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 یک

م صـبح بـا زنـا سـاعت شـماطه دار یا، مطـابق معمـول، هفـت و نـیـپر یصبح وقت
و بــدون  یعــاد ؛روزهاسـت ی هیــد آن روز هــم مــبل ب یرسـ یدار شــد بـه ن ــرش میـب
ش یه زنـدگکدر انت ارش باشد  یزد خبر یچ اتفاق بخصوص. اصاًل حدس نمیه

گرماکرا دگرگون  تابستان را داشت. مبل هـرروز دسـت  یند. اواخر خرداد بود و هوا 
 یـــکرد و ماتکـــاهش را شـــانه یَلخـــت و بلنـــد و ســـ یو صـــورتش را شســـت و موهـــا

تـاپ ررد  یش را رویتابدارش زد و مـانتو یها مل به مژهیذره ر یکد و یمال یمرنگک
تر بـه ن ـر  یـکو بار تر فیـهـا انـدامش ظر ه درآنکـد یروشنش پوش ین  آبیو شلوار  ج

ن آمــد و بــه پــدر و ییها پــا گشــاد تــنش بــود؛ بعــد از پلــه یآن مــانتو ید تــا وقتــیرســ یم
من یسالن نشـ ی ه ادامهکاوپن  بزرگ و دلباز  ی ه در آشپزخانهکرد، کمادرش سالم 
ـــود، پشـــت م ـــه ن ـــر میب ــــوشحال ب ــــد. خــــ ـــا یرســـ یزصـــبحانه نشســـته بودن دند و ب

ز نشسـت. یـنارشـان سـر مکشه جواب سالمش را دادنـد. یتر از هم نیریش یلبخند
گذاشـت؛ یخت و جلـویر یش چایبرا یمادرش فور ًً خـودش کـ یارکـش  ه معمـو

 د.یرا نفهماش  رمنت رهیغ یرد. آن موقع علت مهربانک یم
نگاه پدر و مادرش  ینیرد سنگک یل مه م کنان سنگ یا هکت یر را ًیپن یوقت
گرچه ناشتاکرد کرا حس  ز یـال نداشـتند از میـن را خورده بودند اما ظـاهرًا خشاییه 

ــد؛ بــرخالف عــادت همکدل ب   س که هــرکــمنزلشــان  یشــگیننــد و بلنــد شــوند برون
ار یــاخت یرفــــت. ب یارش مکــ یمانــد و پــ یه نمیــخــورد منت ــر ب  یرا ماش  صــبحانه
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  □ یک: یکم بخش 

 

ه خـورد و یکـد یشان دیها ه در چشمک یزین محبت آمیرد و از تحسکسرش را بلند 
ز یـواسشـون عز ین جـوریهو ایکه کشده  یچ»د یمعذب شد. از خودش پرس یمک

ال یــه پـدرش، بـه خک کیبرد چشم یرا به دهان م یوان چایه لک یموقع«. ام؟ شده
 نماند. یرد از نگاهش مخفکنبار مادرش  کیمیخودش، قا

سـنجر  یگفتـ: "دید پرسـیـآ یبـه ن ـر ب یرد عـادکـ یمـ یه سـعک یمادرش با لحن
 اد؟"یب یک  قراره 

ــپر یرچشــمید ریپرســ ین را میــا یوقتــ نشــان  ینشــکچ وایه هــکــد ییــپا یا را می
 ییاعتنـا یه از بکـا، ی، پدر پریمستوف یده باشد. آقاینشن یزینداد، انگار اصاًل چ

ــود، چنــد لح ــه صــبر  ــدختــرش جــا خــورده ب ن یآخــر  همــ: "رد و بعــد جــواب دادک
 هفته."

 رسه. جمعه به طرف شنبه." یبح مَدم  ص: "ردکوتاه اضافه ک یثکبعد از م
گفتکوتاه ک یثکباز م  ه بمونه و..."کاد یم: "رد و در ادامه 

ــه طــرف پراش  جملــه گذاشــت و نگــاهش ب ــرا ناتمــام  ــا کــد، یــا چرخی ه حــاً ب
 یآقا یپدر و مادرش سپرده بود. وقت یها تفاوت توجهش را به صحبت یب یحالت

و خـانم « فورًا پسرش را سر و سامون بدهال داره یسنجر خ یبابا»ه کگفت  یمستوف
ه کـد یـش افتـاد و فهمیـا دوزاریـدار بـه او زل زد، تـازه پر یمعنـ یبـا لبخنـد یمستوف
ــا ی همــه ــرک ین صــ ری ــرا مــا و اشــارهیها و ا دنیــچ یب ــوده و ب ــدر یچــ یها ب  یب

د یـلرر یه از غضـ  مکـ ییاز جـا برخاسـت و بـا صـدا یمعطلـ یه بکـشد  یعصبان
 د بروم. خداحافظ."یرم شده، بایگه دیمن د: "گفت یرلبیر

 یـک یبست، به طرف در رفت و برنگشت حت یش را میه روسرکدر همانحال 
 یقـد ی نـهیآ یار جلـویـاخت یانـدازد. امـا ب یمبهوت پدر و مادرش ب ی افهین ر به ق

گفتنــد  یهــا م یلیره شــد. خیــرد و چنــد لح ــه بــه صــورتش خکــسرســرا پــا سســت 
ن دوســتش، اصــاًل یتر یمیق، صــمیشــ ا یاســت ولــ یاتوریــنیماش  چهــره ییـبایــر
ـــو یهـــا زن»گفـــت ین ن ـــر را قبـــول نداشـــت و میـــا ـــده ینیم یت اتورهـــا دهنشـــون َق
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  شوخی عشق □

داشــته  یا درشــت و قلــوه یها لـــــــ  یاتوریــنیده زن  میــتــا حــاً د کــیه. یــنخودچ
 «.ن و بس یه. همیاتورینیم یها ه زنیخمارت شب یها باشه. ف ط چشم

خـورد.  یسـتگاه، حـرص میبان ایر سـایـا، نشسـته ریـنبـود و پر یخبراز اتوبوس 
بنـد  یـکگرفـت و  یشـتر لجـش میآمـد ب یادش میشاد پدر و مادرش  ی افهیق یوقت

ه ن ـــر مـــن رو کـــنیا یانـــد ب انـــد و دوخته دهیخودشـــون بر ی واســـه» زد  یدر دل غـــر مـــ
نن هنوز زمـون ننـه بـزرگ ک یال میمه! خــــــــــیکست و یبپرسند. انگار نه انگار قرن ب

ـــهاســـت  ـــدون اک ــــوهر آکـــنیه دختـــر را ب ـــبشناســـه و د رواش  نـــدهیه شــــــ ده باشـــه ی
حجلـه چشـمش بـه جمـال  ینوا تازه تو یب کبخت و طفل ی فرستادن به خونه یم

ذارم  یهســتم و نمــ یور خونــدن. مــن دختــر  مســت لکــ یشــد. ولــ یآقــا دامــاد روشــن م
ه هنـوز بهـه کـسـت یره نیـل و عشـیـنه. اکروشن  وام ر ندهیف آیلکمن ت یجا یسک

ربع از هشت  یکه ف ط کنیبا ا« نند!... ک ین میمع وا زنش ریومده شوهر یا نیبه دن
گرمـا  یم داغ مکـم کـگذشـته بـود، آفتــاب  ن اننــده. خوشـبختانه همــکالفـه کشــد و 

زن دستفروش   یکرد. کدا نینشستن پ یسوار شد. جا ید و فوریموقع اتوبوس رس
 یها ند. در اندازهکمسافر قال   یها ش را به خانمیها رد سفرهک یم یانسال سعیم

د. بـا یـنفـر دوتـا سـفره ازش خر یـکمختلف بودند از هـزار تـومن تـا پـنا هـزار تـومن. 
ز صـبحانه افتـاد و بـاز یـسـر م یها اد  صـحبتیـاده شدن زن سـفره فـروش دوبـاره یپ

 خونش به جوش آمد.
گرفتــه بــودیدرونــ یهــا رد و پرخاشکــ یمــابــان را نگــاه یاز پنجــره خ : ش را از ســر 

م ی؟... ًبد قول باباجون از تصـمیم به ازدواج دارید اصاًل تو تصمیازم نپرس یکی»
شن. امـا مـن از اونـاش یربون بدخت م یب یه دخترهاکه ین جوریمن مهم تره!... ا

رو  گفـتن بگـم چشـم. هنـوز مـن یون بـدهم و هرچـکـه مبـه بـز َاخـوش سـر تکستم ین
ه بعد ک یه!... چرا؟ خ  معلومه چرا. پسرین اًن جوابم منفیاز هم اند. نشناخته

ده نشـناخته یـرسـرش درس خونـدن بخـواد ندین همـه سـال خـارج مونـدن و خیاز ا
گـرفتن بـه درد مـن یکـه ننه و بابـاش واسـش تکره یرو بگ یدختر خـوره.  ینم یکـیه 
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« اد... یـاز آب در م یشـوهر چـه جـور یبعـد ازعروسـ یا تحفه یدونه همه یخدا م
 اده شد.ید و پیبه م صد رس

د ســه چهــار یــان باکدن بــه ســاختمان پزشــیرســ ی ــه بــه ُنــه بــود. بــرایسـت دقیب
تند تند و با غض  قدم برداشت  یبود و ب در ییرد. سرباًک یم یاده روی ه پیدق
د از وه ســوار آسانســور شــکــنیســوم بــود. عــو  ا ی ه عــرقش در آمــد. مطــ  طب ــهکــ

 رد.ک. نفس زنان در را باز بگیردآرام  یمکبسوزاند و  یها باً رفت تا انرژ پله
داشـت و از دو  یسـیربـان انگل یارشناسک کست و سه سالش بود، مدریا بیپر

 یرد، موقتـًا منشـکـ یمـان مـیزا یه به رودکماندانا، اش  دختر خاله یماه قبل به جا
ده بـود شـش مـاه جـور مانـدانا را بـود. قـول دا که چشم پزشـکتر فطرت شده بود کد
گــر یترسـ یشـد. مانــدانا مکب ه بـا آن همــه کــرا  یارکـنش شــود یبــه جانشـیغر یـکد ا

دســت بــه دامــن دختــر  یبــا درمانــدگ یرده بــود ازدســت بدهــد. وقتــکــدا یــزحمــت پ
 یالت و وضع مـالیا، با آن تحصیه پرکخورد  یشد اصاًل چشمش آب نماش  خاله

ه او فـورًا جـواب مببـت داد. پـدر و کـنیرد از اکـتعجـ   یند. حسـابکپدرش، قبول 
دًا مخـالف یاز ماندانا نـــداشتند. بخصوص بابـاش اول شـد یمکمادرش هم دست

چندرغاز پول تموم روز خـودت را  ی الت واسهین تحصیفه با ایح»گفت  یبود و م
ش عصـر؛ تـازه یخونه شده ش یرون و تا برگردیب یاید بی. هشت صبح باینکر یاس

گــه بــه تراف گــه یبرنخــور یــکا ت خودمــون؟ کشــر یایــ، چــرا نمیخــواه یار مکــ. ا
گر م«. شهیمسلط باشه ًزممون م یسیه به انگلکنفر  یکشه یهم دانسـتند چـرا  یا
متـــر ک یلـــیرد حتمـــًا خیـــرا بگاش  دختــر خالـــه یا حاضـــر شـــده شـــش مـــاه جـــایــپر

ا یـبـزرگ پردانسـت هـدف  یگـر نمیس دکهیشدند. نه ماندانا و نـه هـ یمتعج  م
گر هم  ؛ده بودینپرس یزین باره از او چیدر ا یسکست. هرگز یچ یدر زندگ نفر  یکا

ش یآورد بـرا یا آنهه را راز بزرگش به حساب میه بپرسد، محال بود پرکشد  یدا میپ
 ند.کفاش 
آمـد. بعـد از  یزحمت م یار مسلط شده بود. به ن رش آسان و بکرود به  یلیخ

رد. ف ـط کـشـو درآورد و بـاز کبـزرگ را از  ییرد، دفترجلـد م ـواکـولر را روشـن کـه کنیا
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گرفته بودند و حتمًا تـا عصـر حـداقل همـ یمار برایچهارده ب ن تعـداد یآن روز وقت 
انت ــارش را  یشــلوغ یلــیه روز خکــرد کــر کآمدنــد. خــدا را شــ یض مین مــریهــم بــ

 شد.ک ینم
گذاشـت.  یانکته است کنیبا ع یجوان ،ه ه مانده به نُ یپنا دق قـدم بـه مطـ  

گفت: "کسالم   ه و ربع وقت دارم."نُ  یبرارد و 
 "اسمتون؟"

 ."ی"محب
گفــت: " یم نگــاهیا نــیــپر تــر هنــوز کد. دینید بنشــییــبفرمابــه طــرف انــداخت و 

 ومده."ین
گذشته بود یه و ننُ  تنـد بـه طـرف  ییها ه با قدمیکتر فطرت آمد و درحالکه دکم 

بـه  یه در سالن انت ار نشسـته بودنـد سـرک یماریچند ب یرفت برا ینه میاتاق معا
تـه  کنـیه عکـ یا به جـوانی ه، پریان داد. بعد از حــــــــــدود پنا دقکسالم ت ی نشانه
گفت: " یانکاست  د داخل."یف ببرید تشریتون ی، میمحب یآقازده بود 

ًً برا  ین داسـتانیند، و آنها اغل  چنان بـه اولـیگو یها قصه م بهه ی... معمو
شـوند داسـتان  یم یه بـه زحمـت راضـکـبندنـد  یشان جال  بـود دل میه واقعاً براک
از  یکـین قاعـده مسـتثنا هسـتند، و مـن هـم یـان خردسـال از ایبشنوند. راو یگرید

 ر...یناپذ یریس یخواستم. با ولع یم یشتریز بیآنها بودم. چ
بودنـد ش رژه رفتـه یهـا چشـم یلمـات جلـوکرد. کـتـاب بلنـد ک یسرش را از رو

لنجـــار کرش شـــده باشـــد. هرقـــدر بـــا خـــود یدســـتگ یزیـــه از مفهومشـــان چکـــآن یب
گفت یند. از خکز کتوانست ذهنش را متمر یرفت نم یم ر مطالعه گذشت. در دل 
 یل رفــت ولــیــار دســتش بــه طــرف موبایــاخت یب«. نجــا بــودیق ایاًن شــ ا کیاشــک»

ــه ســاعت د یوقتــ ــرو یواریــچشــمش ب ــکــش افتــاد یروب داد  یرا نشــان مــم یه ده و ن
ق رودتـر یدانست شــــ ا یند. مکگر هم صبر یم ساعت دید نیمنصرف شد و بهتر د

بخـورد شـده َدم ظهـر، و تـازه آن  ییشـود و تـا بجنبـد و ناشـتا یدار نمیـاز ده صبح ب
ــا او حــرف زد و اح یه خــوش اخــالق اســت و مکــوقــت اســت  ــًا دوســتانه یشــود ب ان
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گر یهمد یین دوستش بود. از دوره راهـنمایرت یمیق صمیرد. ش اکاز او  یخواهش
گرفتـه  یارشناسـک کشناختند و باهم به دانشگاه رفتـه بودنـد و همزمـان مـدر یرا م

ون یـزیتلو یروقـت پـایها تـا د ن هـم شـ یهمـ یاربود و بـرایکق بیبودند. حاً ش ا
در خانــه ســر اش  ه حوصــلهکــنیشــد و مــدام از ا یر بلنــد میــها د نشســت و صــبح یم
گله و شرو یم م ابـل هـم بودنـد،  ی ق از همه ن ر ن طـهیا و ش ایت داشت. پریاکد 

ل بـود و نسـبتًا قـد یکـق درشـت هیل ظـاهر. شـ اکچه از ن ر اخالق و چه از نـ ر ش
گــــونه یا لــهیت یآبــ یها بــور و چشــم یتپــل، بــا موهــا یمــکبلنــد و  ســرو و  یها و 

ــرع«. ام یآلمــان یهــا ین دختــر دهاتیدرســت عــ»گفــت  ید. خــودش میســف س کب
ده بـود. خــــودش بـه خنـده یتش را دیعصبان یسکمتر کخونسرد بود و  یلیا، خیپر
همون شام و ناهار س یه توکبس»گفت  یم  ین طـوریاند ا بهمون داده ینی  زمید 

 یلـیها بـاهم خ ن تفاوتیشان در آلـمان بود. با وجود ایالیمن ورش ده خ«. ام شده
 جور بودند.
ا آمــد و یــز پریــش برخاســت و بــه طــرف میاز جــا یبلنــد انســال و قــدیخــانم م

 دهند؟" یهم انجام م یکزیتر عمل  ًکد ید آقایببخشد: "یپرس
 "بعله."

 چنده؟"اش  نهیشه بپرسم هزی"م
د تـا یـش انجـام بدهیآزمـا یسـر یـکد یتونم بهتون بگم. اول با ینم ین طوری"ا

هم خود  وراش  نهیانجام داد، بعدش هز ون عمل ریشه براتون ایمعلوم بشه اصاًل م
 گن."یتر مکد یآقا

 نه؟"ک یکزیً ورهاش  تونه چشم یگمات باشه هم میآست یسک"اگه 
 د."یتر بپرسکد ید از آقایهم با ون ریاب داد: "جوا یحوصلگ یا با بیپر

گه آدم ً دهی"من شن هاش  نـه چشـمکنه بعـد از چنـد سـال ممکهم ب یکزیام ا
 گن؟"یقبل برگرده. راست مدوباره به وضع 

گفت: "کبًا یتر و ت ر حوصله یا بیپر  د."یتر بپرسکد یدونم. از آقا یواً نمالفه 
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ًً از همصــحبت بــه  ییآمــد و آن قــدر بــا خوشــرو یمارهــا خوشــش میبــا ب یمعمــو
 ی شـدند سـفره ی  میـشـان ترغیها یه بعضـکـداد  یشـان توجـه نشـان مـیحرف ها

نـد. امـا آن یش بگویشـان هـم بـرایالت شخصکمشـ ننـد و ازکشش بـاز یدلشان را پ
ا یــــخبــــر از آنهــــه در درون پر یانســــال، بیشه فــــرق داشــــت. خــــانم میروز بــــا همـــــ

 یعنیما،  یاز آشناها یکید یدون یافتاده بود: "... آخه م یگذشت، به پرچانگ یم
 ردش..."ک یکزیً وش چشمش ریپدرم، چند سال پ ی نوه خاله

ش را یه صــداکــن یق زنــا زد و همــیا بــه شــ ایــبــاًخره پرم یازده و نــیــســاعت 
آهســته و لــرزان  ییبــا صــدا یبــدون ســالم و احوالپرســ یو حتــ یمعطلــ ید بیشــن
م. ینـیگه رو ببیقرار بذار امروز همد یکتروخدا گفت: "ها نشنوند  ضیه مرک یجور

 م!"کتر یدارم از حرص م
 شده؟" ید: "چینگران پرس یق با لحنیش ا
 گم."یبهت م دمتید ی"وقت

 م."یجا قرار بذارک"
 شاپ، مهمون من." یافک یکم یرو ینجا. باهم میا ای"ساعت پنا ب

گفت: "ولکق خنده یش ا  دم آ!" یدلم خواست سفارش م یهرچ ینان 
گفت: "یا خندیپر  مو خانم!"کباشه، شد و 

وه کـخـودت  ی اه واسـهکـنم، بـاز از یـد: "ببینـان پرسـکق همهنان خنـده یش ا
 ؟"یا ساخته

ه قاشـق یکـق درحالیتر بود. شـ ا ه خلوتکشاپ نشسته بودند  یافکدر طب ه دوم 
گفــت:  یرده بــود بــه دهــان مکــآنانــاس جــا خــوش  یا هکــش تیــه روکــرا  یبســتن بــرد 

 ه."ی"خ  حاً بگو موضوع چ
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گفـت: "سـنجر خـان یتمسـخرآم یش را باً بـرد و بـا لحنـیا ناخواسته صدایپر ز 
 گرده!" یداره از فرنا برم
گـر نشسـته بودنـد نگاهشـان بـه طـرف ید یزهـایه پشت مک یـــسانکچند نفر از 

 ر انداخت.یا خجالت زده سرش را به رید و پریها چرخ آن
 ه؟"کیگه یسنجر خان دد: "یره شد و پرسیق بهت زده به او خیش ا
گفــت: " یا ا لح ــهیــپر از اولــش  وه ریبــذار قضــمــردد و ســردرگم مانــد و ســپس 

 .."نم.کف یت تعریبرا
 ؟"یک   یعنی"اولش 

گه دقیاز موقع تولدم...  یعنی"  چند روز بعد از تولدم." یتر بخوا قیا ا
گفــت: "کــق همانطوریشــ ا ن قصــه ســـر دراز داره. یــظــاهرًا اه بــه او زل زده بــود 

 خواد بگو." یدل تنگت م یگوشم با توئه. هرچ
رد: کـد و صـحبتش را شـروع یشـکق یـعم یا آب دهانش را قـورت داد، نفسـیپر
ام یـمـونن و از ا یه باهم مبه برادر مکشادبخت  یدوست داره به اسم آقا یک"بابام 
ه و یکیـــشـــون یتجار یهـــا تیفعال ی نـــهیاند و جفتشـــون زم قیبـــاهم رفــــــــ یســـرباز

انـد  گهیار غـار همدیشن. خالصه یم یکباهم شر ییارهاک یک یوقتا هم تو یگاه
ش از پرسـتو و مامـانم و یسـال پـ یلـیه خکـ یهـم رو دارنـد. اون طـور یهـوا یلیو خ
م یگـیه ماها بهش مکشادبخت،  یه آقاک یدم روزیال شنیگه از فامیدو نفر د یکی

پسر پنا ساله  یکده و یدختر هشت ساله به اسم سپ یکعمو منصور و اون موقع 
 یـکتـا تولـد مـن  نـوزاد رو بـه مامـان و بابـام تبرمون  به اسم سنجر داشت، اومد خونه

گفت  یبگه، جلو بابـام « دخترت عـروس خودمـه! یکین ید، ایسع»جمع به بابام 
گه قابل بدون»انگار جواب داد  ن یو خالصه از ا« یاریخودت صاح  اخت»ا ی« یا

ا یـ وچولـوکعـروس شـه مـرا یشـادبخت هم یمن بهه بـودم آقـا یها. وقت جور تعارف
دم یـخند یم نبود غـش غـش میحال یزیه چکزد و من هم  یصــــدا م عروس  خودم

ه یـاز ب  ین طـوریـردم اکـ یال مـیـرسرم خیآمد چون خ ین حرفش خــــــوشم میو از ا
 شم..."یز میها متما بهه
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 یا الت و خامــه دوروبــرش لح ــهکمپــوت و شــکو  یه از بســتنکــآن یق بیشــ ا
 یا بود و منت ر بود ماجرا بـه جاهـایپر یها غافل شود ششدانا حواسش به حرف

 زش برسد.یجان انگیه
زده ســــالش بــــود یســــنجر ســــ یوقتــــد و ادامــــه داد: "یآب نوشــــ یا ا جرعــــهیــــپر

دفعـه هـم  یـکن مـدت یـا یس و اًن پونزده ساله اونجاست و تویفرستادنش سوئ
 عـروس خـودمه یم عمـو منصـور هـم قضـکـم کومده. بعد از رفتن سنجر، یران نیبه ا

ـــــرده کمـوش فرا وا جــــون. مـن هـم موضـوع ریـرد بهـم بگـه پرکادش رفت و عادت ی
گــاه ه اون رفتــه دانشــگاه و داره کــدم یشــن یاز پــدر و مــادر ســــنجر م یبــودم و فـــ ط 

ن جور یترا بخونه و از اکخواد د یگرفته و م وراش  سانسیا فوق لیره یگ یسانس میل
گوشم میه از اکها  صحبت گوشـــــــم میشن ین  ه کـنیرون. تـا ایـرفت ب یدم و از اون 

ال یـران و خیـاد ایـن هفتـه بیهمـ  خـر  ه سنجر قراره آکامروز صبح بابام بهم خبر داد 
خواد شازده پسرش رو سر و سـامون بـده و سربسـته  یشادبخت م یداره بمونه و آقا
گرفتهیکسنجر خان ت ی ه من رو واسهکبهم فهموندن  ن حـرف یـا یبابام وقتـ اند. ه 

ه کرده بود کذوق  یشد و مامانم هم همه یدهنش آب م یزد انگار باقلوا تو یم ور
 نگو!..."
د: یجـان پرسـیه ماجرا را بداند بـا هیه مشتاق بود ب کق یت شد. ش اکا سایپر

 "خ  بعدش؟"
 گه."ین دی"هم
اد اعتراضـش را بلنـد یاندهنده مانده بود فرکت یدادیرو یه در خمارکق یش ا

ن چــه یه ببــکــبخــدا! از ظهــر تــا حــاً دلــم هــزار راه رفــت  یلوســ یلــیا، خیــپررد: "کــ
تـو از  ین وسـط نـاراحتیا یشه بگیاومده!... حاً م کن دختر طفلیسر ا یبتیمص
 ه؟"یچ

ــپر ــا چهــرهی ــاراحتگفــت: " یعصــب یبرافروختــه و لحنــ یا ا ب ــنــه یم از این ــه ک ه ب
 تم اهانت شده!..."یشخص
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گفــت: " یق بــا حــالتیشــ ا بهــت  یارم چــه اهــانتیســردرنمه کــمــن ســاده دًنــه 
" ه.شد

ذره عـزت  یـکه کنم کبرسرت  کخـــاگفت: " یتوام با دلخور یا ا با خندهیپر
 یـکه کـچ در برخورنـده اسـت  یدیفهم یست وگرنه میوجودت ن ینفس زنانه تو
رن یم بگیتصمات  ندهیآ یلمه ازت بپرسن براک یکه کنینن بدون ایمشت آدم بش
ه ک یا، به حساب قولیاز اون سر دن ییآقا یکه کنی. اننکف یلکن تییو واست تع

 ش داده، امـر یبه رفـ یستیا رودربای یشوخ یش از رویست و چند سال پیبابات ب
گذاشتن و تـوکه واسش کرو  ینه دخترک نشسـتن  یخوابونـدن بـرا کآب نمـ ینار 

 نند..."کع د آماده  ی سر سفره
ر کـف یشد: "وقت یتر م یعصبتر و  زد لحنش پرخاشگرانه یشتر حرف میهرچه ب

پــا خــوش  یه هرچ ــدر خواســته تــوکــنین جنــاب ســنجرخان بعــد از ایــنم اکــ یمــ ارو
دختـر آفتـاب مهتـاب  یکخواد حتمًا  یشده ماش  ه مـوقع ازدواجکگذرونده، حاً 

شناسـه و  یذره هـم نم یـکه طـرف رو کـست یش مهم نیره و اصاًل هم برایده بگیند
ه ننــه و بابــاش اون رو کــن ینداشــته باشــه، و همــ یچ جــور تفــاهمید باهــاش هــیشــا

ش یسال قبل سندش رو به اسمش زده برا یست و اندیاند و آقا جونش ب دهیپسند
 وار..."یوبم به دکغ بزنم و سرم رو بیخواد ج یه، دلم میافک

ــپررد: "کــاورد و حــرف دوســتش را قطــع یــگــر طاقــت نیق دیشــ ا ا، ان ــدر تنــد ی
شـه بـه یگه هـم مید، اما جور دیه هم دین زاویموضوع رو از اشه یه مکنرو!... درسته 

 رد."که نگاه یقض
 ؟"یمباًل چه جورد: "یا چالشگرانه پرسیپر

ه کـ یشـوهر یب ین وانفسـایـا یه تـوکنیمباًل ام جواب داد: "یمال یلیق خیش ا
ه تــازه از کــاز آشــناهاتون  ییآقــا یــکدخترهــا چشــــــــــم بــه راه خواســتگارند،  یلــیخ

 ت..."یاد خواستگاریه پدر و مادرش بیال داره به توصیج اومده خخار
 ال ازدواج ندارم."یمن خ یولد: "یان حرفش دویا شتابزده میپر
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امـا اونـا ازدل تـو چـه خبــــــــــر دارن؟ بـه  ینداشـته باشـ یقصد ید تـو همهی"شا
ل کیخـواد تشـ یت تـو دلشــون میهمسن و سال و در وضـع یثر دخترهاکهرحال، ا

گـه یکیخونواده بدهند؛  ه دسـتش کـرده و خـوب کلیجـوون تحصـ یـکش خودم. ا
ه کـنیگم؛ بـه شـرا ایبعلـه رو مـ یمعطلـ یم، بیاد خواسـتگاریـهم به دهنش برسـه ب

گـه آدم مناسـبش پیهم خوش ت یتا قسمت یمکطرف  دا یـپ باشه. خودت تو هم ا
 ."ینک یدا میال ازدواج پیبشه، فورًا خ
و بـا  یلـودگ ی نـد، زد بـه دنـدهکگفتگـو را عـو   یهـواه حـال و کـنیا یبعد برا

گفت: "یطنت آمیش یلبخند ن سـنجر جـون باشـه! " و یچه بسا آدم مناسـ  همـز 
 د.یغش غش خند

گفت: "یپر  محاله! محاله!"ا لجوجانه سر جنباند و 
ه هسـت. کـرده کلیتحصـر قبـل ادامـه داد: "یق صحبتش را در همان مسـیش ا

گـه خـوش قیـه ماکـخوره. باباش هـم  یه بهت مکسنش هم  افـه هـم باشـه یه داره. ا
 پش چطوره؟"ینم تیار تمومه!... بگو ببکه ک

 دونم." ی"نم
 ؟"یا دهیسش رو هم ندکع یعنی"
 ام." م رو خونه شون نذاشتهیه پاکده باشم؟ اًن ده ساله یجا دک"

ــــیشـــ ا ن پسرشـــو یانـــد و بـــرا دهیجـــا دکپـــس اونـــا تـــرو د: "یق بـــا تعجـــ  پرســـ
 ده اند؟"یپسند
و!... مـن کیـ یآ خودمـون، ی خـ ، معلومـه خونـهنان جـواب داد: "کا خنده یپر

ا عمـو منصـور و یـدو بـار  یم مـاهکند. دسـتیآ یما م ی ه خونهکرم؛ اونا یخونه اونا نم
ه کـهـم  کاونـا. پوپـ ی من خونه یا مامان و بابایاند،  ما مهمون ی خانوم خونه ویدا

 ی چنـد بـار خونـه یا هفتـه ؛اقـهیا یلـیجناب  آقا سنجر، خ هیکوچکبا سارا، خواهر 
 اوناست."

 ده."یس خواستگارت رو دک"پس اون حتمًا ع
گفت: " ییاعتنا یا با ت اهر به بیپر  ًبد."شانه باً انداخت و 
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 ه."یلکداداش سارا چه ش یبپرس کاز پوپ یتون ی"م
ه کـتشه یمهم شخصست. یاصاًل واسم مهم ناش  افهیخوام بدونم چون ق ی"نم
 تو ررد از آب درآمده." یحساب

گرفتـه بـود پرسـیگوشـیه بارکق یش ا اخالقـش چـه  ینـک یر مـکـنم فیـببد: "یش 
 ه؟"یجور

گفـت: "دو یوارد بـاز یه بـه نــوعکــا، یـپر مــن دو ســتش شـده بــود، بـا آب و تــاب 
راوات کـه کـده یشـکعصـا قــــورت داده و اتو یکـینم. ک یجور مختلف مجسمش م

گـل میبـرامون  اد خونهیم ینامزد باز ی ه واسهکون و هرروز یپاپ یحتزنه و  یم اره یـم 
ت یشـرت و سـوئ یپوشـه، تـ یه اسـپرت مکـنـه یهم ااش  گهیجور د یکالت؛کا شی

ادو آوردن هم نـداره؛اما کده و عادت به یق یرفتارش ب یو تو یفش ورزشکشرت و 
را  یفارس یپرونه و حت یون فرانسه میخط درم یکدر هردوحالت، موقع صحبت، 

ًً بــه مــن م یهــم بــا لهجــه حــرف م گــه یو بــه بابــام م ایــمادمــازل پرگــه یزنــه و احتمــا
گذشـته، خیزنه. از ا یصدا م یمادام مستوفو مامانم رو هم  یو مستوفیموس  یلـین 

ــه  ــه بــه آدم مَک هــم ســمجه و مب ـــالصه از اون ســر ین ه کــه ییــش هایچســبه و خـــــــــ
 افات داره..."کاز دستش م یخالص

شـادبخت پرسـتو  یارم چرا آقایرد: "سردر نمکق ناغافل موضوع را عو  یش ا
چ معلـوم یمده بود و هاوا یه نگرفت. چون اون قبل از تو به دنیکپسرش ت ی رو واسه

 به مامان و بابات بده!..." یا گهینبود خدا دختر د
گفت: "یشکا از ته دل آه یپر فال  ی ه قرعهکمن بود  ی ًبد از بخت واموندهد و 

 وانه زدند!"یبه نام من د
 ؟"ینکبا سنجرخان برخورد  یچه طور یم داری"حاً تصم

گفت: "یا قاطعانه و با غیپر  ذارم." یذره هم بهش محل نم یکظ و غض  
گفت: "یموذ یشخندیق با نیش ا  و آل ایـدهم اگه سنجر مـرد یخــــــند یم یآ انه 

 اد!"یباهات از آب در یشاهزاده رو
 قه هه خنده را سر داد.
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گفت: " یمحو و لحن یا با لبخندیپر  !..."یبدجنس یلیخقهرآلود 

*** 

ـــه پشـــت ـــمـــا یش درهواپیصـــندل یســـنجر ب ـــود تکه ک ــــنجره ب ـــار  پ ـــن ـــود و کی ه داده ب
گشـت  یه پـس از پـانزده سـال بـه وطـن برمـکـنیش را بسته بود. از تصــــــور ایها چشم

گذرانده بـود فیه در سوئک ییها به تمام سال ر بود.یدلپذ یدستخوش التهاب ر کـس 
بردنـد.  یمـتالطم و خروشـان بـه ذهـنش هجـوم م یها مبـل رود رد و خاطــــــــــرهکـ یم
شــد.  یو خانــه شــان ماش  ه چ ــدر دلتنــا خــانوادهکــافتــاد  یاول م یاد روزهــایــ

انــــدازه دشــــوار بــــود.  یب یم، بــــه راســــتکــــزان، آن هــــم در آن ســــن یــــاز عز ییجــــدا
گوشـه یدر اتاقش تـــنها م یطوًن یها ساعت رد و چشـم بـه در و کـ یز مـکـ یا مانـد، 

نامشـخ  در دوردسـت  یا سـتاد و بـه ن طـهیا ینـار پنجـره مکا ی ؛دوخت یوار مید
گرفت و بر غم غربـت غلبـه ید تا به وضع جدیشکطول  یلیماند. خ یره میخ د خو 
گذشـــته ییرهایبــًا در تمــــــــام تصــویرد. ت رکــ گرفتنـــد  یه در خــاطرش جــان مکــ از 

ه ب ـدر بـرادر کـن دوسـتش یان بود؛ بهتریلود هم نماکمهربان و خندان ژان  ی چهره
شـــتر از بـــرادر، چـــون آدم بـــرادرش را خـــودش انتخـــاب ید بیز بـــود، و شـــایـــش عزیبـــرا
ل کونـد برادرانـه را شـین پیـخودشـان ا ی لـود بـه ارادهکه او و ژان کند، حال آنک ینم

 داده بودند.
م یردن بــاًخره تصــمکــر کــها ف ه پــس از مــدتکــ یامــا چنــد مــاه قبــل، هنگــام

 یگر نه آن نوجوان هراسان بود و نه اندوه دوریران برگردد دیشه به ایهم یگرفت برا
رده بـود کـدر غربـت عـادت  یه به زندگکها بود  داد. سال یشاوندان آزارش میاز خو
ط وفـق یم توانسـته بـود خـود را بـا محـآمد و عماًل ه ینار مکط یآسان با شرا یلیو خ

گـر کـده بود ین رسی ین یجًا به ایرد و تدرک یم یبگیروحًا احساس غر یدهد، ول ه ا
 یا اد لح ـهیـشـود.  یار بماند باز از آن احساس خـالص نمیتا آخر عمر هم در آن د
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ران برگــردد و بمانــد. مــادرش یــال دارد بــه ایــبــه مــادرش خبــر داد خ یه تلفنــکــافتــاد 
ه چند لح ه ربانش بند آمد و بعد دو سه بار او را قسـم داد تـا کذوقزده شد  یرب د

 یمکه کد. بعد یگو یو محض خنده نم یشوخ ین موضوع را از رویمطمئن شد ا
گرفت،  رو  یمستوف یادته؟ دختر وسطیا ینم تو پریبب»د یم دمه پرس یهو و بیکآرام 

د یشده. خوشگل هم هست. تو هم باًخره با یخودش خانوم ی گم. اًن واسهیم
 «، مگه نه؟یریسر و سامون بگ

قبــل از ســفرش بــه  ین روزهــایبــه دورهــا رفتــه بــود، بــه آخــراش  حــاً حاف ــه
ورد آ یاد مـیـرا بـه  یا دهیًغر و رنا پر کیچشم و ابرو مش ی س. دخـــــــتربههیسوئ

گفـت  ید و پـدرش میـدو یهمسـن و سـالش م یها بهـه یبزرگ قاط یاطیه در حک
ن. مواظـ  یوقـت نخـوره زمـ یـکسنجر حواست به نامزدت باشـه. مواظـ  بـاش »

ـــش نیاذ یســکبــاش  ــ« نــه. کتــــــــ گفــت  یگــر پــدرش مید ییگــر و جــاید یا در روزی
آن  یه مراقــ  و حــامکــنیو او از ا« ســنجر نــامزدت رو ببــر واســش آب نبــات بخــر. »

ها  ه سـالکـها  ن صحنهیرد. اک یغرور مبرد؛ احساس  یوچولو باشد لذت مکدختر 
گذشـته یبود ته ذهنش مدفون شده بودند از اعماق به ســـــطح م دور را  ی آمدنـد و 

ونـــد یرد، پکـــ یــــــــش پــــرواز مـــیمـــا بـــه سویه نشســـته در هواپکـــ، یـــکنزد ی نـــدهیبـــه آ
توانسـت  یچ جـور نمیهــ« شـده؟ یلکا چه شیحاً پر»د یزدند. از خودش پرس یم

 ند.کمجسمش 
لـــود و نـــامزدش، کدر فرودگـــاه ژنـــو افتـــاد. ف ـــط ژان  یخـــداحاف  ی اد لح ـــهیـــ

قبـل  یآمده بودند. وقتـاش  بدرقه ی، و پدر و مادرش، آقا و خانم ونسان، برایکمون
ه یکــرد، او درحالکــلــود را ب ــل کن دفعــه ژان یآخــر یت بــرایــاز رفــتن بــه ســالن ترانز

گفت  ی گوشه کیقطره اش گوشش  دوممون کـم ینـیبب»چشمش جمع شده بود در  
ش یشـان را بـرایا و قـول و قـرار پدرهایپر ی هیروز قبلش قض« م! یشو یرودتر متاهل م

تـــو اًن  یعنـــی» ده بــود یلـــود بــا تعجـــ  و وحشــت پرســـکرده بــود و ژان کـــف یــتعر
ال دوســت یــبلنــد خ یا و ســنجر بــا خنــده« ؟ینــک یبــا اون دختــره عروســ یمجبــور

گفتـه بـود کش را راحت یمیو قد یمیمص  یشـوخ یـکه ف ـط یاون قضـ» رده بود و 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  شوخی عشق □

د جز پـدر و مـادر ینه. اصاًل شاک یهم نم ورش رکف یحت یسکبامزه بود و بس. اًن 
ــادر پر ــدر وم ــخــودم و پ ــا یســکا ی ــن موضــوع ی ه تمــام آن کــســنجر، « ادش نباشــه.ی

ــز از ن ــر عــاطفیها در ســوئ ســال ــود، ا یســکبنــد یپا یس هرگ نــون از خــود کنشــده ب
 «بند بشم؟یها پا ین رودیقراره به هم» د یپرس یم

گذاشت و وقتینرگس خـــــانم قدم به اتاق پر تخت لم داده و مجلـه  ید او روید یا 
گفت: " یم ؟ پاشو رختت یهست ی. معطل چیده ایه هنوز لباس نپوشکتو خواند 

 ش."کبه صورتت ب یدست یکن و کرو عو  
گفتم نمکمن ش بجنبد جواب داد: "یه از جاکنآ یا بیپر  ام."یه 

ار! بهشـون یـدرن یه؟... لوس بازیام چینماعترا  مادرش بلند شد: " یصدا
 ؟"یآبرومون رو ببر یخوا یخوره. م یبرم

گفت: "یپر داره  ید بهشون بر بخوره؟ اصاًل چه مناسبتیبا یواسه چا لجوجانه 
 یا تـویـام بوده  یبهگ یفرودگاه؟ مگه همبازام یاست بال سنجرخان ب ی من واسه

 م؟"یا داشته یگه نامه نگارین مدت مدام با همدیا
ن یـبخـدا اد: "یـرد و نالکـش را رو بـه آسـمان بلنـد یها دست ینرگس با درماندگ

 ین جــوریــه اکــرفتــه  کــیدونم بــه  یشــه!... نمــیدق نــده راحــت نم ودختــر تــا مــن ر
 سرتق شده."

گفت: " رد و باکم یلحنش را مال حاً اگه محض خاطر مامانـت بلنـد التماس 
 شه؟"یم مکازت  ی، چیایب یبش

ش نداشـته بـاش. یارکـنـرگس بلنـد شـد: " یاز اتـاق ب لـ یمسـتوف یآقا یصدا
 ن."کاد، اصرار نیخواد ب یاگه دلش نم

رون آمـد و چشـمش بـه جمـال دختـر یـا بینان از اتاق پرکغرولند یخانم مستوف
گیلبــاس پوشــ هکــروشــن شــد  کش پوپــکوچکــ  یراهــرو ی ن بــه نــــــــردهیده و عطــرآ
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ــه داده بــود و بــا دکیــبــاً ت ی طب ــه گفــت: "ی عوضــش مــن دن مــادرش سرخوشــانه 
 حاضرم."

ار؟... کـ یچـ یایـب یخـوا ی!... تـو میخود حاضریبنرگس خانم به او تشر زد: "
.. م خونـه شـده چهـار پـنا صـبح.ی؟... تـا از فرودگـاه برگـردیمگه فردا مدرسه ندار

اد، قبـل از همـه آمـاده یـسـت بیه ًزم نکـ یاد. اونـیاد، نمید بیه باک یجالبه واً! اون
 س شده بخدا!"کا برعیار دنکاست. 
 یانـه داشـت، فـورکودک یه با وجود شانزده سال سنش هنوز رفتارهـاک، کپوپ

گفت: "یل  ورچ گه از دست پرد و  ش رو ســر مـن در ید چرا تالفیهست یا عصبانیا
 د؟"یاریم

ــا  ــو درنمیتالفجــواب داد: " یا خل ــکــنــرگس خــانم ب ـــش رو ســر ت ــــــ ارم. ف ــط ی
ه بــه خــاطر کــســت یچ واجــ  نیبشــه. هــ یه چــکــ یایــب یخــوا یخــوام بــدونم م یم

 ."یع   بمونات  فرودگاه اومدن از درس و مدرسه
و مـا  یسنجر بـود ینه تو همبازکند: "یپرس یز و عصبیتمسخرآم یبعد با لحن

 !"میخبر نداشت
 یزیـچ یـکد یسنجر نبودم. با یهمبازرل  جواب داد: "یر یبا دلخور کپوپ

 رو به دست سارا برسونم."
 دمش به سارا."ی"بدهش به من. خودم م

گفـت: "کو تته پته  یبا دستپاچگ کپوپ ش کـمکد یـسـت. باین نیـف ـط انـان 
 نم."کهم ب

 یهـا لیفامنه قراره شما دوتـا امشـ  مبصـر کد: "نیز پرسیه آمیناکنرگس خانم 
 د!"یشادبخت باش

گفت: "کپوپ گ، ب ض آلود،  گـه مـیدیر میچ در  ام، یـگم ًزمـه بید مامان!... ا
ه حتمـًا کـام اس فرسـتاد  ش سـارا واسـم اسین دوسـاعت پـیگه. همـیخ  ًزمه د

 ام."یب
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 یـکد: "ش آمـیتـه ت ـار کمـکن بـار بـه یـبلنـد شـد و ا یمستوف یآقا یباز صدا
 اد."یبذار بست!... یه هزار ش  نکش  

 ."ینک یها رو لوس م نیااش  د، تو همهیسعرل  غر زد: "ینرگس خانم ر
رده بــود و از کــذوق  یلــیخ یداد ولــ یظــاهرش نشــان نمــ کوتــاه آمــد. پوپــکامــا 

ـــود کامیـــشـــد. ســـارا در پ یقنـــد آب ماش  در دل یخوشـــحال امشـــ  »ش نوشـــته ب
 !«ییای. مبادا نمیدار سوژهعالم  یکند فرودگاه. یآ یارمون مکس و ک ی همه

پنجاه نفر به پیبود، ب یه خلوت و خودمانکسنجر  ی برخالف بدرقه شوازش یشتر ار
ها و دخترعموها و پسـرعموها و  ها و عمه ها و خاله ییآمده بودند: تمام عموها و دا

شان بـا زن و یها یبعض- ها ییها و دخـتر دا ها و دختر خاله ییها و پسردا پسرخاله
 سـنجر، بـزرگ خـواهر ده،یسـپ. دورتر شاوندانیخو یحت... و -شانیشوهر و بهه ها

ه کــن یخــانم همــ دایــو. دندیرســ فرودگــاه بــه هیــب  از رتــرید یمــک ز،یــپرو شــوهرش، و
ه جـواب سالمشـان را بدهـد، کـچشمش به دختر و دامادش افتـاد، فـورًا و قبـل از آن

 د؟"یردکار ک یها رو چ بههد: "یپرس
) من ـــورش مادرشـــوهرش  یش مامـــانیمشـــون پـــیگذاشتده جـــواب داد: "یســـپ

 م."یدیر رسین ان در دیبود(. واسه هم
ش یاد آتـــیـــنـــه رکخـــدا رد: "کـــد و اضـــافه یشـــک یث، آهـــکـــم یا بعـــد از لح ـــه

گـه رود بگینسورونن!... پرو خـوب  ی زهیجـا یـکرنـد بخوابنـد، یز بهشون قـول داده ا
 خره."یواسشون م

گفــت: "کـز خنــده یـپرو ه ماهــام کــفــش ک یــک یبـودن تــو ردهکــپاهاشــون رو نــان 
 م."ینیجون رو بب ییم فرودگاه داییآ یم بیخواه یم

گفت: "یسپ  اند!" شناس شده ییها واسه من دا یفس لده 
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گفـــت: " یبـــود، بـــا لحنـــ یاحساســـات یلـــیه خکـــدا خـــانم، یـــو آو، پـــر محبـــت 
 نشون!"یآورد یقربونشون برم!... خ ، م

گفتند: "فرودگاه یده و پرویسپ  سرشون!" یذاشتند رو یرا مز، همصدا، 
ــود و خیســپ ین، دو قلوهــاین و رامــیافشــ ســالم و  یلــیده، چهــار ســاله شــان ب

ــــوار راسـت را بـاً یها د یمیطان بودند و به قول قدیسرزنده و پر جن  و جوش و ش
 رفتند. یم

تا از ن نشـــــسته بـود. چنـدیسنجر بـه زمـ یمایه هواپکساعت بود  یکشتر از یب
را  یجسـتجوگر مسـافران یها با نگاه یا شهیوار شیده به دیها چسب دهننکاست بال 

 یها یا درحــال هــل دادن چــرو دســتیــبــه دســت  که چمــدان و ســاکــدنــد ییپا یم
گمــر ه یــدور از ب  یمــکو ســارا  کآمدنــد. پوپــ یرون میــب کمخصــوص حمــل بــار از 

 یســـــــــالن  وروده از کــآن یدنــد، بیخند یز میــردنــد و رک یســتاده بودنــد، پــچ پــچ مــیا
بلنـد  یادیـبود و بـا فر ساراد یه سنجر را دکهم  یسکن یمسافران چشم بردارند. اول

 رد:که را خبر یب 
 "داداشم اومد!"

 یهجـــــــــــــوم بردنـد. بعضـ یا شـهیوار شیـهـو بـه طـرف دیکل یفام ی بًا همهیت ر
ــــه چــــپ و ید یدند، بعضــــیشــــک یمــــ کشــــان ســــریها ـــــشان را ب گردنــ راســــت گــــر 
 یلکن همــه ســال چــه شــیــننــد ســنجر بعــد از ایاو بودنــد ببکــنجکچرخاندنــد.  یم

 ردند.ک ین مسافرها او را جستجو میشده. ب
 ده!"یشک یماشاً چه قدگفت: " یکی

 پ شده."ی"چ در هم خوش ت
 ده."یپوش یکهم ش یلی"خ
وچولو کچمدون  یکد. ف ط با یبه دلتون صابون نمال یسوغات ی خود واسهی"ب
 " ه.آمد
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 ی نــدهیه از قافلــه ع ــ  مانــده بــود و هنــوز نتوانســته بــود دامــاد آکــنــرگس خــانم 
رد و بــه رور جلــو کــ یت راه بــاز مــیـن جمعیهــا از بــ نــد بــا فشــار آرنایش را ببیاحتمـال

 د:یپرس یبلند م یبند با صدا یکرفت و  یم
 جاست؟"کو؟ ک"

ه بـه کـد یـمـادرش د د خـود را در آغـوشیرون رسیش به بیه سنجر پاکن یهمــــــــ
ــــورتش اشـــ یپهنـــا ـــاران یدیکـــخـــت. مـــادر و پســـر یر یشـــوق م کصــ گر را بوســـه ب

ـــد، بک یمـــ ـــان ب یا لمـــهکدامشـــان بتواننـــد کهیه هکـــآن یردن ـــه رب ـــا یب ـــد. آق  یآورن
د و یــگز یســتاده بــود و لــ  میشــان ایمن لــ ، در چنــد قدم یشــادبخت، بــا حــالت

گربــایکرد بــر خــود مســلط باشــد و نگــذارد کــ یمــ یســع ــره بــه  ش کافتــد و اشــ یه بی
 ر شود.یسرار

 یپـدرش جـا ین باروهـایرون آمـد، بـیـسنجر بـاًخره از آغـوش مـادرش ب یوقت
ـــود  ـــع ب ـــیه منصـــور شـــادبخت دکـــگرفـــت و همـــان موق ن یـــش از ایگـــر نتوانســـت ب

د و عنــان احساســاتش را از دســت داد و، کیــدفعــه ب ضــش تریکنــد و ک یخــوددار
ـــرخالف اراده اش، تمــام  رون یــلمــات بکه در دل داشــت در قالــ  کــرا  یمحبتــبـــ

ان یـن غلیشان در آمد و اکل اشیفام یها خت. همه متاثر شدند و چند تا از زنیر
گریدوباره و یعاطف  صدا. ین دفعه بیه انداخت؛ ایدا خانم، مادر سنجر، را به 

بامزه، خنـده  کیلکشوو و شنا وشـــــــ یهمان موقع، سارا جلو آمد و، با لحن
چــه خــــــــــبرتونه آب غــوره انش تشــر زد: "یــگر یهــا شینــان، بــه مــادر و قــوم و خوک

گه میا گرفته  د؟"یردک یار مک یخواست بره چـــــــ ید؟ حاً خوبه داداشم برگشته! ا
ردنـد. چنـد نفـر کگر را بوسـه بـاران یرد و همـدکـبعد خود را در ب ل بـرادرش رهـا 

گرفت. یعو  شد و رنا شاددند و حال و هوا یخند  به خود 
ــ گونــهیشــکده را بــه آغــوش یســنجر، ســپ یوقت ده یتر شــد. ســپ کاز اشــاش  د، 

گلو شیب ض، صدا یبزند ول یخواست حرف  ست.کش را در 
 یــکه او محــض نمونــه کــل، یــفام ید. پســرهایهــا رســ لیســپس، نوبــت بــه فام

ردنـد و او را ک یم یفشناخت، تند تند خودشان را معر یافه نمیدامشان را هم به قک
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ل هـــم اسمشـــان را یـــفام یردنـــد و دخترهــاک یمـــ یردنـــد و بــا او روبـــــــوسک یب ــل مـــ
ـــد م یم ـــه او خـــوش آم ـــ یگفتنـــد و ب گ ـــود و نگـــاه یگفتنـــد. ســـنجر  ا و بهـــت زده ب

رد کــ یمــ یســع یاوکــنجکد و بــا یــچرخ یناآشــنا م یهــا ان آن چهرهیــســرگردانش م
ن اسـم یـخود را به ا یسکد یباشد. اما نشنا ین است پرکدامشان ممکحدس بزند 

 ند.ک یمعرف
طت یش شـــیهــا ه ازچشـــمکــش، کوچکــهمســـن وســال خـــواهر  یف ــط دختــر

گفــت: " یا د، بــا چهــرهیــبار یم ن دوســت ســارا، و خــواهر یم. بهتــرکمــن پــوپبشــاش 
 ا."یپر ی هیکوچک

اش  جملـه یهـم چاشـن یدار یرد و لبخنـد معنـکـان یـشـدار بکا را یپر ی لمهک
 رد.ک

گوشـهکـ یها خال جوان یدان را برایسن ترها مم سـتاده یمنت ـر ا یا رده بودنـد و 
 ی وسـت و از چشـمهیهـا پ ها برسد. باًخره سـنجر بـه جمـع آن بودند تا نوبت به آن

 راب شد.ین همه سال از آن محروم مانده بود سیه اکشان یلطف و مهربان
ت ی، رضــایو خــوش و بــش و احوالپرســ یســاعت روبوســ یــکبــاًخره بعــد از 

 ییســر فرصــت و در جــا یدار مفصــل را بگذارنــد بــرایــدادنــد از هــم جــدا شــوند و د
 ه هم رفتند.یمنزل شدند و ب  یو سارا راه شمناس . سنجر، همراه پدر و مادر

ــس حــرف و صــحبت کدر راه برگشــت، هــر چهارنفرشــان ســا ــد، انگــار از ب ت بودن
ه هنــوز از آن حالــت شــوق و کــننــد. ســنجر، کا شــروع جــکدانســتند از  یداشــتند نم

ل، ب ـــل دســـت پـــدرش یـــاتومب یجلـــو یصـــندل یامـــده بـــود، رویرون نیـــجـــان بیه
نـار مـادرش، آرام و قـرار کده یـرد. سـارا، لمک یم یه چرت زنان رانندگکنشسته بود، 

 ز بپرسد.ید و هزار چیز بگویخواست هزار چ ینداشت و دلش م
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د آن را بـه ربـان یشـک یرده بـود امـا خجالـت مـکـمش ول  ذهن سنجر را یســـــوال
گفـت: "دکه فکنیدا خانم، مبل ایآورد. و یب ا یـد پریـدیر او را خوانده باشد، ناغافـل 
گذاشته!"کومد؟... دختره از همون اول  ین  ار طاقهه باً 

گفت: "یشان، خندکازه یشادبخت، خم یآقا  نشده هنوز هیهی قرار نبودد و 
 !"یاریدرب یمادر شوهر باز

رد: کـبرگزار  یس العمل شوهرش به خنده افتاد و موضوع را به شوخکدا از عیو
 فته."یه دستم راه بکنم کن ین اًن تمرید از همیاتفاقًا با"

 نم؟"کب ین خواهرشوهربازیشه من هم از حاً تمرید: "میسارا پرس
 دند.یبلند خند یهمه به صدا

گفت: "تحو  ین جـوریـد ایار خانوم! مادر باکسرد، یریل بگیمنصور شادبخت 
 سرمشق دخترش بشه؟"

ـــو ـــا اعتـــرا  جـــواب داد: "چـــرا ســـر چی ــــزهایدا ب گـــه از مـــن سرمشـــق ید یــــــــ
 ره؟"یگ ینم

گفــت: " ــورًا  ــ یرا ســوا مــهاش  هــا و درشــت مــن ف ــط خوبســارا ف نم، مامــان ک
 خانوم!"
گفـت: "که موضوع را عو  کآن یشادبخت، برا یآقا ته، گذشـ یاز شـوخند، 

 اد!"یا بینداشت پر یلیدل
 اومده بود؟" کپس چرا پوپد: "یدا پرسیو

گل رو کپوپپدرش، جواب داد: " یسارا، به جا  من اومده بود!" یمحض 
گل روکاق و خنده یسنجر، با اشت گفت: "قربون   وچولوم برم!"کخواهر ینان 

گفت: "خ ، باًخره سنجر مـا یو ا خـانوم یـد چشـمش بـه جمـال پریـبا کـیدا 
 روشن بشه؟"
دلخـور اسـت،  یمـکهمسـرش  یها هیـناکداد از  یه لحنش نشـان مـکمنصور، 

گفتــه، کــرا پــس فــردا شــ  شــام دعــوت مون  د، همــهیســعگفــت: " رده خونــه شــون. 
 ند."یآ یز هم بیده و پرویسپ
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گفـت: "طفلـیو  یـینـه امشـ  دوقلوهـا بالکز! خـدا یـمامـان  پرو کدا، با خنـده 
 مون بشه."یاز مادربزرگ بودن پشه تا ابد کاورده باشن یسرش ن

 نزد. یحرف یسکگر یدند، دیه به منزل رسک ه بعد یتا چند دق
د. تـا قبـل از یـهو دلش لرریکش افتاد یپدر ی ه سنجر چشمش به خانهکن یهم

گذرانــده بــود و در ایزنــدگ یها س، تمــام ســالیســفر بــه ســوئ ام غربــت، یــش را آنجــا 
 ی ن خانـــه همــــهیــــد. ایـــد یاول، بارهــــا خـــواب آنجــــا را م یها بخصـــــــوص ســـال

را  یتلخـ یهـا ن طـور خاطرهیرد؛ همـک یش زنده میرا برا ین بهگیریش یها خاطره
گذشت زمـان،  ه آنک ردنـد. آن خانـه ک یر جلـوه مـین و دلپـذیریم شـکـم کـها هم، با 

ل تــر از قبــ بزرگ یلــیبــود. حــاً بــه ن ــرش خ کیودکــ یها یش م هــر تمــام شــادیبــرا
 ش قصر بود.یپدر ی در ژنو، خانهاش  یسه با آپارتمان ن لیآمد. در م ا یم

گذاشته بـود، بـا مشـاهدهکین را در پاریه ماشکشادبخت،  یآقا پسـرش  ی نا 
م ی؟ بـرویهسـت یمعطـل چـد: "یخانه بـود، پرسـ یه چمدان به دست محو تماشاک

 داخل."
 شم."ینمر یدنش سینم از دک یگاش مین یهرچگفت: " یرلبیسنجر ر

گفت: یو  ؟"یومدی، خ  چرا رودتر نینجا را دوست داریه ان در اکتو "دا 
جــواب داد:  یرلبــیمنــزل بــردارد، همــان طــور ر یه چشــم از نمــاکــآن یســنجر، ب

 "ًبد موقعش نشده بود."
گفت: "  لسوف شده!"یف یماشاً داداش جونم حسابسارا 

تادند. سـنجر بلنـدتر از او به خنده اف ی ه هم از خندهید و ب یو غش غش خند
 همه.

 ییدا چـایـشد بالفاصله به بستر بـرود، و ینم یدامشان دلش راضکهیچون ه
گــپ زدن. از اکــدم  ــه  ــرد و دور همــه نشســتند ب ــه آن شــاو می ــد و یپر ین شــاو ب دن

 رفتند. یگر مید یردند و سراغ موضوعک یمه تمام رها میرا ن یموضوع
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ــد و او را سرمســت یــهیدر مشــام ســنجر پ ییعطــر چــا ــرد، انگــار همــراه اک ن ی
گذشتهیرا د، بـه ن ـرش آمـد یرا نوشـ یچـا ی ن جرعـهیاولـ یرفت. وقتـ یها م حه به 

 شود. یدا نمیا پیتر از آن در دن است و خوش طعم ییجادو یمعجون
گفـت: "بسـه د  ی گـه. وقـت واسـهیباًخره، حدود ساعت پنا صبح، منصـور 

ــوســا یلــکن بهــه یــاده. ایــحــرف زدن ر مــا بــوده. اًن حتمــًا داره از یهواپ یعت ت
 م."یم بخوابید برویافته. بلند بش یاز پا م یخستگ

 د بخوابم؟"یجا باکمن د: "یسنجر پرس
 اتاق خودت." یز دلم. تویخ ، معلومه، عزجواب داد: " یمادرش با مهربان

گذاشت و دیمیه سنجر قدم به اتاق قدک یهنگام ل کد هنوز بـه همـان شـیش 
ران نرفته؛ تمـام یرد هرگز از اکپانزده سال قبل دست نخورده مانده است، احساس 

گذرانده بود به ن رش خـواب و خیه در سوئک یامیا ه حـاً کـتالطم آمـد رُپـ یالیـس 
 سپرد. یها م د آن را به صندوقهه خاطرهیبا
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 دو

گذاشـت و بـه نشـانهینرگس خانم ظـرف سـاًد را در  ت لبخنـد زد یرضـا ی خهـال 
شـام آن شـ  انجـام دهـد و حـداقل  کتـدار یه بـراکـنمانـده بـود  یارکـگـر یچون د

رون آمـد یـساعت فرصت داشت تا به سر و وضع خودش برسد. از آشپزخانه ب یک
 باً رفت. یداخل یها و از پله

مــد ک ید. دختــرش جلــویشــک کا بــه داخــل ســریــنــار اتــاق پرکهنگــام عبــور از 
آن شـ  چـه بپوشـد.  یمهمان یستاده بود و معلوم بود هنوز مردد است برایلباس ا
 رد و سر برگرداند.کنگاه مادرش را حس  ینیسنگ

گفت: "کخنده   د. پخت و پز تموم شد؟"یخسته نباشنان 
سـوزن  سـر   یـکه کـادت نـره یـز آمـاده اسـت. ف ـط ی. آره همه چی"سالمت باش

 !"یردکن کمکهم بهم 
گـه یاه و سـفی"عمدًا دست به س  ایـردم کـ یمـ کاز هـم پـایـپ یـکد نـزدم. چـون ا

ه کـد یـداد یها پـز م مهمون یختم، بعدًا جلویر یتابه میماه یذره روغن هم تو یک
 کن خــورایــا»د یــگفت یا میــ« ردکــ کمــکبهــم  یلــیها خ پخــتن غــذا یا جــون تــویــپر»

نن و کـف یـتعر کیا راستی کیشدن ال یو اونا هم مجبور م« است یدست پخت پر
خـروار از  یـکد، بـه رور هـم شـده، یـد یجناب سنجر خان هـم خـودش را موظـف م

 من بود بخوره..." یار آشپزکه مباًل شاهک ییغذا
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ه از پــس ربــون تــو بــر کــمــن رد: "کــحــرفش را قطــع  یحوصــلگ ینــرگس خــانم بــا ب
هـا،  تـرو خـدا بـا مهمون ینـداره، ولـ یبـیع یردکـم نکـمک یآشـپز یام. حـاً تـوینم

گوشت تلخ وشـون خجـالتزده نشـه جل یجور یکن!... کن یبخصوص با سنجر، 
 باباته." ی ن و چند سالهید دوست چندیباشه سع یم. هرچیبش

گفت: " یا توپش حسابیموضوع هم پر یکین یسر ا د یخاطر جمع باشپر بود و 
د یرم. امـا توقـع هـم نداشـته باشـ یچشـم غـره مـ یسـکنم نـه بـه ک ینه بهشون اخم م

مـادر شـوهر و خواهرشـوهر  ی قربون صدقه یخودیزم و بیبشم قند و عسل و ربون بر
 م برم!..."یاحتمال
ـــاهکث کـــم ـــازه کـــ یوت ـــا نفـــس ت ـــا لحنـــکرد ت ـــناک ینـــد و، ب ز، ادامـــه داد: یـــآم هی
د یـن همـه عجلـه داریـه اکـام  ردهکـن خونه جا تنـا یا یان در تو یعنیفهمم  ی"نم

 د!؟"یرودتر از َشَرم خالص بش
لـرزان،  ییا صـدا ًا من ل  شده بـود، بـیآخر دخترش عم ی ه از جملهکنرگس 
گـه صـد یزنـ یه مکـه یـن چـه حرفیـمن قربونـت بـرم!... ا یالهد: "جواب دا ؟... تـو ا
خـ ،  یتخـم چشـم مـن و باباتـه!... ولـ یت رویـ، جاینجـا بمـونیگه هـم ایساله د
هـام سـر و سـامون  نم بهـهیـه ببکـآررو دارم  یو من هم مبـه هـر مـادر یبخت مدختر َد 
 اومده..." یا جوون برازندهاند... سنجر هم به ن رم  گرفته
ـــپر ـــه نشـــانهی گفـــت: " ییاعتنـــا یب ی ا ب ـــداخت و  ـــاً ان  کـــیهر کمبـــارشـــانه ب

 قسمتشه باشه!"
گفـت: "اون کـ یدختـرش را برانـداز مـ ین سـراپایه بـا تحسـیکنرگس، درحال رد، 

ــوقع ــ یم ــک ــ یه قنــداقت م ــان ــدر چمــوش و خ یداد یچ نشــون نمــیردم هــک ســر  رهی
 ."یباش

 د.یو غش غش خند
ر یـد از ریخواسـت یآخـه اون موقـع شـما هـم نمداد: "نان جواب کا هم خنده یپر

ارم یـنم یی، از حاً بگم: مـن چـاید!... راستینکدا یسنا هم شده واسم شوهر پ
 ."یاند خواستگار نن اومدهکال یوقت خ یکخوام  یآ! نم
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 ؟"یبپوش یخواه یم یحاً چد: "یرد و پرسکنرگس موضوع را عو  
نگـران  یولـرد: "کـرشمه اضـافه کام " و با  م نگرفتهی: "هنوز تصما جواب دادیپر
خواســتگار  از فرنــا برگشــته رو ببــره.  ل  ه حتمــًا دکــپوشــم  یم یزیــچ یــکد! ینباشــ

 د."ید به سر و لباس خودتون برسیشما هم عو  جر و بحث با من بهتره ببر
 خوان منو بپسندند؟" ی"مگه م

گوش رس یه صداکره شده بود ینه خیش در آیر دلربایا به تصویپر  د.یزنا در به 
گفـت یه از جا برمکدرهمانحال  ن شـازده پسـر یـنـــم ایبـرم بب»خاسـت، بـا خـود 

 !"یا هیچه تحف
ــا و خــانم شــادبخت و ســنجر و ســارا بــه سرســرا، پر ــا ورود آق ــهمزمــان ب ا هــم از ی

ا دیــآمــده بودنــد تــا بــه قــول و یشــادبخت دســت خــال ی ن آمــد. خــانوادهییها پــا پلــه
 «مشتاق نشان ندهند.  یادیخودشون رو ر»

گشـاد یراهن نـارنجیه پکرد کا را نگاه یوتاه پرک یا سنجر ف ط لح ه  یبلنـد و 
ــا ن ــوش ســف ــه تــن داشــت و شــال ســفیب گ یدید ب ــر  اهش یســوان انبــوه و ســیهــم ب

گفت  گفته» انداخته بود. در دل  ه لباسـش کـنیبـا ا انـد. خوشگل بودنش رو راست 
 فه."یو ظر یا هکتر یلیومه خگشاده، اما معل

راه راه ررد و  ی مــهکراهن ســه دیــه پکــرد کــســنجر را برانــداز  یرچشــمیا هــم ریــپر
پهـن و  یها روشـن. قامـت بلنـد، شـانه ین آبـیشلوار ج یکده بود و یپوش یا سرمه

 رد از نگاهش پنهان نماند.ک یتر م را جذاباش  مردانه ی ه چهرهک یکیل باریسب
بـاهم  ییو از آشـنا یدند و سالم و احوالپرسیهم رس یآن دو به چند قدم یوقت

ا یـسنجر به مشام پر یلن خوش بوکتلخ و سرد اودو ی حهیردند، راک یابراز خوشوقت
گرم  عطر دخترجوان شامه ی حهید و رایرس  سنجر را نوازش داد. ی تلخ و 
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شـان یبرا نـرگسجابجـا شـدند،  ییرایهـا در سـالن پـذ ه مهمانکنیبعد از ا یمک
 شربت آلبالو آورد.

ه شــربت آلبــالو کــشــما د: "یرد پرســکــ یه بــه ســنجر شــربت تعــارف مــکــ یمــوقع
 ه."یرد: "خونگکد؟ " و اضافه یخور یم

گفت: "طعم این جرعه را با لذت نوشیه اولکن یسنجر، هم ن شـربت منـو یـد، 
گمشــد یــکانــدازه و  یهــا م یما و بهگیاد قــدیــ ه و فرامــوش شــده رو عــالم احســاس 
 نه."ک یدار میوجودم ب یتو

 آمد. یو توام با دلتنگ یمیا ساده و صمیالمش به ن ر پرکلحن 
 شه؟"یدا نمیزها پین چید: "اونجا از ایپرس یمستوف یآقا

د. البتـه یهـا، شـا یرانیا ی خونـه یتـو ؛هـا محالـه م ازه یسنجر جواب داد: "تـو
 نن."کدرست  ین خوشمزگیبه ا یه شربتکرا داشته باشن اش  اگه عرضه

گفــت: یــاخت یرمنت ــره دســتپاچه شــده بــود، بین تعــارف غیــه از اکــنــرگس،  ار 
 نه!"یب ی"چشماتون خوشمزه م

اعتناء  یو سرد و ب کهمهنان خشاش  ه چهرهکا یر خنده، جز پریهمه زدند ر
 ماند. یباق

ه بـه کـنیشـد و بعـد از ا ییرایوارد اتـاق پـذ ییچـا ینیبـا سـ کبعـد، پوپـ کیانـد
شـان فـورًا شـروع شـد. یرد، ب ل دست سارا نشست. پچ پچ هاکتعارف  ییهمه چا

گـر. ینشسـته بـود و مردهـا در سـمت د ییرایسـمت پـذ یـکا یـنار نـرگس و پرکدا یو
 دند.ید یگر را نمیدیکدند؛ انگار، اصاًل یدزد یا نگاهشان را از هم میسنجر و پر

د و او هـم یپرسـ یدر آنجـا از سـنجر م یس و زندگیراجع به سوئ ید مستوفیسع
راحــت و خونســرد بــه ن ــر  یلــیداد. خ ینــد مودبانــه جــوابش را مــک ییه پرگــوکــآن یب
گذشـت، وکـ یمـکد. یرس یم ردنـد و بـا کزنانـه را رهـا  یهـا دا و نـرگس هـم حرفیـه 

ه کــرد کــن یبــار هــم ســع یــکت بــود. ســنجر کا ســایــان همصــحبت شــدند. پریــآقا
شده بود، چــــون چنـد بـار  ییاعتنا یب یرًا او هم وارد بازا باشد. ظاهیمخاطبش پر
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 یه دختــــــــرهاکـرد و باعـث شـد کـف یـتعر کبـامزه را خطـاب بـه پوپـ یها موضوع
 بگذرند و توجهشان را به او بسپارند. یدرگوش یها ر صحبتینوجوان هم از خ

گذشته بـود ی ه از هشت و نیچند دق آمدنـد. ز هـم یـده و پرویه بـاًخره سـپکـم 
ــزل  ؛رشــان عــذر خواســتندیبابــت تاخ ــه من ــود چــون دوقلوهــا را ب عذرشــان موجــه ب

 مادربزرگشان برده بودند.
گفت: "خ ، افش نجـا. بخـدا ید ایـآورد ین جون رو هم مین جون و رامینرگس 

 ذره شده!" یکدلم واسشون 
گفت: "یپرو گه اون ووروجز  م. یگه امش  آرامش نداشـتیم، دیآورد یها را م کا

 سرشون!" یذاشتن رو یونه رو مخ
گفـت: "مـن  ه ان ـدر همــه از کـم رو، یمامـان یهـا ن خواهرزادهیـه هنـوز اکـسـنجر 

 نمشون."یمشتاقم رودتر بب یلیام و خ دهیزنن، ند یهاشون حرف م یطونیش
گفـت: "ایموذ یز، بـا لبخنـدیـپرو و مون  خونـه یه اومـدکـشـاً، فـردا شـ  یانـه، 

جـــون بــودن اســـتعفاء  یــیو از دا یافتــ یاق میاشـــتصابونشــون بــه تنـــت خــورد، از 
 !"یدیم

 ن حرف قه هه سر داد.یپشت بند ا
 یـک. ینـک یشـلوغش مـ یادیـگـه ریتـو هـم دده بلنـد شـد: "یاد اعترا  سپیفر
گه ک یزن یحرف م یجور نـه پسـرهام، دور از جونشـون، ک یال مـیـندونـه خ یسـکه ا

 و دوسر هستند."ید
گفــت: "ی، فهیز، بــا نگــاه عاقــل انــدر ســفیــپرو شــ  دراز لســوفانه ســر جنبانــد و 

 دار."یاست و قلندر ب
گم، هـر یرد: "البتـه از حـاً مـکـد هوا پس است، چون فورًا اضافه یبعد، انگار د

 "اند. ه به باباشون رفتهکد یازشون سر زد، بدون یخالف
 د.یو دوباره غش غش خند
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ــا اخالقــش آشــنا  یز را درســت نمیــه پروکــســنجر،  نبــود، آن شــ  شــناخت و ب
گـرم اش  زنهیه آکد یفهم گـو و خـوش صحبـــت و شـوو طبـع و مجلـس  چ در بذله 

 ن است.ک
 کن جـور خـورش و پلـو و خـوراین بـود و چنـدیار رنگـیبسـ یسفره شام بـه راسـت
 بودند. یرانیشان هم صد البته ا یه همگکرد، ک یم ییمختلف بر آن خودنما

خطــاب بــه او  کدفعــه پوپــیکخــورد،  یه ســنجر بــا اشــتها فســنجان مکــ یمــوقع
 ازتون بپرسم؟" یزیچ یکشه یآقا سنجر، مگفت: "

 شه."یه مکگفت: "معلومه  یرا فروداد و با مهرباناش  سنجرشتابزده ل مه
 ید، ان ـدر خـوب فارسـیـه خارج بوده اکن همه سال یه شما بعد از اک"چطوره 

 یانــد، فارســشــتر خــارج نبــوده یســه ســال ب -ه دوکــها  یبعضــ ید، ولــیــزن یحــرف م
 یسـیانگل ی لمـهکهر جملـه چنـدتا  یشه و تویره و لهجه شون عو  میادشون می
 پرونند؟" یم

ر کــمــن فآرام و شــمرده جــواب داد: " یلــید و خیشــکســنجر دســت از خــوردن 
ــ ــ یم ــاک ــ یینم اون ــادرک ــون م ــادشــون می یه رب ــد  یره، خودشــون می ه ربــون کــخواهن

ال یـادشون رفتـه چـون خی یه فارسکند نک یا وانمود مینند کشون رو فراموش یمادر
ه فرامــوش بشــه. کــســت ین یزیــچ یجــور افتخــاره؛ وگرنــه ربــون مــادر یــکننــد ک یمــ

ذره بـه خـودش زحمـت بـده، بخصـوص  یـکحف ـش  ید برایالبته خود آدم هم با
گــه مبــه مــن ر ه کــ ییه تــا جــاکــنــه یراهــش ا یــکهــا در تمــاس نباشــه.  یرانیاد بــا ایــا

 بخونه." یتاب به فارسکتونه و فرصت داره  یم
ـــضـــمن صـــحبت ســـنجر، پر ـــا، ی ـــپا یاو را م یرچشـــمیه رک ـــد دفعـــه یی د، چن

 ند.کرش یبار هم نتوانست غافلگ یک یرد ولکنگاهش را حس  ینیسنگ
 د؟"یخوند یم یتاب به فارسک یلیشما خش ادامه داد: "یها به پرسش کپوپ

تر  یموضـوع رو جـدن طرف یش به ایوقتا آره. اما از هفت هشت سال پ ی"گاه
 نم..."کغزل از حافظ حفظ  یک یردم ًاقل ماهکگرفتم و شروع 

 د؟"ی"حاً چند تا غزل حفظ هست

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  □ دو: یکم بخش 

 

 "هشتاد و سه تا."
گفت: "یبا تعج  و تحس یمستوف یآقا  ن همت!"ین! ماشاً به ایآفرن 

ر، بــذار شــامش رو یــان ــدر ســنجر جــون را بــه حــرف نگگفــت: " کنـرگس بــه پوپــ
 بخوره."
گفت: "پرکاعتناء به تذ یب، کپوپ  غزل از حافظ بلده." یلیا هم خیر مادرش، 

گفـت: "کمنصور شادبخت خنده  دفعـه بـاهم مشـاعره  یـکپـس ًزم شـد نـان 
 نند!"ک

 نشان نداد. ینشکا وایپر
گفت: "  شن."یا خانوم برنده میحتمًا پرسنجر آهسته 

گفـــت: "ولـــکســـا یادیـــآورد مـــدت ر یه طاقـــت نمـــکـــز یـــپرو ن یـــا یت بمانـــد، 
ارهـــامون پســـرش رو کاز هم یکـــیراســـته آ.  یردن ربـــون فارســـکـــفرامـــوش  ی هیقضـــ

ادش یـ یفارسـ کدنش، پسـره پـایـه رفـت دکش ماه بعدش یفرستاده بود خارج. ش
 ره."یلماج بگیرفته بود و باباش مجبور شد د

ش یهـا لبخند بر ل  یک یت ماند و حتکا سایهمه به خنده افتادند، ف ط پر
 امد.ین

گفت: "دا خانویو  ز!"ی، پرویردکباز هم چاخان م 
حـق بـه جانـ ، جـواب  یانـدازد، بـا لحنـ یو تـا ب که خـود را از تـکـآن یز، بیپرو
ن یگفـتم عـ یدا جون؟ به روح پدر مـش طـاهر قسـم، هرچـیدومه، وکچاخان داد: "
  ته."یح 

ه تـو راه بـه راه از روح کـه کیـنـوا  ین مـش طـاهر بیـنم ایـببد: "یمنصـور خـان پرسـ
 ؟"یذار یه میامواتش ما

 ت شونه."کشر یآبدارچده جواب داد: "یز، سپیعو  پرو
 ماند. یباق یت و جدکا سایو باز پر ؛حضار بلند شد ی خنده یکباز شل

گفت: " یآقا ن هفتـه بـاغ یـا ی ه جمعهکادم نرفته، بگم ی، تا یراستشادبخت 
 د..."یخان عمو دعوت
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 سر سنجر جان." یدولت البته ازد: "یز وسط حرف پدر زنش دویپرو
ه کـــرد کـــد کیـــمخصوصـــًا تامـــه داد: "اعتنـــاء، صـــحبتش را ادا یشـــادبخت، ب

ف یــز  بــامزه واســتون تعریــچ یــکنــد. حــاً یآ یهــم حتمــًا باش  د و خونــوادهیســع
گفتک گفتم  یوقت« اره. یش رو هم بید بگو دخترهایبه سع» نـــــــم. خان عمو  بهش 
مگـه پرسـتو »د یراز، پرسـیشـوهرش منت ـل شـده بـه شـاد چـون یتونه ب یه پرستو نمک

 «..."رده؟کشوهر 
گفـت: " پرسـتو  یه خـودش عروسـکـخـان عمـو  یولـنرگس با تعج  به منصور 

 بودش!"
گفتم. ولی"من هم هم  اد."یادش نمیه اصاًل کگفت  ین رو بهش 

ــــود و از قــــد یخــــان عمــــو، عمــــو را  ید مســــتوفیم ســــعیمنصــــور شــــادبخت ب
ن یعـ ؛یخـودم باشـ ی تو هم انگار بـرادرزاده» گفت  یاو م شه بهیشناخت و هم یم

ه هشتاد و هفت بهار را پشـت کخان عمو، . « یزیمنصور دوستت دارم و واسم عز
گذاشــته بــود، هرگــز زن نگرفتــه بــود و  ده بــود، و در بــاغ یرســ یهنســالکال وز بــه یــســر 

 رد.ک یم یرج تنها زندگکبزرگش در 
د هـم یا شـایـ ؛گرفتـه ینـه خـان عمـو فراموشـکنگفت: " یبا نگران یمستوف یآقا
 ره!؟"یگ یمر میداره آلزا

دومــه، جنــاب کمــر یآلزاپــدرزنش جــواب داد: " یز بــه جــایــن بــار هــم بــاز پرویــا
گــه هــزار تــومن از اش  ؟ خــان عمــو حاف ــهیمســتوف  یکــیاز مــن و شــما هــم بهتــره. ا

ـــیــار باشــه، محالــه کــطلب گــه فراموشـــــ بــار  یــک یهه مــن مــاکــداشــت  یادش بــره. ا
 ردم."ک یرفتم ازش پول قر  م یم

 آن او ظــاهراً . دنــدیخند بلنــد یصــدا بــه – ایــپر جــز بــه –هــا  زبانیهــا و م مهمان
. بمانـد یجـد و کخشـ آخرشـ  تـا داشـت الیـخ و بـود گرفتـه خنـده ی روزه ش 

 رد.ک یم نگاه هم نبارش نمین یک یارا، حتک اباًل، سنجر هم، آشمت
گفت: "  ند تهرون."یآ یه پرستو و خسرو پنجشنبه مکنه یاجال  نرگس خانم 
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خـان عمـو  ید حتمـًا بـه مهمونــــــیـچـه خـوب! پـس بهشـون بگگفـت: "منصـور 
ه پرســتو کــادش افتــاد یــ ین جــوریــد اینن. شــاکــ یرمــرد رو خوشــحال مــینــد. پیآ یب

 رده."کشوهر 
گفت: "پریم به صورت پریدا مست یو آ!  یـیآ یا جـون، تـو هـم حتمـًا بیا زل زد و 

 م."یمنت رت
گفت: "باشه چشم."یپر  ا 

 لحنش سرد بود.
ها سوال  برگشتند. نرگس از مهمان ییرایبه سالن پذ یپس از شام، از نهارخور

 ا قهوه.یل دارند یم یه چاکرد ک
گفت: "  فرانسه." ی م، هم قهوهیدار کتر ی هم قهوهبه سنجر 

گفت  نـار کنوشد و سپس از جا بلند شد و قدم زنـان تـا  یم که قهوه ترکسنجر 
 فرورفته بود. یکیه در تارکره شد یاا بزرگ خانه خیپنجره رفت و به ح

گفـت:  ینده به دلتنگـکآ یمخاطبش باشد، با لحن یه شخ  خاصکآن یب
، اون تـاب یخـوش. راسـت یهـا خـاطره دارم. اون هـم خاطره یلـیاا خیـن حیاز ا"

 نجاست؟"یهنوز ا یمیقد
 جاشه."رم َس کآره. هنوز قرص و مح، سرخوشانه، جواب داد: "یمستوف یآقا

گفت: "کا یبعد ناغافل رو به پر  یگشـت یـکد بـاهم یـرو یچرا تو و سنجر نمرد و 
 د؟"ینکگذشته رو تازه  یها د و خاطرهیاا بزنیح یتو

پس، دسـتپاچه د و سـیمردد ماند چه بگو یا رشده بود، لح هیه غافلگکا، یپر
گـه هـوایاًن آلرژمعذب، جواب داد: "و  گرفته. ا افتم بـه  یشـ  بهـم بخـوره، مـ یم 

 ندارم." یدو ساعت ازش خالص یکیعطسه و تا 
رده کـ ینیبـاره بـر اتـاق سـنگیکه کـرا  یوتکه طـول داد تـا سـیز ف ط چند ثانیپرو

 ه هوا روشنه!"ک یموقع یباشه برا یتاب بازند: "کش بشیپرصدا ی بود با خنده
گزه رفت.کنبارش شوهرش  ینگاه شماتت بارده یسپ  رد و ل  
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ع بـه سـنجر یسـر یلیه خک یم نگاهید در نیبه ن رش رس یا مطمئن نبود ولیپر
 د.یش دیها در چشم یا لح ه یانداخت، برق غض  را برا

ل بلنـد شـد. یـه زنـا موباکـدند ینوشـ یو قهـوه م ینشسته بودنـد و چـا یهمگ
 دند.یسو چرخن سو و آن یها به ا سرها و نگاه

گفت: "یسپ  ل منه."یموباده 
 رد و تلفن همراهش را در آورد.کفش دراز کیدستش را به طرف 

 ..."ید. سالم مامانیی"الو، بفرما
گهـــان از نگرانـــیصــدا ؟... باشـــه، ی؟... چطـــوری؟... چـــیچــد: "یـــلرر یش نا

 م. خداحافظ."ییآ ین اًن میهم
 شده؟" یچد: "ید، پرسیرس یه دلواپس به ن ر مکدا، یو

اند  ن خواســـتهین و رامـــیافشـــ، جـــواب داد: "یو ســـردرگم یالفگـــکده، بـــا یســـپ
گذاشـته سـرش و کا رو عـو  یـد یکدوم شون کنند و هرک یه بازیشوال الهخـود 
گید یجفت شون تو ی لهکحاً   رده..."کر یا 
گفت: " ید و با صدایار، غش غش خندیاخت یا، بیهو، پریک ه شـد کن یابلند 

 س!..."یآل ی ن قصهیع
 را را فروخورد.اش  اند، معذب شد و خنده تکه سایه ب کد ید یاما وقت

گـم یه، برخالف همسرش، نه هول شده بـود و نـه دسـت و پـاکز یپرو رده کـش را 
ده حاملـه بـود، صـد یسـپ یگفـت: "... وقتـ و ین حال هم باز زد به شـوخیبود، در ا

گفــت ان ــدر ا  یرو نخــون رو  یــن عجایس در ســرزمیآلــتــاب کن یــدفعــه بهــش 
ه کـه یـرش باقکشـ یذاره، امـا مگـه بـه خـرجش رفـت. بـاز جـا یها اثـر مـ ه بههیروح

د یو سـفیـــــم، بـا اژدهـا و دیخوند، وگرنه اًن هفت خوان رسـتم داشت یشاهنامه نم
 و..."

گفــت: " گــه اشــتباه نســنجر   نــهیآ یآن ســوتــاب کنم، اون صــحنه مــال کــامــا، ا
 است."
گفت: "ند، که نگاهش کآن یا، بیپر  بعله. درسته."آهسته 
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رفـتن بـود، بـه شـوهرش تشـر زد:  ی ده بـود و آمـادهیش را پوشـیه مـانتوکـده، یسپ
 م!"ینکد بیبه سرمون با کیم چه خاینیم ببی، بلند شو بروی"عو  خوشمزگ

گفـت:  یخاسـت، بـا لحنـیعجله از جا برم یه بیکز، درحالیپرو حـق بجانـ ، 
ا از یـد ن وقـت شـ  جـراح  یـدرازه!... حـاً اردم شـ  کـه از اولـش عـر  کـمن "
 م؟"ینکدا یجا پک

 ا بود.یشان هم پریکیدند؛ یچند نفر خند
گفت: "یدا، با نگرانیو  د."یخبر نذاریما را ب، 

گفــت: "یالیــخ یو ب یز، بــا خونســردیــپرو خــود هــول یب، در جــواب مــادر زنــش 
متـــر که کـــن ینم. از مالنصـــرالدکـــ یل رو حـــل مـــکدا جـــون! خـــودم مشـــیـــد، ویـــنکن
 ستم!"ین

را خــراب  یه مهمــانکــنیه تنــد تنــد بابــت اکــده، ینــان پشــت ســر ســپکو خنــده 
 رون رفت.یب ییرایخواست، از سالن پذ یاند عذر م ردهک

 ردند.کاا بدرقه شان یتا در ح یآقا و خانم مستوف
ســر  دوقلوهــا را از  یه بــه ســالمتکــده زنــا زد و خبــر داد یســاعت بعــد ســپ یــک

 اند. رون آوردهیا بید
گذشته بود ین  ردند.ک کرا تر یشادبخت منزل مستوف ی ه خانوادهکمه ش  

ــاز پر یموقــع خــداحاف  ــا او ک یــکبــًا یه تمــام شــ  ت رکــا، ســنجر، ی لمــه هــم ب
 ییمتوجـه شـود، بـا صـدا یسـکه کـآن یجلـو بـرد و ب یمـکحرف نـزده بـود، سـرش را 

گفــت: "بایبســ ــه دخترجــوان  ــار آهســته ب ــشــتر بخندید بی بهتــون  یلــیخد. خنــده ی
 اد!"یم

دانسـت از  یبهـش دسـت داد. نم یبـیا تا بناگوش سـرو شـد و احسـاس غریپر
گرفته یا  ا...ین جسارت لجش 
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 فرستاد: کامیپ یک کپوپ یه به بستر برود، براکش از آنیسارا، پ
 ا از سنجر خوشش اومد؟یپر

 د:یجوابش بالفاصله رس
 ؟یدونم. سنجر چ ینم

 گر فرستاد:ید کامیپ یک یمعطل یسارا هم ب
 دونم. یاون رو هم نم

*** 

ا بـد یـآورد  یبـ یا ه بهانـهکـآن یا، برخالف انت ـار پـدر و مـادرش، بیصبح جمعه، پر
بــه  یمســتوف یرفــتن بــه بــاغ خــان عمــو آمــاده شــد. قبــل از آن، آقــا ینــد، بــراک یقل ــ

گفته بود  گه نخواست ب» نرگس   یهـیخوام ه ین. درمورد سنجر، نمکاد، اصرار نیا
گـه کـار و اراده خـودش باشـه یـز بـه اختیـم. بذار همه چینکل یرا بهش تحم  یـکه ا

م خوشـبخت نشـد، ینـک یال مـیـه خکـ یش آمد و اون طوریپ یلکوقت بعدها مش
 یخانم مستوف« شه!یقسمت و مصلحت باشه، همون م یما رو م صر ندونه. هرچ

رد. کـه او عمـل یش، با ن ر شوهرش موافـق بـود، بـه توصـیم و بکه ته دل اش، کهم 
 یه خوردنــد، امــا اصــاًل بــه رویکــ یدنــد، حســابیرفــتن د ی ا را آمــادهیــآن دو پر یوقتــ

 ردند.کار نکذره هم تعجبشان را آش یکآوردند و یخودشان ن
و  یا ن قهـوهیرنا، شلوار جـ یعناب یمش، در مانتویش مالیا، با آرایآن روز، پر

 یآجر یها ش از همه رنایو در آن بپوشاند  یش را میه موهاک یالوان   کناز یروسر
 دلربا شده بود. یلیخ یآمدند، به راست یو سبز به چشم م

و  یمسـتوف یل بـه راه افتادنـد. خـانم و آقـایـازده، در دو اتومبیربع مانده به  یک
ن، و پرستو و شوهرش، خسـرو، و دختـر دوسـاله یماش یکدو دختر جوان ترشان در 

 گر.ید ینی، در ماشیشان، شاد
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 کنـار پوپـکل یـع ـ   اتومب یصـندل یا روین بود، و پریدر جاده سنگ یکافتر
نشان بدهد،  یپدر و مادرش توجه یها ا صحبتیه به اطراف کآن یده بود و، بیلم

خـودش مهـم بودنـد و  یه ف ـط بـراکـسـپرده بـود  ییرهاکششدانا حواسش را به ف
افتاد. بـا  یاد او میده بود، هرازگاه، ناخواسته یه سنجر را دک یداشتند. از شب یمعن
ه کـ ییبـه او نـدارد. امـا از آنجـا یچ احساسـیه هنوز هکدانست  یامل مکنان یاطم

رده بــود فــرق کــاماًل بــا آنهــه مجســم کــســنجر، چــه از ن ــر ظــاهر و چــه از ن ــر رفتــار، 
ــود او را بکــنجکداشــت،  ــرایاو ب ــه ین هــم تصــمیهمــ یشــتر بشناســد و ب گرفــت ب م 

گــر  -آمــد و یده میــهیخــان عمــو بــرود. مــرد جــوان بــه ن ــرش مرمــوز و پ یهمــانم ا
 آسان شناختنش هک داشت حتم. جال  –خواست با خودش روراست باشد  یم
 یبعضـــ و بـــود محجـــوب و یخجـــالت یهـــا آدم مبـــل شیارهـــاک یبعضـــ. ســـتین

بـر و کد متیا شـاید و هم م رور یرس یار جسورانه. هم فروتن به ن ر میبس شیرفتارها
 ؟!یواقعــ ایــ اذبکــ خــواه –اد بــود یــد هــم اعتمــاد بــه نفســش ریر؛ شــاکازخــود متشــ

 را او هـم و ردکـ یم جذب را ایپر هم هک بود – نفس عزت ای – نفس به اعتماد نیهم
ن یشــتندار بــود، و همــیو خو تــودار ظــاهراً . آورد یدرمــ را لجــش و ردکــ یمــ یعصــبان
 طور...
رده از خـودش حرصـش کـر  سـنجر ذهـنش را مشـ ول کن قدر فیه اکنیهو از ایک

ه روز قبـل در ک ییها مباًل اتفاق ؛بدهد یگریز دیرد توجهش را به چک یگرفت و سع
ــا هــکمطــ  د ــاده بودنــد، ام ع یرد، وقــاکــدا نیــهــا پ در آن یچ موضــوع جــالبیتــر افت

گهــان بــه ن ــرش رســ یبــه دل نم یتر هــم چنگــ قبــل یروزهــا  یه از وقتــکــد یزدنــد. نا
ـــــــننده و مالل کسل کنواخت و یکش یزندگ یروزها ی رده همهکدانشگاه را تمام 

 جان.یاند: بدون خون، بدون ه بوده یسترکآور و خا
غ بزنـد، بـه یـو خف ـان ج یالفگـکم مانـده بـود از احسـاس کـه ک یدرست موقع

ســتاده باشــــــد و یدر منت ــرش ا یخواســت ســنجر جلــو یدند. دلــش میم صــد رســ
گر او را در ا ین حال مدرهما  افتد. یند از چشمش مین حالت ببیدانست ا
 د.یشک یانت ارشان را نم یسک
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سـتاده بـود، یدر  بـزرگ بـاغ ا یها بود و چنـد قـدم ه اف انیشباش  افهیه قک یمرد
گفـت. صـدا رد و بـه آنکـد و در را باز یفورًا جلو دو و  یخنـده و شـاد یهـا خوشـامد 

گوش م ی یموس  د.یرس یاز دور به 
م یاول بـروگفـت: " یمسـتوف یاده شـدند، آقـایـها پ نیاز ماش یه همگکن یهم

 م."ینکبه خان عمو سالم 
ه بــا خــان عمــو آشــنا بودنــد و بــه منــزلش رفــت و آمــد داشــتند، کــ یســانکتمــام 
 یعمـارت اصـل یـکه نزدکـ یاله فرنگـکـه او سـال هاسـت در کـدانسـتند  یخوب م

هــا اســتفاده  یمهمان یف ــط بــرا یارت اصــلســاخته شــده بــود اقامــت دارد و از عمــ
 ند.ک یم

گروه ده بودنـــد و مهمانیـــدر بـــاغ چ یز و صـــندلیـــم یادیـــتعـــداد ر  یهـــا هـــا در 
 یاله فرنگـکـه بـه طـرف کـو بزرگ دور هم جمع شده بودند. در همان حـال  کوچک
در دل  اند. ه حدود صد نفر به آنجا دعوت شدهکن زد یا با نگاه تخمیرفتند، پر یم

 باشه!" یانگار عروس» گفت 
گـل از کـها افتاد  ه چشمش به آنکن یخان عمو هم گذاشـتند،  ه قـدم بـه اتـاق 

ز یـه سـنجر عزکرکگفـت: "خـدا رو شـ ییفت و ازجا بلند شد و با خوشـروکگلش ش
بـه  ین جـوریه همـکـنم. تـو یـگـه شـما رو ببیدفعه د یکران و باعث شد یبرگشت ا

 معرفت." یب د  ی، سعیزن یرمرد سر نمیمن پ
گفت: "ک یم یه با خان عمو روبوسکدرهمانحال  یمستوف یآقا د یـنکبـاور رد، 

 یخـ  چـ یپرسم. ولـ یشه احوالتون رو از منصور میدارتون هستم و همیمشتاق د
 اد."یه راه دوره و مش له رکنم کار ک

گفت: " گفـتم کن هم ی. ایدونم. حق دار یدونم. م یمخان عمو لبخندزنان  ه 
گــذارمحـض  گلــه  نم ماشـاً دخترهــا بــزرگ یب یسـتم. مــین یخنــده بـود وگرنــه اهـل 

 رده!"ک یدم پرستو عروسیشن اند. شده یخودشون خانم ی اند و واسه شده
ه خودتــون شــ  کــخــان عمــو، شــما پــدر زنــش، جــواب داد: " یخســرو، بــه جــا

 د."یف داشتیتشرمون  یعروس
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گـه شـما م رمق شـده که به نسبت سابق ک ییخان عمو، با صدا گفـت: "ا بـود، 
آدم  ی ه واسـهکـ یریـادم رفتـه. امـان از پیـمـن  ین طـوره. ولـید، حتمًا همـییفرما یم

ل یــتحل یشـه و هـوش و حـواس مـن هـیبـزرگ م یل هـیـذاره. فام ینمـ یحاف ـه بـاق
 رن."یگ یگه همه توش جا نمیره و دیم

گفـــت: " رو  یمســـتوف یآقـــا یه افتخـــار دامـــادکـــشـــه یاًن چهارســـال مخســـرو 
 دارم."

گفـت: "ا یهمان موقع چشم خان عمو به شاد ن دخترتونـه؟ اسـمش یـافتـاد و 
 ه؟"یچ

گفـت: "بـه خـان عمـو سـالم یپرستو جواب داد: "شاد ، خان عمو. " و به دختر 
 ن."ک

گفت: "سالم، خان عمو جون."کودکن و یریش ی، با لحنیشاد  انه 
گفت: "خدا ب ،با محبت ،خان عمو هتـون ببخشـتش. جواب سالمش را داد و 

 ن ربونه!"یریماشاً چ در ش
گفت: "کپرستو، خنده   به باباش رفته."نان، 

ه در اتـاق بـا خـان عمـو کـ ید و متوجـه شـد چنـد نفـریا به اطراف چرخینگاه پر
 اند. مسن یاند، همگ نشسته

م. ینـکن، باهم اخـتالا یدلم بنش ر  ذره َو  یکا یگفت: "ب یخان عمو به مستوف
 ره."یگ ینجا دلتون مید. ایباغ خوش باش کهوا خن ید تویبروها هم  شما جوون

 رون رفتند.یه بید و نرگس ماندند و ب یسع
 فورًا رفت سراغ سارا. کپوپ

گفــت: "خســرو جــون، شــاد ــه شــوهرش  ــکرو ببــر  یپرســتو ب ــو ی ــاغ  یخــرده ت ب
 بگردون."

 یهــا خواهــد بــا خــواهرش تنهــا بمانــد تــا حرف یه همســرش مکــد یــخســرو فهم
ال دارد صـحبت یـخ یچـه موضـوع ی بًا مطمـئن بـود دربـارهیبزنند؛ و ت ر یخودمان

 ند.ک
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 گفت: "باشه. چشم."
 رد و رفت تا مزاحم نباشد.کرا ب ل  یشاد یمعطل یب

د: "خـ ، ی، پرسـیصـبر یده، با بیها دور شد، سپ از آن یمکه خسرو کن یهم
 ه؟"ین رت چ

 ؟"ی"راجع به چ
 ؟"کینه، راجع به  ی"راجع به چ

 ؟"کی"خ ، راجع به 
 ه."کیمن ورم  یدون ی"خودت رو به اون راه نزن! خوب م

گفت: "هنوز هیا خندیپر  دمش."یندارم. ف ط چند ساعت د یچ ن رید و 
گفـت: " یوتـاه نمکها  ین آسـانیـه بـه اکـپرستو،   یعنـــیبـه دلـت نشسـته؟ آمـد، 

 ش وقت بذاره؟"یارزه آدم برا یم
گفت: "نما، لجوجانه، خواست همهنان طیپر  دونم." یفره برود و 

. آدم ینداشته باش یچ ن ریادامه داد: "دروغ نگو! محاله ه یپرستو به پافشار
ا نــه. حــاً یــاد یــه ازش خوشــش مکــفهمــه  یحــرف بزنــه، م یکــیم ســاعت هــم بــا ینــ

 عو  بشه."اش  دهینه بعدًا ع کمم
گفت: "یا باًخره تسلیپر  نده."یاًل خوشاکم شد و 

 ."یرده بودکاخم اش  گفت اون ش  همه ی"اما مامان م
م یخودمـــونرد: "کـــنــان اضـــافه کبـــودم. " خنـــده  یرده بـــودم. عــادکـــ"اخـــــــــــم ن

گذاشـت  یده راپـورت همـه چـیما هم خـوب فعالـه! نرسـ ی ننه یخبرگزار ف کـرو 
 دستت."

هـا  ن مهمانیار، بـیـاخت یه سرگرم صـحبت بـا خـواهرش بـود، بکدرهمان حال 
گهان چشمش به او افتـاد، ک یسنجر را جستجو م نـار چنـد پسـر و دختـر که کـرد. نا

 رد.ک ینشسته بود و بگو و بخند م یزیجوان پشت م
گفت: "اوناهاش!" یادیبا فر  خفه 

 جاست؟"کو؟ کد: "یپرستو هولزده پرس
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 و به اطراف سر چرخاند.
ســمت  یزهــایاز م یکــین!.... پشــت کــگــا نین ین جــوریــا بــه او تشــر زد: "ایــپر

 و قرمز تنشه." کیشرت مش یه تکه یچپ نشسته. همون
ا یـبرگردانـد و پر یرده باشد، روکنگاه دو خواهر را حس  ینیسنجر، انگار سنگ

 د. از جا بلند شد و به سمتشان رفت.یرا د
گفت: "داره م  ن طرف!"یاد ایپرستو، دستپاچه، 

گفت: "دیبا بدخل  یرلبیا، ریپر  ستم."یور نکدم. ی، 
ــا سســت یتر رســ یــکنجر نزدســ یوقتــ ــو آمــد و کد، خواهرهــا پ ــد. ســنجر جل ردن

ن دفعـه تلـخ و یـه اکـد، یهیا پیدر مشام پراش  لن تازهکر اودویدلپذ ی حهیباره رایک
ا یـه پرکـش از آنیردنـد. پـک یا. سـالم و احوالپرسـیـعطـر پر یگرم بود؛ درست مبل بو

گفـت: "شـما باک یخواهرش را معرف د، یپرسـتو خـانوم باشـد یـنـد، سـنجر بـه پرسـتو 
 درسته؟"

ق شـده بـود، جـواب مببـت یـمـرد جـوان دق یه به سراپاکپرستو، درهمان حال 
 داد.

گفــت: "خ اد بهتــون بــد یــدوارم ریــد. امیــف آوردید تشــریــردکلطــف  یلــیســنجر 
 نگذره."

گفت: "خـ ، مزاحمتـون نمکهمه سا یا لح ه شـم. یت ماندند و بعد سنجر 
 با اجازه."
گردششــان ادامــه یــزش. پریــبرگشــت ســر م هــا دور شــد و از آن ا و پرســتو هــم بــه 
 دادند.

گفت: "خودمـون هـم بهـم  یلـیکپ شـده. عجـ  هیـخـوش ت یلـیم، خیپرستو 
 زده!"
 نداد. یا جوابیپر

گفت: "ببیبه ه یه معلوم بود حسابکپرستو،  ال یـوقـت خ یکن، یجان آمده، 
گـه بشـه!... ید یکـی  یفه از دست بره و نصیح ینم، ولک یخوام فضول یم ینکن
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گــه د یعنــی  ی دونم واســه یا چــه مــیــخــود از لــا مامــان و بابــا، یه، بیــپســر خوب یدیــا
ــت کــنیا ــه خــودت ثاب ــکه ب ــو از ا یمســت ل ین ــه بختــت  ن جــور حرفی هــا، لگــد ب

 نزن!..."
گفت: "حاً، از کخش یا، با لحنیپر  اد؟"یجا معلوم اون از من خوشش بک، 

گـه ی"حتمًا خوشش م مونـد و  ینجـا میمـن اًن سـرخر نبـودم، ااد!... مطمئـنم ا
 رد."ک یسر صحبت رو باهات باز م

گفت: "بعیپر  دونم." ید میا در جوابش، قاطعانه، 
 ی فـهیه خـواهر بزرگتـر اسـت و وظکـادش افتـاده بـود یـدفعـه یکه انگار کپرستو، 

گفت: "ینص ه کـادت باشـه یـن هـم یـن. اکـپخـش ن یمنفـ یخود انرزیبحت دارد، 
ه کــم یــه داریهمســا یــکراز یشــ ی. مــا تــویســتیجــوون و خوشــگل نشــه ان ــدر یهم

د شصت یاسمش عزت خانومه. قباًل پرستار بوده. حاً بازنشسته شده. حدودًا با
گاهیسالش باشه. زن خوب و مهربون م بـاهم کـم کـم و یزن یگـه سـر مـیبه همد یه. 

د و واسـم ه رفته بودم خونه اش، سر  درد دلش باز شکدفعه  یکم. یا شده یخودمون
رد و ک یار مکمارستان یب یک یست و چند سالش بود تویب یه وقتکرد کف یتـــــــعر
ــدش  یترهــاکاز د یکــی ــود. اون هــم از طــرف ب ــا قرصــش ب ــر و پ اونجــا خواســتگار پ

ن یـبه ن رش از هرجهـت مناسـ  بـود. بـا ا یه عاش ش باشه، ولکنیاومد؛ نه ا ینم
هنـوز هـم »گفـت  یم ؛دونسـت چـرا یحال، به طرف جـواب رد داد. خـودش هـم نم

ــدم چــرا ایــنفهم ــار رو کــن ی ــهکطون زد پــس یردم. انگــار شــک ام و ع ــل رو از ســرم  ل
خواست، خـودش رو منت ـل  یخاطر عزت خانوم رو م یلیه خکتره کن دیپروند. " ا

دا شـد، یـواسـش پ یا گـهیگه. بعد از اون، هرخواستگار دیمارستان دیب یکرد به ک
ن تــره و یید از اون پـایـد یرد و مکـ یسـه مـیا خواسـتگار اول م اعـزت خـانوم اون رو بـ

ــشــد. ا یزنــش نم ــود  ین جــوری ــب ــهیه هک ــه خون بخــت نرفــت. بعــدها  ی هوقــت ب
گـاه یخـورد. هنـوز هـم افسوسـش رو م یتـره رو مکافسوس اون داش  همه  یخـوره و 
 نه..."ک یه میگر یینه تنهایشیافته، م یادش میه کوقتا 
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ه سـر عـزت خـانوم کـ ییبال یترس یرد: "حاً، تو مکا حرف خواهرش را قطع یپر
 ردختر بشم و بترشم؟"یاد و پیاومد سر من هم ب

د از یـخـ ، آدم با ینه!... ولـکپرستو، دستپاچه و معذب، جواب داد: "خدا ن
 ره..."یگرون درس بگید یزندگ

گروه خونت نمیا غش غش خندیپر گفت: "اصاًل به   .."خوره!. ید و 
گروه خونم نم یچ" :دیپرس ،یپرستو، با دلخور  خوره؟" یبه 

 !"ینکحت یها مردم رو نص مبه مادربزرگ یه بخواکنی"ا
 تو ذوق آدم!" یبزن یه ف ط بلدک"تو هم 

 ر خنده.یزدند ر یبعد جفت
گوشــه ــید یا در  ــاهم خلــوت  کگــر از بــاغ، پوپ ــه کــو ســارا ب رده بودنــد و راجــع ب

 زدند. یخواهر و برادرشان حرف م
تـو زن داداش  ین آبجـیـنم، بـاًخره ایـد: "ببیجاهل مآب، پرسـ یسارا، با لحن

 ا نه؟"یشه یما م
 توداره." یلیا خیبروز نداده. پر یزیه چک"هنوز 

 ن سنجر."ی"درست ع
 گه."یشن دی"خ  باهم جور م

گه از من بپرسن، م  ند."یآ یبهم م یلیگم خی"ا
 نن."ک ی"من هم مواف م باهم عروس

 م."یم بهشون بگیم برویار تمومه. بلند بشک "پس،
 دند.یز خندیر

گفت: " گه ازدواجشون سر بگسارا  شـه. مـن و تـو هـم بـاهم یباحـال م یلیره خیا
 م."یشیل میفام ییجورها یک

 هم داره." یالکاش یکگفت: "اما  کپوپ
 ؟"یالک"چه اش
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گه باهم اختالفشون بشه  رن، مـن و یـوقـت از هـم طـالق بگ یکا، ربونم ًل، ی"ا
 م!"ینکم باهم قهر یشیتو هم مجبور م
 م؟"ی"مگه خر

ـــو هرچـــ یعنـــی" ـــ یت ـــا مـــن قهـــر نمـــیـــش بیهـــم پ گـــه از اون  ی، حتـــینـــک یاد ب ا
 خواهرت را بهزونم؟" یبشم و ه یبدجنس و موذ یخواهرشوهرها
ه کـشـم ک یس هـات رو مـیگـ ی! همهـیخـواهر مـن رو بهزونـ ینـک ی"تو غلط مـ

 اد."ی ت دربیج
گــر یم فــــــعاًل دسـت نیگم، بهتـره بگـین اًن دعـوا شـروع شـد. مـیهمـ"بفرمـا! از 

 رن!"یم بگیشون تصمیم، بعدش راجع به عروسیدارند تا ما اول باهم به توافق برس
 هردو قه هه سر دادند.

گرفتــه بــود بــرایخــان عمــو تصــم هــا  جــور غــذا از مهمان یــکناهــار ف ــط بــا  یم 
از  یکــــیبدهــــد. بــــه  یپــــارت یزیــــدا بــــه قــــول خــــودش ینــــد: آبگوشــــت؛ک ییرایپــــذ

ـــر معروف ، بـــا یســـنگ یزیـــســـت دیتهـــران صـــد و ب یســـنت یها ن ســـفره خانـــهیت
ــود،  ــد.  ، آنیــکه حــدود ســاعت کــمخلفــات، ســفارش داده ب ــا وانــت آوردن هــا را ب

 ن آمدند.یاز مدعو ییرایپذ یشخدمت هم برایهشت پ
ف شده بودنـد و درشـان بـه یه پشت هم ردک، یدر سه اتاق بزرگ عمارت اصل

آن روز  یرده بودنــد تــا بــزم  ظهرگــاهکــن ســفره پهــن یزمــ یشــدند، رو یگر بــاز میدیکــ
گذاشـته بودنـد و  یزیـ، دکوچـک ینیس یکهر نفر، در  یباشد. جلو یرانیاماًل اک را 
گــردو و ســبزیــداغ و پن کنــارش ســنگک انبــه و  یتــه و ترشــیل یخــوردن و ترشــ یر و 
 آمد. یبه حساب م ینکسنت ش ینوع یآخر نیه اکتون پرورده، یر

اتـاق و سـر  یـک، بـا خـان عمـو و سـنجر، در یشـادبخت و مسـتوف یها خانواده
زبـان از تمــــــــــــام یننـد بـه خـوردن، مکه شـروع کـسـفره نشسـته بودنـد. قبـل از آن یک

ه آبگوشـت را بــه کـنیرد، بابـت اکـ یه، مبـل خـودش معـده شـان نفـخ مـکـ ینیمـدعو
 یــکرد بعــد از صــرف ناهــار کــه یهــا توصــ رده عذرخواســت و بــه آنکــل یــهــا تحم آن
 ه به وفور در دسترسشان است.کان عرق نعنا بنوشند کاست
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رد و مـزه یـم سـاعت ربـان بـه دهـان بگیشـتر از نـیه محـال بـود بتوانـد بکز، یپـــــرو
ــه صــداکن ینــکپرا ــد، ب ــ یار بلنــد، جــوریبســ ین ــاق صــحبتش را ه در هــر ک ســه ات

گف  نداره." یه قابلکشما! معده  یخان عمو، سر و جون فدات: "بشنوند، 
گفـت: " از مهمان یکی نـه ک یخـودت آهـن رو هـم هضـم مـ ی تـو چـون معـدههـا 

 !"یرمردها خبر نداریما پ ینتکل یها چ از معدهی. هیزن ین حرف رو میا
ه بـه کـ یپرواتـر از شـب یه ب ـل دسـت خـان عمـو نشسـته بـود، بکآن روز، سنجر، 

د. امـا یدزد یرد و نگاهش را از او نمک یا را برانداز میرفته بودند، پر یمنــــــــزل مستوف
 رد باهم چشم در چشم نشوند.ک یم یا سعیپر

ه انگار بلندگو قـورت داده باشـد، ک ییه حواسش به آن دو بود، با صداکز، یپرو
گفت: "  ی اسـهم ویدور هـم جمـع شـد یه همگـکـگـه ید ی شـاً دفعـهیاسرخوشانه 

 باشه!" یعروس
 دند:یپرس یاوکنجکن سو و آن سو، با یها، از ا چند تا از مهمان

 ؟"کی ی"عروس
 م؟"یدون یهست ما نم ی"خبر

ــپر ــه ری ــا معــذب شــد و ســر ب ــر ل  یر انــداخت. لبخنــدی ســنجر  یهــا مرمــوز ب
 نشست.
 یرا ماسـتمالاش  یه دهـن ل ـکـآن یده به شوهرش چشم غره رفت و او بـرایسپ

گـه خبـر، جـواب داد: "یو بـا دسـتپاچگ یند، فـورک اطالعم.  یهـم باشـه، مـن بـ یا
اند، خــ ،  نجــا جمــع شــدهیبخــت ا دمن همــه دختــر و پســر جــوون و یــا یوقتــ یولــ

 گم؟"یشه، دروغ میم یخبر یکباًخره 
ـــی ــاکــهــا،  از مهمــان کیــــــ گفــت: "یم ییه آق ــود،  ــنــه خــودت خکنانســال ب ال ی
 ز خان؟"ی، پروید فراش داریتجد

ــودگیــوپر ــا ل ــه ، جــواب داد: "یز، ب ــام مکمــن ب ـــف دســت باب  یخنــدم همهــ یـ
 داشته باشم!..." ییها الیخ

 ها بلند شد. خنده مهمان یکشل
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 ینفر نتوانست چشم از سنجر بردارد و او خسرو بود. وقت یکتمام مدت ناهار، 
ا قهــوه یــبــاغ  یهــا قیاز ســر ســفره بلنــد شــدند و بــه طــرف آًچ یدن چــاینوشــ یبــرا

ده یـد کن عمـارت تـداریرزمیـها قبـل خـان عمـو در ر ه سالکرفتند  یسنت یا خانه
آمد از آن استفاده شود، خسرو دخترشان را به پرستو سپرد  یش میبود و به ندرت پ

 در راه قهوه خانه بود. ییه تنهاکتند خود را به سنجر رساند  ییها و با قدم
ن زحمــت بــه دوش خســرو یــو ا رده بودنــدکــن یهــا را بهــم معرفــ تــا آن لح ــه، آن

ـــاد. بعـــد از ابـــراز خوشـــوقت ـــرا یهـــا گر و تعارفیدیکـــ ییاز آشـــنا یافت ا، خســـرو ی
گپـ یدن چـاینند و ضـمن نوشـیبنشـ یزیـه پشـت مکرد کشنهاد یپ بزننـد.  یبـاهم 

 رد.کسنجر هم، صد البته، قبول 
گفــت: " ینــیو بــدون م دمــه چ یمعطلــ یخســرو ب از رفــت ســر اصــل مطلــ  و 

 چشمم بهتون افتاد، مبهوت شده ام!..."ه ک یموقع
گفــت: "عجلــه ن یوقتــ ــا نگــاه متعجــ  ســنجر مواجــه شــد، فــورًا  د! اًن یــنکب

 یمیباهـاش صـم یلـیه خکـداشتم به اسم فرهاد  ی یرف یکدهم. من  یح میتوض
تصـادف  یـک یش تـوین دوستم بود. چند سال پیبهتر ییجورها یک یعنیبودم؛ 
 شته شد!..."کن یماش

گفت: "خدا رحمتش  سنجر، با  نه."کاندوه، 
گهـان  یلیاونه عمر شما باشه!... خ کخا ی"هرچ از مرگش غصـه خـوردم. " نا

د ناغافــل از یا شــایــدانســت چطــور صــحبتش را ادامــه دهــد  یرد، انگــار نمکــث کــم
مسـلط  ت مانـد و بـر خـودکسـا یمـکمان شـده بـود. ین موضـوع پشـیـردن اکعنوان 

اد فرهــاد یـار، یــاخت یدم، بیـد وه شــما رکـن یامـروز، همــشـد و حـرفش را ادامــه داد: "
نـه  ید ولـیـذره بهش شـباهت دار یک یعنی ؛دیستیامرز نیل اون خدابکافتادم. ش

 ات و طرز حرف زدنتون و حالت هاتون درست مبه اونه..."کاد. عوضش، حریر
ــود، حــرف خســرو را قطــع یکــ یه حســابکــســنجر،  ــا حــالتکــه خــورده ب  یرد و ب

جسـم مـن حلـول  ید روح اون مرحـوم تـویـنک یال می"حاً، شما خ د:یپرس یعصب
 رده؟"ک
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ن جـور خرافـات اعت ـاد یـنان، جواب داد: "نـع. اصـاًل. مـن بـه اکخسرو، خنده 
ســتم. امــا خــ  یون نخــوره. خــل هــم نکــنــدارم. خــاطرتون جمــع باشــه. مخــم هــم ت

ــ ــاد یــش میپ ــا  یه بعضــک ــه باشــن. چیبهــم شــب ییجورهــا یــکآدم و  یرعــادیز غی
نم. مـن امـروز کـ یخالصـه مـ وارم. حـرفم ریـدرد ن وسـت!... سـرتون ریهـم ن یبـیعج

م؛ البته یگه بشیهمد ی واسه یخوب یها م دوستیتون یه ما دوتا مکمطمئن شدم 
گه منو ً  د!..."یبدون یق دوستیا

د و یشـک یرده بود، نفـس راحتـک کبه ع ل خسرو ش یا لح ه یه براکسنجر، 
 باعث افتخارمه." د.یار داریاختگفت: "

گفــت: "تعــارف ریخودمــان یخســرو، بــا لحنــ نــار!... مــن اًن ف ــط کم یبــذار و، 
ن رو هـم یا خبر دارم. البته ایه شما و پریرم... از قضیازتون بگ یقول یکخواهم  یم
خـوام قـول  ینـه!... امـا میش هـم همیه هنـوز نـه بـه داره نـه بـه بـار. منط ـکـدونم  یم

د منزلمــون. ًبــد ییــایبــار ب یــکا نــه، ًاقــل یــره یســربگن وصــلت یــه چــه اکــد یــبده
ــینــک یمــ یراز زنــدگید شــیــدون یم ــا ا یم!... ول ـــم مکــنیب خــواد  یه راهمــون دوره دلــــ

 شمون."ید پییآ یبار م یکه کد ین اًن قول مردونه بدهیهم
گرچه هنوز کو دستش را به طرف سنجر دراز  ا و مبهوت بود، یگ یمکرد و او، 

گفت: "باشه قول مدستش را فش  دهم." یرد و قاطعانه 
، تـا ید: "راسـتیخسرو نشست و پرسـ یها ت بر ل یرضا ی به نشانه یلبخند

 د؟"یراز بوده ایحاً ش
جـز  ؛ام دهیـران رو هنـوز ندیـا یچ جـایبـًا هـینـع. مـن ت رگفـت: " یر لبـیسنجر ر
 شمال رو."

گفت: "پس د گـه بـه خـاطر مـن ییـایه بکـگه واج  شد یخسرو  هـم نباشـه، د؛ ا
 بخاطر حضرت حافظ."

ـــنجر،  ت یمیر، بــا خســرو احســاس صــمیح ناپــذیتوضــ یه حــاً، بــه طــرزکــســ
گفت: "ک یم ه محبت من به دل کدومه  ی ن دفعهیبه! ایعج یلیخرد، ناخواسته، 
 ز از دست رفته داره."یعز یکه کنه ینش یم یسک
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 بود؟" یاولش چطور ی د: "دفعهیپرس یاوکنجکخسرو، با 
راز واســت یاومــدم شــ یتش مفصــله. وقتــیاکــد و جــواب داد: "حیــخندســنجر 

 نم."ک یف میتعر
گفت: "یارکم کمح یخسرو، برا . اگه قسمت یادت باشه قول مردونه دادی، 

 شمون!"یپ یایبار ب یکم کد دستیم هم باز باینبود همدوماد بش
 ؟"یچ یعنیهمدوماد " د:یسنجر پرس

 گن همدوماد."یها به باجناق م یزدی"
 ؟"یهست یزدی"تو 

م. پـدربزرگ  ییجـاکدونم  یمن است!... خـودم هـم نمـ یران سرایا ک"همه ُمل
فرسـتادن  یمـدام م وا اومـدم، امـا چـون پـدرم ریـتهـرون بـه دن یبـود. تـو یزدیـم یپدر

گذشـت... خـ ، حـاً دکن مملیا یام همه جا یت، بهگیمامور گـه بـرو بـه یت 
 ."ییباشه امروز شمع مجلس تو یالت برس، چون هرچیفام

 گر دادند.یشان را به همدیل هایشماره موبا
ه از باجنــاق کــرد کــشــد، احســاس  یه از خســرو دور مکــســنجر، درهمــان حــال 

 یخــوب یها خوشــش آمــده و حــدس زد آن دو بتواننــد دوســت یلــیش خیاحتمــال
 بشوند.

ابانـد، و رد، بـرده بـود بخوکـ یمـ یه نحسـکـغروب شده بـود. پرسـتو دختـرش را، 
شناخت تنها مانده بـود و  یشادبخت را نم یها شیدام از قوم و خوکهیه هکا یپر

گرفت یرد. تصمک یم یبگیاحساس غر گردش برود.کم   ه در آن باغ درندشت به 
ــه  ــدم زنــان، ب  یمــکنشســت تــا  یســنگ یتــکمین ید و رویدنــا رســ ینجــکق

هـا  درخت یروس آن اطـراف نبـود. نگـاه سـرگردانش بـه کهینـد. هـکدر  یخسـتگ
ال یــر و خکــد. دسـتخوش هــزار فیــآ یبــه چشــمش ب یز خاصـیــه چکــآن ید، بیـچرخ

مواجـه شـود  یزیـه بـا چکـ یسکرد، مبل ک یم یفیلکو بالت یبود. احساس سردرگم
ا یـآورد  یمـ یا بـد، شـادیـسـت، خـوب اسـت یدانـد چ یآورد، نم یه از آن سردرنمک

نـد و ک یا از آن دوریـا دوستش داشته باشد، به طـرفش بـرود ید از آن بترسد یغم، با
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  □ دو: یکم بخش 

 

دارد،  یش تـــازگیه بـــراکـــشـــود  یم ییر مـــاجرایـــدرگ یزد بـــزود یزد. حـــدس مـــیـــبگر
اق، همزمان، در وجـودش یند. دلشوره و اشتک یش را دگرگون میخودش را و زنــــدگ

 شدند. یدار میب
ه بـه آن سـمت کـد یـرا دد. سر برگرداند و سنجر یرا از دور شن ییها قدم یصدا

ش بجنبد، انگـار بـه یتواند از جا یرد نمکرد، حس کخ ید، یهو دلش لرریکآمد.  یم
د منت ــر یــوب شــده، انگــار خــودش هــم از ســنا شــده. باکــخیم یت ســنگکــمین
 ماند. یم

خـواد سـر صـحبت رو بـاز  یمـ»د یآمد. از خود پرسـ یتر م یکو نزد یکسنجر نزد
ده؟ از آب یـلم میتحـو یرارکـو ت یا شهیلک یحرفا خواد بگه؟ از اون یم ینه؟ چک

گذشته؟ســــوال یپرســــه مهمــــون یزنــــه؟ازم م یو هــــوا و حــــرف م  یها بهــــم خــــوش 
گرم اودو یبو یگر حتید« پرسه؟  یتر م یخصوص لن سنجر هم به مشـامش کتلخ و 

 خورد. یم
پشـت سـر  یهـا ن درختینـان، از بـکغ و دادیـن، جین و افشـیهمان موقع، رامـ

 در دست داشتند. کبادباد یکدام کدا شد. هریه شان پلکسنجر سرو
 ستا!"یوا ییستا! دایوا ییدازدند: " یاد میفر

ــا سســت  ــه یهــا رد. متوقــف شــد. خــواهرزادهکــســنجر پ دند. ینــارش رســکش ب
 شان همهنان بلند بود:یصدا

 !"ینک یمون را هوا مکبادباد یقول داده بود یی"دا
گفـت: "باشـه. بـرو یرو ا انـداخت. بعـدیـبـه پر یم نگاهیسنجر ن م یبرگردانـد و 

 م."ینکها را هوا  کبادباد
گم شد. باز پرکشان در سیقدم ها یدور شدند. صدا  ا تنها ماند.یوت 

گفت: "مرده شور هرچ ن قـدر یـا یهوقـت در زنـدگیه« ه ببـره! کـبادباد یدر دل 
ـــادش نمیرده بــود. کــن یزاریــاحســاس ب کاز بادبــاد دش بــ کآمــد هرگــز از بادبــاد یـــ

 د.یآ یب
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  شوخی عشق □

مــود. در راه برگشــت بــه یپ یرا م یــکمــه تاریل بــا ســرعت بزرگــراه نیشــ ، اتــــــــــــومب
گذاشته نشـد.  یدار بعدید ی واسه یچ قراریه» گفت  یا در دل میمنزل بودند. پر

نمش؟ اصـاًل دلـم یب یهـا دوبـاره مـ ین رودیـجا؟ اصـاًل بـه اک؟ یک  نمش؟ یب یباز م
 نمش؟"یخواد باز بب یم
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