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 خالصه :

 

 به پدربزرگ طرف از شقایق یعنی خانواده فرزند کوچکترین. شدند متعددی مشکالت دچار سردار پرجمعیت خانواده

 قول او از و کندمی شقایق نام به را ثروتش یهمه ناباوری کمال در پدربزرگ. شودمی انتخاب او میراث امانتدار عنوان

 فوت خبر شنیدن با وطن از دوری هاسال از بعد ها،آن عموی پسر فرهاد، طرفی از. دهد انجام او برای کاری تا گیردمی

 ار بزرگی راز اشخانواده که بردمی پی شقایق زیرا ماجراست؛ اول تازه این اما. کندمی میراث ادعای و گشتهبر پدربزرگ

 .اندکرده پنهان او از
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 کسهیچ. بازنگشت جاآن به وقتهیچ و کرده ترک را اشپدری خانه پیش سال سی اردشیر هاآن بزرگ پسر: مقدمه

 رادرب همچون کوچکش دختر سال سی از پس حاال و چیست برسر بزرگش پسر با خان همایون اختالف که دانستنمی

 زا ارشدش فرزند همچون را خود تغاری ته که ترسیدمی این از خان همایون و بود برداشته نافرمانی و مخالفت بر سر

 .بدهد دست

 بلند پاشنه هایکفش: اول فصل

 متیقا با سردار همایون آقای. بود راننده انتظار در سردار منزل پارکینگ جلوی مدل، آخرین ایسورمه بنز اتومبیل یک

. نشست قیمتش گران ماشین رل پشت و کوبید هم به سرش پشت را در عصبانیت با شد، خارج زیبایش منزل از کشیده

 این پیش سال پنجاه پدرش. بود کشور لبنیات کارخانه بزرگترین مالک سردار، خان.. احشمت بزرگ پسر خان همایون

 ینبهتر و بزرگترین به کوچک ایکارخانه از را آن توانست، مدیریت در درایت و پشتکار با و کرد تاسیس را کارخانه

 قامت، لندب ساله هفتادِ خان همایون. درگذشت سالگی نود سن در قبل سال دو او. کند تبدیل کشور لبنیات تولید کارخانه

 همایون وچکک برادر متاسفانه. نبود خان.. احشمت فرزند تنها عقابی، بینی و سیاه چشمانی کشیده، صورتی با الغراندام

 همان انمادرش همراه به فرهاد، و فرناز او فرزند دو و بودرفته دنیا از قلبی یسکته علت به پیش هاسال فرزاد یعنی خان

 اب فرهاد که خان،.. احشمت فوت از بعد تا و کردندمی زندگی سوئد کشور در سالها این تمام و شده خارج کشور از سال

 یخبر آنها از کسهیچ شد، هایشعموزاده و عمو دماغ موی و بازگشته پدرش ارثیه بعنوان کارخانه در بودن سهیم ادعای

 توانست،می خوب او زیرا کرد؛می ناراحت را خان همایون که نبود اساسشبی ادعاهای و فرهاد امروز،این اما. نداشت

 سر هک بود فرزندش کوچکترین شقایق نگران او بلکه. کند سر به دست شیرین هایوعده با را برادرش الابالی پسر

 مایونه. کند پا به بزرگی جنجال اندتومی که کرد تهدید را آنها گذشته شب و گذاشته را خانواده افراد همه با ناسازگاری

 ادرشم و او گریه با شقایق که زمانی از. داد فشار و گذاشت گیجگاهش روی را انگشتانش شقایق نام یادآوری با سردار

 فرزندش کوچکترین دیگر و شده دور او از سالها میکرد فکر خان همایون اما گذشت؛می ساعت چند فقط کرد، تهدید را

 هایهدیه که کرده تحصیلو باادب زیبا، پسر سه و دختر سه بود، فرزند شش دارای سردار همایون. شناسدنمی را

 قطهن تنها که زندگی. بودند او به مشترک زندگی سال پنجاه طول در زبان شیرین داشتنیِدوست خانم مریم همسرش

 .بود خانه از اردشیر بزرگشان فرزند رفتن تاریکش
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 که ستداننمی کسهیچ. بازنگشت آنجا به وقتهیچ و کرده ترک را پدریش خانه پیش سال سی اردشیر آنها بزرگ پسر

 الس سی از پس حاال و داشتهنگه دور هم از را آنها سال همه این که چیست، برسر بزرگش پسر با خان همایون اختالف

 را خود تغاریته که ترسیدمی این از خان وهمایون برداشته نافرمانی و مخالفت سربر برادر همچون دخترکوچکش

 که داد اطمینان او به همسرش روز آن. رفتمی خود کار محل به باید او حال این با. بدهد دست از ارشدش فرزند همچون

. یردگ دست در را اوضاع کنترل همیشه مثل تواند؛می خانم مریم بود، مطمئن خان وهمایون کند می صحبت دخترشان با

 رد؛کمی نگران را او که بود افتاده جانش به عجیب دلشورهای امروز اما داشت؛ ایمان برفرزندانشان نفوذهمسرش به او

 ودخ کار محل به آشفته افکاری با و گفت الهیبسم پس. شد خارج منزل از مهمی جلسه در شرکت برای اجبار به ولی

 . رفت

*** 

 عینک شتپ سفیدش، پشت پر ابروان زیر که میشی چشمان پرریش، صورتی با انداممیانه پیرمردی باغبان، باباکریم

 همان به کهنه شلواری و رنگ طوسی ایجلیقه با. بودند شده پنهان داشت، قرار بزرگش بینی روی بر که باالیی نمره

 ششنک سپس. شد مطمئن آن بودن بسته از اتوماتیک درب به دقیق نگاهی با و کرد نظاره را خانه صاحب خروج رنگ،

 زنده ارثیه او. باغ کهنسال درختان زیر پراکنده زرد و خشک هایبرگ آوریجمع به کرد شروع و برداشت را اشکهنه

 سردار خانواده رازهای تمام از او زیرا رازدار؛ گفتند،می دیگران که طوروآن پاک چشم مومن، مردی بود، خان.. احشمت

 !هاهمسایه به رسد چه شوند خبر با او دل هایناگفته از بودند نتوانسته خان همایون فرزندان حتی ولی داشت؛ خبر

 ایگلخانه چوبی، آالچیقی بزرگ، استخری کهنسال؛ درختان جز به بود، او زحمت هاسال دسترنج که سردار زیبای باغ

 زندگی محل که داشت خدمتکاران اقامت برای آلونک یک و انبار شده، بازسازی طبقه سه عمارت پشت در و مدرن

 .بود شده ساخته خانم مریم سلیقه با طبقه سه ساختمان. بود اشوخانواده باباکریم

 کند، هتاز نفسی تا کرد، راست را پردردش کمر پیرمرد. کرد شروع باغ از را کارهایش باباکریم همیشه مثل صبح روز آن

 کاری روغن باید که شد، یادآور او به و کرد جلب را توجهش بود، استخر روبه که عمارت ایشیشه در بازشدن صدای که

 .شود
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 دیدن اب باباکریم. آمد باغ به ازمنزل خروج آماده پوشیده لباس زودی این به صبح خان همایون فرزند کوچکترین شقایق

 ایزیب صورت با اندامخوش قامت، میانه دختری. بود سردار شقایق ازطرفداران یکی باغبان پیرمرد زیرا زد؛ لبخند او

 نه اکریمباب اما سفید؛ و مرتب هاییدندان و گوشتی هاییلب فرم،خوش کوچک بینی مشکی، و درشت چشمانی گانه،بچه

 و او قایقش. داشت دوست بیشتر سردار فرزندان بقیه از را دختر این او مهربانی دلیل به بلکه زیبایش، صورت خاطر به

 یوسیله هر او. کردمی کمکشان منزل کارهای در توانست،می تا و دانستمی اشخانواده اعضای مثل را خانمکوکب

 نگینس کارهای برای و نمودمی تهیه وکوکب کریم برای شود، انجام سریعتر و راحتتر کارمنزل میشد، باعث که جدیدی

 نهمایو هربار و کرد صحبت پدرش با هاآن شدن بازنشسته برای بارها حتی. میکرد استخدام روزمزد کارگران همیشه

 تقرمس خانه در شناسد،نمی که را کسی تواندنمی و ندارد اطمینان هاغریبه به که میداشت، اظهار شقایق جواب در خان

 اب شقایق که بود غرق خود افکار در باباکریم. کردمی استفاده هاآن کار کردن کم برای فرصتی هر از هم شقایق. کند

 صدای با یمباباکر. برداشت میز روی از را مویی گیره و رسید استخر کنار میز به پنجه نوک روی بر بلند پاشنه هاییکفش

 ...گذاشتید جا دیشب: گفت برسد، شقایق گوش به که رسایی

 است؟ هدیه که میدونی... ممنون! سالم: گفت آرامی به و پرید ازجا هاگرفته برق مثل شقایق

 .علیکم سالمٌ: داد را سالمش جواب لبخند، با باباکریم

 الش کجا: فروریخت برسرشان باال طبقه پنجره از خانم مریم صدای که بود نشده خارج دهانش از دیگری کالم هنوز اما

 .اتاقت به برگرد فورا... نری؟ بیرون نگفت پدرت مگه... کردی؟ کاله و

 و رباالس کرده عمل بینی سبز، چشمان رنگ، خرمایی موهایی با بود، بیرون پنجره از باالیش به شانه از که خانم مریم

 باال به زمان یک در هردو شقایق و کریم بابا شد، خیره هاآن به یافته را شکارش که شاهینی همچون اشرژزده هایلب

 .نگرانی با دیگری و تعجب با یکی کردند؛ نگاه

 .ارتک پی برو ایستادی؟ جاآن چرا: گفت و کرد پرتاب باباکریم سمت به را خشمگینش تیرنگاه جا همان از خانم مریم
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 و رکشیدپ عمارت پشت به بالفاصله گشت،نمی دردسر دنبال که هم پیرمرد. داد را باغبان شدنغیب حکم دستور این با

 پس... چیه؟ تصمیمم نگفتم شما همه به دیشب من مگر: گفت مادرش به مخملی و نرم صدایی با شقایق که نشنید

 .دهممی انجام امروز همین گفتم، که را کاری. نکنید ناراحت را خودتون

 سیدر در به وقتی اما فرستاد؛ لعنت خود به بلند پاشنه هایکفش پوشیدن برای دل در و کرد حرکت در سمت به بعد

 را هگذشت خواممی من: گفت پروابی و انداخت بود، شده خیره او به شده گشاد چشمان و باز دهان با که مادرش به نگاهی

 .خداحافظ بگیرید، را جلوم نکنید سعی پس. کنم شروع را جدید زندگی یک امروز از و کنم فراموش

 در وا خشونت و تهدید دانست،می که سردار خانم. گذاشت باقی بهت در را خانم مریم و شد درخارج از معطلی بی سپس

 شتپ شقایق. رفت تلفن سمت به سرعت به و آمد خود به شقایق ازخروج پس ندارد، تاثیری هیچ فرزندش کوچکترین

 بانیعص نپوشیده اسپرت هایکفش که خود حماقت این از و داد بیرون ریه از صدا با را اششده حبس نفس و ایستاد در

 مزمهز خود با پس بازگردد؛ کفش تعویض برای توانستنمی بود، عصبانی آنقدر مادرش که حاال نداشت ایچاره اما شد؛

 .بشه تصمیمم انجام مانع کس هیچ خواهمنمی بشم دور اینجا از باید زودتر هرچه: کرد

 و چیدپی راست به آمد، نظرش به طوالنی خیلی آنروز که مسافتی طی از پس و داد ادامه راهش به باغ دیوار کنار از سپس

 اما بود؛ باز هامغازه از بسیاری انداخت اطراف به نگاهی اینجا در. کرد طی چهارراه تا هایشقدم شمردن با را مسیرش

 حریم یچه که کند ثابت پدرش به توانستمی او. رسید ذهنش به فکری ماند، ثابت بانک تابلو برروی شقایق چشمهای

. ندکمی کنترل را او شخصی هایحساب حتی بزرگش، برادر داریوش، که بود برده پی تازگی به زیرا ندارد؛ خصوصی

 یههم و داشتند حساب آن در اشخانواده اعضای تمام که شد بانکی وارد و رفت بانک سمت به تامل بدون و زد لبخندی

 .شناختندمی حسابشان خوش و دائم مشتری عنوان به را او بانک کارکنان

 زودتر کدام هر قرارشد، و خبرداد پسرش دو هر به را ماجرا تلفنی سردار خانم. گذشتمی شقایق رفتن از ساعت نیم

 خود با .نگرانترمیشد دقیقه هر او و بودند نیامده پسرانش از کدامهیچ هنوز اما برساند؛ مادرشان منزل به را خود توانست،

 ...دنبالش رفتممی خودم کاش ای: کرد فکر
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 ورب قد، کوتاه گرد، زنی باباکریم همسر خانم کوکب. داد را پسرش دو هر یا یک آمدن از خبر آیفون صدای وقت همین در

 هیکل یرزنپ. پرید جا از زنگ صدای با عالی، بسیار پختیدست با دیده دنیا اما سوادبی تیز، نوک بینی و آبی چشمان با

 دردانه بود، خانواده پنجم فرزند این. کرد باز را در کوروش تصویر دیدن با و رساند آیفون به آشپزخانه از را خود سنگین

 چشمان همرنگ روشن چشمان ، زیبا یچهره با جوانی شقایق، کوچکترش خواهر دوست بهترین و مریم مادرش

 و بلند قدی با ایقهوه موهای بود،شده گرفته قاب ایقلوه هاییلب با که سفید هاییدندان فرم،خوش بینی مادرش،

 خاله و خود خواستگاران همه و بودند داده قرار شانآینده همسر انتخاب الگوی را او اشخواهرزاده دو هر که هیکل خوش

 خوبی خالقا زیبا چهره از غیر به او. بود شده جالبی تفریح اینکاربرایشان که بطوری کردند،می مقایسه او با را کوچکشان

 ضمن در و نامیدندمی رز را او همه که مقدسی رزیتا با کوروش. بود آشنا و دوست زبانزد ادبشو مهربانی. داشت هم

 از سال چهار که حاال و شد او عاشق نگاه اولین با که کسی. کرد ازدواج بود، نیز دومش خواهر نیلوفر صمیمی دوست

. ودب داده هدیه سردار بزرگ خانواده به نسترن نام به زبان شیرین و داشتنی دوست دختر یک گذشت،می ازدواجشان

 مادر یگونه کوروش. رسید مادرش اتاق به تا رفت باال نفس یک را سوم طبقه تا همکف طبقه هایپله خانواده سوم پسر

 کنم؟ خبر را دکتر خواهیدمی نیست؟ خوب حالتون! افتاده فشارتون... کردین؟ چقدریخ: بوسید را

 .میشم دیونه آخر خواهرت هایبیفکری از: کرد لوس پسرش برای را خودش خانم مریم

... یستن خوب قلبتون برای عصبی فشار همه این... نباش نگران شما دنبالش، میرم من: کرد نوازش را مادر گونه کوروش

 .بترسونه رو ما خوادمی بود، تهدید فقط دیشبش حرفهای میدم قول عاقلیه، دختر شقایق درضمن

 بهتره!... قبل مثل کنه، فکر خوادمی بازهم میگه و گردهبرمی ظهر بینیمی حاال: داد ادامه و کرد تازه نفسی ایستاد کوروش

 .بدید فرصت بهش کمی یک

 

 بنابراین شد، کردنش اخم مانع بوتاکس مواد اما بزند؛ گره را ابروهایش کرد سعی و کرد جمع را هایشلب خانم مریم

 درتپ حتی نگرانم، قدراین من چرا دونمنمی اما باشه؛ طوراین کاش: داد ادامه و کشید اش کرده تاتو ابروهای به دستی

 الیگوشم یک تا برگردون را خواهرت برو نباش من نگران دنبالش، بری بهتره حال این با... نخوابید صبح تا دیشب

 .بدم بهش حسابی
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 هک هم ما: داد ادامه لبخند با و نیست شما برازنده اصال خشونت همهاین! سردار خانم وای:  گفت زیبا بااخمی کوروش

 بره؟نمی حساب کسهیچ از شقایق دونیمنمی

 

 ،کردند نگاه دیوار روی ساعت به دو هر و کرد تائید را او گفته سر با خانم مریم. داد مادر تحویل زیبایی چشمک بعد

 .میشد بیشتر نیز خانم مریم دلشوره گذشتمی زمان هرچه و رفته خانه از شقایق که بود ساعت نیم از بیشتر

 .باش خودت مراقب مامان میرم من: پرید جا از کوروش

 اب کوروش.همراهت به خدا: گفت که شنید را مادر صدای فقط و شد خارج اتاق از کند، نگاه سرش پشت به آنکه بدون

 ...خانم کوکب...خانم کوکب: میزد صدا را خانم کوکب و آمدمی پایین بود، رفته باال که را هاییپله سرعت

 چیه: یدپرس نگرانی با و شد خارج دوم طبقه آشپزخانه از عجله با بود، هم سردار فرزندان تمام پرستار که خدمتکار پیرزن

 میزنی؟ داد چرا مادر

 باشه؟ .آمده پایین کمی فشارش کنم، فکر. نگذار تنها را مامان برگردم من تا بکش، زحمت فقط! نترس هیچی: کوروش

 .نباشید نگران هستم مراقبشون آقاجان، باشه: خانم کوکب

 .گردمبرمی زود من. مرسی خوبه،: کوروش

 کی در و شد سوار سریع حرکت یک با رسید، اتومبیلش به کوروش که بود نخورده تکان خود جای از خانم کوکب هنوز

 .کرد متوقف را او قرمز چراغ اما رسید؛ چهارراه به و گذشت بود، کرده طی پیاده شقایق که مسیری از زدن برهم چشم

 کبان از شقایق زمان همین در. کاویدمی را اطراف هدفبی نگاهی با و گرفت ضرب فرمان برروی انگشتانش با کوروش

 میرفت، سمتش به که موتورسواری و او به وحشت با کوروش چشمان که گذشتمی چهارراه از احتیاط با و شده خارج

 هایاشنهپ آن با که هاییقدم به حواسش بیشتر شقایق. گذاشت بوق روی را خود دست شقایق کردن متوجه برای و افتاد

 افراد زا یک هیچ با خواست،نمی شقایق که ازآنجا. شد کوروش متوجه پیاپی هایبوق صدای با که بود داشتبرمی بلند

. رفت بود کرده توقف جلوتر قدم چند که تاکسی سمت به کوروش هایاشاره به توجه بدون کند؛ صحبت خانواده
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. حاال: تگف بود نشسته سرش پشت که فردی به دیده مناسب را فرصت بود رسیده کنارشقایق به حاال که موتورسوار

 متس به و زده چنگ کرد،می سنگینی شقایق شانه روی که را بزرگی کیف و کرد دراز باره یک به را دستش دیگر جوان

 کیف گونهچ نفهمید که کردمی مقاومت کیف شدن کشیده مقابل در بود، گرفته خود به دفاعی حالت که شقایق. کشید خود

 رس با زدن برهم چشم یک در و داد دست از را خود تعادل بود، بلند خیلی کفشش یپاشنه چون و شد خارج دستانش از

 حشتو با را صحنه تمام بود شده فلج انگار که کوروش. کشید طول دقیقه دو فقط هااتفاق این همه. کرد سقوط زمین به

 از اشد،ب شده منفجر پایش زیر ایانگارترقه شقایق غلطیدن زمین به از پس درست. نداشت حرکت قدرت و کردمی نگاه

 لحظه همان او که فکرکرد اول. رساند خواهرکوچکش سر باالی به را خود لرزان هایقدم با و خارج ازاتومبیل. پرید جا

 تیاطاح با زد، زانو شقایق کنار. شد خراب برسرش دنیا انگار رادید، شقایق آلودخون صورت وقتی اما خواست؛ برپاخواهد

 بدن و او دور حاال که هاییسرآدم بر اشک از پر چشمان با راشنید، او پردرد ناله صدای وقتی. بلندکرد را خواهر سرکوچک

 .کنه خبر آمبوالنس یکی لطفا: زد فریاد بودند، شده جمع شقایق جان نیمه

 ترکیب، خوش هاییلب و بینی مشکی، چشمان. بود معنی تمام به آلایده مرد یک سردار خانواده دوم پسر داریوش

 دادمی هجلو زیبا تنش به را لباسی هر پهنش هایشانه داشت، بلند قامتی او. کردمی دلنشین را جذابش یمردانه صورت

 اقتصادان و مدار سیاست ضمن، در و جذاب مرد این. آمدنمی چشم به بدنش در ایاضافه چربی هیچ هامانکن همچون و

 تولید ینبزرگتر و بهترین به را او لبنیات کارخانه پدربزرگش کنار در گذشته سال بیست در که طوری به. بود هم خوبی

 فرد را ودخ کند، صادر همسایه کشورهای به را کارخانه محصوالت توانست،می که حاال و کرده تبدیل کشور لبنیات کننده

 اوضاع رلکنت ،همیشه هایشسرکشی که بود شقایق کوچکش خواهر مشکلش بزرگترین اما دانست؛می تجارت در موفقی

 گرفته قرار هم روی در رو کوچکترش خواهر و او دیگر یکبار حاال و کردمی خارج طلبجاه آدم این توانای دست از را

 و شقایق که بود سال دو. است تر طوالنی و سختتر گذشته هایدفعه از حتما جنگ این دانست،می داریوش. بودند

 و پدر وساطت با بار هر و رسیدمی گانهبچه قهرهای و طوالنی هایبحث به کارشان کوچکی مسئله هر سر بر داریوش

 انوادهخ برای بزرگتری اعصاب جنگ و شود پیدا دیگری کوچک بهانه تا میشد برقرار صلح شانبین کوتاهی مدت مادر

 ونهمچ و کردمی آماده را خود باید او پس. کند پابه بزرگتری طوفان اینبارشقایق میزد؛ حدس داریوش. گردد سردارآغاز

 دعواها،. بدهد مادرش تغاری ته این هایبازیگوشی به خوبی درس تا ایستاد،می کوچک سیالب این مقابل در کوه

 او دربرابر خواستنمی داریوش اما بود؛ زده برهم را خانواده اعضای همه آرامش شقایق و او هایکشمکش و تهدیدها
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 کارخانه لشام که کار محل در چه و خانه در چه را اوضاع کنترل بتواند، تا بجنگد شقایق با باید که دانستمی و بیاد کوتاه

 از وجخر موقع درگرفت، اشخانواده و شقایق بین که مفصلی دعوای از بعد قبل شب. بگیرد بدست را میشد، شرکت و

 حتما که میکرد فکر داریوش و «باشد خوبی خبرهای منتظر که:»گفت او به نرگس بزرگترشان خواهر پدر، یخانه

 سمت به شقیمتگران بسیار بلند شاسی اتومبیل با که همانطور داریوش. کرده پیدا شقایق با مقابله برای راهی خواهرش

 و کرد روشن را هندزفری. خودآورد به را او همراه تلفن زنگ صدای که بود افکارغرق دراین میرفت، مادرش و پدر یخانه

 ...دقیقه چند من کردی؟ پیداش: داد جواب بود، خط طرف آن که کوروش به زیبایش بم صدای با

. مودن بازگو تندی به بود دیده که را اتفاقاتی همه و کرد قطع را او صحبت کوروش آلود وبغض لرزان صدای خط آنطرف از

 میگی؟ چی نمیفهمم صبرکن: گفت مسائل گیرایی در مهارتش وجود با داریوش که طوری

 .بگو ازاول دیگه بار یک لطفا: پرسید و کرد پارک خیابان درکنار را اتومبیل سپس

 ربیشت او میداد، توضیح بیشتر کوروش هرچه که بود جدی قدرآن موضوع. آورد خود به را او برادر گریه صدای بار این

 هرکاری او رفتی، بهروز بیمارستان به کردی کاری خوب. بمان همانجا تو: گفت کوروش جواب در پس. کردمی وحشت

 به را موضوع رو در رو بهتره اینام، مامان خونه نزدیک االن. رسانممی را خودم سرعت به هم من. میده انجام باشه الزم

 .خداحافظ فعال. نترسونیش باش مراقب فقط بده؛ خبر پدر به تو. بگم مادر

 صمیمشت یعنی رفته، بانک به کند، عملی را اشگذشته شب تهدید اینکه جای به شقایق چطور: بود گیج کمی داریوش

 شده؟ عوض

 ،نرگس بزرگش خواهر بار این. خورد زنگ بار دومین برای همراهش تلفن که بود نرسیده پدرش منزل به داریوش هنوز

 اپید آزارش برای موردی شده طور هر تا بود او رفتار مراقب نزدیک و دور از همیشه که کسی شقایق؛ یک شماره دشمن

 . بود خط پشت کند

 !ادهافت بدی اتفاق. بگیرم تماس شما با االن همین خواستممی سالم: فشرد دیگر یکبار را فری هندز دکمه داریوش

 زبان ندمکار،ت سلیقه، با و پوش خوش بانمک، و جذاب ولی زیبا چندان نه زنی سردار، آقای و خانم دختر بزرگترین نرگس

 دشمنی ازدواجش سالهای اولین همان از بود، باهوش و زیبا بسیار دختر دو دارای خود که او. شقایق یک شماره دشمن و
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 ولپ راستش منه، پیش کیف نباش نگران میرسه؟ زود چه خبرها:  خندید اختیار بی. کرد آغاز کوچکش خواهر با را خود

 ...دَدَر بره نتونه امروز کوچولو خانم کنم، فکر. هاآدم اون به دادم منم نبود، زیادی

 !شدیم بیچاره من خدای وای( داد ادامه و) بود؟ تو کار: پرسید تعجب با داریوش

 شده؟ چی مگه: پرسید تعجب با بود، پیروزی مست که نرگس

 در بمونه زنده کن دعا: نمود اضافه و کرد بازگو بزرگشان خواهر برای را کوروش حرفهای کلمه به کلمه داریوش

 .شویممی بدبخت مان همه غیراینصورت

 به ار خود زودتر هرچه تا رفت هایشلباس کمد سمت به سرعت به و کرد قطع را گوشی شنید،نمی چیزی دیگر نرگس

 .برساند بیمارستان

 ار اوضاع کنترل تا رساند پدر منزل به را خود معطلی بدون لذا شد؛ کرد،می تهدیدشان که خطری متوجه تازه داریوش

 . بگیرد بدست

 منجر نهاآ ناشیگری و فرستاده شقایق تعقیب برای را کسانی نرگس که ببرند پی مادرش و پدر اگر دانست؛می خوب او

 در او ،بیاد کوچکش سرخواهر به بالیی اگر نبود؛ معلوم و دانندمی دخیل کار این در نیز را داریوش شده، تصادف این به

 .شد خواهد گرفتار بدی وضعیت چه

 گرانیشن متوجه فضول کمی و پیر دایه این که کرد احوالپرسی طوری خانم کوکب با و باشد خونسرد کرد، سعی داریوش

 انمخ مریم فشرد سینه به را خود دوم پسر و بازکرد را آغوشش او دیدن با سردار خانم. رفت مادر اتاق به سپس نشود،

 عاوضا که فهمید داریوش صورت به نگاه اولین با پس شناخت،می را فرزندانش تک تک روحیات دیگری مادر هر مثل

 کرده؟ درست دردسر انگارخواهرت:  گفت ساختگی لبخندی با او دلگرمی برای و نیست خوب

. گشتمی تازه شر این از شدن خالص برای راهی دنبال و بود نرگس خواهرش احمقانه کار به حواسش تمام که داریوش

 شدید؟ خبردار کجا از شما: پرسید مادر از تعجب با
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 ید؛د را او آشفتگی چون و شد خیره داریوش پریده رنگ صورت به کنجکاوی با نبود، جواب این منتظر که سردار خانم

 فتارشر و صدا در که وحشتی با و آورد نظر در را باشد آمده پیش بود ممکن که اتفاقی حالت بدترین دیگری مادر هر مثل

 .بگو را راستش ؟ عزیزم شده چی گفتم... شده؟ چی: خواست توضیح داریوش از بود، هویدا

 دامک. کند جمع را افکارش تا رفت راه اتاق در قدم چند پس. نیندازد تله به را خود که بود باهوش قدر آن کالفهِ داریوش

 سنرگ ازطرف هاییآدم استخدام یا شقایق تصادف ؟ رساندمی آسیب کمتر او به خبر کدام بود؟ مهمتر مادر برای خبر

 گفت،می مادرش به اول را کدام هر داریوش چنانکه بودند؛ وحشتناک خبر دو هر خانواده؟ نابودی از جلوگیری برای

 کاریخراب کردن وجور جمع برای بیشتری وقت تصادف خبر دادن با توانستمی اما بود؛ درصد صد او شدن شوکه احتمال

 :کرد صحبت به شروع شمرده شمرده و زد زانو مادر جلوی و گرفت را خود تصمیم دلیل همین به. آورد بدست نرگس

 .کرد خواهم را اینکار کنی، حفظ را خودت آرامش بدی قول اگر فقط که ببرم جایی را شما باید من راستش... مادر

 آمده؟ شقایق سر بالیی: پرسید تردید با داد،می گوش داریوش چینی مقدمه به نگرانی با که خانم مریم

 این از بیشتر تواند،نمی که دانستمی او. دوخت چشم بود، زده هدف به مستقیم که مادر چهره به درمانده داریوش

 یرهم مستقیم خونه از صبح... شقایق راستش: گفت مقدمه بی و مطلب اصل سر رفت، پس. دارد نگه منتظر را مادرش

 .ببره سرقت به رو کیفش تا کنهمی حمله بهش موتورسوار یک آمده بیرون بانک از وقتی... و... بانک

 .نودبش را ماجرا بقیه بتواند، تا دوخت چشم داریوش هایلب به وحشت با و گذاشت دهانش روی را دستانش خانم مریم

 فقط... خوبه حالش االن اون البته: داد ادامه پس نترسد؛ مادرش که کند تعریف را ماجرا طوری کرد،می سعی داریوش

 انبیمارست به را او هم کوروش... خورهمی زمین گیرند،می ازش را کیف وقتی اما کرده؛ مقاومت کیفش داشتننگه برای

 خوبه؟ حالتون... رسانده

 با انمخ مریم اینکه از غافل. کرد تعریف دانست،می هرچه پس بزند؛ سریع و محکم را ضربه باید که دانستمی داریوش

 برای را خود یدام آخرین شده، منتقل بیمارستان به شقایق اینکه شنیدن با و میشد زده وحشت و نگران بیشتر کالمش هر

 و هپرید رنگ به وحشت با داریوش. شد ولو بود، نشسته که مبلی برروی حالبی و داد دست از ماجرا گذشتن خیر به
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 غش مادر بیا،....... خانم کوکب: کرد خبر را خانم کوکب فریاد با و رساند در به را خود انداخت نگاهی مادر لرزان دستان

 !کرده

 به را ودخ سنگین هیکل میشد، احضار مادرشان اتاق به سردار پسران صدای با بود، دوم بار این صبح از که بیچاره کوکب

 مرع نصف ترس از که من مادر، میزنی داد چرا: خبرداد را حضورش خود جیغی جیغ صدای با و رساند خانم اتاق به سختی

 ؟ کنینمی اذیت را پیرزن این اینقدر امروز شما چرا ؟ شده چی باز شدم

 شهایلب روی پیرزن کلمه شنیدن با که را داریوش لبخند و کرد نزدیک خانم مریم دهان به را آب لیوان خونسردی با

 .بود بزرگتر سردار خانم از سال یاهشت هفت خانم کوکب ندید، بست نقش

 !نکردی سکته تا مادر بخور بیا: کوکب

 نوم االن همین: گفت داریوش به و کشید سر را آب ریخت،می اش گونه روی توقف بدون هایشاشک حاال که خانم مریم

 .بیمارستان ببر

 چی؟ رایب بیمارستان: پرسید کنجکاوی با داریوش به رو. خورد تکان هایششاخک شنید، را بیمارستان اسم که کوکب

 مریضه؟ یاسمین شایدم یا شدن طوری ها بچه نکرده خدای

 بردنش بود، بدحال پیرو خیلی که خانم اعظم مادر دوست خوبن همه خانم کوکب نه: داد جواب بالفاصله داریوش

 .دیدنش بره خوادمی مادر حاال بیمارستان

: تگف داریوش هایصحبت ادامه در ساختگی تلخی اوقات با. بود شده داریوش کاری پنهان دلیل متوجه که سردار خانم

 . برس کارت به برو پس بدی؟ ناهار ما به امروز خواینمی مگه کردی،نمی فضولی کاری هر توی هم تو کاش

 رانگ چوبی میز روی محکم را آب لیوان سردار خانم عصبانیت به توجه بی بلرزد بادها این با نبود بیدی که هم کوکب

 .دوخت چشم ریخت، آن روی که آبی قطره به و گذاشت قیمتش

 . بیمارستان رفته ساله بیست جوان کردم فکر کردی هول ،همچین برسون منم سالم... میرم دارم... باشه: 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 15 

 .شد خارج اتاق از و کشید زمین روی را اش کرده باد پاهای سپس

 فاختال هیچ بدون و شده آشنا او با دبیرستان زمان از که حاذقی پزشک داریوش، دوست ترینصمیمی شهیدی بهروز

 زشکانپ اول نفر ده بین را او میشد، جرات به اما کشورنبود؛ درکل متخصص بهترین. دادندمی ادامه شاندوستی به نظری

 .داد قرار کشور قلب

 رندهایب ازبهترین هایشدستگاه تمام که میرفت شمار به هاییبیمارستان معدود از پایتخت، در او خصوصی بیمارستان

 .بودند خارجی

 به صاشخ را بیمارستان به انتقالش و شقایق شدن مجروح خبر کوروش که بود خود دفتر در شهیدی بهروز دکتر روز آن

 بندآمدن برای که خورد می چشم به سر در کوچکی شکستگی و گونه روی بر سطحی زخمی اول نگاه در. رساند او

 زا پس و شده بیهوش خوردن زمین یلحظه اولین همان از شقایق اما شد؛ زده بخیه سه آن به داشت، که کمی خونریزی

 او پای و دست و کمر سر، از رادیولوژی دستور و شد دکتر نگرانی باعث امر این نیامد، هوشبه نیز بیمارستان به انتقال

 دنشب از نقطه هیچ خوشبختانه و میشد دیده چپش دست در کوچکی شکستگی رادیوگرافی، عکسهای دیدن با که داد

 .بود ندیده دیگری آسیب

 گچ و هایشزخم به رسیدگی از پس شقایق اما بگیرند؛ گچ را دستش بیمار آمدن هوشبه تا داد، دستور دکتر بنابراین

 کپزش بهترین از شدند، مجبور و گشت کوروش و او ازحد بیش نگرانی باعث که نیامد بهوش نیز دستش گرفتن

 این دلیل شاید کند؛ تری دقیق معاینه را او تا بخواهند طاهری پروفسور یعنی بیمارستان، در اعصاب و مغز متخصص

 .دهد توضیح را مورد بی بیهوشی

 این در. شد آن جواب رسیدن منتظر و داده آی.آر.ام عکسبرداری دستور و کرد معاینه دقت با را شقایق طاهری دکتر

 ند؛شنید کوروش دهان از را جریان تمام و رسیدند بیمارستان به نیز نرگس و خان همایون خانم، مریم داریوش، فاصله

 کوروش هایصحبت ضمن در داریوش و نرگس که داریمعنی هاینگاه متوجه کسهیچ بودند، شقایق نگران همه چون

 یمت که بودند مشغول زدن قدم به راهرو در نگرانش خانواده و شد بستری اورژانس در شقایق. نشد کردند بدل و رد باهم
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 نینچ دکترها کم دسته یا داد،نمی نشان را مغزی صدمه هیچ نیز آی.آر.ام عکسهای. بیمارحاضرشد سر باالی پزشکی

 .گفتندمی

 چهی شکر را خدا:  گفت لبخند با و پیوست شقایق تخت اطراف در حاضر پزشکان جمع به طاهری دکتر وقت همین در

 که هراحت خیالمون پس ترسه؛ از حاصل شوک بگم باید بیشتر شده، شوکه کمی فقط نخورده، بیمار مغز به ایصدمه

 یگهد تعبیر به! کنه بازی را خفته زیبای نقش خواد،می خوابیده اینجا که جوان خانم این انگار و نیست مهمی مشکل

 .میشه بیدار شیرین خواب از زودی به او کنه، استراحت بذارید

 کجاست؟ بیدارکنه، را او باید که ایشاهزاده حاال: داد ادامه بود بعید او از که شیطنتی با و

 به را یمارب وضعیت توضیح زحمت و رفت طاهری دکتر. خندیدند بودند، اتاق در که پرستارانی و پزشکان او شوخی این با

 .سپرد شهیدی دکتر

 بخصوص ،کشیدند راحتی به نفسی همه خبر این با. بود روز آن اتفاق بهترین اشخانواده به شقایق سالمتی خبر رساندن

 خطر و یافت پایان خوشی و خیر به چیز همه خوشبختانه اما دهد؛ کشتن به را او بود ممکن پرماجرا روز این در که نرگس

 .است طوفان از قبل آرامش این که این از غافل گذشت؛ گوشش بیخ از بزرگی

 رمنتظ سردار خانواده همچنان. داد،گذشت را شقایق مغزی سالمتی خبر شهیدی دکتر که ای لحظه از دیگر ساعت یک

 دیده شوضع در تغییری هیچ و بود بسته او زیبای چشمان هنوز اما بردند؛می سر به بیمارستان در شقایق آمدن هوشبه

 دوستش میزبان کارخود دفتر در که شهیدی دکتر. کرد سرایت بخش پرستاران و پزشکان به آنها نگرانی کم کم. نمیشد

 ؛داد اش خانواده و داریوش به را گذاشته اختیارش در دکترطاهری که اطالعاتی تمام شده سردرگم نیز بود او خانواده و

 .شدندمی ترتاببی هرلحظه آنها اما

 داخل هب را خود شتاب با پرستاری و بازشد دراتاق که رفتمی پایین و باال سرکنده مرغ مثل کوروش و کردمی مادرگریه

 .کنم خبر را شما افتاد، هراتفاقی بودید؛ گفته. نزدم در ببخشید، دکتر: انداخت

 اربیم االن همین: گفت و کشید نفسی او. دوختند چشم بود، ایستاده درگاهی در که پرستار دهان به وحشت با همه

 .میاد بهوش داره کنم،می فکر. کرد ناله کمی و داده تکان را دستش
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 شقایق تخت تا شهیدی دکتر کار اتاق فاصله نفهمیدند؛ کدامهیچ. ببرند هجوم در سمت به همه تا بود کافی جمله همین

: آمد جلو بود نکرده ترک آنجارا که نرگس رسیدند، شقایق سر باالی آنها وقتی. شد طی چگونه اورژانس بخش در

 .داده تکان را دستش که دیده کرد،می رسیدگی او به که پرستاری اما شم؛ داخل من نذاشتند

 ...شکر خدارا... شکر خدارا: کرد تکرار بار چند بااشتیاق و راگرفت دخترش دست سردار خانم

 .ماند منتظر و کشید کنار را خود داریوش اما کردند؛ بغل را یکدیگر کوروش و سردار آقای

 حبتص کرد،می چک را او حیاتی عالیم که پرستاری با و رساند شقایق تخت به خودرا. گذاشت تنها را آنها دکترشهیدی

 را داخ درسته،: گفت میزد، موج آن در شادی که صدایی با و بازگشت سردار خانواده نزد. داد او به دستوراتی سپس و کرد

 شاید. ببرند خصوصی اتاق به را او دادم، دستور باشید؛ کنارش شما میاد، بهوش وقتی اینکه برای شده؛ خطررفع شکر

 . بمونه اینجا امشب باشه نیاز

 که وقتی. دش برده روشن آبی مبلمانی با بزرگ اتاقی به بهیار دو و پرستار یک وسیله به شقایق تخت که نکشید طولی

 به خبردادن بهانه به داریوش. کند باز را چشمانش شقایق تا بودند منتظر اتاق در سردار آقای و خانم نرگس، کوروش،

 را شچشمان لجباز دختر این اینکه از بعد بالفاصله خواست،نمی و دلخوربود ازشقایق هم هنوز او. شد خارج ازاتاق بقیه

 .است شده بخشیده کند فکر و ببیند را او بازکرد،

 کرد،می نوازش که همانطور و گرفت دست در را خواهرش گچ بدون دست. نشست شقایق تخت کنار کوروش اتاق، در

 . بخوریم شام باهم باید خونه ببرمت خوام،می. بیدارشو بسه، دیگه ما تنبیه عزیزم: کرد صحبت به شروع

 ایبر برگرداند، من به دوباره تورا خدا. نکنم اذیتت دیگه میدم، قول: داد ادامه نرگس شده گرد چشمان به توجه بدون

 را جلوت بکنی بخواهی کاری هر بعد به این از خورم،می قسم پذیرفت، را دعاهایم مهربون خداوند اینکه از سپاس

 .نگیرم

 شمشکی درشت چشمان شقایق که دیدند تعجب کمال در بودند، نزدیکتر تخت به که مادرش و کوروش وقت همین در

 کجاست؟... اینجا: پرسید بودند سرش باالی که افرادی خندان صورتهای دیدن با. کرد باز زیاد خستگی با و آرام را
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 . میشی خوب زود خیلی تو... عزیزم نباش نگران: داد جواب بقیه از زودتر سردار خانم

 مهمی چیز: گفت همسرش صحبت ادامه در کند، نوازش را او موهای تا برد جلو را دستش همانطورکه خان همایون

 . بود کوچک تصادف یک نیست،

 دامک... چیه؟ منظورتون: پرسید وحشت با و کشید کنار را سرخود شقایق اما گذاشت؛ سرشقایق روی را دستش آنگاه

 هستید؟ کی شما... شده؟ چی...  تصادف؟

 را رشس دست دو با خان همایون نکشد، جیغ تا بست را دهانش اشکشیده انگشتان با نرگس. بود ایستاده زمان انگار

 . رفت حال از تخت کنار مبل برروی خانم مریم و کرد پنهان لرزانش دستان پشت را خود صورت کوروش فشرد،می

 ردند،ک سعی سپس و فرستادند بیرون اتاق از را خانواده اول. رساندند شقایق اتاق به را خود دکترها شد، پا به جنجالی

 .آورند بعمل او از دقیقتری معاینه بتوانند تا کنند آرام بود، شده شوکه حسابی که را شقایق

 شاید تا بود چسبیده اتاق در به کوروش. کردندمی گریه خان همایون و خانم مریم. بود بدی وضع اتاق خارج در

 . ردندکمی بررسی را جاری وضع اتاق از فاصله دورترین در نرگس و داریوش اما بشنود؛ را شقایق با دکترها هایصحبت

 .کیه تصادف مسبب که نداند کسهیچ بهتره کنم، فکر: گفت خواهرش به داریوش

 نمیشی؟ عصبانی بگم، چیزی یک اگر: گفت و انداخت نگاهی اتاق جلوی جمع به دلخوری با نرگس

 .کند تمام را حرفش او تا شد منتظر بود، دوخته چشم پدرش و مادر به که همانطور و کرد تیز را هایشگوش داریوش

: فتگ بود افتاده کوچکش خواهر برای که اتفاقی از پشیمانی هیچ بدون و ندهد دست از را شجاعتش کرد، سعی نرگس

 . کرد پیدا را سوارها موتور احمق فرهاد اون

 بی ندازها این تا شما که نمیشه باورم... نمیشه باورم:  گفت درماندگی با و کرد نگاه بزرگش خواهر به ناباوری با داریوش

 مهمی این به کار شارالتان اون به تونستی چطور تو آخه... کنیم خفه هم را عوضی اون باید حاال خدایا... کردید احتیاطی

 بسپری؟ را
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 .میشه خفه پول کمی یک با شلخته اون نکن، نگران را خودت تو:  داد جواب کند آرام را داریوش اینکه برای نرگس

 .من به بسپارش

 من ظرن به نشیم دستپاچه بهتره... شد؟ چی کردیم،می فکر چی: گفت گزید،می دندان با را خود هایلب که همانطور بعد

 .است ما ترسوی کوچولوی داداش و راضی خود از و لجباز دختر این برای تنبیهی این. نشد بدم که

 خواست هرکاری دهد اجازه او به که خوردمی قسم داشت االن همین: گفت چنین داریوش کنجکاو نگاه جواب در سپس

 !بکنه

 به همه وقتی. شدند خارج اتاق از طاهری دکتر و شهیدی دکتر که پرکرد را برادر و خواهر دو هر یچهره تمسخر لبخند

 دستورآقای به آرامبخشی شده شوکه او: گفت گرفته صدایی با و داد تکان سری تاسف با او شدند، جمع آنها دور

 هیچ نییع... شده فراموشی دچار شقایق پیداست، که اینطور! متاسفم... بخوابد کمی تا شد تزریق برایش دکترطاهری

 .نداره یاد به گذشته از چیز

 تعجب از باز دهان خان، همایون لرزان دستان خانم مریم آلود اشک چشمان نگاه یک در و کرد تازه نفسی سپس

 ایدب نیست، ساخته کاری ما از: داد پایان اینطور را اش جمله و. گذراند نظر از را ونرگس داریوش مرموز لبخند و کوروش

 . باشیم زمان گذشت منتظر

 .کن صبر مامان: گرفت را او جلوی داریوش که دوید شقایق اتاق سمت به نداشت، طاقت دیگر که خانم مریم

 کار چه باید ما حاال بهروز: پرسید و کرد دوستش بهترین به رو تامل بی داریوش و شد میخکوب جایش در سردار خانم

 کنیم؟

 اول ماش بهتره ترسیده، کمی بیمار چون نظرمن به! خوبیه سوال: گرفت دست به را سخن رشته دکترطاهری وقت این در

 آن ثباتا برای اما هستید؛ اش خانواده اعضای شما که داد توضیح او برای دکترشهیدی البته کنید؛ معرفی او به را خودتان

 تمام در دبای خودش البته که. است خانواده اعضای ازتمام فیلم یا عکسی آلبوم تهیه کار اولین پس. دارید مدرک به نیاز

 او هب روانپزشک با مشاوره جلسه چند با آن از پس و کرد خواهید جلب را او اعتماد شما کار این با. باشه داشته حضور آنها

 .دهد ادامه خود عادی زندگی به آمده کنار وضع این با تا کنید کمک
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 شقایق یحافظه وقت چه دکتر،: پرسید بود کرده مشغول را همه ذهن که سوالی ناامیدی با لحظه این در کوروش

 گرده؟برمی

 مکک بهش توانیممی چطور ما اینطوره اگر و گرده؟برمی او یحافظه اصال، بپرسم؛ بهتراست: کرد اضافه نگرانی با و

 کنیم؟

 فظهحا موقع چه او اینکه. سخته خیلی سوال این جواب: داد تکان سری و کرد جابجا بینی روی را خود عینک دکترطاهری

 این درمان برای راهی هنوز پزشکی علم دارد؟ وجود درمانی راه آیا اینکه و داندنمی کسهیچ آورد، می بدست را اش

 خاطره کی بازسازی حتی یا و خاطرات بازگویی با! شاید کنید؟ کمک او به توانیدمی شما اینکه اما نکرده؛ پیدا بیماری

 . کندنمی تایید را آن پزشکی منطق هیچ و است فرضیه همه اینها البته. کنید دریافت خوبی نتیجه مهم

 . آرامش سر از بعضی و تاسف سر از بعضی. کردند آزاد را خود هاینفس همه دکتر سکوت با

*** 

 توطئه: دوم فصل

 سیارب نمایی با طبقه سه ایخانه. بود سردار خانواده همه پذیرای نیاوران، پارک باالی هایخیابان از یکی در داریوش خانه

 میز و بیلیارد میز به مجهز که ورزشی اتاق جکوزی و سونا استخر، از. داشت وجود آن در رفاهی امکانات همه که زیبا

 فقط همه نهاای ایرانی قیمت گران هایفرش و ایتالیایی آنتیک مبلمان تا گرفته بدنسازی، لوازم بهترین و پونگ پینگ

 آن و آورد دست به پدربزرگ عظیم کارخانه در اشساله بیست روزی شبانه تالش با داریوش که بود ثروتی از بخشی

 . شد نصیبش فرصت بهترین دانست،می آن محق را خود که بیشتری سهم آوردن دست به برای شب

 مامت کند، مشورت آنها با بحران از خروج برای تا کندمی جمع را کارکنانش که کارآمد مدیری همچون او قبل ساعت یک

 .قرارداد سخن طرف گیرا صدایی با را اش خانواده اعضای

 زرگب شرکت و کارخانه حسابداری رئیس حسابداری، لیسانس منشبزرگ خان فریدون او همسر و خواهربزرگش نرگس

 گل که الدن، و الله فرزندش دو و همسر شیفته و حرف کم بسیار محسوس شکمی مو کم سری با مردی سردارها،
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 عمل یبین و مشکی چشمان با گون گندم هیکل خوش بلند قد دختری الله آنها اول فرزند. بودند سردار خانواده سرسبد

 هرشت در لیسانس فوق مقطع آخر ترم و بود خجالتی و حرف کم مهربان، داشت، گیرایی صورت کوچک هاییلب و شده

 زمانی چه فهمید،نمی هیچکس که شوخ و راستگو شیطون، زبان، شیرین الدن کوچکش خواهر و گذراندمی را ریاضی

 چون هاییدندان و ایقلوه هاییلب گرد، صورت طوسی، چشمانی با سفید پوست شوخی، حال در وقت چه و است جدی

 حقوق متعصب طرفدار قضاوت، شغل عاشق و حقوق رشته دانشجوی او، از پُرتر کمی اما بزرگش خواهر قد هم صدف

 کودکی از. بود شده بزرگ نرگس خواهرش سلطه زیر کامال که دختری نیلوفرخواهردومش طور همین. مرد و زن مساوی

 پیمان کوچکش و نقش ریز پسر از نگهداری غمش و هم تمام نداده، انجام مادرش و نرگس اجازه بدون را کاری هیچ

. ودب کوچک و ضعیف بسیار( نرگس خواهرش توصیه به البته) بارداری زمان در او غذایی رژیم علت به که پسری. بود

 با او دستور اب البته و خواهرش پیشنهاد به نبود، زیبا خیلی که آنجایی از و بود ارادهبی و بیندهن دختر یک نمونه نیلوفر

 کرد،یم تدریس دبیرستان یک و زبان آموزشگاه دو در که انگلیسی زبان لیسانس فوق کرد، ازدواج خواستگارش اولین

 قد بلند جوانی داوودی آرش او همسر. دهد نظر آنها انتخاب در تا خواستمی نرگس از هایشلباس خرید برای حتی اما

 عجم در کمتر و شده کارگزینی مدیر بزرگ پدر کارخانه در که بازرگانی مدیریت لیسانس فوق ، رو سبزه الغراندام

 .باشد شده احضار داریوش طرف از اینکه مگر یافت؛می حضور خانواده

 دربزرگپ کارخانه در سربازیش خریدن و تحصیلی مدرک گرفتن از بعد که حقوق لیسانس فوق کوچکترش برادر کوروش

 که جادویی لبخندی مخمور، چشمان با دختری. زدندمی صدا رز را او همه که رزیتا او همسر و شد برادرش راست دست

. بود محترمی و خوب خانواده از بزرگش جاری مثل هم او انگلیسی، زبان لیسانس. برد خانواده آخر پسر از را ودین دل

 محبت و شادی از پر زندگی ساختن غمش و هم همه و کرد رها را درس سردار داشتنی دوست پسر این با ازدواج از بعد

 .ودب نسترن دو، آن زیبای و باهوش بسیارشیرین دخترکوچولوی طرفه دو محبت و عشق این ثمره و شد همسرش برای

 یشب و پوش شیک برنزه، پوستی با ای حرفه شناگری ورزشکار،( یاسمین) یاس همسرش و او مهمان که مادرش، و پدر

 کدام هر او خاله و دایی عمو، خواهر، مادر، پدر، پدربزرگ،. شد زاده بودند پزشک همه که ای اودرخانواده تجملی، اندازه از

 چهارده رشهمس با عاشقانه او. کرد تمام معدل بهترین با را دندانپزشکی رشته نیز یاس خود. بودند سرشناس پزشکانی

 دامآمستر به اش خانواده نزد زندگی برای اورا و کند عمل قولش به داریوش که بود روزی منتظر تنها و کرد زندگی سال

 .آرمان و اردالن اش ساله ده و ساله دوازده پسران اضافه به ببرد،



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 22 

 رایب باید آنها. شوند روبرو افتاده که ناگواری اتفاق با تا دادندمی هم دست در دست مهم مسئله این در باید همه و همه

 .سپردندمی خاطر به بود حیاتی او نظر از که را نکاتی خانواده، بخصوص و شقایق به کمک

 که تدانسنمی کسهیچ البته و میکرد تایید اورا های نقشه تمام که کسی بود، کنارش خاص برهه دراین بزرگش خواهر

 .کنندمی پنهان را رازی آنها دوی هر

 لطف نای با توانستمی داریوش و بود حادثه این مسبب زیرا کند؛ مخالفت او با توانستنمی خواست،می هم اگر نرگس

 .شود برخوردار بزرگش خواهر ازحمایت داشت، سر در که ای نقشه بعدیِ مراحل در داشت،می نگه را رازش که

 هر ،شدندمی شقایق دلیل بی غیبت متوجه کسانی اگر که شد انتخاب جهت ازآن اضطراری جلسه برای داریوش منزل

 و کردنمی آمد و رفت داریوش خانه به شقایق که بود مدتها زیرا داریوش؛ منزل اال بگردند؛ او دنبال به بود، ممکن را جایی

 او میشهه که شقایق تیزبین چشمان همینطور و بیگانه هایچشم از دور شب آن تا شد او برای ای برنده برگ مسئله این

 .کند توطئه خواستمی دلش که هرچقدر کرد؛می گوشزد معلم یک مانند را خطاهایش و داشت زیرنظر را

 این که جهت آن از آمدمی بشمار او هاینقشه برای جدی تهدید که بود طلبش فرصت زاده عمو داریوش ناراحتی تنها

 اعتس چند و داشت کامل اطالع شقایق تصادف اصلی ازدلیل فرهاد کرد، درازتر گلیمش از را پا بار این همیشگی مزاحم

 خواهد برایشان بدی عواقب نباشند، مهربان او با اگر که کند تهدید را نرگس و داریوش ترسی هیچ بدون توانست، قبل

 .خواست ککم او از شقایق تعقیب برای افرادی کردن پیدا دنبال به که بود نرگس گلهای دسته از نیز مسئله این و داشت

 اما داشت؛ دوست را شوهرش خانواده داریوش همسر. گرفت کرد، تعارف او به عروسش که را چایی فنجان سردار خانم

 خاص وجود با شب آن حتی کهطوریبه نبود، راضی منزلش در مهمانداری از وقتهیچ آشپز و خدمتکار داشتن وجود با

 قدرآن داریوش هایصحبت اما نشاند؛ نرگس دختران الله و الدن هایلب روی موزیانه، لبخندهایی او هایاخم بودنش،

. کردمی گوش بزرگش دایی دستورهای به و کشیده دست بقیه گذاشتن سرسربه از نیز لوده الدن حتی که بود جدی

 عیتموق بودن حساس به همه که حاال: کرد سکوت به وادار را بقیه و پیچید پذیرایی سالن در داریوش زیبای بم صدای

 .کرده موافقت آنها با پدر که باشید داشته نظر در را نکته چند باید بردید پی
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 سر با بودند، او العملعکس منتظر همه چون و دید میخکوب خود برروی را چشم جفت چندین باره یک به سردار آقای

 .کرد تائید را پسرش گفته

 اتفاق تهگذش سال دو در که وقایعی از نباید شقایق گفتم که همانطور: داد ادامه و زد رضایتی لبخند عالمت این با داریوش

 .شود خبردار افتاده

 ظارانت که طورهمان اما کند؛ بازگو دارد، سوالی و اعتراض یا نشده منظورش متوجه کسی اگر تا کرد مکث کمی داریوش

 .بودند اوموافق با قسمت این در اشخانواده افراد همه داشت

 به ایدنب نشناخته خوب را ما همه شقایق که زمانی تا دوم: گرفت دست به را سخن رشته دوباره و زد دیگری لبخند پس

 .برگردد منزل

 از شدن مرخص از بعد خواسته پدر که طورهمان باشه، داشته تماس او با کس هیچ فاصله این در نباید: داد ادامه و

 .هگردبرمی شد، روشن برایش خانوادگی مسائل خوب وقتی و بریمشمی رامسر در پدربزرگ ویالی به بیمارستان،

 از رتردو که کوروش روبه داریوش هستند موافق نیز نقشه از قسمت این با همه که دادمی نشان سالن داخل افراد سکوت

 موافقی؟ هم شما: پرسید بود غرق خود افکار در و نشسته پیانو کنار بقیه

 .نبود برادرش پرسش و ها نگاه این متوجه او اما. چرخید کوروش سمت به ها نگاه همه

 دهی؟نمی جواب جان کوروش: آورد خود به را او نرگس صدای اینکه تا

 من خواممی معذرت:گفت کوتاه مکثی با و کرد جور و جمع را خود پس بود، نشده متوجه را سوال خورد یکه کوروش

 کنی؟ تکرار را سوالت میشه نشنیدم، چیزی

 خبر با الهدوس این اتفاقات از نباید شقایق که موافقی هم شما پرسید داریوش عزیزم،: گفت ساختگی لبخندی با نرگس

 بشه؟
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 اینقشه زودتر چه هر باید گفتم، قبال که طورهمان... موافقم منم خوب،: کند جمع را افکارش تا کرد مکث کمی کوروش

 .بده را کار این پیشنهاد خودش او که طوری البته... بکشیم کارخانه فروش برای

 ما از تواندمی برگرده خاطراتش بعدا اگر: داد ادامه و خورد لنگری اشکشیده پاهای روی برخواست خود جای از سپس

 .خواهیم نمی را این ما از کدامهیچ خوب... کنه شکایت

 رد دهد، نشان مشتاق را خود آنکه بی و شمرد مغتنم را فرصت ، بود دیگری کس طرف از اشاره این منتظر که داریوش

 لمث خوامنمی من.  داریم پاک پرونده به نیاز کشور از قانونی خروج برای ما همه بله: کرد اضافه کوروش صحبت ادامه

 پس. کرده خراب همه برای را اوضاع قانونی غیر هایمهاجرت هم االن همین.  برم جدیدم کشور به فراری جنایتکار یک

 و وشهبفر را امالک و کارخانه اجباری هیچ بدون باید کوچولومون خواهر پس. کنیم مهاجرت متمدنانه و محترمانه ما بهتره

 .بدهد را ما همه سهم

 .باشه اشحافظه بازگشت از قبل اینکار اگر بهتر چه: کرد نجوا خود با و

 اهر نرگس طورهمین و پدر و من: کرد جلب را همه توجه مکارانه لبخندی با و زد آمیز شیطنت برقی چشمانش اینجا در

 .کردیم پیدا کارخانه فروش به او کردن راضی برای مناسبی حل

 ار دستش آنها کردن آرام برای داریوش که طوریبه کرد، راقطع داریوش صحبت که پیچید جمع درمیان خفیفی زمزمه

 ارخانهک فروش اول زنیممی نشان دو تیر یک با ما خوب... دهم توضیح بدید اجازه: کرد سکوت به مجبور را همه و برد باال

 .فرهاد یعنی عوضی، مزاحم اون دهان بستن دوم... و است ما اصلی هدف که شقایق رضایت با

 فرهاد امن شنیدن با بود، نزده فرزندانش هاینقشه با مخالفت یا موافقت بر مبنی حرفی هیچ لحظه آن تا که سردار خانم

 از لختهش اون وسط این فرهاد، گفتی: پرسید میزد، موج بقیه ذهن در که را سوالی معطلی بی و نشست راست اختیار بی

 شد؟ پیداش کجا

 بنابراین هستند؛ کوروش و مادر کنند،می مخالفت او نقشه در فرهاد حضور با که کسانی اولین دانست،می داریوش

 .است موافق من با هم پدر نگرفتم، را تصمیم این تنها من: آورد زبان بر مکث بدون را بود، کرده آماده که جوابی بهترین
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 در کمی که بهتره او شر کردن کم برای حقیقت در: آمد پسرش کمک به و ندانست جایز را بیشتر سکوت سردار آقای

 آنها هنقش پیشبرد به توانستمی کمکی چه فرهاد بودن. انداخت شک به را همه پهلو دو جمله این. کنه شرکت ما بازی

 !یابد پایان نیز خودش هایمزاحمت که طوری کند

 دگیزن از موقع به را او و کنیممی استفاده کارخانه فروش نقشه پیشبرد برای او از فقط ما البته: داد ادامه خان همایون

 .راند خواهیم بیرون شقایق

 نبیرو شقایق زندگی از را او موقع به که چی یعنی شقایق؟: پرسید وحشت با و برخواست جا از بارهیک خانم مریم

 آورد؟ خواهید

 گشانبزر پسر وقتی حتی بود؛ نکرده سرزنش را او هم بار یک همسرش با مشترک زندگی سال پنجاه طول در که زن این

 که یعصبانیت با و جمع میان در حاال. نگذاشت تنها را همسرش او کرد، ترک را خانه پدر، با مفصلی دعوای از پس اردشیر

 .دوخت چشم خان همایون به بودند، ندیده او از روز آن تا خانواده افراد از کدامهیچ

 منتظر و پرسید خان ازهمایون هم سردار خانم که سوالی اول شدند؛ روبرو بزرگ پرسش دو با سالن در حاضر جمع

 هب احترام و صبوری به را هایشعروس و دخترها همیشه که خانم مریم چرا نپرسید؛ کسهیچ که سوالی دوم ماند، جواب

 فرزندان جلوی که بود شده آشفته طوراین کرد،می تشویق هابچه حتی دیگران مقابل در بخصوص شوهرانشان تصمیمات

 توضیح من: شد مداخله به مجبور دید،نمی مساعد را اوضاع که داریوش کرد؟می پرخاش خان همایون به هایشنوه و

 .دهممی

 جدیت کمی پس بودند؛ قرارداده موقعیت این در را او که فرستاد لعنت شقایق و فرهاد به دل در و کرد مکثی سپس

 طعق را حرفم کسهیچ نشده تمام کامال صحبتم تا کنممی خواهش: داد ادامه طوراین و کرد اش مردانه بم صدای چاشنی

 اجازه! اکتس لطفا... نامزدشه فرهاد که گوییممی او به اینکار برای و بترسانیم کمی را شقایق... داریم تصمیم ما... نکنه

 .شه تمام صحبتم بدید،

 کند؛ بازگو را تصمیم این دلیل او تا شدند منتظر همه. کرد فروکش جمله این با سالن داخل زمزمه
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 ریکیلومت یک از فرهاد دهمنمی اجازه من چون نکنید؛ خسته را خودتون بیخود: گشود سخن به لب کوروش او جای به اما

 .بشه رد هم شقایق

 ؛نباشیم مهربان او با اگر که کرده تهدید عوضی اون که بدانی است، بهتر پس واقعا؟: داد جواب معطلی بدون داریوش

 .بگه براش برده یاد از شقایق که را چیزهایی شاید

: دکن تمام را تمامش نیمه صحبت تا داد اجازه داریوش، به بقیه شده گشاد چشمان و مادرش باز دهان به کوروش نگاه

 عنوان به را او عنوان هیچ به و بوده متنفر فرهاد از عمرش همه شقایق دانیممی همه است، شقایق اعتماد جلب ما هدف

 .یادب خارج به ما با و بفروشد را چیز همه که میشه حاضر او احمقانه ازدواج این از فرار برای کنه،نمی قبول همسر یا نامزد

 او هب پیش سالها شقایق که را خود برنزی فندک. برداشت میز روی رنگ طالیی جعبه از سیگاری کرد سکوت داریوش

 اش خانواده تا بود فرصتی این نمود، روشن را سیگار و کرد خارج جیب از بود، نکرده جدا خود از امروز تا و بود داده کادو

 .کنند هضم را او هایگفته

 کند، پیدا یقشقا نفع به آن در مثبتی نکته شاید تا بود سپرده گوش برادرش هایگفته به مبهوت لحظه این تا که کوروش

 مین که شما... مامان: گفت التماس با و زد زانو او پای جلوی. رفت مادر سمت به اختیار بی و شد آنها نقشه متوجه تازه

 نه؟ مگه... کنن کاری همچین شقایق با اینها ذاری

 نه:  گفت مالحظه بدون و انداخت همسرش به غضبناک نگاهی گرفت دست در را پسرش زده یخ دستان سردار خانم

 ...هام بچه از دیگه یکی که ذارمنمی بمیرم، اگر حتی... ذارمنمی

 باز شقایق زندگی به فرهاد پای نباید: نمود اصالح را خود جمله عصبانیت با و کرد مکث رسید اینجا به که خانم مریم کالم

 ...من واال بشه

 رایب و ندارند اطالع آن از فرزندانشان حتی که هست همسرش و او بین رازهایی که دادمی نشان خانم مریم باراین مکث

 یگرد یکبار پس. کرد خراب را چیز همه جزئی عصبانیت یک با تواننمی و شده کشیده زیادی زحمت آن ماندن مسکوت

 .کنید پیدا عوضی اون شَرِ کردن کم برای ایدیگه راه کنین تمومش جا همین بهتره: کرد اصالح را خودش جمله
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 .کرد نگاه پدر به سپس و مادر به تعجب با کوروش

 قول کنه، قبول شقایق خاله نداره امکان: کرد زمزمه شناختند،می لوده دختری را او خانواده همه که الدن لحظه این در

 .برگرده اش حافظه اون دیدن با میدم

 هایلب روی امیدواری لبخند اما. جدی یا بود شوخی جمله این نفهمید، کسهیچ. دوختند چشم او به تعجب با همه

 .نشاند کوروش

 وشاخ صورت این در: داد جواب مالحظه بدون کنه کنترل پرخاشگری با را کوچکش دختر همیشه داشت، عادت که نرگس

 کارخانه فروش از نه... دیشب موقعیت به گردندبرمی چون. برگرده اش حافظه شقایق دارند، آرزو که کسانی حال به

 تهدید را ما همه چطور اون دیشب رفته یادتون نکنه. خانم الدن تحصیل، ادامه برای خارج به رفتن از نه هست، خبری

 .کردمی

 شَرِ هم و ببرد باخود را شقایق هم بفروشد، را کارخانه هم توانستمی نقشه این با که بود مطمئن سردار آقای بین این در

 دهز حیرت چشمان مقابل در و گرفت را خود تصمیم بنابراین کند، کم اش خانواده و خود زندگی از همیشه برای را فرهاد

 قعمو در تا ایستاد بزرگ پنجره به رو و کرد پشت پذیرایی سالن در حاضر جمع به شد، بلند مبل روی از خانم مریم

 ما مهه برای فرهاد وجود....  بله: کرد صحبت به شروع قاطعیت با و نیفتد همسرش ملتمس چشمان به چشمش صحبت

 یبخوب کارها همه تا کنید تحمل خودتان بین را او وقتی چند کنم تقاضا شما همه از خواهممی من اما تحمله قابل غیر

 مطمئنم و ریممی اینجا از هم با همه کرده شقایق نام به پدربزرگتان که امالکی و کارخانه فروش از بعد. بره پیش

 شقایق م،خواهینمی ما که کنید تظاهر پسر این جلوی باید حاال اما شقایق؛ بخصوص شیم،نمی روبرو او با دیگر کدامهیچ

 را قایقش با فرهاد رابطه مسئولیت خودم من بیفتد غریبه دست به سردار خانواده ثروت مبادا تا کنه ازدواج دیگری مرد با

 .گیرممی عهده به

 یقشقا نام به را چیز همه پدربزرگ کاش: شکست جمله این با را آن داریوش اما شد؛ حاکم سالن در سنگین سکوتی

 .بگیریم تصمیم سرنوشتش برای طوراین شدیم،نمی مجبور االن تا بود نکرده
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 آن به یهبق دست شاید بشه، شقایق از غیر هرکسی نام به ثروت این اگر دانستهمی پدربزرگ حتما: کرد مداخله کوروش

 .نرسه

 با و کرد پاک بود، زده حلقه چشمانش در سرنوشت، بازی این در کوچکش خواهر کردن قربانی برای که را اشکی سپس

 .داده پدربزرگ به که است قولی به تعهد و داریامانت شقایق ـناه گـ: زد فریاد عصبانیت

 هـنا گـ... نخیر: بدهد آنها از کدامهیچ دست به مخالفت برای ایبهانه خواستنمی اما شد؛ قرمز ازعصبانیت داریوش

 همه کنه ازدواج او اگر که بود ازاین ما ترس... است بودنش دختر او ـناه گـ نیست، بودن متعهد و داری امانت شقایق

 ود کشیدم، زحمت برایش سال بیست که را ایکارخانه باید میشد؟ چی دانیدمی وقتآن بده، شوهرش به را اختیارات

 .کنم بیگانه یک تقدیم دستی

 !کشیدی زحمت کارخانه این توی تو فقط اینکه مثل بله،: گفت طعنه با کوروش

 کنه؟می کار کارخانه توی داره سالگی پنج از شقایق که کردی فکر شاید: گفت و زد پوزخندی داریوش

 لح مشکلی هیچ تکراری هایحرف این با... کافیه دیگه: کرد مداخله خان همایون رسید، اینجا به که برادر دو صحبت

 باید که ار آنچه بیایید، حاال... نرسیدیم اینتیجه هیچ به و کردیم بحث مسئله این به راجع ما همه تمام سال دو... نمیشه

 .کنیم یکی برسه شقایق گوش به نباید و

 پی یآ وی اتاق تخت روی داشت، بخیه چند که سری و گونه روی زخمی شکسته، دست با شقایق و بود صبح نه ساعت

 .بود نشسته شهیدی دکتر خصوصی بیمارستان

 حتی و درمان ینحوه و بیماری پیرامون مدتی و آمد اتاقش به روانپزشکی دکتر همراه به قبل ساعت یک شهیدی دکتر

. د،فکرکردز دکتر که هاییحرف به شقایق آنها رفتن از پس. کرد صحبت آمده بوجود زندگیش در که بزرگی تغییر پذیرش

 هیچ که کردمی شکر را خدا باید طورهمین دیده، تصادف موقع را او اش خانواده اعضای از یکی که آورده زیادی شانس او

 بیاید؟ کنار جدید شرایط با توانستمی شقایق آیا اما ندید؛ جِدی آسیب بدنش جای

 .کند کمک مورد این در او به بود قرار آمد، دیدنش به صبح که روانپزشکی
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 به را خود پوش شیک انداممیانه زنی. شد باز اتاق در که چرخیدمی امامی دکتر خانم کمک ینحوه دور افکارش هنوز

 با و گذاشت اتاق رنگ آبی شوی تختخواب مبل روی داشت، دست در که را هاییساک و سبد و انداخت اتاق داخل

 رگت،بز خواهر نرگسم، من... خوابیدی؟ خوب دیشب بخیر، صبح سالم،: کرد صحبت به شروع خودمانی خیلی لبخندی

 میاد؟ یادت... بودم اینجا هم دیروز

 لیقهس با چقدر... قشنگی لباسهای چه... بویی عطرخوش چه:  گفت دل در و آورد پایین تائید نشانه به را سرش شقایق

 .است

 .آوردم برات خوراکی مقداری و وسیله تا چند: کرد اضافه شقایق گرتحسین نگاه به توجه بدون نرگس

 صحبت که طورهمان و کرد بود، آورده همراهش که هاییساک و سبد از هاخوراکی و وسایل کردن خارج به شروع بعد

 .گذاشت یخچال در را شیرینی و شکالت بسته چند و هامیوه و آب کرد،می

 اینجا زیاد نخوان امیدوارم، اما خوبه؛ چیز همه اینکه با. هست اینجا چیز همه بودم، نگران بیخود انگار: گفت او به و

 .خالیه حسابی جات خونه توی. دارند نگهت

 بتعج با و کشید بیرون را آن کشوی رفت، تخت کنار کوچک کمد سمت به و برداشت را کوچکی رنگی ساک سپس

 رژلبت، اضافه به آوردم خونه از برات خودم من اما هست؛ اینجا حوله و مسواک و دست کرم و آینه و برس! خوبه: گفت

 !چیز مهمترین و هاتلباس و صورتت هایکرم

 یآفتاب عینک و انداخت شانه روی داشت، لطیفی جنس که را شالش. کرد آویزان کمد داخل و درآورد را خود مانتو وقت آن

 کیف از رنگی مشکی پد آی و نشست تخت کنار سپس گذاشت، کیفش داخل و برداشت سر روی از را دارش مارک

 .گذاشت شقایق پای روی را پد آی و کرد باز را فایلی جستجو کمی با و نمود روشن و کرد خارج بزرگش

 .کرده آرایش صورت و روشن موهای کفش و کیف لباس، بود، او تماشای محو شقایق مدت این تمام در

 .اینجاست همه عکس کن شروع جاهمین از: داد توضیح او کنجکاو نگاه به توجه بدون نرگس
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 الدن ر،بب جلو طوریاین: گفت و ببیند را بعدی عکس چطور که داد نشان انگشت با دید، را شقایق کنجکاو نگاه وقتی

 یک مه الله و تو البته! درسته کارش ولی چطوری؛ دونم،نمی راستش نوشته شان کنار تو با را شوننسبت و همه اسم

 .گیتسه بیل خود الدن ما خانواده توی اما بلدید؛ چیزهایی

 بدون قطف... کنم گیجت نباید ببخشد: کرد اصالح را خود گفته و شد اشتباهش متوجه نرگس شقایق متعجب نگاه با

 ایبر خانواده افراد تمام با توست هایعکس این یعنی هستی؛ هم تو هاعکس تمام توی! بهتره خیلی بقیه از کارش

 .بکنیم را اینکار باید که گفت دکترت البته،... هستیم اتخانواده اعضای ما همه که شی مطمئن اینکه

 ادرشم و پدر به مربوط عکس اولین انداخت، نگاهی تبلت صفحه به خانواده افراد شناخت برای کنجکاوی روی از شقایق

 یلیخ... شدند؟ نگران خیلی حتما دیدمشون، دیروز من... هستند مادرم و پدر هااین پس: بودند آنجا هم قبل روز آنها. بود

 .کردندمی گریه

 !آنهایی یبچه تو شدندمی نگران هم باید معلومه خوب: نرگس

 نرگس، خود همراه به شقایق بعدی عکس. کشید صفحه روی داد، نشانش نرگس که همانطور انگشت با شقایق

 .بود الدن و الله دخترش دو و خان فریدون همسرش

 دایی اختماند جا یکی البته بزرگتره ازهمه مامانم گذاشتم، سن ترتیب به را هاعکس که بود داده توضیح عکس کنار الدن

 .اردشیر

 شتاقم صبرانهبی که هم شقایق. بود نگفته نداره عکس خانواده افراد از کدامهیچ با اردشیر اینکه به راجع چیزی الدن

 وردهخ گره ابروهای و نرگس به نگاهی و خندید الدن شوخی به فقط و نکرد توجه موضوع این به بود هاعکس بقیه دیدن

 .انداخت اش

 برای تاسفانهم اما مهربونه؛ خیلی و راستگوست کامپیوترش، هم خوبه انگلیسیش زبان هم درسته: گفت امیدانه نا نرگس

 .نداره مرزی هیچ شوخی

 ارم؟د اینا از منم: پرسید کند عوض را صحبت آنکه برای و کرد نگاه دخترانش و نرگس عکس به دیگر باریک شقایق
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 مگه؟ چطور. آره خوب تبلت؟: انداخت او به پرسشگر نگاهی نرگس

 چیه؟ اون توی ببینم تا بیاره را خودم مال بخواهی الدن از میشه: گفت خجالت با شقایق

 از را نگرانی زمان کمترین در توانستمی که بود دیده دنیا قدرآن او اما شد؛ زده نرگس چشمان در وحشت از ای جرقه

 .شده دزدیده که بوده کیفی توی تو تبلت آخه عزیزم، نمیشه: داد پاسخ قوی صدایی با پس کنه پاک اش چهره

 .بد چقدر. شد حیف: گفت دلخوری با پس شد ناامید شقایق

 نوت خورن غصه البته: گفت و رسید ذهنش به فکری گشتمی موقعیت دنبال به شقایق به شدن نزدیک برای که نرگس

 .بیارن برات هابچه میگم است، خونه بوکت

 هست؟ عکس هم اون توی همینه؟ مثل چیه؟ اون... واقعا؟: پرسید اشتیاق با باراین شقایق

 .فیلم هم عکس، هم آره: داد پاسخ خونسردی با نرگس

 نم؟ببی را آنها توانممی کی من: پرسید کنه،می تابیبی جدیدی بازی اسباب داشتن برای که ای بچه مثل شقایق

 ایدب که کوچولوها بجز آیند، می دیدنت به خانواده همه و است چهار مالقات ساعت بعدازظهر: داد جواب بالفاصله نرگس

 .ببینی را آنها شدی مرخص بیمارستان از وقتی باشی، منتظر

 فاصله این در. شد خسته که کرد تکرار را کار آن قدرآن و آورد را بعدی عکس انگشت با و کشید راحتی به نفسی شقایق

 ازب شقایق. آوردند مفصلی غذای هردو برای که هم ناهار وقت. داد جواب تلفن چند به نرگس و سرزد اتاق به پرستاری

 .خوابید بود، شده خسته چون و خورد نرگس اصرار به غذا کمی مقدار. کرد نگاه هاعکس به هم

 قشقای با که را هاییصحبت تمام او. شد خارج اتاق از تلفن با صحبت برای و کرد استفاده فرصت این از هم نرگس

 .سپرد او به را آن کردن چک و بوک نوت بردن و کرد بازگو دوم گر توطعه برای داشت،

*** 
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 افراد همه. شد پر اتاق که نکشید طولی پدر، او از بعد و مادر اول. شد باز شقایق اتاق درِ چهار به دقیقه یک ساعت

 شقایق. بود آورده شکالت و شیرینی و گل خود سلیقه به کدام هر. بودند شده جمع شقایق تخت دور سردار، خانواده

 هدهع از خوبی به و دهد مطابقت بود، داده توضیح هاعکس روی بر الدن که نسبتی و نام با را کدام هر یچهره کرد، سعی

 .برانگیخت را همه تعجب که طوری برآمد؛ کار این

 !شدی نگران همه آن دیروز که ببخشید... مریم، مامان سالم: کرد سالم همه از اول مادرش به شقایق

 گرانن بیشتر همه از هم باید مادرم من عزیزم،: داد جواب گریه با شد او واضح تغییر متوجه شقایق لحن از که خانم مریم

 قبلی شقایق همان میشی، تو و میشه رفع هم مشکل این بزودی مطمئنم سالمتی و خوبه حالت که خوشحالم اما... باشم

 .خودمون

 .نداشت اعتقادی حرف این به دل در اما کرد؛می تایید را مادرش گفته که داد تکان سری شقایق

 بفرما: گفت و گذاشت شقایق پای روی بزرگی کیف بحث کردن عوض برای شد، افکارش متوجه شقایق نگاه از که الدن

 .جنابعالی بوک نوت اینم

 چیه؟ این: پرسید و کرد نگاه کیف به تعجب با شقایق

 من ی؟خواستنمی را کامپیوترت مگه دیگه، بیا: نمود روشن و خارج کیف از را کامپیوتر و نشست او کنار تخت روی الدن

 .خودته مال هست داخلش که چیزی هر ببین. آوردم برات خونه رفتم،

 هایصحبت به دقت با شده سازی پاک داریوش بوسیله کامپیوترش دانست،نمی که او. دوختند چشم شقایق به همه

 .کند باز را آنها چگونه که داد توضیح و داد نشان او به را فیلم و عکس هایفایل الدن. کرد گوش الدن

 دادمی پاسخ شقایق هایسوال به مرطوبش میشی درشت چشمان با نمیشد، دور ازکنارشقایق لحظه یک که نیز کوروش

. بود هانپن نامرطبش پرپشت ابروهای زیر که هیز چشمانی با مشکی مو الغر، بسیار قد، بلند مردی و شد باز اتاق در که

 اردو مضحک لبخندی و سیگار نیکوتین از زردشده هایدندان با نازک هاییلب خان همایون بینی همچون عقابی بینی
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 پسس او به اول هاچشم تمام لحظه یک در بود خاکی اشافتاده مد از گشاد شلوار و داشت تن به کهنه سفید پیراهن. شد

 .شدند خیره شقایق به

 ود،ب نزدیکتر او به همه از که کوروش دست روی را گچش بدون دست اختیار بی بود، شده شوکه بقیه مثل که شقایق

 .کرد طلب را او حمایت حرفی هیچ بدون اینکار با و گذاشت

 که دبو این مثل داد؛ اشنگفته خواهش به محکمی جواب شقایق ظریف انگشتان فشردن با و گرفت را او پیام کوروش

 .داشتند عادت ارتباط این به قبل از آنها

 گوش به سختی به که صدایی با و داد نشان بیشتر را خود زرد هایدندان دید، خود متوجه را هانگاه همه وقتی فرهاد

 .کردمنمی پیدا پارک جای رسیدم؛ دیر ببخشید،: داد توضیح رسید،می

 خوشگلمان هرخوا ببینیم، تا بیا! رسیدی که خوبه: گفت لبخند با نرگس که شد خشک او صورت روی شقایق کنجکاو نگاه

 شناسه؟می را تو چقدر

 به که طورهمان و گرفت قرار هم روبروی هایشانصورت تا شد خم او جلوی. رفت شقایق سمت به آرام ایچهره با بعد

 آقای این ببینم بگو امروز، سورپرایز هم این کوچولو، خواهر خوب: کرد صحبت به شروع بود، شده خیره شقایق چشمان

 شناسی؟می را جوان

 نه... نه... نه: گفت هم سر پشت بار چند همزمان و چرخاند راست و چپ به را سرش تامل ایلحظه بدون شقایق

 .شناسمنمی

 حال؛این با ناراحتی، شدت از ای عده و خوشحالی ابراز برای ای عده. شد آزاد درسینه شده حبس هاینفس حرف این با

 تراس کمر کوتاهی مکث از پس او. ماند باقی قبلی موضع درهمان و برنداشت شقایق مشکی چشمان از چشم نرگس

 تصحب به شروع دارد، را دیگری آزار قصد که کسی مثل رحمانهبی و کرد پشت شقایق به احساسی هیچ بدون و کرد

 . کنه کمک اتحافظه برگشتن به بتونه نامزدت دیدن شاید کردیم؛ فکر ما شد، حیف: کرد

 نامزد؟:پرسید کنجکاوی با و برد پیش خواهرش سمت به را گوشش شنودنمی که کسی مثل شقایق
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 سر زا لبخندی با و کرد دراز او سمت به را دستش و رفت شقایق سمت به خوشحالی با بود، لحظه همین منتظر فرهادکه

 .نیک زندگی خوشبختی با کنارش در عمر یک قراره که کسی نامزدتم، و پسرعمو فرهاد من عزیزم، بله: گفت رضایت

 خود پشت را گچش بدون دست سریع حرکتی با و شد منظورش متوجه که کردمی نگاه او دست به مبهوت و مات شقایق

 قایقش نگاه از که کنند بدل و رد هم با رضایت سر از لبخندی نرگس دختران شد، باعث او العمل عکس این. کرد پنهان

 .نماند پنهان

 او. ندگویمی چه اطرافیانش فهمید،نمی که بود فرهاد موضوع درگیر قدرآن شقایق ذهن. گذشت سریع خیلی بعد لحظات

 تنها زودتر تا شود تمام مالقات ساعت زودتر چه هر کرد،می آرزو و شده خسته اتاق داخل هیاهوی از کرد،می احساس

 بدون او که خورد زنگ داریوش تلفن بار چندین لحظات این در. کند فکر او با نامزدیش و فرهاد مورد در بتواند شده

 .کند ترک را اتاق آنها از زودتر شد، مجبور که طوری کرد،می قطع را آنها همه پاسخ

. بدم جواب باید که دارم مهمی تلفن منم ضمن در. شده تمام دیگه مالقات وقت: گفت و بوسید را شقایق گونه داریوش

 .شو خوب زود بینمت،می فردا

 این رد. کردند خداحافظی شقایق با رفتندمی آنجا از ترتیب به که مادر و نرگس طورهمین الدن، و نیلوفر همسرش، و او

 اگر.. .میرم منم: گفت رسید،می گوش به هادوردست از که صدایی با خودمانی خیلی و شد نزدیک او تخت به فرهاد وقت

 .کن خبرم داشتی الزم چیزی

 هم ومن درسته: داد ادامه میشد، شنیده سختی به که زمزمه همان با و گرفت شقایق سمت به را دستش دوم بار برای او

 .کنه کمک شما بهبودی به شاید کنیم؛ مرور را خاطراتمان باید میام، دیدنت برای دوباره اما نشناختی؛

 فرهاد از قدراین چرا دانست؛نمی او. کرد نگاه داشتند، حضور اتاق در هنوز که پدر و کوروش به درماندگی با شقایق

 و درپ از بهتر کی ترس این از نجات برای پس. کردمی معذب را شقایق اشوقیحانه لبخند و دهنده آزار نگاه میترسه؟

 کند؟ کمکش توانستمی برادرش

. اشیب نگران خواد،نمی: گفت شقایق به و کرد دستی پیش خان فریدون بزنند، حرفی پدرش یا کوروش کهآن از قبل

 .خداحافظ فعال پس. میشی مرخص که هم فردا باشی، داشته نیاز چیزی به صبح تا نکنم فکر بخواب، راحت
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 منتظرت پایین ما خان کوروش: گفت کوروش به باراین و برد در سمت به خود با را او و گرفت را فرهاد بازوی سپس

 .مانیممی

 .بزند صدمه من به تواندنمی اینجا هست که کس هر مرد این: کرد فکر خود با. گرفت بر در را شقایق قلب عجیبی آرامش

 .شوند او آرامش متوجه هم آنها تا زد بودند، اتاق در که کسانی روی به لبخندی پس

 کنم؟ فراهم برایت بخواهی که هست چیزی: پرسید و کرد نوازش را او دست پدرش

 .نباشید نگران آورده، برام چیز همه صبح خانم نرگس... ممنون نه،: شقایق

 من اب تا بگو داشتی، نیاز چیزی که زمان هر عزیزم: کرد تاکید و فشرد را کوچکش دختر دست دیگر باریک خان همایون

 .بده قول رسانم،می را خودم فورا. بگیرند تماس

 امروز کرد،می نگاه وحشت با طورآن دیروز که را مردی شد،نمی باورش. کند راضی را پدر تا داد تکان را سرش شقایق

 یکنزد آنها به چقدر قبال که دانستنمی ولی هستند؛ اشخانواده آنها که بود پذیرفته او. باشد نزدیک برایش قدرآن

 .استبوده

 .شدند خارج اتاق از یکی یکی و بوسیدند را او نیز خان همایون و الله

 به و گرفت سالمش دردست را برادرش دست شنود،نمی را صدایش کسی که شد مطمئن وقتی شقایق بعد ثانیه چند

 بپرسم؟ سوال یک شما از تونممی: پرسید آرامی

 .بپرس داری سوالی هر عزیزم، حتما: داد جواب گرمی به بود، کرده آماده سوال این برای را خود قبل از که کوروش

 نامزدم؟... اون با... واقعا... من: کرد صحبت به شروع لکنت با شقایق

 نگرانی؟ تو پرسی؟می را سوال این چرا: گفت مهربانی با و شد خیره شقایق چشمان به کوروش

 .ترسممی... ندارم خوبی حس دونم،نمی: داد ادامه و کرد تر زبان با را اششده خشک هایلب شقایق
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 به حاال از بگم، باید خوب:  کرد نگاه او به نگرانی با کوروش. شد سرخ هایشگونه که گفت خجالتی چنان با را جمله این

 .بزنه صدمه تو به کسهیچ گذارم،نمی و کنارتم بخواهی که لحظه هر من چون بترسی؛ هیچی از نباید بعد

 تراماح تو خواست به همه اما بودیم؛ مخالف تو نامزدی با ما همه قبال عزیزم، میگم چی ببین: داد ادامه کوتاهی مکث با

 تواز وقتی. نکن گذشته نگران را خودت پس. گذارندمی احترام آن به همه بخواهی تو چه هر هم حاال و گذاشتیم

 یچه شناختیمی قبل از تو که کسانی زندگی این در شاید و کنیمی شروع را جدیدی زندگی بشی، خارج بیمارستان

 آشنا تو اب جدیدی اشخاص است، ممکن طورهمین و نبینی را آنها دوباره وقتهیچ تو حتی یا و باشند نداشته تو با تماسی

 دی؟ش من منظور متوجه. کن فکر آینده به و نباش گذشته نگران وجه هیچ به پس بمانند کنارت عمر، آخر تا که شوند

 روشکو. گشود برادرش برای را خود آغوش اختیاربی مژده، این با و آورد پایین را کوچکش سر زیبا لبخندی با شقایق

 .است هآماد او از پشتیبانی برای واقعا که داد نشان و فشرد سینه به را او بود، شده شقایق از ترراحت خودش خیال که هم

 به مدت این تمام در که او. کردمی نگاه آنها به داشت، زیبایی تضاد مشکیش هایمژه با که آبی چشمان آن با رز

 زد کمر به را دستش بود، آمده خوشش شقایق از فرهاد کردن دور برای او ترفند از و دادمی گوش همسرش هایصحبت

 .شد حسودیم دیگه بسه: گفت و

 را اتاق رز همراه به و کند استراحت که خواست کوچکش خواهر از دوباره کوروش و خندیدند او شیطنت این به سه هر

 .کرد ترک

 .شد ناپدید در پشت کوروش و آورد باال او با خداحافظی برای را دستش شقایق

 فرن دو این بین گرفتم؟ بغل شناسمنمی که را مردی مرتبهیک چطور کردم؟ من بود کاری چه این: کرد فکر خودش با

 من کوروش وجود با پیداست، که طور این. میکنه آرامم جمله یک با یکی و ترسونهمی مرا اینطور یکی هست؛ فرق چقدر

 نم،کمی فکر. هست مراقبم که داد اطمینان من به امروز هم بوده، کنارم تصادف موقع هم اون. بترسم هیچکس از نباید

 .بودیم نزدیک خیلی بهم ما قبال حتما

 .شد نزدیک کشید،می سرک بخش دیگر هایاتاق توی که پرستاری به شقایق اتاق از خروج از پس کوروش
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 سالم: 

 بفرمایید؟ سالم،: زد لبخند رعنا جوان به پرستار،

 کنم؟ خواهشی یک میشه ببخشید،: کرد درخواست مودبانه کوروش

 بکنم؟ تونم،می کمکی چه: شد کنجکاو پرستار

 رفتن از پس باشد، مراقب خواست او از و هست حاد چقدر خواهرش شرایط که داد توضیح او برای خالصه بطور جوان

 .باشد نداشته دیگری مالقاتی هیچ آنها

 ضمن رد. شده تمام مالقات ساعت. نباشید نگران: گفت و زد لباسش به شده سنجاق کوچک ساعت به دستی پرستار

 داشتند، ار درخواست همین هم برادرتون قبل دقیقه چند البته. دادند توضیح برامون را ایشون مشکل کامال شهیدی دکتر

 .هستند خواهرتون مراقب پرسنل شما نبود در باشید، مطمئن. دادم توضیح هم ایشون به

 .ممنون خیلی: کردند تشکر پرستار از همزمان هردو و انداخت بود ایستاده کنارش که رز به نگاهی کوروش

 .رفت بعدی اتاق به و زد دو آن به لبخندی پرستار

 .افتدنمی شقایق برای اتفاقی هیچ. نخور حرص اینقدر عزیزم: گفت و گرفت را کوروش دست بود همسرش نگران که رز

 کنی؟می باور تو: دوخت چشم خواهرش اتاق بسته در به کوروش

 !نیست تصادفی اصال اتفاقها این اما خبره؟ چه دونمنمی: داد ادامه کوروش و کرد ریز را چشمانش رز

 زنی؟می حرف چی مورد در: کرد اخم رز

 خبر او به من که زمانی میگه، پدر: داد توضیح راه در و برد آسانسور سمت به خود با و گرفت دست در را او دست کوروش

 طرف از. شده خبر با شقایق تصادف از طوریاین و بوده اون پیش احوالپرسی برای فرهاد کرده تصادف شقایق دادم،

 خونه ردوا عوضی اون. کردندمی صحبت شقایق فراموشی مورد در تلفن پشت نیلوفر و یاس وقتی میگه، داریوش دیگه

 .شنیده را نیلوفر با یاس صحبت اتفاقی و شده آنها
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 کرده؟ نگران رو تو چی نفهمیدم، هنوز من خوب: پرسید و شد خارج آسانسور از او از زودتر رز

 هادفر که گفتن هم بعد کردن، هم سر را هاداستان این تا دو آن. احمقم من کردن فکر نرگس و داریوش: ایستاد کوروش

 وت بگو حاال. میگه شقایق به را چیز همه گذشته سال دو مورد در ندهند، بهش خوادمی چیزی هر اگر کرده؛ تهدیدشون

 کنی؟می باور را آنها هایحرف

 .کنممی باور را پدر حرف نکنم، باور هم را شونکدام هیچ حرف اگر: گفت و مکید را پایینش لب رز

 اکج از. ندارم اعتماد اصال عوضی این به اما کنم؛می باور را پدر حرف منم: داد تکان او تایید نشانه به سری کوروش

 .نیست خودش سر زیر هااتفاق این همه بدونم،

 بفهمیم؟ باید چطور: کرد نگاه شوهرش نگران چشمان به رز

 .من به بسپارش: شوند خارج ساختمان از تا گرفت را او دست دوباره کوروش

 ورز کوروش آمدن منتظر فرهاد و خان فریدون دخترانش، و نرگس مادر، و پدر یاس، و داریوش بیمارستان؛ حیاط در

 .گرفتندمی پرستار از را فرزندشان باید زیرا بودند؛ رفته زودتر همسرش و نیلوفر. بودند

 دستش در رز دست که طورهمان کوروش. کردمی صحبت پدرش و نرگس با خاصی موضوع مورد در جمع از دور داریوش

 به را خود بلند هایقدم با و کرد رها هوا در را رز دست بارهیک اما آمد؛ اشخانواده سمت به و شد خارج ساختمان از بود،

 ردنک خارج. زد او گونه به محکم مشتی معطلی بدون و کشید خود سمت به را او و گرفت را پیراهنش یقه. رساند فرهاد

. دبکشن بیرون کوروش دست از را فرهاد یقه توانستند، پدر و داریوش باالخره اما نبود؛ راحتی کار او دستان از فرهاد

 الدن و الله چهره شاییتما لبخندی. شد دور آنها از قدم چند خوران تلوتلو بکشد، نفس توانست،می بهتر حاال که فرهاد

 .نشد پنهان دستشان زیر خانواده افراد بقیه لبخند مانند که پوشاند را

: تگف و انداخت منحوسش پسرعموی به نگاهی نفرت با و شود کاسته دردش از کمی تا داد تکان را خود دست کوروش

 تا و روب اینجا از هم حاال... باشه حواست شکنممی را کثیفت دست اون بزنی دست شقایق به بخواهی دیگه بار یک اگر

 فهمیدی؟. نیا سراغش نگفتم که هم زمانی
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 دنبای عمو پسر: غرید همیشگی ضعیف صدای همان با و کرد لمس را قرمزش گونه کوروش محکم ازمشت گیج فرهاد

 .میشه تموم ضررت به عصبانیت این بگیری، سخت خیلی

 وقت آن بگو بهش را چی همه و برو االن همین مردی خیلی اگر ترسونی؟می چی از و من: برد باال را مشتش کوروش

 .کندمی ضرر کسی چه بینی،می

 .کند خالی را میدان داد، ترجیح شده، مغلوب فرهاد

 .کنید خبرم داشتید، کارم اگر میرم؛ من جان عمو: گفت خان همایون به پس

 .نره یادتون قرارمون: داد ادامه داریوش روبه و

 .داد تکان بقیه برای سری سپس

 .باش خودت مراقب برو، پسرم باشه: داد جواب تامل بی خان همایون

 .نشست نیمکت روی مادرش کنار کوروش فرهاد رفتن با

 ؟بدیم نشان دکتر به گرفته درد دستت اگر: گفت نداشت کردنش پنهان برای سعی هیچ که لبخندی با داریوش

 بیختو منتظر که او و کردمی تایید را کارش. بود بزرگش برادر و پدر هایلب روی که لبخندی آورد، باال را سرش کوروش

 به ما رفتن دازبع که سپردی پرستار به شنیدم... بریم بهتره نیست، چیزی نباش نگران نه: داد پاسخ دلگرمی با بود، آنها

 نده؟ مالقات اجازه کسی

 هم شما با شده، شروع صبح از شقایق پیداکردن برای جستجو انگار کنیم؛ احتیاط بیشتر باید اینکه مثل آره،: داریوش

 گرفت؟ تماس

 .داد تکان تایید نشان رابه سرش نگرانی با کوروش
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 معج را حواستون پس! گیرهمی تماس باهاتون که دونممی دوتا، شما: گفت هایشخواهرزاده به دلخوری کمی با داریوش

... جاستاین اون نشه متوجه نکردیم، خارج بیمارستان از را شقایق تا باشید مراقب نیست، فرهاد فقط ما مشکل. کنید

 .داده دست از را اشحافظه بفهمه، کسهیچ بذاریم، نباید

 بهم برای تونهمی بخواد زمان هر که کردم تفهیم شقایق به من درضمن. نباش نگران:  داد جواب همه جای به کوروش

 .کنه حساب من روی نامزدی زدن

 هم رهمینطو... نکنه شک فرهاد تا بندازیم عقب را کار این توانیم،می هرچه باید اما خوبه؛: کشید راحتی نفس داریوش

 .باشی داشته حضور تو هاشونمالقات تمام در که است بهتر

 .گشود را هایشانچهره رضایت از لبخندی و دادند دست باهم برادر هردو

. دکردن صحبت آن از بعد حوادث و فرهاد با شقایق برخورد مورد در مادرش و پدر با رز و او کوروش، منزل تا بیمارستان از

 .کردندمی دنبال را مهمتر بحثی داریوش اتومبیل در دیگر گرتوطئه دو که حالی در

 اریوشد با مهمی مسئله مورد در باید اینکه یبهانه با خودش بود، فرستاده خانه به شوهرش با را فرزندانش که نرگس

 من: بود این آورد زبان به شدنشان تنها از پس که ای جمله اولین و شد منزل راهی یاس و او همراه به. کند صحبت

 .پدربزرگ ویالی رامسر ببریمش میگم، هنوزم

 .بدهد خبر است ممکن ببیندش هم ای بچه هر. است زنبور النه آنجا اما ندارم؛ حرفی من: داریوش

 "مچش جلوی بگذار کنی، پنهان میخوای را هرچیزی" میگن که شنیدی را المثل ضرب این اما درسته؛: خندید نرگس

 .کنیم امتحان شده هم باریک بهتره

 هافضول گوش و چشم از شقایق کردن پنهان از غیر: داد توضیح بود، رامسر به شقایق بردن نگران هنوز که داریوش

 چی؟ آورد، یاد به چیزی احیانا اگر داره؛ خاطراتی چه ویال از دونی،می
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 موضوعی این خوب: آورد زبان به را کشید،می فریاد مغزش در دائم که چیزی و کرد گره هم در را ظریفش دستان نرگس

.. .کنی؟ کار چه خواهیدمی وقتآن. آورد یاد به را چیز همه او حاال همین شاید داند؛می چه کسی. کردیم قبول ما که است

 .بکنیم را استفاده بهترین آوردیم، دست به که فرصتی از بهتره... باشیم آینده نگران نباید ما

 همراه به را او توجه جلب بدون فردا لطفا پس: گفت و زد دریا به دل بود، شده بزرگش خواهر مغلوب هم باز که داریوش

 .ریممی دیدنش به همه هفته آخر بده اطمینان او به و ببر مادر

 ردک اصرار چقدر شهیدی دکتر که دیدی کنیم؟ کار چه روانپزشک دکتر با راستی. حتما باشه: کرد زمزمه آرام نرگس

 .کنه پیگیری حتما را او با مشاوره جلسات

 ویزیت برای را دکتر خانم خودم بار دو ای هفته حاضرم: داد جواب نمیشد، پاک هایشلب از رضایت لبخند که داریوش

 رگشتنب زمان تا کنه راضیش خواممی بهروز از نباش اون نگران میشه، بیشتر کمی یک اشهزینه نهایتش رامسر، ببرم

 .کنه برگذار را هاشجلسه اسکایپ با شقایق

*** 

 ورد به و منزل از خارج افکارش اما میکرد؛ بازی داشت، دست در که فندکی با و نشسته یاس روبروی مبل روی داریوش

 ار آن از مختصری شرح خواند،می که را کتابی از صفحه هر همیشه عادت به یاس. چرخیدمی بود، افتاده که اتفاقاتی

 ار کتاب یاس. دادنمی گوش او به اصال داریوش امروز اما شود؛ آگاه کتاب ازموضوع هم او تا کردمی بازگو همسرش برای

 فرو فکر به طوراین بود چیزی نگران داریوش وقت هر. دوخت چشم مردش به کنجکاوی با. گذاشت میز روی و بست

 وانست،تمی نه. کند کمکی ،هیچ توانستنمی ولی است؛ آشفته طوراین داریوش افکار چرا که، دانستمی یاس. رفتمی

 ارک آن در حتی که ایکارخانه از سهمی هیچ دادن بدون را فرهاد توانست،می نه و کند راضی کارخانه فروش به را شقایق

 یایدن از را داریوش تواندنمی فهمید، یاس. کند بیرون زندگیشان از داشت، را آن از بزرگی سهم ادعای ولی کرد؛نمی هم

 .کند درست متفکر مرد این برای ای قهوه تا رفت آشپزخانه به بکشد بیرون درونش

 را یگوش خونسردی با او. بود اشپیچده افکار زدن برهم برای وسیله بهترین که خورد زنگ داریوش تلفن وقت همین در

 .داریوشم بفرمایید؟ سالم،: داد جواب زیبایش بم صدای با و چسباند گوشش به
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. شد ساکت طرفآن سخنگوی وقتی میشد، سفیدتر داریوش رنگ لحظه هر و کردمی صحبت خط طرف آن از کسی

 اشته؟د جلسه شقایق با ماه هر احمق وکیل این که درسته: پرسید بود، هرطور اما دهد؛ جواب نتوانست ثانیه چند داریوش

 دبای که آورد یاد به را نرگس خواهرش قبلی هایصحبت او ولی کرد آشفته بیشتر را داریوش که داد جوابی او مخاطب

 فردا دمخو باشه،: داد پاسخ بود خط پشت که شخصی به و شد آرام دوباره جمله این یادآوری با. باشند اتفاقی هر منتظر

 .دهممی را وکیل جواب

 ردم رسولی آقای. کردمی پیدا شقایق سمج وکیل داشتننگه دور برای راهی باید. بود شده دارجهت داریوش افکار حاال

 شقایق نام به را پدربزرگ اموال تمام نرگس و داریوش اطالع بدون که است کسی همان او بود، وجدانی با و دیده دنیا

 پدربزرگ به او مبادا آمد؛ بوجود داریوش برای شک این که ماند، وفادار شقایق به چنان دوسال این تمام در و کرده

 نه و بفروشد نه را هاآن است، زنده که زمانی تا بخواهد او از و کند شقایق نام به ازمرگ قبل را اموالش که کرده پیشنهاد

 این اب. شود زده سردار خانواده اعضای تمام پای به محکم زنجیری ترتیب این به تا کند خانواده افراد از یکهیچ نام به

 کارخانه و شرکت در شقایق اطالع بدون خان همایون فرزندان از یکهیچ و شده محول شقایق به اختیارات تمام او، کار

 لفظی درگیری کوچکش خواهر و داریوش بین همیشه پدربزرگ مرگ از پس علت همین به. خوردندنمی هم آب حتی

 .گرفتمی باال شاناختالف کوچکی مسئله هر سر بر و آمدمی پیش

 .جان کوروش سالم: گرفت شماره و برداشت را گوشی تاملبی داریوش

 قتو این! خیره... داداش سالم: داد پاسخ نگرانی با و سپرد همسرش به را او کرد،می بازی کوچکش دختر با که کوروش

 افتاده؟ اتفاقی شب

 .شقایق پیش شمال بری فردا باید راستش. بله: مطلب اصل سر رفت راست یک داریوش

 چی؟ برای ولی رم؛می خوب: پرسید کنجکاوانه کوروش

 و فتگر تماس آذری خانم االن همین: کند ریزیبرنامه درست بتواند، او تا گفت،می برادرش به را چیز همه باید داریوش

 راننگ داشته قرار او با فردا چون و بگیره تماس منزل با نه و شقایق همراه با نه نتوانسته؛ رسولی آقای که داد اطالع
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 او اب و دادهمی وکیل به را کارکنان و کارخانه و شرکت کارهای گزارش و داشتند جلسه ماه هر هاآن گفته که طوراین. شده

 .کند مالقات را او باید هم فردا. کردهمی مشورت

 کلمش از نباید که است افرادی همان از یکی دقیقا رسولی آقای! بده خیلی که این: کرد درک را برادرش نگرانی کوروش

 .شود خبردار شقایق

 هب را قرارش کن راضیش بشه، مشکوک کهآن بدون و کن صحبت باهاش و برو زود صبح لطفا پس درسته؛: داریوش

 .کند موکول ایدیگه وقت

 .کندمی گوش بگم من چه هر فرهاد، با نامزدی از فرار خاطر به او خوشبختانه. نباش نگران شما باشه،: کوروش

 مخوش داد را پیشنهاد این نرگس که اول. رسیممی یمانخواسته به زودتر خیلی طوریاین آوردیم، شانس آره: داریوش

 .است هدفمان به ما رسیدن برای وسیله بهترین احمق این که شدم متوجه االن اما نیامد؛

 !خوش شب. میدم خبر شما به فردا خوب: کوروش

 .کرده فضولی کارهامون توی چقدر وکیل آقای ببینم، کنم، چک باید کارخونه، میرم صبح هم من: داریوش

 .جاش سر بشینه کنم،می کاری باشی نگران خوادنمی: کوروش

 !میکنی کار چه ببینم: داریوش

 .خداحافظ: کوروش

 .خداحافظ: داریوش

*** 

 .پدربزرگ ساحل کنار ویالی_رامسر _شمال
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 مه پی از روزها. داشته مکان این در خوبی خاطرات چه که آوردمی یاد به االن بود، نشده فراموشی دچار شقایق اگر شاید

 البته هک آورد یاد به کرده فراموش که را چیزهایی تا کرد،می سعی دیدن تلویزیون و خواندن کتاب با شقایق و گذشتمی

 کترشد و مادر تعجب باعث بود زیاد خیلی یادگیریش سرعت چون و کردمی بیشتر را او اطالعات فقط و بود نتیجه بی

 .شد

 و دیده ار او تصادف موقع در برادرش که است خوشبخت چقدر کند، ثابت شقایق به توانست، امامی دکتر هفتگی حضور

 را یزچ همه سرعت به مستعد کودک یک مثل شقایق. بود دکتر خانم به داریوش دستورات از هماین البته کرده؛ کمکش

 چیزهای کنند کمکش توانستند،می که خواندمی و دیدمی را هاییکتاب و هافیلم امامی دکتر راهنمایی با او. گرفتمی یاد

 زودتر لیخی بود، شده باعث این و دادمی انجام موقع به را تکالیفش ایمدرسه بچه یک مثل دخترک. بگیرد یاد بیشتری

 نآخری از بعد که طوریبه. نبود خبری هیچ خجالت و اولیه ترس از دیگر. برود بهبود به رو داشت، انتظار دکتر آنچه از

 .شد سریع پیشرفت این نگران داریوش دکتر، گزارشِ

 خاطره او برای هاش برادر و خواهر و شقایق کودکی از قدرآن خانم مریم. نماند بیکار هم مادرش مدت این طول در

 رگسن نظر از خبر این که نشد، زنده شقایق برای ایخاطره هیچ متاسفانه اما شد؛ خسته هم خودش حتی که کرد تعریف

 .بود عمرشان خبر بهترین داریوش و

 و کردیم استقبال بیشتر یکی این از شقایق و بود زدن قدم برای ساحل و روزانه خرید برای بازار به رفتن زن، دو تفریح

 داری؟ دوست بازار به رفتن از بیشتر را ساحل در زدن قدم چرا: پرسید او از اطمینان برای خانم مریم وقتی

 .برممی لذت بیشتر و آشناییه حس برام کار این: گفت صادقانه شقایق

 در چید،می هاپله کنار درختچه از را یاس هایگل که طورهمان سردار خانم. شد آغاز دیگر روزهای مثل صبح روزآن

 .شد خارج ساختمان از شقایق که بود غرق افکارش

 میاد؟ داره کی دونیمی مادرجون: نشست اول پله روی رنگ، و جنس همان از بلوزی و بلند ایقهوه دامن با شقایق

 میاد؟ کی عزیزم نه: انداخت کوچکش دختر به آلود اشک نگاهی خانم مریم
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 . کوروش داداش: کوبید اششکسته دست گچ به را سالمش دست شقایق

 .ودب شده تنگ براش دلم من ولی دیدیم؛ را هاآن نیست هفته یک هنوز. خوشحالم خیلی: گفت شیرین لبخندی با و

 .جون بچه باش دستت مراقب: زد لبخند خانم مریم

 .هاتونبچگی مثل نداره؛ رو تو از دوری طاقت اونم معلومه: داد توضیح و

 بودیم؟ طورهمین هم مونبچگی ما واقعا: شد کنجکاو دوباره گذشته، هفته تمام مثل شقایق

 تا دو شما عزیزم، آره: گفت فشرد،می را گلویش که بغضی با و کرد مرتب را دامنش نشست، گل بوته کنار خانم مریم

 خوب دینبو هم با کمتر و رفتندمی دانشگاه هاآن رفتید،می مدرسه شما وقتی بود، زیاد برادرت و خواهر با سنتون فاصله

 .شدین نزدیکتر هم به شما جوریاین

 شده؟ چی کردین؟ گریه شما مادر: پرسید وحشت با و دید را مادرش سرخ چشمان شقایق باالخره

 یاد چیدم،می را هاگل داشتم... فقط... نترس نشده چیزی عزیزم نه: گفت و کرد پنهان شقایق از را صورتش خانم مریم

 دیدن برای هفته هر ما و کردند زندگی اینجا آخر سال دو هاآن آخه کنه؛ رحمتشون خدا... افتادم مادربزرگت و پدربزرگ

 ...آمدیممی شما

 کردم؟می زندگی هاآن با هم من مگر ما؟ دیدن: کرد قطع را مادرش حرف شقایق

 د،ش مریض مادربزرگت وقتی... جانم آره: گفت خونسردی با کنه، عوض را حرفش توانست،نمی دیگر که سردار خانم

 تی،داش عالقه خیلی هاآن به که هم تو خوب. اینجا آمدندمی باید و مونهمی سم مثل اون برای تهران هوای که: گفت دکتر

 .کردی زندگی او با بود، زنده پدربزرگ که آخری روز تا و اینجا آمدی

 .بدونم بیشتر خوادمی دلم... کنید تعریف برام میشه،: پرسید اشتیاق با شقایق

 ااینج ماه نه مادربزرگت: داد ادامه پس. کردمی صحبت گذشته از کمی باید نداشت؛ ای چاره او کشید، آهی خانم مریم

 ونچ تو و برگرده تهران به که نخواست بزرگت پدر اما... شد فوت داشت که بیماری علت به متاسفانه و کرد زندگی
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 سه زا بعد و کرد سکته مرتبه یک پیش سال دو که ماندی کنارش بذاری تنها مادربزرگ فوت از بعد اونو خواستی،نمی

 .گذاشت تنها را ما بود، بیمارستان توی که روز

 به خیلی پدرم فوت از بعد من بود، سخت خیلی: گفت و کرد پاک بود، شده جمع چشمانش در که را اشکی دوباره او

 خهآ کرد؛می محبت دخترش مثل من به هم مادربزرگت البته بود؛ پدرم هم و پدرشوهرم هم اون. شدم نزدیک پدربزرگت

 موع مرگ از بعد خانم سیمین وقتی و کردندمی محبت خودشان دخترهای مثل فرهاد مادر و من به و نداشتند دختر هاآن

 .شد من مال مادربزرگت محبت تمام خوب، رفت سوئد به ها بچه با جانت

 رد؟ک فوت چرا جان عمو: پرسید کنجکاوانه دیگر یکبار دادمی گوش مادرش هایصحبت به اشتیاق با همانطور شقایق

 توضیح موردش در بتونه، که نبود سوالی این البته و رفت خواهد پیش کجا تا شقایق سوالهای که دانستنمی خانم مریم

 این از ربیشت فعال گرفت تصمیم نداشتند؛لذا اطالع عمویشان موقعبی مرگ اصلی علت از ها بچه از کدامهیچ زیرا بده؛

 .نگه چیزی

 .کنیم آماده را ناهار بریم، است، بهتر: گفت نگرانی با و شد بلند یاس گل درختچه کنار از پس

 چی؟ تونصحبت بقیه پس: گفت دلخوری با شقایق

 .رسنمی راه از گرسنه مسافرهای االن... بعد برای باشه: گفت و انداخت او درهم چهره به نگاهی مادرش

 .کرده آماده رز نباشید، غذا نگران: گفت و مکید را سرخش لبهای شقایق

 .بچینیم رو میز بریم باشه،: گفت و کرد فکری خانم مریم

 از بعد و درسیدن زود خیلی مادر عزیز مسافران. نپرسد سوال دیگر تا کنه گرم کار به را سرشقایق توانست ترفند این با

 ظرفشویی ماشین توی شستن برای را هاظرف او. شد صرف بود، آورده همراه به رز که ناهاری روبوسی و آمدگویی خوش

 وقتهیچ و کردمی محبت خود فرزندان اندازه به هایشعروس به او زیرا داشت، دوست خیلی را سردار خانم رز. گذاشت

 .کردنمی دخالت کارهایشان در و رنجاندنمی را هاآن
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 من تا هابچه پیش برو لطفا: فرستاد پذیرایی سالن سمت به را او و گرفت را خانم مریم دست مهربانی با کوچک عروس

 .بیارم و کنم آماده را چای

 بمناس وقت تا کرد بازی کوچکش دختر با کمی کوروش.نشست کوروش کنار مبلی روی و رفت سالن به سردار خانم

 .کنیم صحبت باهم باید بیا شقایق: گفت شقایق به چای خوردن موقع و شود فراهم شقایق با صحبت برای

 روی را کوچولو نسترن. نشست مبل روی برادر کنار کند، رز به زیادی کمک توانست،نمی شکسته دست با که شقایق

 .دادند گوش کوروش به دو هر کرد،می بازی عروسکش با او که طورهمان و نشاند زانویش

 .ادید دست از را اتحافظه تو نگفتیم، کسهیچ به ما که دونیمی عزیزم ببین: گفت او به چینی مقدمه بدون کوروش

 تفادهسوءاس مسئله این از بخواهد، کسی است، ممکن گفتید؛ شما بله،: زد کنار صورت روی از را بلندش موهای شقایق

 .کنه

 کارخانه و شرکت بزرگترین صاحب تو چون درسته،: چرخاند هدف بی داشت، دست در که را تلفنش گوشی کوروش

 .باشیم مراقب خیلی باید ما هستی کشور لبنیات

 لهمسئ این از است، ممکن دوستانش حتی که کردمی روشن شقایق برای بود طور هر باید کرد مکث اینجا در کوروش

 تو با که فتهگ و گرفته تماس داریوش منشی با شرکت وکیل رسولی آقای دیروز مثال: داد توضیح پس. کنند سوءاستفاده

 !نمیکردی مالقات تنها اونو وقتهیچ تو که حالی در. دارد کاری جلسه

 .ندهد دست از را برادرش هایصحبت از ای کلمه هیچ تا بود زده زل کوروش دهان به فقط درشتش چشمان با شقایق

 وکیل او هک آنجا از: کرد اضافه احتیاط با شود، سلب راحتی به کرده پیدا او به شقایق که اعتمادی خواست،نمی که کوروش

 کسیچه نه و او نه لطفا پس... باشه ما و تو ضرر به که کنی امضا را چیزی ندانسته، تو مبادا خواهیم؛نمی ما است ماهری

 .نکن مالقات داریوش و من با هماهنگی بدون را دیگری

 .کنمنمی کاری همچین نباش نگران: گفت او اطمینان برای میداد گوش برادرش توضیحات به دقت با که شقایق
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 با هم االن خوبه،: برداشت را بعدی قدم بنابراین پذیرد؛می را گوید،می چه هر خواهرش که شد خوشحال کوروش

 وقت یک خودت بعدا و...  آمدی شمال به مادر با االن و... داری جلسه امروز که کردی فراموش بگو و بگیر تماس ایشون

 با یتلفن تواند؛می باشی، خبر با آن از هم تو حتما باید که هست خاصی گزارش اگر ضمن در و... گذاریمی مالقات برای

 .بگذارد میان در تو

 بگیرم؟ تماس او با باید طوریچه حاال. میدم انجام بگویید، شما چی هر باشه: داد اطمینان او به هم باز شقایق

 دیگر بار سه اطمینان برای او اما کرد؛ را کار همین شقایق. کند تکرار را گفته او چه هر باریک خواست، شقایق از کوروش

 بخندل گوید؛می وکیل به را خواهد،می او چه هر شقایق شد مطمئن وقتی و کند مرور را هایش گفته تا کرد مجبور را دختر

 چون بگو. شده دزدیده که نگو خاموشه؟ همراهت تلفن چرا که پرسید؛ اگر ضمن در. دهممی شما به را شماره من: زد

 .نشود مزاحمت کسی تا کردی خاموش را آن آمدی، استراحت برای

 .نباش داداشم،نگران باشه: گفت و گرفت دست در را کوروش دست شقایق

 نزلم تلفن با را رسولی آقای شماره کرد، خواهد تکرار طوطی مثل را هایشگفته تمام شقایق که راحت خیال با کوروش

 طخ طرفآن از مسن مردی بوق صدای چند از بعد. بشنود را او صدای تا گذاشت آیفون روی را گوشی و گرفت پدربزرگ

 .داد جواب

 بفرمایید؟. الو: رسولی

 .هستم سردار شقایق من رسولی، آقای سالم: کرد صحبت به شروع کوروش اشاره با شقایق

 دارید؟ تشریف شمال سردار، خانم سالم به به: شد شنیده دیگر یکبار مرد صدای

 .ببینم را شما باید که کردم فراموش اصال ببخشید، بزرگ، پدر ویالی آمدم مادر با بله: شقایق

 دارید؟ وقت روزی چه برای حاال. میاد پیش نداره اشکالی: رسولی آقای

 افتاده؟ خاصی اتفاق مگر. بگیرم تصمیم برگشتم، وقتی باید دونمنمی االن: داد جواب بالفاصله شقایق
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 .کنید امضا را سند چند باید فقط. نیست چیزی نه: رسولی آقای

 .بپرسد اسناد به راجع که کرد اشاره شقایق به دست با و شد نگران کوروش

 .اسناد کدام بپرسم تونم،می ببخشید: داد تکان فهمیدن نشان به سری شقایق

 کردید؟ فراموش مگر... چطور؟: رسولی آقای

 .رفته یادم بود، شلوغ سرم کمی یک بله: داد جواب مکث بدون شقایق

 شد قرار نچو البته خانم؛ الله برای آپارتمان خرید سند یکی. کنممی یادآوری پس. فهمممی بله: داد توضیح رسولی آقای

 .کنیم خریدار نام به را آن باید. فروختید شما که اتومبیلی سند دوم و کردیم عجله شود، آماده تولدش تا

 .داد تکان تایید نشانه به را سرش کوروش

 نگران اشم کنم،می رسیدگی هاآن دوی هر به تهران برگشتم وقتی من! خوبه... فهمیدم بله: داد جواب معطلی بی شقایق

 .نباشید

 را آن محضری کارهای تمام من. است نزدیک خانم الله تولد چون البته بخواهید، شما طور هر: شد قانع رسولی آقای

 بروم؟ محضر به امضا برای خودشان با دانیدمی الزم شما اگر دادم؛ انجام

 .بکنید را کار همین: داد وکیل به کوتاهی جواب شقایق و داد تکان تایید عالمت به را سرش کوروش بازهم

 کنم؟ اقدام آن درمورد من تا هست بررسی برای خاصی مورد سردار خانم: پرسید شقایق از احتیاط با رسولی آقای

 التانخی نیست، پیگیری برای مشکلی شکر را خدا خیر، نه: گفت وکیل جواب در شقایق و کرد اشاره دست با کوروش

 راحت،

 نم به را ماهانه جلسه زمان فقط شم،نمی شما مزاحم دیگه من پس: داد جواب بود نشده مشکوک اصال که رسولی آقای

 .دهید خبر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 .نگهدار خدا گیرم،می تماس شما با خودم! متشکرم: گفت آرامی به شقایق

 .خداحافظ. متشکرم هم من: رسولی آقای

 .زدند دست شقایق برای مادر و رز و کشید راحتی نفس کوروش شد، قطع تلفن وقتی

 .باشه شده مشکوک نکنم، فکر بودید، مسلط خیلی شما! عالیه: رز

 ردم؟ک خوبی کار من. زنیدمی دست چی برای: پرسید بود، کرده تعجب مادربزرگش و مادر کار این از که کوچولو نسترن

 .دنیاست کارهای بهترین خودش اینجا تو بودن دونی؟نمی مگر عزیزم، آره: گفت و بوسید را او شقایق

 عزیزم، آفرین: کرد جلب خود به را هاآن توجه و کوبید بهم را هایشدست بود شده راحت خیالش حاال که کوروش

 .کنی امضا نباید ما با مشورت بدون را چیز هیچ تو گفتم، که طورهمان

 اآی که دانمنمی حتی من شدم نگران هم خودم جان کوروش باش مطمئن:  دوخت برادر به را درشتش چشمهای شقایق

 ام؟ فروخته را ماشینم چرا اصال کنه؟ تهیه را اسناد این که خواستم خودم واقعا

 نزدیک از را شما هایصحبت خواستم که بود همین برای خوب: دهد جلوه موجه را کارش تا یافت خوبی فرصت کوروش

 که اشتهگذ بزرگ پدر قبل سالها که است قراری هم الله آپارتمان و کنی عوض را ماشینت خواستیمی تو واقع در. بشنوم

 و خریمب آپارتمان یک شرکت سالیانه سود از برایشان رسند،می سالگی پنج و بیست به که خانواده هایبچه از کدام هر

 .رسیده سالگی پنج و بیست به بزرگ پدر فوت از بعد که ماست فرزند اولین این خوب،

 که واندمخ کرده درست برام الدن که آلبومی توی من... میگی راست: گفت بود نشده مشکوک او رفتار به اصال که شقایق

 هست؟ کی تولدش حاال... ننوشته برام را تولدها از کدام هیچ دقیق تاریخ اون اما... هستیم سن هم الله و من

 .شنبه: داد جواب شده پرت اصلی موضوع از کامال شقایق حواس دید،می که کوروش

 بنویسید؟ برام را خانواده افراد بقیه تولد دقیق تاریخ شما لطفا، میشه پس: شقایق
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 رانینگ بدون پس. باشدمی شقایق گذشته به مربوط که هاییسوال تا دهد جواب هاسوال این به دادمی ترجیح کوروش

 اون کنیم فراموش را مناسبتی هیچ گذاردنمی که داریم دقیق ساعت یک ما نباش، نگران بگم باید البته... حتما: داد پاسخ

 .کندمی خبر را همه قبل هفته یک از جشنی و کاری شلوغ هر برای

 ساعت؟: پرسید کنجکاوی با شقایق

 .الدن خانواده گویای ساعت. آره: کوروش

 گرده؟ب کردند حمله من به که کسانی دنبال به تواند،می رسولی آقای آیا: کرد فکر خود وبا شد ساکت ای لحظه شقایق

 است؟ نخواسته او از را کار این کسی چرا پس

 .ردک موکول بعد به را آن پرسیدن پس کند، ناراحت را او سوال این مبادا ترسید، اما انداخت؛ کوروش به نگاهی شقایق

*** 

 هم ار دوستاش بتواند تا بگیرد جشن تهران در داشت، دوست او خود که چند هر. شد برگزار پدربزرگ ویالی در الله تولد

 ویالی در را جمعه روز اشخانواده همراه به و کرد گذشتگی خود از شقایق خاص موقعیت خاطر به اما کند؛ دعوت

 گچ تدس با شقایق. سررسید فرهاد که زمانی تا رفت پیش خوب چیز همه. کرد سپری کوچک جشنی با مادرش پدربزرگ

 پوشاند،می را صندلی پایه داشت، تن به که زردی بلند دامن. بود نشسته آشپزخانه کانتر جلوی بلندی صندلی روی گرفته،

 ره با مشکیش بلند موهای. کردمی نمایی خود آن روی بر متفاوتی جلیقه و داشت تن به طرح و رنگ همان با بلوزی

 بود نشسته او جلوی کانتر روی که نسترن کوروش، دختر زبانی شیرین به دادن گوش محو او. خوردمی تاب سر، حرکت

 .شنیدمی را هاآن صدای نه و داشت توجه بودند، اطرافش که کسانی به نه. گذراندمی وقت آرام و بیخیال

 دهش راحت رسولی آقای بابت از داریوش خیال تازه. کرد بازگو بار چندمین برای را رسولی آقای و او مکالمه تمام کوروش

 نامزدت جان شقایق... آینده داماد از هماین خوب: داد شقایق بخصوص خانواده به را فرهاد آمدن خبر نرگس که بود

 استقبالش؟ به نمیری... آمد
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 زودتر را اهنگ این پیام کوروش. کرد نگاه کوروش به مکثی هیچ بدون و شد محو خبر این شنیدن با شقایق زیبای لبخند

 .گرفت محکم را سالمش دست و نشست کنارش و رفت شقایق نزد شد، بلند خود جای از معطلیبی و دریافت همه از

 .باش آروم... مانم می کنارت من... کنی تحمل اونو کنه مجبور را تو تونهنمی کسهیچ نباش نگران: کوروش

 .نمیشم نگران من هستی شما تا! ممنون: گفت قدردانی با شقایق

 ابتث شقایق روی چشمانش و انداخت جمع به کلی نگاهی. شد سالن وارد فرهاد و باز ساختمان اصلی در لحظه همین در

 .همگی بر سالم: کرد سالم میشد، شنیده زحمت به که صدایی با و ماند

 مراهه سکوت این در کردند،می بازی استیشن پلی با که داریوش پسران حتی گرفت؛ فرا را سالن سکوت لحظه یک

 زنه؟نمی حرف کسهیچ چرا: شکست را سکوت کوچولو نسترن وقت همین در. شدند

 طبمخا را او بدجنسی با است شوکه هنوز شقایق دانست،می که نرگس و نشست فرهاد هایلب روی داریمعنی لبخند

 نمیدی؟ را فرهاد آقا سالم جواب چرا: گفت و داد قرار

 بدهد جوابی او آنکه از قبل و زد بهم را سالن جو نسترن دوباره که بدهد را فرهاد جواب خواست کنان من من شقایق

 پس عمه. داریم( تولد)توید امروز ما آخه. کنید صبر( فرهاد)فیاد آقا:  گفت فرهاد به رو کودکانه لحن همان با کوچک دختر

 .کنم فوت را( ها شمع)شما خواممی من گیریم؟نمی توید چرا

 ت،داش کردنش پنهان در سعی که خوشحالی با او داد شقایق به لحظه آن میشد که بود ای هدیه بهترین درخواست این

 من؟ ککم میای بیاریم، را کیک بریم بهتره پس: گفت دهد پاسخ فرهاد سالم به کهاین بدون و گرفت را نسترن دست

 !بله: گفت زبانی شیرین با نسترن

 او به را خود نفرت توانستند،نمی داریوش و خان همایون. انداخت بقیه به نگاهی فرهاد شد دور قدرکافی به شقایق وقتی

 و نشست الله و الدن کنار او به توجه بدون پس. نداشت ابایی هیچ او به کردن اعتنایی بی از کوروش اما دهند؛ نشان

 .شد گفتگو گرم
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 .اینجا بیا: بنشیند خان فریدون و پدرش کنار و رفته آنها نزد که کرد اشاره فرهاد به هم داریوش

 خوشش اصال فرهاد از اما گذاشت؛می احترام دشمنش به حتی که هاآدم قسم آن از بود محترمی مرد خان فریدون

 کو،گوش اما کرد؛می اعتراض خانواده جمع به او برگرداندن و فرهاد با ارتباطش برای نرگس به که بود هامدت. آمدنمی

 .شنوا

 وقتهیچ مشترک زندگی سال وهفتبیست این در که هم او. نکند دخالت شقایق ماجرای در که بود خواسته او از نرگس

 خود یرو به اینکه بدون بنابراین. نکند دخالتی او کار در گرفت، تصمیم نیز باراین بود، نزده حرف همسرش حرف روی

 .کرد احوالپرسی و داد دست فرهاد با است نگران و دلخور همسرش هاینقشه از چقدر که بیاورد

 خود و سپرد خواهرهایش و برادرها زن به را کارها بنابراین دهد انجام زیادی کار گرفته گچ دست با توانستنمی شقایق

 خانواده الهس وپنجبیست نوه اولین به هدایا و بریده الله تولد کیک اینکه تا کرد پنهان آشپزخانه از نقطه دورترین در را

 .شد داده

 خاله و هادایی مادربزرگ، و پدربزرگ طرف از زیبا جواهری و طال تکه چند... شد خریداری الله برای که آپارتمانی سند

 . مادرش و پدر طورهمین و نیلوفر

 گل کلش به سازی دست زیبای گردنبند شقایق و کرد متعجب را همه که بود زیبا اسکی لباس دست یک نیز الدن هدیه

 .کشید را آن گرفتن تحویل زحمت داریوش و بود داده سفارش مادرش ساز جواهر به قبال که داد او به الله

 یاد به او. نباشد فرهاد دید در تا کرد پنهان کوروش پشت را خود مدت تمام و آمد بقیه نزد دادن کادو موقع شقایق

 .آمد کمکش به الدن که میداد آزارش موضوع این و ریخته ای برنامه چه میهمانی آن برای که آوردنمی

 سپ گیرد قرار شماتت مورد خانواده طرف از و دهد توضیح شقایق برای را ماجرا اصل بخواهد که بود آن از باهوشتر الدن

 تو که ومید کادوی با گرفته، که کادوهایی این همه میکنی؟ فکر چی به: گفت شقایق به شوند متوجه دیگران اینکه بدون

 .نیست مقایسه قابل بدی بهش خواهیمی
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 برات عداب... هیس: بزند حرفی نباید که فهماند شقایق به اشاره با او و کرد نگاه الدن خندان چشمان به تعجب با شقایق

 .کنی هاستفاد بوتاکس از ابروهات گره کردن باز برای بری نشدی، مجبور تا کن باز را هااخم این و نگو چیزی فعال میگم،

: کرد فکر و زد لبخندی نشوند مشکوک دیگران اینکه برای کند،می پنهان را چیزی چه الدن بداند بود کنجکاو که شقایق

 بگه؟ میخواد چی شیطون دختر این ببینم، کنم، صبر باید

 هست؟ چی حاال... کادو آخرین اینهم خوب: برداشت میز روی از را فرهاد کوچک کادوی و گذشت او کنار از الدن

 کادوهای خوب:  گفت شیطنت با و کرد خارج را طالیی شانل عطر جعبه و کرد پاره را کادو کاغذ سریع حرکت یک با

 ه؟ن یا درسته میاره جدایی بده کادو عطر کسی اگر میگن؛ که این دونه،می کسی راستی... شد تموم عطر با هم امروز

 !شده غرق خرافات تو ببین، را ما امروزی یتحصیلکرده دختر: داد جواب معطلیبی نرگس

 .برقصن همه باید حاال: کرد تمام رقـــص پیشنهاد با را دختر و مادر بین بحث خان همایون

 گرفت هبهان خوابیدن برای باراین و شد خسته کوچولو نسترن کهاین تا. رفت پیش خوب شب ادامه رقصیدن و خوردن با

 نابراینب. کرد استقبال نسترن بهانه از اشتیاق با گشتمی راهی دنبال به فرهاد چشمان از شدن دور برای که شقایق و

 نزد اتاق هب شقایق به کمک برای رز. برد خوابیدن برای را نسترن و رفت ها پله سمت به کند توجهی جمع به اینکه بدون

 به انهآشپزخ در از خواهیمی: گفت و کرد تشکر شقایق از او رفته خواب به نسترن که شدند مطمئن دو هر وقتی رفت آنها

 بخوری؟ هوا کمی و بری حیاط

 !خوبی پیشنهاد چه خوام،می که معلومه: کرد قبول را رز پیشنهاد خوشحالی با شقایق

 و کت هاییچراغ و رفته فرو تاریکی در باغ. شد خارج ساختمان از کند، فرهاد به توجهی کهاین بدون و آمد بیرون اتاق از

 هن از ساعت رسید، باغ انتهای به وقتی. کند روشن را زیادی فضای توانست،نمی اما بود؛ روشن هادرخت زیر در توک

 .یافتمی کشیدن نفس برای جایی مرد این وقیح چشمان از دور باید و بود عصبانی جشن به فرهاد آمدن از. بود گذشته

 .افتادمی جانش به عجیب ایدلشوره میشد، روبرو او با که بار هر
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 انتخاب این پشت دلیلی یا بودم مرد این عاشق واقعا کنم؟ انتخاب ازدواج برای اونو باید چرا: کرد فکر خودش با

 هست؟ نامناسب

 تاررف بدتر همه از. بود نکرده کمکش معما این حل برای کسهیچ لحظه آن تا. رسیدنمی خالیش ذهن به جوابی هیچ اما

 .میبرد لذت اشناراحتی و نگرانی از و کردمی روبرو فرهاد با را او عمد به انگار که بود خواهرش نرگس

 میکنی؟ فکر فرهاد به ببینم: الدن

 این ات چطور خودش که نفهمید حتی بود؛ نشنیده را الدن پای صدای تنها نه او. پرید جا از الدن صدای شنیدن از شقایق

 .است رسیده باغ نقطه

 ترسوندی؟ منو که تو: شقایق

 کردم؟می صدا و سر باید... ببخشید واقعا؟: الدن

 .بنشین بیا... آمدی شد خوب. نداره اشکالی: شقایق

 حاال یه،عال کارهام همه من نیست، تشکر به احتیاجی دونم،می: کرد صحبت به شروع نشستمی او کنار که همانطور الدن

 نشدی؟ من آمدن متوجه که کردیمی فکر چی به

 .شدم مرتکب اشتباهی همچین چطور که کردممی فکر داشتم: شقایق

 .کنممی پاکش خودم بگو اشتباه؟ کدام: پرسید. داشتبرنمی شوخی از دست هیچوقت که الدن

 کنی؟ پاک را سردار فرهاد خواهی،می کن پاک کدام با: گفت بلند صدای با میشد، نزدیک هاآن به که الله

 ینسیم عمو زن و فرزاد عمو اشتباه نیست، تو اشتباه که اون نخور غصه! اشتباهه اون منظورش آهان،: کشید آهی الدن

 .بوده

 .کرد پر را باغ دختر سه خنده صدای
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 .سراغمون میان االن! ترآروم زهرمار... هیس: گفت آرام و گذاشت هالب روی را انگشتش الدن

 نوم یاس آمدممی وقتی بابا، آره: گفت آهسته صدای با زدو کنار پیشانی روی از همیشه عادت به را بلندش موهای الله

 .دید

 راحیط برای را لباست رنگ داشته شاید نداره؛ اشکالی اون: گفت بالفاصله و یافت شیطنت برای دیگری سوژه الدن

 .کردهمی چک ناخنش دفعهاین

 یکی رزی که چوبی نیمکت روی الدن و شقایق بین را خود الله. قبل از ترآرام باراین اما شد؛ بلند هاآن خنده صدای دوباره

 کنی؟ کار چه خلقت عجوبه این با خواهیمی بگذریم، ازشوخی: گفت و داد جا بود، باغ هایچراغ از

 !میده توطئه بوی سوال این: گفت و کرد نوازش را خواهرش موهای الدن

 چیه؟ منظورت: پرسید شده گشاد چشمان با شقایق

 کردی؟ پیدا فرهاد با ازدواج برای مخالف یک انگار هیچی: داد تکان را سرش الدن

 مخالفین؟ ازدواج این با هم شما یعنی: گفت خوشحالی با شقایق

 شده؟ بزرگ خواهرم انگار اما... نکن قاطی منو: الدن

 .کنی دخالت تونیمی رسیدی، قانونی سن به چون تو: گفت الله به و

 .بودی مخالف اول از هم تو خود. نزن بیخود حرف: گفت و زد او پهلوی به ایسقلمه الله

 .نمک سر باهاش باید دیگه سال هشتاد هنوز بزنی، صدمه نباید بدن این به! بیرحم ای: کرد نوازش را پهلویش الدن

 میشه لمسا پنج و بیست دیگه سال سه من بگیر نشنیده تو خاله، اما. بگه راست الله ممکنه خوب: داد ادامه مکث بدون

 .گیرممی رو تو طرف

 گیری؟می را فرهاد طرف تو بزنم بهم را نامزدی بخوام من االن اگر یعنی: شقایق
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 واهیم،بخ اگر... نگرانم فقط... زدم؟ حرفی همچین کی من جون، خاله وای ای: برد باال تسلیم نشانه به را دستهایش الدن

 نشه؟ پا به جنجال بزنیم، بهم را نامزدی

 جنجال؟ کدام: پرسید الله

 .ندکن کم سرش از را عمو پسر شر جوری یک باید مخالفه ازدواج با شقایق که بفهمند اگر کنید؛ فکر. هانابغه: الدن

... وای: دده توضیح بیشتر کرد، مجبور را او دخترها سکوت اما اند؛فهمیده را موضوع که کنند ابراز هاآن تا شد منتظر الدن

 رثیها از را او سهم تا کردیم شقایق نام به را چیز همه و دادیم فریب را بابابزرگ که کنهمی قدعلم فرهاد آقا وقتآن خوب

 .ندیم

 چیه؟ منظورت: شد مشکوک شقایق

 .بدونی را حقیقتی یک باید شما خاله راستش خوب... اووووف: داد بیرون صدا با را نفسش الدن

 .دهد توضیح او تا کرد سکوت شقایق

 اهاشب گرفتی تصمیم کارخانه خاطر به فقط و نیستی فرهاد عاشق تو دونیممی الله و من اما... کردی فراموش تو: الدن

 .کنی ازدواج

 .بودمن فرهاد عاشق من نمیدونن خانواده بقیه که اینه منظورت... زدممی حدسی همچین خودمم: رفت فرو فکر به شقایق

 .بگه شقایق به بودند خواسته مادرش و دایی که چیزی برسه، اصلی موضوع به دروغ بدون کرد سعی الدن

 .داریمنگه را راز این خواستی ما از تو درسته،: الدن

 با من وقتی بیمارستان توی تا دو شما مرموز هایخنده! شدم متوجه حاال: کرد رفتن راه به شروع و برخواست شقایق

 .بود علت این به ندادم، دست فرهاد

 .شنوهمی یکی... نزن حرف بلند قدراین... آره: نشاند نیمکت روی را او و گرفت را شقایق دست الله
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 بوده؟ چی من اینکار دلیل فهممنمی هنوزم من: پرسید شقایق

 .بکنی ار کار بهترین باید تو االن اما دونیم؛نمی هم ما: بگوید دروغ توانستنمی این از بیشتر شد، کالفه صادق، الدن

 کاری؟ چه: شد گیج شقایق

 .داری دوستش هنوز که کنی بازی نقش فرهاد برای باید مدتی یه تا: گرفت دست را سخن رشته الله

 ...نداره امکان نه: ترسید شقایق

 .بشیم خالص شرش از بتونیم تا بازیه یه فقط این نترس: الله

 میشه؟ مگه: کند کنترل را خشمش تا زد چنگ را دامنش شقایق

 موجود این از خانواده افراد از کدامهیچ که واضحه. میشه که معلومه: شد صحبت وارد خواهرش به کمک برای الدن

 .کنندمی کمکت پس. یادنمی خوششون

 من. نمک متعهد آدم این به را خودم دستی دستی تونمنمی. کنمنمی کاری همچین من نه: بود نشده قانع هنوزهم شقایق

 .ترسممی ازش

 یعمو پسر به رو پدربزرگ ثروت نصف باید پس: کند نزدیک دلخواهش موضوع به را شقایق توانست باالخره الدن

 .بدی کالهبردارت

 چی؟: پرسید زدهوحشت بود نشده دستگیرش چیزی او هایگفته از که شقایق

 باید انوناق پدربزرگ مرگ از بعد شد،نمی شقایق نام به ثروت این اگر ببینید؛ بگم طوریاین بگذارید، خوب: گفت الدن

 او که بوده ممکن خوب؛. نداشته اینامهوصیت هیچ پدربزرگ. رسیدمی بابابزرگ به چیز همه و شدمی وراثت انحصار

 بلق جان عمو چون زیاد؛ خیلی نه البته ببرند، سهم پدربزرگ اموال تمام و کارخانه از فرناز، خواهرش و فرهاد خواستهمی

 پدربزرگ که دونیممی ما خوب... داد چیزی یک فرزندانش به میشه اما رسه؛نمی او به سهمی شده، فوت بزرگ پدر از

 و برن ایران از تا داده فرناز و فرهاد به را آن نصف و کرده نصف را ثروتش تمام شده فوت فرزاد عمو که زمان همان
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 هاآن کهاین برای. نخواهند عزیز خان همایون یعنی خودمون بزرگ بابا از نه و او از نه چیز هیچ و برنگردند وقتهیچ

 زرگپدرب که کنه ثابت خوادمی کی خوب. کرده شقایق نام به را چیز همه ببرند، سهمی باقیمانده ثروت این از نتواند

 داده؟ انجام سلیم عقل با را کاراین

 .رفتند فرو فکر به ساله وپنجبیست دختر دو هر الدن سکوت با

 .دیگه کنه ثابت باید شقایق خوب! نه نگید هستین نابغه میگم: الدن

 .خوب: الله

 از دادگاه توی تونهمی طورچه کنه؟ ثابت خوادمی رو چی نیست، یادش چیزی االن که شقایق. کوفت و خوب: الدن

 داده؟ن هیچی بقیه به و کرده هاشنوه از یکی فقط نام به را ثروتش کل پدربزرگ که کنهمی باور کی کنه؟ دفاع خودش

 .برسه من داد به یکی بابا: گرفت دست در را سرش و گذاشت تمام نیمه را اشجمله الدن

 لحداق طوریاین بشی، فرهاد زن که بهتر همون. بدم رای فرهاد به باید کنممی فکر من: کرد اضافه شقایق روبه بعد

 .کنیممی فکری یک هم الله برای مونی،نمی دستمون روی

 .بیخود: کوبید او بازوی به محکم مشت با شقایق

 مگه اباب... کشتیمی منو اال و نشسته بینمون الله شد خوب شده؟ زیاد زورت چقدر... دستم آخ: گرفت را بازویش الدن

 .واقعیته همش من هایحرف... کن فکر خوب. گفتم چی من

 خوب اون چون. کندمی سوءاستفاده هدفش به رسیدن برای فراموشکارش خاله نادانی از که شد شرمنده الدن

 امن به مرگش از قبل پدربزرگ که را اموالی توانستنمی خان همایون فرزندان از کدامهیچ نه و فرهاد نه که. دانستمی

 .بگیرند پس او از کرده شقایق

 کار هچ باید حاال بگو هم بعد فهمیدی؟ کجا از جزئیات این با رو چیزها این تو بگو اوال. درست گفتی که اینها همه: الله

 کنیم؟
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 دارید، جنابعالی کنندمی صحبت مهمی این به موضوع به راجع دارند همه که موقعی که، اینه شما اوال جواب: الدن

 زهاییچی تا کنممی گوش بزرگترها حرفهای به در پشت دارم من عوض در ولی بشه؛ بیست ات نمره تا کنیمی خرخونی

 و راه بهترین... کنم پیدا گرفتاری این از شدن خالص برای ایچاره راه و بشنوم را شده ممنوع شنیدنش ما برای که

 .کنه ازدواج فرهاد با باید شقایق که اینه هم شما ثانیاً جواب همینطور

 . الدن: زدند فریاد صدا هردویک والله شقایق

 پیشنهاد این که خواممی رو خوبیت من شقایق خاله کن باور گم؟می دروغ مگه... زنید؟می داد چرا انار، زهر و الدن: الدن

 دارهبرمی کارخونه از دست و میشه گرم شما دروغی عالقه به سرش پسرعموت. شیممی راحت همه جوریاین میدم، رو

 .ریممی امالک و کارخونه فروش از بعد هم ما و

 میریم؟ کجا: پرسید تعجب با شقایق

 .مونده امالک و کارخونه فروش فقط. بریم که کنیممی ریزی برنامه داریم، ساله دو خارج،: داد جواب زودتر الله

 .دکن پنهان را خجالتش از شده سرخ گونه تا کرد پنهان بلندش موهای پشت را خود چهره حرف این گفتن از پس الله

 !چیه دلیلش فهمممی حاال. دادم را پیشنهاد این خودم من که گفتند هم کوروش و مادر... میگی؟ راست: شقایق

 چیه؟ دلیلت خوب:پرسید باکنجکاوی الدن

 سته؛ب نامزدی زدن بهم برای منو پای و دست کارخونه بزنم، بهم را نامزدی نمیتوانم هستم اینجا وقتی تا من: شقایق

 .بزنم بهم را نامزدی بتونم تا شم خارج کشور از و بفروشم را کارخونه باید بنابراین

 نامزد اون با چرا احمق من:  گفت بلند و بازگشت دوباره و رفت جلو قدم چند. شد بلند نیمکت روی از دوم بار برای

 کنم؟ جبران را احمقانه کار این تونممی کارخانه فروش با یعنی... کردم؟

 .بکنی رو کار این زودتر چه هر بهتره! درسته: پراند جا از را دختر سه نرگس صدای
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 کیی متفاوت شخصیت دو با خواهر دو. کردند نگاه خواهر دو هر به تعجب با بودند، شده شوکه نرگس دیدن با که دخترها

 !سیاست و مکر از پر دیگری آالیش بی و ساده

 .نشنیدیم رو پاتون صدای اینجایی؟ وقته خیلی: پرسید باتعجب شقایق

 که فتگ کوروش ولی بیاد خداحافظی برای خواست فرهاد البته. رفتند فریدون و فرهاد بگم آمدم. رسیدم االن نه: نرگس

 .رسونیممی تو به را خواهیش عذر ما

 خترد سه به را پشتش پوزخندش کردن پنهان برای خندیدمی کمتر که او کرد باز را نرگس هایاخم دخترها خنده صدای

 باید .میشه پیشقدم شلخته اون کردن دور برای همیشه که من شوهر بیچاره: گفت شقایق به طعنه به و کرد شیطون

 .باشی فریدون ممنون حسابی

 ردو من از را فرهاد همیشه تو برعکس فریدون آقا میدونم خودم: گفت دل در و داد تکان تایید نشان به سری شقایق

 .کنهمی

*** 

 خانه به بازگشت: سوم فصل

 هک بودند کرده قانع را او اشخانواده البته کردند؛می استراحت بزرگ پدر ویالی در مادرش و شقایق که بود هفته شش

 در. یردگ قرار جویان سود یسوءاستفاده باعث مسئله این مبادا تا است داده دست از را اشحافظه بفهمد، کسهیچ نباید

 مه روز سه ایهفته. گشتندبازمی تهران به جمعه عصر و آمدندمی هاآن نزد پنجشنبه هر برادرانش و خواهران مدت این

 از و یدد فیلم خواند کتاب کلی او. نبود ثمربی شقایق تنهایی روزهای. داشت مشاوره امامی دکتر با اسکایپ طریق از

 مدت این در. گرفت را خود تصمیم فرهاد با ازدواج مورد در طورهمین آموخت، زندگی مورد در زیادی چیزهای مادرش

 بلکه نبود؛ جالب تنها نه شقایق برای که کند مالقات جمع بین در را شقایق بود توانسته دوبار کوروش اجازه با فرهاد

 چشمان نامفهومش، هایزمزمه کشیدنش، سیگار. بود بیزار فرهاد خصوصیات همه از شقایق. آمد بدش او از بیشتر

 بودند، ویال در که شبی آخرین. بود جذابیتی هیچ بدون و مالحظهبی مردی او. کردمی راست شقایق برتن مو که وقیحش
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 ار فرزندانش هاینقشه سکوت با پدر فقط جمع بین در. گفتمی چیزی کس هر. شد محاصره اش خانواده بین شقایق

 ناراحتی؟ نامزدی خوردن بهم از نکنه... نمیگی؟ چیزی چرا شما پدر: پرسید او به رو شقایق که کردمی دنبال

 ردد. دارم دوست باشی داشته دوست تو چی هر من. عزیزم نه: گفت آرامی به و انداخت فرزندانش به سردارنگاهی آقای

 .نیست کارخانه فروش یا تو، نامزدی خوردن بهم من

 ارخانهک راحت خیلی نتونیم، افتاده تو برای که اتفاقی با ترسممی: داد ادامه و کرد صاف را صدایش خان همایون اینجا در

 .بفروشیم رو

 کنید؟می فکر طوراین چرا چرا؟: پرسید و شد نزدیک خان همایون به شقایق

 چطور شده، پاک حافظه و شکسته دست یک با تو خوب: داد جواب معطلیبی بود سوال این منتظر که سردار آقای

 کنی؟ رسیدگی بزرگی این به کاری به تونیمی

 .میشد خارج پدر دهان از حاال بود، هاآن ذهن در که چیزی. کردند نگاه پدرشان به تعجب با نرگس و داریوش

 .بکشه رو کاراین زحمت تونه،می جان داریوش بکنم را اینکار من نیست الزم خوب: داد جواب معطلی بدون شقایق

 .بشیم راحت دستش از فرهاد به بدیمش میگم، که من... آه: کرد جلب را همه توجه الدن بلند آه صدای

 وخودم بدین فرهاد به منو اگر: گفت و کرد نگاه برادرانش و خواهران به دلخوری با شقایق کرد، پر را فضا خنده صدای

 .کشممی

 دیگه :گفت و گرفت دست در را او هایدست نشست، شقایق جلوی خان همایون. افکند سایه سالن بر سنگین سکوتی

 .نیار زبان به را جمله این هم شوخی برای حتی

 این زدن همبه برای راهی یک کنم،می خواهش ولی پدر، متاسفم: داد جواب بود شده پشیمان خود حرف از که شقایق

 کنید؟ پیدا نامزدی

 .کنیم ناامید اونو تونیمنمی فعال بفروشیم، را امالک و کارخونه باید اول: خان همایون
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 را خواهرش و فرهاد حق خوامنمی اما حاضرم؛ من بکنم را اینکار باید فرهاد دست از شدن رها برای اگر خوب: شقایق

 .کنم پایمال

 ایه بچه که کرده تاکید مخصوصا پدربزرگتان نباش، هاآن نگران: کرد نوازش را دخترش گچ بدون دست خان همایون

 یشترب حتی گرفتند، پدرم از را باید که آنچه پدرشان مرگ از بعد پیش هاسال هاآن. برندنمی او ارث از سهمی هیچ فرزاد

 .باشی موضوع این نگران نباید تو پس. شونسهم از

 !ببرند سهمی کارخونه از نباید که دانندمی هم هاآن خود. خوبه خیلی اینکه خوب: شقایق

 .کشهمی منو آخر این: گفت و پرید آنها حرف میان به دوباره الدن

 !الدن کافیه شوخی: گفت جدیت با و کرد اخمی خان همایون

 .پدربزرگ ببخشید: گفت و شد سرخ تشر این از الدن

 کنید مکمک شما کاش اما نادونم؛ خیلی من خوب، خیلی: گفت بود مشهود کامال رفتارش و صدا در که مظلومیتی با شقایق

 .کنم ازدواج باهاش خوامنمی دیگه و شده عوض تصمیمم که بگم بهش بتونم تا

 مکث کمی. زد خواهد رقم را فرزندش سرنوشت جواب این دانست،می که چرخید خان همایون سمت به هانگاه یهمه

 هت ضعف نقطه بر انگشت تا کردمی فکر خوب جواب برای باید. آورد زبان بر کالمی محابا بی توانستنمی او کرد،

 .بکنیم را کاراین تونیمنمی نفروشیم، رو امالک و کارخونه وقتی تا نمیشه،: بگذارد اشتغاری

 نمیشم؟ متوجه: پرسید تعجب با شقایق

 تو فراموشی از ما که کنهمی شکایت بزنیم، بهم را نامزدی کرده؛اگر ادعا فرهاد چون: کرد مکث کمی خان همایون

 که سنرگ. شد خیره پدرش به باز دهانی با شقایق. بگیریم ازت را ثروتت تا زدیم بهم را نامزدی و کردیم سوءاستفاده

 و بگوید دروغ نتواند دیگر پدرش که برسد جایی به مبادا کند؛ پیچ سوال را پدرشان این از بیشتر شقایق خواستنمی

 داریوش مثال تو، خود همه از بیشتر. بریم اینجا از خواهیممی ما همه ببین: گفت و کرد مداخله کند، برمال را هایشان نقشه

 برادر ینیاسم چون کنه؛ اداره است، یاس پدر به متعلق که را لبنیاتی کارخانه یک یاس خانواده با تا بره هلند به خوادمی
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 شدکترا بتونه، تا بره آمریکا به تحصیل برای خواد،می کوروش. ندارد عالقه کار این به اصال هم شوهرخواهرش و نداره

 که یبینمی. کانادا بره داره تصمیم هدف این به رسیدن برای و بشه قاضی خوادمی دلش که الدن طورهمین... بگیره رو

 .هستند راضی تو پیشنهاد از همه و اند کرده ریزی برنامه و دارند دلیلی یک رفتن برای همه

 هب تونیدنمی شما از کدامهیچ... بفروشم رو کارخانه نخوام من اگر... پس: بود افتاده تله به کامال بیچاره شقایق

 .برسید هاتونخواسته

 .دادند تکان تایید عنوان به سری هم با داریوش و نرگس

 کنم؟ کار چه فرهاد با پس: شد درمانده شقایق

 یکار کنه ازدواج تو با اگر خورده؛ قسم که بود تو عاشق قدرآن اون نباش، نگران: دوخت او به را مکارش چشمان نرگس

 .داشت نخواهد تو امالک بقیه و کارخانه به

 کردید؟ باور را حرفش شما و: پرسید ناباوری با شقایق

 .کردی باور تو ولی نه؛ ما: کرد مداخله داریوش

 من؟: کرد نگاه خانواده افراد بقیه به سپس و بزرگش برادر به شقایق

 .کنیم موافقت ازدواجتون با خواستی ما از تو بله: داد ادامه داریوش پس. نبود نشینیعقب برای جایی دیگر

 باز از خواست،می اینکه مثل. برد فرو اشجمجمه داخل به را هاآن و گذاشت هایشچشم روی را سالمش دست شقایق

 هانداز همین به هم موقع آن کنم، فکر بودم؟ احمق قدراین من چرا آخه: پرسید ناله با و شود مطمئن هاآن دوباره نشدن

 نکنم؟ اشتباهی همچین من تا نکردید مداخله شما از کدامهیچ چرا بودم؛ نفهم

 وت از فرهاد بودیم؛اما مخالف کاراین با ما: داد پاسخ همه از وزودتر گرفت دست به را توطعه کشتی سکان نرگس باز

 .کنی تهدیدمون مونسهم ندادن و کارخانه از اخراج با که بود خواسته
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 تردید با و کرد شک خواهرش کالم این به هم ساده شقایق کهطوری دوختند، چشم مکار زن این به بارهیک به همه

 نداشتند؟ خبر موضوع این از هم بقیه اینکه مثل: پرسید

 وبخ: داد جواب و کرد نگاه سالن داخل افراد تک تک به افراشته سری با شود، آشفته سوال این از کهاین بدون نرگس

 تدرای بخاطر این. کردی تهدید طوراین رو داریوش و من تو که نگفتیم کسهیچ به ما چون کنند؛ تعجب دارند، هم حق

 از رهادف و نداری تقصیری هیچ تو که دانیممی ما همه البته قضایاست؛ این همه پشت فرهاد دانستمی که بود برادرمون

 .هستیم تو طرف ما نکنی، ناراحت رو خودت بهتره کنه،می سوءاستفاده تو سادگی

 همراهی را همسرش رز. رفت آشپزخانه به پس بشنود، را نرگس هایدروغ و بایستد جاآن نداشت، طاقت دیگه کوروش

 تراضاع بدون و کرده باور است،گفته او هرچه که داشته اطمینان فرهاد به احمقانه قدرآن نمیشد باورش که شقایق. کرد

 را کارهااین شما خاطر به شاید اما یاد؛نمی یادم من پدر: شد نزدیک پدرش به آلوداشک چشمان با است،داده انجام

 نجبرا را موقع آن هایسرکشی تمام خواممی حاال. کنم ناراحت رو شما خواستهنمی دلم کنممی فکر دانید،می... کردم

 کنید؟می کمکم... کنم

 شمیشابری مشکی موهای گذاشت، سینه روی را او سر کنه نگاه شقایق معصوم چشمان به توانستنمی که خان همایون

 .گیرمب را ازدواج این جلوی میدم، قول... عزیزم نباش نگران: گفت صداقت با اما گرفته؛ بغض صدایی با و کرد نوازش را

. دکر همراه لبخند با را آرامش این و کشید راحتی به نفسی بود، بحث این گرنظاره فقط مدت این در که خانم مریم

 .کشید هم در را نرگس اخمهای که لبخندی

*** 

 شش از که بود نرگس خانواده بزرگ دختر بود، بیدار که کسی تنها. بود رفته فرو عمیق خوابی در بزرگ سردار ویالی

 االح و بدهد سرایدار به تا کرد بندی بسته را هاخوراکی و داده جای هاکابینت در را ظروف. چرخیدمی آشپزخانه در صبح

 تا بریم رزودت باید سراغتون، میام آب تنگ با نشید بیدار االن اگرهمین: داد هشدار بلند صدای با بود شده تمام کارش که

 .باشند هاماشین توی باید همه دیگه دقیقه ده تا. نشیم اسیر ترافیک توی
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 نتظرم همه. بودند نشده حاضر همه هم، هنوز اما گذشت؛می داد هابچه به نرگس که فرصتی دقیقه ده از ربع یک از بیشتر

 چیزی و ندک جمع را وسایلش کنند کمک شقایق به الدن و الله تا نکنند عجله که خواست پدر. بودند الدن و الله و شقایق

 اتاقش و خانه دیدن بود، امیدوار او. بازگردد خانه به توانستمی زیرا شناخت؛نمی پا از سر شقایق روز آن. نگذارد جا

 .میشد بیشتر نیز نرگس دلواپسی میشد، بیشتر او امیدواری چه هر. کند کمک اشحافظه بازگشت به بتواند

 ورد برای نرگس هاینقشه از یکی هم این البته است؛ کرده سازی پاک را شقایق اتاق که داد خبر او به داریوش روزآن

 .بود اشگذشته از شقایق داشتننگه

 روی کج ار کوچکش کیف بند بنابراین کند؛ حمل را دیگری وسیله یا ساک توانست،نمی اشگرفته گچ دست با شقایق

 اب الله سپس و آمدمی کنان غرغر رنگی قرمز بزرگ چمدان با الدن او سر پشت. شد خارج ساختمان از و انداخت سینه

 وروشک بلند خنده با. انداخت خنده به را کوروش وضع آن در نفر سه آن دیدن. پیوست خانواده جمع به دست در موبایلی

 دست یآخر و سنگین و بزرگ چمدانی دیگری دست کف کوچکی به کیفی یکی شد جلب متفاوت دختر سه به همه توجه

 شوخی و خنده بین در. انداخت خنده به را احساسبی و خشک نرگس حتی وضع این. بودند ایستاده تراس روی خالی

 .بندازم تاریخی روز این از یادگاری عکس یک خواممی شید، جمع همه بهتره: گفت و کرد استفاده فرصت از نیلوفر

 یک در همسرش و کوروش همراه به شقایق. شدند خود هایماشین سوار عکس گرفتن از پس خانواده شلوغ جمع

 ره او اما کند؛ جلب را شقایق توجه زدن حرف با کرد سعی کوروش بار چند راه در. کردند حرکت تهران سمت به ماشین

 ربا دومین برای رسیدند، کرج به وقتی. گشتبازمی خود دنیای به دوباره و دادمی را جوابش کوتاه کلماتی با بار

 از یکی در صبحانه خوردن برای. بیندازند سد پشت دریاچه به نگاهی بچهها تا کردند پارک جاده کنار را هایشاناتومبیل

 گردی بار یک خودم تا خونه برم زودتر خواهممی: کرد اشاره داریوش به نرگس بنابراین. کردند تلف زیادی وقت هاهتل

 .بگردم را شقایق اتاق

 .هست هاآن به حواسم من بکن خواهیمی هرکار باشه: داریوش

 هاآن نبنابرای رسید؛ پدرشان و مادر اطالع به بود، گرم همه سر وقتی تصمیم این. کرد اشاره کوروش و شقایق به سر با

 و کوروش تا خواست داریوش از نرگس بار چندمین برای. بازگردند خانه به بقیه از قبل تا شدند همراه نرگس با هم
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 یک حداقل داد اطمینان او به دارد ای نقشه چه نرگس دانستنمی داریوش اینکه با. بازگرداند خانه به دیرتر را شقایق

 .رسید خواهند خانه به او از پس ساعت

 رد،ک پیشنهاد داریوش. کندند را بود آورده برایشان نرگس که چای و هاخوراکی شر و کردند استراحت هابچه سد، کنار

 .راگرفت هاآن وقت ساعتی نیم خودش که شود انداخته هم عکس چند

 بیایید فت،ر در تونخستگی! دیگه بسه: گشود اعتراض به لب کرد،می تابیبی اتاقش و منزل به رسیدن برای که شقایق

 . بریم

 برای کنم، فکر. دیگه بریم: کرد تایید را او حرف معطلی بدون بود، شده خسته هاآن کردن سرگرم از که هم داریوش

 .خونه برسیم ناهار

*** 

 سیک از مورد این در خواستنمی او اما ؛ رسید نظر به بود آمده که مسیری از ترطوالنی شقایق برای باقیمانده مسافت

 ایهانهب دوباره وقتآن و باشیم خانه نزدیک االن شاید شناسم؛نمی را مسیر که من: کردمی فکر خود با و بپرسد سوالی

 .باشم صبور است، بهتر پس. دهم شاندست به تمسخرم و خندیدن برای

 ونخودت جان شقایق خوب: داد او به رز را مژده این. داشت فاصله پدریش خانه با خیابان چند او. بود درست شقایق فکر

.  وردخواهیدآ یاد به رو چیز همه اتاقتون و منزل دیدن با خواهیدمی که همانطور.. انشاا. میرسیم داریم دیگه کنید، آماده را

 را زر ظریف دست بالفاصله اما خیر؛ یا دارد شقایق برای آرزویی چنین قلب ته از همسرش دانستنمی هم کوروش حتی

 .خواممی را همین خدا از هم من. عزیزم ممنون: کرد تشکر او از و گرفت دست در

 بحث این در میزد، چرت شقایق کنار در کودک مخصوص صندلی در سفر تمام در که نیز هاآن زبان شیرین دختر نسترن

 .بشه خوب زود زود شقایق عمه دست که...خواممی خداجون از منم: گفت کودکی شیرین زبان با و نمود شرکت

 .استبوده جالب هاآن برای حرف این چقدر که داد نشان شقایق رفتن صدقه قربون و مادرش و پدر خنده صدای
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 بانخیا دو یکی کنی؟می زبونی بلبل سرحال قدراین حاال که خوابیدی خوب اینکه مثل شه؛ فدات عمه الهی: شقایق

 و داریوش به آمدگوییخوش از تازه که کریم بابا. زد پیاپی بوق چند و کرد توقف باغ بزرگ در جلوی کوروش ترطرفآن

 .کرد باز را در ریموت با بود شده فارغ اشخانواده

! شکر را خدا: بود شده زده هیجان کوروش اتومبیل دیدن از کودکی چونهم. داشت سن سال هشتاد باالی که پیرمرد

 .آمد هم خانم شقایق باالخره

 بهتر. .انشاا که حالتون. آمدید خوش. خانم سالم: بازکرد را شقایق سمت در و کرد دراز دست کریم بابا اتومبیل ورود با

 شده؟

 بدون و آرام زندگی پدر خانه در او پشتیبانیهای با همسرش و پیرمرد این چطور قبال آورد،نمی یاد به اصال که شقایق

 .گذاشت جای بر مبهوت را کریم بابا و گذشت کنارش از کوتاهی سالم با اعتنا بدون گذراندند،می را ایدغدغه

 ار خود گذشته او که دانستنمی اما است؛ شکسته دستش و کرده تصادف روز همان شقایق که بود شنیده پیرمرد

 گرا که کرد تهدید را خانم کوکب و کریم بابا و رفت پدرش خانه به نرگس تصادف از بعد روز چند. استکرده فراموش

 .کرد خواهد بیرون خانه از را هاآن دوی هر بزنند حرفی کسی به افتاده شقایق برای که اتفاقی به راجع

 تو به: داد جواب او به نرگس و کرد سوال شقایق به راجع او از تردید با کردمی دوری نرگس از همیشه که کریم بابا

 .بینیمی بد چون نکن؛ فضولی پس نیست، مربوط

 هاآن تقبالاس به ساختمان به منتهی پلکان باالی خانواده افراد بقیه که بود شقایق سرد برخورد شوک در کریم بابا هنوز

 دلبخن حتی او نداشت هاآن هایصحبت و اشخانواده به توجهی هیچ و کاویدمی را اطراف درگم سر و گیج شقایق. آمدند

 .گنجیدنمی خود پوست در او سکوت و گیجی از که ندید، را نرگس رضایت

 و خراست بزرگ، باغ. گذراند نظر از را جا همه شده، وارد ناآشنا مکانی به است، بار اولین که ایغریبه چونهم بیچاره دختر

 انهخ وارد گرفت، تصمیم بنابراین. نکرد زنده او برای را ایخاطره هیچ اما گذشت؛ چشمش جلوی از نظر یک با آالچیق

 نسال وارد و گذشت ای شیشه در از رفت باال ها پله از شقایق. بود شده تشکیل طبقه سه از که بزرگ عمارتی. شود

 که ودب کرده فکر مدت این تمام شقایق. کرد اشزدهشگفت عجایب سرزمین به رفتن مثل سالن به ورود. شد پذیرایی
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 طمئنمم بهشته؟ اینجا: کرد فکر خود با پدرش منزل پذیرایی سالن دیدن با اما باشد؛می مجلل خیلی بزرگ پدر ویالی

 .برگرده من حافظه کنهمی کمک خونه این وسایل از یکی

 هم اراینب اما بیابد؛ هاآن میان در آشنایی حس تا کرد لمس یکی یکی را همه سالن داخل لوازم کنار از شدن رد با سپس

 شادی اب نرگس که گشتمی خانه اطراف در اششده گم خاطرات دنبال به ناامیدانه شقایق. نشد دستگیرش زیادی چیز

 .شده آماده ناهار بشورید، رو هاتوندست همه: گفت خندان ایچهره با و انداخت سالن به را خود نشدنی وصف

 منتظر را بقیه یهادببی زیاده خونه گشتن برای وقت بشور رو دستت برو نیستی، استثنا تو: گفت شقایق به لبخند همان با

 .بگذاری

 وزهاییر تمام مثل روزآن. کرد پیدا خود برای جایی میز سر حرفی هیچ بدون میشد، آماده اتاقش به رفتن برای که شقایق

 نیلوفر و کوروش کودک دو حتی. شد اشغال خوری ناهار میز دور هایصندلی تمام شدند،می جمع هم دور خانواده همه که

 که شقایق. گفتندمی سخن دری هر از هاآن. گرفتند جای مادرشان و پدر کنار خود مخصوص هایصندلی روی نیز

 او روی بر باره یک به هانگاه همه. برخاست خود ازجای و کرد تمام بقیه از زودتر را غذایش نداشت، زیادی اشتهای

 ایقشق ورود از که لبخندی همان با کند پنهان را دلیلش بی خوشحالی توانستنمی هم هنوز که نرگس. شد میخکوب

 شدی؟ بلند چرا نشده تمام هنوز که ناهارت: کرد سوال بقیه از زودتر بود، پهن صورتش روی هنوز

 به وامخمی بدید اجازه اگر االن. بود خوشمزه خیلی شدم، سیر مرسی: گفت و گذاشت میز روی را سفره دستمال شقایق

 .برم اتاقم

 .کن استراحت کمی برو باشه: گفت و داد تکان سری نرگس

 پس ادرم چیه: پرسید کنجکاوی با ایستاده جایش سر هنوز شقایق دید وقتی بود نرگس رفتارهای مراقب که سردار خانم

 نمیری؟ چرا

 بده؟ نشونم رو راه... نفر یک میشه: کرد زمزمه خجالت با شقایق
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 خودم. قُربان جانِ تی: گفت نمکی با لحجه با و گرفت را شقایق دست. پرید جا از دید مناسب را فرصت که الدن

 .برمتمی

 .کنهیم کمکتون میز کردن جمع توی جون الله: گفت شیطنت با و کشید سالن گوشه سنگی هایپله سمت به را او و

 رفت االب ها پله از الدن همراه به اشتیاق با شقایق. درآورد او برای شکلکی بماند، میز کردن جمع برای بود مجبور که الله

 .ندید پاییدمی را او آشپزخانه از که را خانم کوکب کنجکاو نگاه و

 .شد آشپزخانه وارد کثیفش لیوان و بشقاب با نرگس که بود شقایق سوال شوک توی هنوز پیرزن

*** 

 و اتاق دو در، بین از رفتمی پیش که طورهمان شقایق. بود باز که داشت قرار رنگی ای قهوه چوبی در هاپله انتهای در

 .خورد چشمش به پایین طبقه از کوچکتر سالنی

 منزل دوم طبقه عزیزم، بینیمی که اینجا: کرد بودند شده وارد که مکانی مورد در توضیح به شروع لیدر یک مانند الدن

 مخان و آقا فرزندان مجردی دوران به مربوط صندلی هشت با کوچکی خوری ناهار میز راستتان سمت. است سردار آقای

 .است سردار

 دارای کنید،می مالحظه که طورهمان هم طرفاین: داد ادامه و چرخاند چپ سمت به را دستش بامزه ژستی با سپس

 باالی نیز چپ سمت. شده گرفته نظر در فوتبال تماشای برای اینچی 25 صفحه با دی ای ال تلویزیون و راحتی هایمبل

 .داره قرار اصلی آشپزخانه هاپله آن

 .شهمی استفاده بزرگ هایمیهمانی برای کمال و تمام پایین آشپزخانه کنه؟می چه پول ببین: گفت لبخند با بعد

 خی مغز به تلنگری طبقه این در چیزی دیدن شاید تا بود اطراف به حواسش همه زیرا نخندید؛ شوخی این به شقایق

 .باشد اش کرده
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 هایاتاق هماین... دارارام: گفت و درآورد موزیک صدای خود دهان با کردمی حرکت شقایق از جلوتر که طورهمان الدن

 .بزرگ سردار فرزندان

 قرار مه نزدیک درهاشون بینی،می که سمتی اون اتاق تا دو: کرد هااتاق به راجع دادن توضیح به شروع خاص ریتمی با و

 .است کبیر کوروش و بزرگ داریوش عزیزم هایدایی به متعلق داره،

 هایاتاق هم هنوز اما خوابیدند؛ هااتاق اون توی خاص هایمناسبت در فقط ازدواجشان بعداز البته: کرد اضافه و

 ولی است؛ خوری ناهار سمت طرفاون که هم مادرم اتاق مونده، نخورده دست قبل مثل طورهمان لوازمشون و هاستاون

 .هاستروبرویی همین شما و نیلوفر خاله هایاتاق

 به را وا سردرگم نگاه وقتی اما کند؛ فکر کمی هایشگفته به راجع دهد، فرصت شقایق به تا کرد سکوت الدن اینجا در

 .شماست مال بزرگه اتاق اون: گفت و گذاشت او شانه روی را دستش دلسوزی با دید، مقابل درهای

 لحظه .گشود را در بسته چشمان با و چرخاند آرامی به را در دستگیره. شد نزدیک روبرو اتاق به لرزان هایقدم با شقایق

 در. خوردن چشمش به زیبا اتاق آن در آشنایی چیز هیچ کرد، نگاه اتاق داخل به ناباوری با شقایق. بود برانگیزی تاسف

 کرد،ینم باور که الدن. شد سرازیر درشتش چشمان از پایانبی سیالب چونهم اشک. رسید آخر به دنیا انگار لحظه یک

 که ختریمی اشک وقفه بی و بود ایستاده در یآستانه در شقایق اما کند؛ آرام را او کرد سعی ببازد را خود طوراین شقایق

 کنی؟می گریه چرا ؟ شده چی: رساند هاآن به را خود شتابان الله

 کنه؟می شیون طوریاین داره که گفتی چی کردی؟ کارش چه: پرسید الدن به رو و

 .هیچی خدا به: داد جواب نیست او هایصحبت بخاطر شقایق گریه بود مطمئن که الدن

 .بیار آب برو: داد فرمان الدن به و بنشیند تا کرد کمک و برد اتاق داخل مبل سمت به گرفت، را شقایق دست الله

 نکن هگری شقایق: کرد نوازش مهربانی با و گرفت دست در را شقایق دستان او بیاورد، آب تا رفت سراسیمه الدن وقتی

 .کنه کمکت بتونه که کنی پیدا چیزی شاید بگردی؛ رو اتاق آرامش با بهتره داره؟ فایده چه.... 
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 مه چیزی اگه حتی...  اما: داد ادامه و کرد پاک را صورتش روی هایاشک باریکش انگشتان با و بوسید را او گونه سپس

 خواد،می دلمون و داریم دوستت ما یهمه... هستی خانوادت کنار خودت یخونه توی تو نداره غصه نیست، آشنا برات

 .باشی خوشحال

 را گلویش بغض هم هنوز اما بود؛ شده خشک سردش یگونه روی شقایق هایاشک. شد وارد آب لیوانی با الدن

 رس پشت و کشید کنار را خود هم الدن. کرد او به ایاشاره چشم با و گرفت خواهرش دست از را آب لیوان الله. فشردمی

 دنال به اخم با بعد بخورد، ای جرعه تا کرد کمک او به و داد شقایق لرزان دستان به را آب لیوان الله. شد پنهان شقایق

 .شد ناراحت گفتی چیزی یک بگیری، را زبونت جلوی نتونستی کنم فکر: گفت

 رامب اتاق دیدم وقتی... نیست اون تقصیر نه: داد جواب آلود بغض صدایی با شقایق بگوید، چیزی الدن کهآن از قبل

 از رمهمت من برای هیچی. هستم امخانواده کنار و خودم یخونه توی من میگی، راست تو اما... شکست قلبم ناآشناست

 .نیست این

 هرحال رد کنممی نگاه آینده به فقط و ندارم کاری گذشته به بعد به امروز از پس: کرد اضافه و گرفت را الله دست سپس

 .گردهبرنمی دیگه بوده چه هر گذشته

 را هبینند توجه که خوردمی چشم به میخ یک دیوار روی بر تخت رویروبه. شد متوقف دیوار روی نگاهش بارهیک به اما

. تاس بوده محفوظ هامدت بود، معلوم که داشت تریروشن رنگ بیشتر یا وجب یک وسعت به میخ اطراف. کردمی جلب

 .تنیس االن که بوده قاب یک اینجا شاید: کرد زمزمه خود با و کشید نقطه آن به دستی. شد نزدیک دیوار به شقایق

 .بشنویم هم ما بگو بلند میگی؟ خودت با چی: پرسید نگرانی با الله

 شده؟ چی بوده اینجا که قابی دونیمی تو: گفت و آمد خود به شقایق

 .انداختی دورش خودت. بود خودبی نقاشی یک. شکسته: پراند جا از را دخترها نرگس صدای

 طورهمین ههمیش: پرسید بود مشهود صدایش از که ناراحتی با بود شده غافلگیر خواهرش بوسیله دیگر باریک که شقایق

 میزنی؟ سر جا همه به آروم
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 کردن انپنه برای چیزی نکنه مگه؟ چطور: گفت فهمیده را شقایق صحبت لحن که بیاورد خود روی به اینکه بدون نرگس

 داری؟

 .ترسونهمی را آدم نیستی، منتظرش که کسی دیدن فقط نه: گفت سادگی با و شد ناراحت بیشتر تهمت این از شقایق

 .نترس عزیزم، نه: گفت قیدیبی با و ندهد دست از را خود خونسردی کرد، سعی نرگس

 زدیکن پنجره به کردند،می دنبال را او نگاه با دخترها که طورهمان و کرد نگاه قیدیبی با را دوروبر و شد اتاق وارد سپس

 بزن، رنگ رو اتاق این. کن شروع اتاقت از جدیدت زندگی شروع برای من نظر به: گفت و کشید اتاق پرده به دستی. شد

 کی. بکشه طول ماه چند شاید رفتنمون حقیقت در. بده تغییر رو مبلمانش خواست دلت هم اگر کن؛ عوض رو هاپرده

 .بشه روبراه کارها تا کن تفریح برس، خودت به کمی

 شقایق بزرگ خواب تخت روی را خود او پیشنهاد به اعتراض نشانه به کردنمی را مادرش مالحظه هیچوقت که الدن

 رزادهخواه پیش بیا هم بعد. کنیم گوش بذار را جدید دی سی آن فعال کن، فکر هااین به راجع بعد باشه: گفت و انداخت

 .هست تون دو هر برای جا. کن قیلوله خوشگلت

 هاآن زاحمم دیگر داد، ترجیح الدن ادبانهبی رفتار به توجهبی. کند کنترل را کوچکش دختر توانستنمی اصال که نرگس

 .کنید استراحت هم شما تا برم من بهتره: گفت و رفت در سمت به پس. نشود

 .بست خود سر پشت را در و شد خارج اتاق از مرموز لبخندی با سپس

 تخت عرض از اگر: گفت و کشید دراز الدن کنار خودش و برد تخت سمت به گرفت، را شقایق دست الله او رفتن با

 .قدیما مثل شیممی جا سه هر کنیم استفاده

 ول ار گذشته داد، پیشنهاد نرگس مامان االن همین بابا ای: گفت کنان غرغر کرد،می جابجا را سرش زیر بالش که الدن

 .آینده به بچسبیم کنیم،

 .تاقا دکوراسیون تغییر با رابطه در بخصوص زد حرفی خوب که من نظر به: گفت و گذاشت شقایق برای بالشی الله
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 و زرگب اتاق کرد نظر اطراف به کنجکاوی با. بودکرده نگاه گذشته به ایدریچه چشم به اتاق به لحظه آن تا که شقایق

 و اشتد قرار بزرگ پنجره زیر تیره صورتی دیگری و روشن صورتی رنگ به یکی چرمی بزرگ مبل عدد دو بود، آفتابگیر

. دبو وروشن تیره صورتی رنگهای به اطلس و تور اتاق پرده. میشد دیده شانبین رنگی صورتی فلزی کوچک میز

 و ریرتح میز. بود شده پوشانده سفید هایگل با صورتی رنگ به هاییملحفه با که رنگ همان با بزرگ تخت طورهمین

 رانآ کنجکاوی با شقایق که بود دری ورودی در کنار بود تخت چپ سمت توالت میز و داشت قرار کنارپنجره کتابخانه

 .دید راآن داخل سرویس و حمام تعجب با و گشود

 هاتلباس کمد طرفاین بیا داری؟ کار چه آنجا: گفت لبخند با کردمی دنبال اتاق در را او کنجکاو نگاه مدت تمام که الله

 .کن نگاه را

 جنس از درهایی با اتاق سمت یک. شد نزدیک داشت، قرار تخت طرفآن درست که کمد به و بست را حمام در شقایق

 باز که را کدام هر شقایق و بود کشویی درها. داشت قرار بود، شده تعبیه قدی هایآینه هاآن از عدد دو روی بر که چوب

 الله از ناباوری با و رفت گیج شقایق سر که بود کمدها درون کفش و کیف و لباس قدرآن. میشد متعجب بیشتر کرد،می

 منه؟ مال اشهمه هااین: پرسید

 فکر پس: گفت و گشود را چمشش یک الدن. بدهد را او جواب و کرده جمع را لبخندش کند، فرصت الله کهآن از قبل

 .است کوچه سر بقال مال کردی،

 راچ: کرد زمزمه آرامی به و انداخت اتاق به سرسری نگاهی باراین بست دوباره و کرد باز را کمد درهای تک تک شقایق

 داره؟ صورتی تم اتاق این لوازم همه

 وت یعنی: وپرسید دوخت شقایق به را اش خاکستری چشمان نشست تخت روی و پرید جا از ها گرفته برق مثل الدن

 بردی؟ یاد از را ات عالقه مورد رنگ حتی

: تگف داد،می نمایش را سفیدش هایدندان که لبخندی با و انداخت زادههایش خواهر به نگاهی و اتاق به نگاهی شقایق

 .کنم عوض را اتاق این دکوراسیون باید
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 داد ژدهم او به ارتوپد دکتر. گرفت عکس دستش از دیگر بار یک و رفت بیمارستان به کوروش همراه به شقایق بعد، روز

 الدن و هالل با بیشتر مدت این در. کرد تحمل را دستش گچ هفته آخر تا شقایق. خواهدکرد باز را دستش گچ هفته آخر که

 اب شقایق که روزی. گذاشتند تنها را او هم الدن و الله و شد شروع دانشگاه هایامتحان زود خیلی اما گذراند؛می وقت

 گچ هک آن از بعد بود قرار. باریدمی باران نم، نم و بود ابری هوا رفت، بیمارستان به دستش گچ کردن باز برای کوروش

 ماشین سمت به شقایق وقتی. نگرفت هاآن از زیادی وقت گچ کردن باز. بروند کوروش منزل به کرد، باز را دستش

 .کرد جلب را ش توجه کوروش متعجب نگاه رفتمی برادرش

 موتور هچ: پرسید اشتیاق با شقایق. ندید چیزی سیکلت موتور یک از غیربه ولی کرد؛ دنبال رااو نگاه مسیر شقایق

 .بشم سوارش خوادمی دلم چیه؟ اسمش... باحالی

 قصدی یچه که کسی مانند و کند کنترل بود، گرفته شدت خاص موتور آن دیدن با که را قلبش ضربان کرد، سعی کوروش

 یم،کرد باز رو دستت گچ تازه ماجراجو خانم باال بپر. مدلش عزیزم، نه اسمش: گفت نداره خواهرش کردن سرگرم از غیر

 .بیفت جدید شیطنت یک فکر به بعد بری، رو فیزیوتراپی جلسه ده بذار

 نه ود،ب تصادف این رفته یادتون اینکه مثل: داد توضیح لبخند با میشد برادرش اتومبیل سوار که همانطور شقایق

 چیه؟ مدلش خوب ماجراجویی

 بشی؟ سوار میخوای واقعا شده؟ چی آر،.بی.سی هوندا: داد جواب کوروش و بستند را خود ایمنی کمربندهای دو هر

 ریم؟می کجا حاال. شدممی سوار داشتی یکی تو اگه: داد جواب تامل بدون شقایق

 وردم عروسک منتظره نسترن. بخوریم ناهار هم با تا میان هم پدر و مادر. ما یخونه: گفت و کرد روشن را ماشین کوروش

 .خریدی براش رو عروسک اون تو باشه یادت بده، نشونت را اشعالقه

 بخریم؟ بستنی بریم راستی باشه،: گفت و داد تکان را دستش شقایق

 .داریم خونه خوادنمی: داد جواب کوروش

 .بخریم شیرینی بریم خوب: گفت دوباره شقایق
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 شبدی داریم، هم شیرینی. مالحظه با خانم خوادنمی: گفت دوباره پس. کندمی اصرار چرا شقایق که دانستمی کوروش

 .بیاری خوادنمی چیزی بیا خودت فقط تو. خریده رز

 یارم؛ب براش تا داد و گرفت کادو نسترن برای مادر شد، خوب. بدجنس: زد ضربه کوروش بازوی به دست پشت با شقایق

 .مردممی خجالت از امروز واال

 طرخ منطقه از را شقایق زودتر چه هر داد ترجیح چرخید؛می بود، دیده که موتورسیکلتی اطراف هنوز فکرش که کوروش

 پس ردکمی کنجکاو را شقایق نباید اما کند؛ صحبت بود، دیده آنچه به راجع برادربزرگش با فرصت اولین در و کند دور

 .ریخت دور را دیگر افکار و کرد تمرکز شب آن میهمانی روی

 را کوروش خیال مسئله این و نکرد سیکلت موتور از صحبتی هیچ شب آخر تا هم شقایق داشت، انتظار او که طورهمان

 نای خودش کوروش و بروند بیمارستان به فیزیوتراپی برای میان در روز یک هاآن روز آن فردای از بود، قرار. نمود راحت

 .گرفت عهده به را وظیفه

*** 

 دکتر که ار کوچکی الستیکی گوی و بود بازگشته فیزیوتراپی از تازه شقایق. بود شلوغ سردار منزل ها،شب پنجشنبه

 جلسه خرینآ که بگی دکترت به شنبه باید: گفت او به رو مادرش که دادمی نشان الله به بود کرده توصیه او به تراپیست

 .میری شنبهسه را

 .برم چهارشنبه همون تونممی که من ؟ چرا خوب: پرسید کنجکاوی با شقایق

 .کردیم رزرو هتل و هواپیما بلیط تونی،نمی نه: داد توضیح بود، شده وارد چای سینی با لحظه همان که نرگس

 نگفتید؟ چیزی قبال چرا ؟ کجا ؟"واقعا: کرد سوال بود شده کنجکاو بیشتر که شقایق

 اشکالی چه: داد جواب بقیه از زودتر و داده تکان را سرش کرد،می تعارف چای حاضران تک تک به که همانطور نرگس

 .ببند رو ساکت فقط کنی کاری نباید که تو داره؟
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 کجا؟ گوییدمی باالخره: کرد سوال دوباره بنابراین بود شده کالفه شقایق

 پیدا تو کنیممی راهنمایی ما. سوالی بیست: گفت شیطنت با بود، شده ساکت میوه خوردن برای ای دقیقه چند که الدن

 .کن

 .هرسال مثل. کیش: گفت الدن به توجه بدون نرگس

 من ببرید، لذت و برید خودتون یام،نمی من نه،: شد ساکت گفت شقایق که محکمی نه با ها بچه اعتراض صدای

 .کاردارم

 پنج برنامه که ارید مهمی کار چه شما بپرسم، میشه ببخشید؟:پرسید بود شبیه عصبانیت به بیشتر که تعجبی با نرگس

 زنی؟می بهم رو نفر

 ه؟ن مگه. کنم عوض را اتاقم دکور کنه، کمکم که بود داده قول داداش: گفت و دوخت چشم داریوش به لبخند با شقایق

 .من به بسپرید را کوچولو خواهر این و برید راحت خیال با همه. قبوله: گفت کنه تعجب اینکه بدون داریوش

 مکشک مونممی من برید، شما آره: گفت و ایستاد شقایق کنار خوشحالی با بود اجباری مسافرت از فرار آماده که هم الدن

 .میکنم

 نیلوفر الهخ و بزرگمامان با شما مادر مونممی منم: گفت لبخند با و نشست شقایق کنار و کرد استفاده فرصت از هم الله

 .برو

... بمونه شقایق: گفت مهربانی با داد تشخیص را عصبانیتش اشچهره از بتوان کهاین بدون و کرد نگاه دخترها به نرگس

 .بیایید باید بحثی هیچ بدون نفر دو شما اما بده؛ دکور تغییر رو اتاقش خوادمی چون

 وقتی و بکنم رو کاراین کمک بدون خواممی برید، شماهم لطفا! درسته آره: گفت خواهرش صحبت ادامه در هم شقایق

 .بشنوم را نظرتون برگشتید،
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 را هامغازه برمت،می. شدم پشیمون اما بدم؛ سفارش اینترنتی برات ار چیز همه خواستممی: گفت شوخی به داریوش

 .بگیری یاد چیزی یک ببینی،

 .زد لبخند بود حرصش از که الدن کجی دهن به و شد خوشحال قلباً پیشنهاد این از شقایق

*** 

 از هک مسافرتی به گذشته روز عصر خواهرهایش و مادر. بود شقایق فیزیوتراپی هایتمرین روز آخرین چهارشنبه، صبح

 دمقص به مسافران رسیدن از کهزمانی و خوردند شام خان همایون یخانه در همه شب. رفتند بود،شده ریزیبرنامه قبل

 .رفتند خود هایخانه به شد راحت خیالشان

 تسرع به شقایق برای جلسه آخرین. بود کرده اشهمراهی را فیزیوتراپی جلسه ده تمام بادیگارد یک همچون کوروش

 بیآ موتورسیکلت تعجب با شد، خارج بیمارستان از برادرش همراه به و گرفت دکتر از را آخر دستورهای وقتی. گذشت

 باز الح در که کوروش روبه شیطنت با شقایق. کرد جلب را نظرش بود، دیده را اششبیه قبال که مکانی همان در را رنگی

 بیمارستان به کارش هم یکی این خطرناکه خیلی موتورها این کهاین مثل: گفت و کرد بود او برای ماشین در کردن

 !کشیده

 نفس و آمد بند کوروش زبان ایلحظه. کرد دنبال را او چشمان مسیر و انداخت شقایق به نگاهی تعجب با کوروش

 فضایی دموجو دو همچون شقایق و او به که بودند ایستاده موتورسیکلت کنار جوان مرد نفر دو شد مشکل برایش کشیدن

 .منتظره داریوش شد، دیرمون سوارشو، باش زود: گفت شقایق به زبان لکنت با کوروش. کردندمی نگاه

 از هک شقایق. گذشت بیمارستان جلوی از سرعت با و شد خارج پارکینگ از کند نگاه جوان دوآن سمت به کهاین بدون

 ،کردندمی نگاه را شقایق بخصوص ها،آن تعجب با که جوان مرد دو به چشمش کوتاه ایلحظه آورد،نمی سردر او حرکات

 زا کافی قدربه وقتی. ببیند دقت با را هاآن یچهره نتوانست،. میشد دور مکان آن از سرعت با کوروش چون اما افتاد؛

 شناختی؟می را هاآن: پرسید و گذاشت کوروش یزده یخ دست روی را دستش شقایق. شدند دور بیمارستان

 فقط. عزیزم نه: داد جواب بنابراین آورد، خود به را او خواهرش گرم دست فشار که بود غرق آشفتهاش افکار در کوروش

 .افتادم کردی، تصادف که روزی یاد لحظه یک
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 کردند؟ حمله من به روز آن که بودند کسانی شبیه هاآن چطور؟: پرسید ترس با شقایق

 .اشینب نگران تو بهتره. انداختند هاآن یاد منو ولی نه: گفت خوشحالی با و درخشید کوروش میشی چشمان در ایجرقه

 کنی؟ رنگی چه را اتاقت خواهیمی نگفتی: پرسید کند، عوض را بحث که آن برای و

 سوال که کسی مثل او کردن آرام برای پس. کند صحبت موضوع این درمورد خواهد،نمی کوروش که فهمید شقایق

 بخوام وقت هر طوریاین. بگیرم سفید رو خواب سرویس خوام،می... دونمنمی هنوز: داد جواب است مهم خیلی برایش

... یدهم پیشنهادی چه ببینم کنم، صحبت داریوش با باید دیوارها رنگ برای... کنم عوض را هاملحفه و پرده رنگ تونممی

 چیه؟ شما نظر

 .خوبه داری دوست خودت چی هر کنهنمی فرقی: داد جواب حوصلهبی بود پریشان فکرش هنوز که کوروش

 که بود هفاصل مقصدشان تا خیابان چند هنوز. بسپرد برادرشان به و برده شرکت دفتر به را شقایق کوروش، که بود قرار

 نگاه را راهنمایی چراغ معکوس شمارش سکوت در برادر و خواهر. کرد متوقف را هاآن قرمز چراغ چهارراه، یک سر

 موتور کهنای مثل. دید بود، کرده توقف راستشان سمت که اتومبیلی کنار را سیکلتی موتور سایه شقایق که کردندمی

 و ترس با بود، مطمئن بیمارستان جلوی برادرش وحشت از که او. کردندمی پنهان کوروش دید از را خود عمداً سواران

 برسر نیایم کاله راکب دو هر. شناخت را بیمارستان جلوی سیکلت موتور تعجب با و کرد نظر موتوری سمت به کنجکاوی

 رد اما زد؛ باال را چشمانش جلوی قاب. دید خود متوجه را شقایق که هاآن از یکی. بود پوشانده را شانچهره که داشتند

 ورموت و کرد حرکت کنه نگاه شقایق به کهآن بدون بود، رانندگی به حواسش که کوروش. شد سبز چراغ لحظه همین

 .ندید نیز را سواران

*** 

 هاییلهم با هایشپنجره و بود سانتی سه آجر آن نمای که طبقه سه ساختمانی. رسیدند شرکت به هاآن بعد دقیقه چند

 .بود شده پوشانده رنگ سفید
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 ارکینگپ به را اتومبیلش گشت،می مشکوک سواران موتور دنبال به که شقایق ترسان هاینگاه به توجه بدون کوروش

: ردک یادآوری بود، شده ترآرام حاال که کوروش آسانسور داخل در. رفتند سوم طبقه به آسانسور با شقایق همراه و برد

 بالق که طورهمان. بشن آمده، پیش برات که مشکلی متوجه هاآن خوامنمی. نکن صحبت زیاد هامنشی با باشه، یادت

 فقط النا بودی، صمیمی اون با قبال. شناسهمی خوب رو تو. شرکته اول منشی آذری، خانم زنهمی عینک که خانمی گفتم،

 .بگیره حرف به رو تو نگذار کن، احوالپرسی او با

 وکیل رسولی آقای با که طورهمان. نباش نگران: گفت و شد راحت خیالش دید برادرش صدای در را آرامش که شقایق

 .شدخواهم روبرو هم او با کردم، صحبت

 .شد باز در و کرد اعالن را سوم طبقه به آسانسور رسیدن زنی صدای

 رارق بزرگی ایشیشه در شانروبروی. پیچید راست به کوروش راهنمایی با و خارج آسانسور از کنجکاوی با شقایق

 هک چیزی اولین. شدند وارد بزرگ سالنی به و گذشتند در از دو هر. کردمی توجه جلب آن روی شرکت لوگوی که داشت

 با زن ود هر. بودند نشسته آن پشت مشابه لباسی با خانم دو که بود ایدایره نیم بزرگ میز کرد، جلب را شقایق توجه

 میقدی آشنایی چونهم داشت، چشم به عینک که خانمی کردند سالم و برخواستند خود جای از کوروش و شقایق دیدن

 خوبه؟ حالتون... شدین؟ پیدا کم... سردار خانم سالم: کرد احوالپرسی به شروع

... آذری؟ خانم چطورین شما: داد جواب شناسد،می را صحبتش هم است، سال چند که کسی مثل آرامش با شقایق

 .بودم شمال راستش

: داد جواب .نکنی فضولی است، بهتر: بگوید او به دارد، قصد حرف این با شقایق نکند، کهاین از دستپاچگی با آذری خانم

 .گفتند رئیس آقای بله

 زا یکی سمت به را او و گذاشت شقایق پشت را دستش. برود جلو بیشتر هاآن صحبت خواست،نمی که هم کوروش

 .بیارن قهوه بگو. بسه صحبت داریم، کار ما: کرد هدایت چپ سمت درهای

 ودب چوب تماماً دیوارهایش که بزرگ اتاقی به شقایق و کوروش. کشید اتاق سمت به را شقایق رفت،می که طورهمان

 .شدند وارد
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 ،کنم فکر. قول بد برادر و خواهر به به: برخواست جای از بود نشسته اتاق انتهای در بزرگی میز پشت که داریوش

 .بود پیش ساعتنیم قرارمون

 هایخیابان میاد، باران وقت هر که دونیمی: داد توضیح میشد، ولو رنگ مشکی چرم مبل اولین روی که طورهمان کوروش

 .میشه ترافیک خودیبی تهران

 و خانه در داریوش گراییتجمل. انداخت نظر اتاق مبلمان به دقت با بود نکرده هم سالم حتی ورود از پس که شقایق

 احبص که کردمی اعتراف اول لحظه همان بیننده که طوریبه. بود شیک و زیبا بسیار چیز همه. بود هویدا کامال کار محل

 .کندنمی دریغ کاری هیچ از خود دادن نشان برای که است فردی اتاق، آن

 وسی؟بب رو دادشت خواینمی. خوشگله سالم:  نشست برادر روبروی داشت نظر زیر را شقایق رفتار که همانطور داریوش

 !خوبی بوی چه وای: بوسید را برادر گونه و رفت او سمت به لبخند با شقایق

 .دادی هدیه بهم تولدم پارسال داری، دوست دونستممی: گفت و زد لبخندی داریوش

 .خوبه امسلیقه پس: گفت شیطنت با نشستمی که همانطور شقایق

 .خوبه منم سلیقه: گذاشت او جلوی و برداشت را رنگی طالیی خرید پاکت میزش روی از داریوش

 ودمخ فکر به چرا دونمنمی.... مرسی وای: گفت خوشحالی وبا کشید بیرون را پاکت داخل بسته کنجکاوی با شقایق

 نرسید؟

 راموشف را موبایل با کردن کار امیدوارم ممنون، خیلی:  گفت و پاشید برادرش روی به لبخندی دوباره حرف این گفتن با

 .بود مدل همین از هم قبلیم گوشی راستی. باشم نکرده

 لبتها بهتره، این. بود قدیمی آن مدل عزیزم نه: ماند پنهان شقایق دید از که انداخت برادرش به داری معنی نگاه داریوش

 بفهمه تا دونستممی. نداره رو شماره این فرهاد راحت خیالت صفرِ، این. کردم عوض هم رو خطت بگم، نرفته یادم تا

 .بشه مزاحمت باز خوادمی گرفتی گوشی
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 .کردممی کار چه نداشتم، را شما اگر من. ممنون هم باز: گفت و شد خوشحال برادرش درایت از شقایق

 دروغ من به شما نکنه که بودم ترسیده اول روز احمق من: داد ادامه بود نمایان صورتش و صدا در که بغضی با بعد

 .نداشتم اعتماد شما به اول از که پشیمونم واقعا حاال. گینمی

 .داشتی حق تو موقع اون عزیزم، حرفیه چه این: گفت ندارد دلخوری هیچ او از دادمی نشان که بالحنی داریوش

 ترسی؟می ما از هم هنوز: پرسید شوخی به و

 .دارم اعتماد شما به فقط بلکه ترسم،نمی تنها نه... نه: داد پاسخ خجالت با شقایق

 .بگوید او به را چیزی باید که کرد اشاره برادرش به کوروش بود، موبایلش تماشای مشغول شقایق که زمانی

 ات شود منتظر کهآن بدون پس. کنند صحبت موتورسوارها مورد در باید برادر دو که فهمید و دید را او اشاره شقایق

 به هک کسانی یاد به را کوروش که دیدیم سوار موتور دو بیمارستان از خروج از بعد امروز ما: گفت بگوید، چیزی کوروش

 .انداخت کردند، حمله من

 داشتند؟ کردند، حمله شقایق به که افرادی به شباهتی چه هاآن مگه: پرسید تعجب با داریوش

 هصحن آن یاد به لحظه یک من فقط. نداشتند شباهتی هیچ: گفت و دریافت را برادرش منظور سریع خیلی کوروش

 .افتادم شقایق خوردن زمین وحشتناک

 فراموش نتونم، عمرم آخر تا کنم فکر که من. یارهنمی یاد به را لحظه آن از چیز هیچ شقایق که شکر را خدا: داد ادامه و

 .کنم

 .شد آورده اتاق به چابک اما قد؛ کوتاه سال، میان مردی وسیله به زیبایی سینی با قهوه

 .کنممی خبرت داشتم کاری برو؛اگر خودت و بذار را سینی: داد دستور او به داریوش

 شقایق از را بسته و گذاشت زمین را فنجان سپس کرد، مزه برداشت، را گرم قهوه فنجان کوروش مرد آن خروج با

 گرفتی؟ هدیه چی ببینم، بده حاال: گرفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 83 

 .کند صحبت موضوع آن به راجع خواهد،نمی دیگر که داد نشان اینکار با

 تمبارک بیا... هست که مدلم آخرین... به به: کرد خارج آن از رنگی طالیی همراه تلفن و گشود را جعبه دقت با سپس

 .باشه

 صفحه هب شقایق! دلنشین و مالیم آهنگی. کرد زدن زنگ به شروع گوشی داد، شقایق دست به را تلفن کوروش که همین

 که خودتون: پرسید لبخند با شقایق و بود شده داده نمایش او عکس طورهمین و داریوش اسم کرد، نگاه گوشی

 .کردید هم اشآماده

 داشتی؛ هم عکس کلی گوشی اون توی. کردم ذخیره برات را همه هایعکس و هاتلفن شماره آره: داد توضیح داریوش

 .ریختم داشتم خودم که را آنهایی من اما

 کنم؟ کار چطوری این با من بگه، یکی حاال خوب: گفت و کشید گوشی صفحه روی انگشت با شقایق

 کم مک رو اشبقیه. بده رو هاتلفن جواب فقط فعال میدم، یادت من: نشست شقایق کنار و برخواست خود جای از کوروش

 .گیریمی یاد

 کار کلی. بریم تا بخور را اتقهوه حاال. خوب خیلی: گفت. ببرد خرید برای را او زودتر چه هر خواست،می که داریوش

 .داریم

 .شده آشوب دلم نخوردم صبحانه چون کنم، فکر. خورمنمی قهوه من نه: گفت و گذاشت شکم روی دستش شقایق

 نخوردی؟ صبحانه: پرسیدند بلند صدای با هم با دو هر کوروش و داریوش

 وقت دیگه. بودم کرده خشک رو موهام تازه آمد، جان کوروش وقتی چون نه... زنید؟می داد چرا وای: خندید شقایق

 .بخورم صبحونه نکردم،

 فکر است، ده به ربع یک ساعت. خوریممی صبحونه خوب جای یک ریم،می اول. شو بلند: گرفت را او دست داریوش

 .کنم مهمونت معمولی صبحانه یک بتونم، کنم،
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 .شو هپیاد: گفت شقایق به و کرد توقف هاآن از یکی جلوی داریوش. داشت زیادی یک درجه هایرستوران ولیعصر خیابان

 اینجا؟ میای کنهمی بیرونت خونه از یاس وقتی جویبار؟: کرد نگاه رستوران تابلو به شقایق

 برگشته؟ اتحافظه تو: پرسید کنجکاوی با و کرد نگاه خواهرش به تعجب با پرید رنگش کرد فکر داریوش

 شده؟ چیزی مگه؟ چطور... نه که معلومه خوب: کرد نگاه او به تعجب با انداختمی شانه روی را کیفش که شقایق

 هحافظ به ربطی بودن شوهر خواهر پس: گفت میشد، پیاده که طورهمان و برداشت فرمان جلوی از را اشگوشی داریوش

 نداره؟

 .نداره ربطی درسته: خندید داریوش شوخی به شقایق

 مرد. کرد راهنمایی رستوران سمت به و گرفت را شقایق دست بعد. شد قفل ماشین در و زد را ریموت کلید داریوش

 .آمدید خوش: گشود برایشان را در داشت، تن به فرم لباس که مسنی

 ؟بشوری را دستت خواهینمی. آمدی بیمارستان از تو: دادند تکان تشکر و سالم نشانه به سری شقایق و داریوش

. ورمبش هم آب با خوادمی دلم اما کردم؛ تمیزشون مرطوب دستمال با کهاین با درسته،: انداخت نگاهی اطراف به شقایق

 .بیام من تا بده سفارش و کن پیدا خوب جای یک شما

 .کنیمی غش االن که تویی این نیستم، گرسنه من بیا زود: زد او شانه به دستی داریوش

 جوانی ردم پنجره آخرین کنار سالن انتهای که کند پیدا را داریوش تا کرد کوتاهی مکث بازگشت، سالن به شقایق وقتی

 میز چند را او و گشت برادرش دنبال به و برگرداند جوان مرد از را نگاهش شقایق. است شده خیره او به که دید را

 .یهدنج جای: نشست برادرش کنار. داشتبرنمی او از چشم که جوانی به اعتنابی و کرد پیدا آکواریوم کنار ترطرفآن

 .معمولی صبحانه گفتی، شد خوب: انداخت میز روی هایخوراکی به نگاهی بعد

 .بیارمت بگو خواستی وقت هر. آمد خوشت پس خوبه،: داد جواب داریوش
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 که دبو نرسیده انتها به صبحانه هنوز. کردند مزه را مربا و خامه تست، نان لقمه اولین برادر و خواهر که نکشید طولی

 انیجو. شدند خیره بود ایستاده کنارشان که جوانی به کنجکاوی با دو هر. کرد جلب را هاآن توجه میز کنار مردی هیکل

 هم و بود کنجکاو هم که داریوش. بود ایستاده هاآن جلوی قیمت گران هاییلباس با جذاب، هیکل، خوش قامت، بلند

 .شد خیره جوان مرد به. بود شده نگران

 .شاکری تیمسار پسر هستم، هومن من. سردار آقای سالم: کرد دراز داریوش سمت به را دستش تیپ خوش جوان

 با را آن و گرفت بود، شده دراز طرفش به که را هومن دست شد، بلند خود جای از. ماند باز تعجب از داریوش دهان

 ردید؟ک تغییر چقدر. دیدار مشتاق... هستید کوروش دبیرستان دوران دوست شما آمد، یادم االن... بله: فشرد صمیمیت

 چطوره؟ حالتون. باشه تعریف این امیدوارم: داد جواب نفسی شکسته با هومن

 .بنشینید بفرمایید. متشکرم: کرد تعارف او به صندلی داریوش

 .کنم عرض سالمی خواستم، ادب روی از فقط شوم،نمی خوردنتان صبحانه مزاحم نه: گفت مودبانه هومن

 .شیممی خوشحال. حرفیه چه این: بنشیند بتواند او تا کشید عقب را خود کنار صندلی داریوش

 شراست: انداخت کردمی بازی خود چای فنجان با و بود پایین سرش حاال که شقایق به نگاهی نشستن از قبل هومن

 .نشدند خوشحال من دیدن از خانم شقایق انگار

 .بنشینید کنم،می خواهش نیست، طوراین نه: گفت شرمندگی با بود شده معذب حرف این از که شقایق

 .شناسیدمی رو همدیگه شما: پرسید و کرد نگاه هاآن به تعجب با داریوش

 .نه: شقایق

 .بله: هومن

 .شد خارج هاآن دهان از لحظه یک در جواب دو این
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 یادتون. دیدم کوروش ازدواج سالگرد مراسم در را خانم شقایق من:  نشستند خود هایصندلی روی داریوش و هومن

 نیست؟

 .شنیدم رد جواب و کردم خواستگاری ایشون از من موقع آن که هست یادم: داد ادامه ریخت صدایش در که دلخوری با

 یدهشن آن به راجع چیزی داریوش نه و داشت یاد به را موضوع این شقایق نه زیرا بودند؛ شده شوکه کامال برادر و خواهر

 .بود

 ردید؟ک ازدواج سالمتی به هستید؟یا نامزد هم هنوز: پرسید نداشت، کردنش پنهان در سعی هیچ که کنجکاوی با هومن

 به او دعوت از دارد، اطالعات شقایق به راجع چقدر مرد این دانستنمی که او کرد نگاه شقایق به زده وحشت داریوش

 قایقش. ببرد سوال زیر را غلطش انتخاب داشت، قصد مرد این. بود رنجیده شقایق طرفی از. شد پشیمان میزشان سر

 شود، جزئیات وارد هومن خواستنمی که داریوش. کنند سرزنش فرهاد انتخاب برای را او دیگران نداشت، دوست

 اصال ایقشق البته. بزنیم بهم رو قرار آن گرفتیم، تصمیم ما و نبود شقایق مناسب اصل در فرد آن راستش: کرد مداخله

 .بشه صحبتی هیچ مورد این در ندارد، دوست

 قایقش به خریداری نگاه. بود شده خوشحال خبر این شنیدن از که هومن. کرد نگاه بزرگش برادر به قدردانی با شقایق

 وقتی راستش... کنم ناراحتتون خواستمنمی ببخشید، رو من نادونی... طوراین که: انداخت کرد، می بازی چنگالش با که

 .زدممی حدس باید ندیدم، دستتون توی رو معروفتون حلقه اون

 .بگیرد را فاجعه جلوی چطور دونستنمی دیگه داریوش

 این از حاال پس. بودید ازدواج این سرسخت مخالفان از یکی شما دونممی که آنجا تا: داد ادامه داریوش به رو هومن

 .هستید راضی موضوع

 را او سخن پس. بگیرد را او جلوی هست طور هر کرد، سعی. ترسیدمی جزییات به جوان این شدن وارد از که داریوش

 .میکنه ناراحتش اشتباه اون مورد در صحبت و زده بهم را نامزدی خودش شقایق نشه، سوءتفاهم: کرد اصالح
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 هم و شدم خوردنتون صبحانه مزاحم هم. خواممی معذرت بازم. هستم متوجه بله: دریافت را داریوش هشدار هومن

 اسبمن فرصتی در میشم، خوشحال خبرمبی کوروش از که است مدتی راستش. آوردم خانم شقایق یاد به را بدی خاطره

 .شم مرخص حضورتان از بدید اجازه اگر کنم؛ زیارت دوباره را محترمتان خانواده همه

 میگم کوروش به شدم، خوشحال شما دیدن از هم من: دهد ادامه را بحث خواهد،نمی او که شد راحت خیالش داریوش

 .بگیره تماس شما با که

 مخان ببینم دوباره هم را شما شوم،می خوشحال: گفت خوشرویی با کرده شقایق روبه هومن. دادند دست هم با مرد دو

 .سردار

 .نگهدار خدا. شدم خوشحال شما دیدن از هم من: بدهد اورا پاسخ شد مجبور بود گرفته قرار مخاطب که شقایق

 .رفت بیرون رستوران از شمرده هایقدم با و شد جدا هاآن از هومن

 .برسیم خریدمان به بریم خورینمی دیگه اگر: کشید راحتی نفس بود، گذشته سرش از خطر که داریوش

 . بریم بهتره شدم، سیر نه،: برخواست خود جای از و کرد پاک دستمال با را دهانش شقایق

 .خرید داشت دوست آنچه هر و سرزد ها مغازه به برادرش همراه به شقایق روزآن کل

 .بود راضی برادرش مالحظه این از شقایق و نیاید میان به صحبتی هیچ هومن به راجع کرد سعی داریوش

 .باشند داریوش میهمان شب آن خانواده مجرد مردان بود قرار زیرا رفتند؛ داریوش منزل به کوفته و خسته دو هر شب

 هب راجع شقایق و داریوش شب تمام. نباشند تنها تا بود کرده دعوت اشخانه به شب آن را دامادهایش و پدر داریوش

 قایقش که کرد تعریف را شاکری هومن با مالقاتشان جریان داریوش مناسب فرصتی در و کردند صحبت شقایق گوشی

 .گرفت نشنیده را آن

 شدی؟ خسته حسابی امروز: نشست شقایق کنار و کرد استفاده فرصت از خان فریدون میز شدن چیده تا
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 صرف توق همهاین که بود بار اولین اتفاق اون بعد از اما دونم؛نمی را قبال راستش. بله: گفت و شد جا به جا کمی شقایق

 .کردم خرید

 .کنند کمکت و بمانند دخترها گذاشتیمی کاش: گفت خان فریدون

 .بزنند بهم کار این برای را مسافرتشان آنها نبود نیازی نه،: داد توضیح صادقانه شقایق

 .گذاشتنمی مادرشون خواستیمی هم تو اگر البته: گفت و داد تکان سری خان فریدون

 .نماند پنهان خواهرش شوهر دید از که زد تلخی لبخند شقایق

 لهال میده اهمیت که کسی تنها به اون گفت، میشه. داره خاصی اخالق اون نشو، دلگیر خواهرت از: داد ادامه خان فریدون

 .است

 .دوخت چشم روبرویش مرد به باز دهان با شقایق

 ورطاین الدن دلیل همین به. نیستیم مهم خواهرت برای اصال الدن و من: گفت و زد لبخند دید را شقایق تعجب که او

 .نشده موفق هنوز اما کنه؛ جلب را مادرش توجه که کنهمی را تالشش تمام اون. شده سرکش

 چهب که خواستمی دلش خیلی خواهرت باشه خودمون بین: گفت و کشید پشتش کم موهای به دستی خان فریدون

 دختر اون. کردم تربیت من را الدن و کرد دور خودش از را ـناه گـبی طفلک این شد، ناامید چون و باشه پسر دومش

 .خوبیه

 به خان فریدون تا کند سکوت داد، ترجیح. شنیدمی او خانواده و بزرگش خواهر به راجع جدیدی چیزهای که شقایق

 .کند دل و درد او با راحتی

 نه و بدیه زن نرگس خواهرت نه که بدونی خوادمی دلم اما کنم؛ ناراحتت خواستم،نمی. ببخشید: داد ادامه خان فریدون

 پدر نوانع به من بنابراین. کنندمی جبران را کمبودهاشون طریق یک به آنها هردوی متاسفانه. تحمل قابل غیر دختر الدن

 .خواممی معذرت میشن تو ناراحتی باعث گاهی هاآن اینکه از دیگری همسر و یکی
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 کدامهیچ از من باشید، مطمئن! حرفیه چه این: گفت و گذاشت بود عمویش مانند که مردی دست روی را دستش شقایق

 .نیستم دلخور هاآن از

 ود،ب شده تمام شقایق با صحبتش که خان فریدون. بروند میز سر شام صرف برای کرد، دعوت همه از یاس وقت این در

 .شد دور او از رضایتمندانه لبخندی با و برخواست او از زودتر

 همه از خان فریدون و آرش آن از بعد و خوردند بود، کرده درست خودش یاس که ایخوشمزه دسر شام، صرف از پس

 .بازگردند خانه به تا کردند خداحافظی داریوش و یاس از هم شقایق و پدر. رفتند هایشانمنزل به و کردند خداحافظی

 .موندیدمی اینجا امشب کاش: کرد تعارف یاس

 فردا هم ما. کن استراحت برو دخترم؟ نشدی خسته کشیدی زحمت همهاین: کرد نوازش را عروسش موهای سردار آقای

 .بشیم آماده شقایق اتاق کردن رنگ برای باید زود صبح از داریم کار خیلی

 .کنه دیواری کاغذ را اتاقش شقایق شد قرار پدر نه: کرد اصالح را پدرش صحبت داریوش

 .میشم آلزایمر دچار دارم، کنم، فکر. رفت یادم میگی راست آره: زد لبخند خان همایون

 رو ونخودت فردا بدید، قول و کنید استراحت برید زودتر. خستگیه خاطر به این. نکنه خدا نه: گفت قلب صمیم از یاس

 .هاجوان به بسپارید، را کارها بهتره. نکنید خسته

 .بازگشتند خانه به و کرده خداحافظی هاآن از سپس. کرد تشکر عروسش از دیگر یکبار خان همایون

 ابیحس امروز بخواب، خوب. دخترم بخیر شب: کند استراحت تا رفت سوم طبقه به سردار آقای رسیدند، خانه به وقتی

 .بیاری دست به فردا برای رو انرژیت باید. شدی خسته

. درپ بخیر شب: داد جواب کرد،می نگاه را او رفتن باال که طورهمان و کرد بدرقه سوم طبقه هایپله تا را پدرش شقایق

 .بخواب راحت نباش، من نگران
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 همه هک نکشید طولی و کرد حمله اتاق داخل وسایل به بعد لحظه چند. انداخت دوروبر به نگاهی. رفت خود اتاق به شقایق

 که اتاق .انداخت اتاقش به دوباره نگاهی شقایق که بود دقیقه ده و یازده ساعت. کرد منتقل سالن به را اتاق سبک لوازم

 او که ودب اثاثی جزء خوابتخت و کتابخانه آرایش، میز تحریر، میز بود شده هم قبل از بزرگتر رسیدمی نظر به خالی حاال

 .کند خارج را آنها تنهایی به توانستنمی

 .کشهمی منو خانم کوکب فردا: گفت خود با و نشست تخت روی

. وردخ زنگ بود تحریر میز روی هنوز که اتاقش تلفن مرتبهیک که کرد رها تخت روی را خود بود شده خسته که شقایق

 .الله از غیر باشه تونهمی کی: کرد فکر خود با شقایق

 بفرمایید؟ بله: برداشت را گوشی خستگی با بعد

 نبودی؟ که خواب خانم، خاله سالم: رسید گوش به انرژی پر و شاد الدن صدای

 چیه؟ خواب بابا نه خوبی؟ سالم،: گفت خستگی با شقایق

 !خوابهنمی مامانش بدون بچه این گفتم، دیدید: زد فریاد خوشحالی با الدن

 گوشی خاله: داد قرار مخاطب را شقایق دیگر بار یک الدن. شد شنیده گوشی طرفآن از خواهرانش و مادر خنده صدای

 .کن صحبت. شنوندمی رو صدات همه. گذاشتم اسپیکر روی را

 میگذره؟ خوش بهتون خوبین، هم شما مادر خوبه؟ حالشون همه شکر را خدا پس: شد خوشحال شقایق

 او به و بود ناراحت شقایق نبودن از امسال میرفت کیش به کوتاهی تعطیالت برای دخترانش با سال هر که سردار خانم

 .اینجا آمدیم شقایق با میگه ریم،می جا هر الدن. آمدیمی هم تو خواستمی دلم اما خوبم؛ من عزیزم: گفت

. کنید خراب هاحرف این با رو مسافرت نیست، قرار: گفت دلخوری با بود شده تنگ مادرش برای دلش که شقایق

 .شده تنگ براتون حسابی دلم راستش

 .داره خوبی هلوهای چقدر اینجا دونینمی نیومدی،. خودته تقصیر: زد فریاد تلفن از دورتر مکانی از که الدن
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 خوبه اگر خوب جدا؟: گفت دهد، نشان مشتاق را خود کهآن برای بود، نکرده عادت او هایشوخی به هم هنوز که شقایق

 .بیار بخر برامون

 .نیست خوراکی هلو منظورش نده، گوش خاله کن ولش: کرد مداخله الله پیچید گوشی در سردار دختران خنده شلیک

 تاشون؟ چند به بدم را جدیدت موبایل شماره میخواهی: گفت ادامه در هم الدن

 ...بکنی رو کاراین اگر خدا به!... منظورت: گرفت جدی را او شوخی هم باز شقایق

 کنی؟می باور چرا تو. میزنه حرف زیاد بچه این. نباش ساده قدراین: گفت نرگس

 نکردم؟ عادت هاششوخی به چرا دونمنمی: گفت و کشید راحتی نفس شقایق

 اون کنیم، چت بیار را گوشیت برو حاال نزدی؟ زنگ ما به گرفتی گوشی چرا تو معرفت بی خوب: کرد گلگی الدن

 .ببینیم هم رو خوشگلت هایچشم

 ادتع بهش هنوز آخه نیست، طوراین خدا به نه: گفت اعتراض با دارد جدیدی گوشی اصال بود کرده فراموش که شقایق

 .نمک کار باهاش کمی یک و بیارم درش کیفم توی از باید انداختی یادم شد، خوب. دارم گوشی نبود، یادم حتی. نکردم

 .جدیدشه موبایل فکر به زنه،می حرف ما با داره بفرما: کرد اعتراض دوباره الدن

 دستت ببینم، بگو کن ول را هااین نداره، اشکالی: کرد مداخله سردار خانم که بود نداده را الدن جواب شقایق هنوز

 بود؟ چطور فیزیوتراپی جلسه آخرین چطوره؟

 گرانن را مادرش آنکه برای بود آورده فشار دستش به اتاق اثاث کردن جا به جا با دکتر هشدار به توجه بدون که شقایق

 . شد تموم باالخره خوبه: گفت نکنه

 بخرید؟ خواهیدمی هرچه تونستید رفتید؟ کجا خرید برای امروز: پرسید او از الله
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 بازگو شمادر بازگشت تا را موضوع آن گرفت، تصمیم. بود افتاده شاکری هومن و صبحانه یاد به سوال این با که شقایق

: فتگ او به الدن شد تمام هایشصحبت وقتی. کرد تعریف هاآن رابرای چیز همه صبحانه زمان حذف با بنابراین. نکند

 .ببینم یکی نای با متفاوت کامال اتاق یک برگشتم، خواممی بده تغییر را اتاقت شما گیریممی یاد غواصی اینجا ما تا پس

 .کنید تعجب حسابی کنم فکر: داد توضیح شقایق

 خستگی از دارم بردن راه را ما امروز قدرآن هابدجنس این راستش خاله باشه: شد پیشقدم خداحافظی برای الله

 .بخیر شب کنیم،می صحبت هم باز شب فردا خداحافظ، فعال پس. میرممی

 .بخیر همگی شب. ام خسته حسابی هم من آره: کرد استقبال خداحافظی این از بود، خسته خیلی که هم شقایق

 برای خواستمی گذاشت را گوشی اینکه از بعد هم او. کرد خوشحال را او بودند، خط طرفآن که جمعی بخیر شب صدای

 نتوانست ود،ب زیبا کالسیک تلفن یک اتاقش داخل تلفن که شقایق. رسید گوش به تلفن زنگ صدای که شود آماده خواب

 رفته؟ ادتی چیزی الو: داد جواب دارد گفتن برای حرفی دخترها از یکی که فکر این با پس. ببیند را کننده تلفن فرد شماره

 و زد نآ شاسی روی انگشت با اوست تلفن از مشکل کردمی فکر که شقایق. نمیشد شنیده صدایی هیچ خط طرف آن از

 شنوی؟می صدامو. الو: پرسید دوباره

 .شدم مزاحم اینکه مثل عمو دختر ببخشید سالم: شد شنیده آنطرف از فرهاد ضعیف صدای

 افص را خود صدای شود نفرت این متوجه او آنکه برای و لرزید اختیار بی شناختمی را فرهاد صحبت لحن که شقایق

 داشتی؟ کاری خوابیدممی داشتم: گفت بدهد اورا سالم جواب آنکه بدون و کرد

 فتهر عمو زن شنیدم. کنید استراحت لطفا باشه خوب واقعا؟: گفت خونسردی با و نبرد بدر کوره از را فرهاد توهین این

 .کنم تهیه براتون داشتید، الزم چیزی اگر گفتم؛ مسافرت

 فهمیدید؟ کجا از: سایید هم به را هایشدندان نفرت از شقایق

 .خانم نرگس گفت عمو دختر صبح راستش: داد جواب مکث بدون فرهاد
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 .کردممی تعجب بود گفته ای دیگه کس اگر: کرد فکر خودش با شقایق

 .باشه خوب،: گفت مالحظه بدون

 .کنیم صحبت فردا تا کنم قطع شدم، مزاحم اگر: داد پیشنهاد فرهاد

 ینا فرهاد که بود پرویی کمال دیگر این گذاشت را گوشی. بدهد را او جواب کهآن بدون. بود فرصت منتظر که شقایق

 ضوعمو بتواند، پدرش که زمانی تا کند حفظ فرهاد با را خود فاصله کرد،می سعی او. کردمی تلفن او اتاق به شب وقت

 هب نسبت او خشم از باشد، آگاه فرهاد هایتوانایی از کهآن بدون شقایق. بگوید اشبرادرزاده به را نامزدی خوردن بهم

 .ردکمی پیدا او به فرهاد کردن نزدیک برای راهی همیشه که بود دلخور بیشتر خواهرش از و ترسیدمی اشخانواده افراد

 هک میزد حدس شقایق. خورد زنگ شب آن در بار سومین برای اتاقش تلفن که بود ور غوطه خود افکار در شقایق هنوز

. دکن برخورد مزاحم این با جدی خیلی گرفت، تصمیم پس. کند استفاده او از اشخانواده آزار برای است، ممکن فرهاد

 .مبخواب خوام،می و امخسته واقعا من نشی؟ مزاحم میشه: گفت دهد، صحبت اجازه او به آنکه بدون و برداشت را گوشی

 بد د،بخشیمی: انداخت کار از ثانیه چند برای را شقایق قلب که شد شنیده گوشی طرفآن از آهنگی خوش مردانه صدای

 .بخیر شب. بگیر تماس خودت کنی، صحبت داشتی دوست وقت هر. شدم مزاحم موقع

 قدرنآ کسی چه. ریخت فرو شقایق سر بر لحظه یک در کنجکاوی و ترس ایستاد خود جای بر سنگین کوهی مثل زمان

 صشخ این داشت؟ را او اتاق مخصوص تلفن اشخانواده افراد از غیر کسی چه کند؟ صحبت او با توانستمی صمیمی

. خاص صدایی بود، صمیمی و گرم او صدای. داشت فرق خیلی شاکری هومن با ناآشنا این صدای اما بود؟ شاکری هومن

 خود هب امروز کار از که است دردی خاطر به سنگینی این دانست،نمی او اما کرد؛می سنگینی شقایق دستان در گوشی

 .است ناشناس مرد کوتاه صحبت به مربوط یا و کرده تحمیل

 .کرد بیدار خواب از را او خانم کوکب جیغ جیغ صدای صبح، هشت ساعت

 رمگ کردی؟ رو کارهااین تنهایی چرا جون دختر آخه: میزد حرف سرهم پشت و کوبیدمی خود دست روی تند، تند کوکب

 .دادیممی انجام هم با. بشه صبح گذاشتی،می خوب بودم؟ مرده من
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 از اثاث بقیه با هم را آن دیشب خودش که آورد یاد به اما گشت؛ ساعت دنبال به و گشود زحمت به را هایشچشم شقایق

 چنده؟ ساعت: پرسید بدهد، را خانم کوکب غرغرهای جواب کهاین بدون و برده بیرون اتاق

 هکاین برای اصال میدم؛ انجام رو کارها بقیه خودم من. شی بلند خوادنمی تو مادر، زوده: گفت و زد کنار را پرده کوکب

 .بخواب داداشت اتاق توی برو نکنه، اذیتت سروصدا

 ویت خودم خواممی. ممنون خیلی نه: گفت و داد ظریفش بدن به قوسی و کش. بود پریده سرش از خواب دیگر شقایق

 نفرستاده؟ کمک برای را کسی داریوش... باشم داشته حضور کارها همه

 را ثاثا بقیه بیان، بگم تا پاشو آمدند، مادر چرا: کرد او پاهای مالیدن به شروع و نشست شقایق کنار تخت روی کوکب

 .بگذارند بیرون

 .نشده چیزی نباش، ناراحت: گفت لبخند با و گرفت خود دستان در را خانم کوکب گرد صورت و برخواست شقایق

 .انبار توی ببرند را هااین خورممی صبحانه من تا کن صداشون برو:  گفت و پرید پایین تخت از خیز یک با بعد

 به سرعت به و برداشت صبحانه کیک تکه یک و شیر لیوان یک و رفت آشپزخانه به شقایق برسد کار این به کوکب تا

 که دانستمی اما بود؛ ناراضی کردنمی گوش حرفش به شقایق اینکه از و بود شده کالفه خانم کوکب. بازگشت اتاق

 .کند خبر بود فرستاده کمک برای داریوش که را کارگرانی تا رفت بنابراین. شد نخواهد او حریف

 .  کردند سالم و شدند اتاق وارد کوکب راهنمایی با مرد دو. انداخت دوروبرش به نگاهی شقایق

 اول لطفا. سالم: مطلب اصل سر رفت راست یک و داد کوتاهی جواب اعتنابی شناخت،نمی را آنها از هیچکدام که شقایق

 .ببرید انبار به کوکب راهنمایی با را تخت تشک

. برندیم را تشک بعد.  بیارم در را ها مالفه هم من تا ببرند را تحریر میز و کتابخانه اول بگذار مادر نه: کرد مداخله کوکب

 خریدی؟ دیگه یکی چرا. بود خوب خیلی که تشکت این

 .نیست سنگین زیاد البته کنید؛ شروع کتابخانه از پس خوب،. کوچکتره جدید تخت چون: زد لبخند شقایق
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 ملحفه که خانم کوکب به شقایق. شدند خارج اتاق از و کردند بلند جا از را کتابخانه زدن هم به چشم یک به مردها

 .نزنید دیوارها به باشید مراقب: زد غر کارگران دنبال به پیرزن و کرد اشاره داشت دست در را هاروبالشی و روتختی

 .نشود کثیف کار موقع تا برد بیرون اتاق از و کرد جمع را اتاق کف کوچک قالیچه شقایق کوکب خروج با

 هستی؟ اتشکسته دست مراقب طوریاین پس به، به: گرفت را مچش موقع به درست پدرش

. جون بابا سالم: کرد استقبال پدرش از شیرین لبخندی با و گذاشت اتاق در کنار را قالیچه بود شده غافلگیر که شقایق

 .شدید بیدار

 برگشته؟ اتحافظه تو: پرسید نگرانی با بود نشنیده شقایق دهان از را کلمه این بود هامدت که سردار آقای

 مگه؟ ورچط نه: رسیدمی نظر به دیده دنیا مرد این کنجکاو چشمان در دلواپسی نوعی شد خیره پدرش چشمان به شقایق

 شده؟ چیزی

 چیزی نه: باشدداشته عادی رفتاری کرد، سعی بنابراین. کند شک او به است، ممکن شقایق که شد متوجه سردار آقای

 به ار اتحافظه تو که کردم فکر شدم، خوشحال منم پدر، نه زدی صدا جون بابا منو دوباره تو هامدت از بعد فقط، نشده،

 .آوردی دست

 .کنم پیدا امحافظه برگرداندن برای راهی خواد،می دلم خیلی ولی نه: گفت صادقانه شقایق

 درست چیز همه عزیزم، نباش نگران: گرفت آغوش در را کوچکش دختر. بود شده راحت کامال خیالش که سردار آقای

 .میشه

 .امیدوارم: گفت و کرد نگاه پدرش به شقایق

... براتون... االن... ا... آق... ام... سل: کرد سالم سردار آقای به کنان هن هن و بازگشت کارگرها همراه به خانم کوکب

 .میارم صبحانه

 .آقا سالم: کردند سالم خان همایون دیدن با بالفاصله هم کارگرها
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 و اشیدب مراقب لطفا. نباشید خسته. سالم: کرد هاآن با گرمی احوالپرسی. شناختمی را کارخانه کارگران که سردار آقای

 .بدید گوش خانم کوکب هایحرف به

 وننش بهشون انبار توی رو وسایل جای بگو کریم به برگردی، انبارو بری همراهشون خوادنمی: داد ادامه کوکب به رو و

 .بده

 :داد فرمان کارگرها به. کند آماده صبحانه خان همایون برای تا رفتمی آشپزخانه سمت به که طورهمان خانم کوکب

 .بیام هم من تا خانم کمک برید. گفت چی آقا که شنیدید

 دوار صبحانه خوردن برای خان همایون و رفتند اتاق به شقایق همراه به بودند شده خوشحال کوکب رفتن از که مردها

 .شد بود سالن سطح از باالتر پله سه که دوم طبقه یآشپزخانه

 .کنید شروع خوب،:  شقایق

 حاال .انداخت نگاهی تخت تشک به شقایق فاصله این در. کردند خارج اتاق از سریع را توالت میز و تحریر میز کارگرها

 روی پهن هایکش با نازک تشک. دید ضخیم تشک روی را نازکتر تشک یک. بودشدهبرداشته آن روی یملحفه که

 اینو :برداشت را نازک تشک و کشید بیرون تشک طرف چهار از را پهن کشهای شقایق.  بود شده فیکس ضخیم تشک

 .بودم وسواس قدرهمین هم قبال احتماال: کرد فکر و زد لبخندی بعد. راحتتره این شستن. جدید تشک روی ذارممی

 رد درست تشک روی که کنند خارج اتاق از کرده باز هم از را آن باید چطور که ببیند تا کرد نگاه تخت به لحظه این در

 تشک زیر در طالیی قفلی با قرمز رنگ به دفتر یک. دید عجیبی چیز داشت، قرار نازکتر تشک پیش لحظه چند که جایی

 هب پس. نبود اتاق در کسهیچ. کرد نگاه خود دوروبر به. کردمی نمایی خود آن شدن برداشته با حاال. بود شده پنهان

 نگر به زیبایی خط با آن قرمز جلد روی. کرد زیرورو را آن کنجکاوی با و برداشت را دفتر و شد نزدیک تخت به سرعت

 "من خاطرات "بود شده نوشته طالیی

 کردم؟می پنهانش باید که شده نوشته این توی چی ؟ گذاشتم تشک زیر را دفتر این من چرا: کرد زمزمه خود با
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 در دفتر خود مثل باید آن کلید که زد حدس. نیست آن روی کلیدی و است قفل دفتر که فهمید وقتی کرد تعجب بیشتر

 شده نوشته یچ آن داخل که است نفهمیده و نیافته را دفترچه کلید که زمانی تا گرفت تصمیم بنابراین باشد، پنهان جایی

 برادرش اتاق به را کیف و گذاشت هایشدستی کیف از یکی توی را دفتر پس. نکند صحبت کسهیچ با موردش در

 تن به که لباسی جیب در و برداشت کمد در روی از را کلید نمودو قفل را آن در و کرد پنهان کمد داخل و برد کوروش

 .گذاشت داشت

 را اکارگره و برگشته کوکب نبود کارها به حواسش دیگر اما بازگشت؛ اتاق به شد راحت مرموز دفتر از خیالش وقتی

 .کنند باز را پرده اول کرد، مجبور

 .بگذارید بیرون را تشک این لطفا: گفت کارگران به شقایق

 هال از ای گوشه در و نمود خارج اتاق از و کرد بلند را آن کرد، حمله تشک به دهد، نشان خودی خواست کارگرها از یکی

 .داد قرار

 .بگذارید کجا را آن که گوید،می شما به کریم بابا. ببرید انبار به را تخت لطفا: گفت دیگر کارگر به شقایق

 .شد خارج اتاق از و کنم باز را هایشمهره و پیچ تا بیارم آچار میرم: داد جواب بالفاصله کارگر

 را ارهاک بنابراین. نداشت را قبل اشتیاق آن دیگر شقایق اما بود؛ آماده دیواری کاغذ چسباندن برای اتاق بعد ساعت نیم

 کمد لیدک سپس. نشود مزاحمش کسی تا کرد قفل را در رفت کوروش اتاق به خستگی بهانه به و سپرد خانم کوکب به

. کردمی سنگینی اش زده یخ دستان در مرموز دفتر بعد ایلحظه. کرد باز را آن در و آورد بیرون لباسش جیب از را برادر

 توی شاید. کنم خراب را دفتر است، ممکن بشکنم را قفل اگر: کرد فکر خود با کرد بررسی را قفل بیشتری دقت با باراین

 تا یا هترهب پس. کنممی خراب را زیبایی این به دفتر کردم، عجله اینکه برای وقت آن نشده، نوشته مهمی چیز هیچ دفتر

 .بسازم برایش کلید یک یا و کنم پنهان را دفتر کلید شدن پیدا

 ذهنش هب قفل کردن باز برای راهی که حاال. کشید زبانه سرش در آتش مانند ساخت آن برای کلیدی میشود که فکر این

 خارج منزل از خانم کوکب و پدرش گذاشتن جریان در بدون تواندنمی که دانستمی او. داشت هیجان بیشتر بود رسیده

 . شد خارج اتاق از و کرد پنهان کمد در را دفتر دوباره پس. شود
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 برای که شخصی با که یافت اتاقش در را او و گشت پدرش دنبال به. بود ناهار تهیه مشغول آشپزخانه در کوکب

 . کردمی صحبت بود آمده دیواری کاغذ چسباندن

 تهشکس قاب جای که دیوار از ای نقطه به توجهش. دادمی گوش را پدرش توضیحات و بود ایستاده ایگوشه که شقایق

 اج همین خواهممی نکنید خارج دیوار از را میخ این لطفا: گفت و کرد قطع را پدرش صحبت اختیاربی و شد جلب بود

 .بماند

 بیارن؟ در را میخ نباید که کنی نصب اینجا خواهیمی چی مگر: پرسید کنجکاوانه سردار آقای

: فتگ ساختگی تفاوتی بی با و کرد روشن گشت می خانه از خروج برای راهی بدنبال که را پرسشگرش ذهن سوال این

 رهدوبا که بهتره پس. کنم آویزون اینجا باشه، خاص خیلی که آن مثل چیزی یا قاب یک خواهممی اما دونم؛نمی فعال

 چطوره؟ کنیم سوراخ را دیوار دوباره شویم مجبور تا نکنیم خارج را میخ اصال و نکنیم کاری

 .کن درست را آن خودت یسلیقه به پس توست، اتاق این. داری دوست خودت طور هر: وگفت زد لبخندی سردار آقای

 .کنند شروع را کارشان زودتر چه هر کارگرهایش با تا گذاشتند تنها اتاق در را کار استاد و زدند لبخند دختر و پدر

 کارگرها رفتن با شد تمام کار بعد ساعت چند. داد هاآن به را الزم دستورهای و زد سر کارگرها به بار چند سردار آقای

 ...خانم کوکب... خانم کوکب: فراخواند بلند صدای با را کوکب بود شده خسته خیلی که سردار آقای

 .اینجام من آقا؟ بله: داد جواب و آمد بیرون آشپزخانه از کوکب

 .داریم کار خیلی هم فردا و هستیم خسته همه چون بیار زودتر امشب را شام لطفا: سردار آقای

 ده. است آماده شام... آقا چشم: گفت و کرد استقبال پیشنهاد این از بود شده خسته خیلی روز آن هم خودش که کوکب

 .میز سر بیارید، تشریف دیگه دقیقه

 دنبال به. دکن جستجو اینترنت در کمی تا رفت کوروش اتاق به سرعت به و گفت بخیر شب پدرش به شام از بعد شقایق

 افاطر سازی کلید هیچ. نشد پیدا بخوری درد به چیز اما کرد؛ جستجو یشانمحله در کلیدسازی و قفل نزدیکترین
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 با کند یداپ دفتر قفل کردن باز برای ساز کلید یک و برود بیرون خانه از شده طور هر گرفت، تصمیم پس. نبود منزلشان

 . رساند صبح به را شب آن فکر این

*** 

 خاطرات دفترچه: چهارم فصل

 با اآنج در. شود آماده منزل از خروج برای و خورده صبحانه تا رفت آشپزخانه به او. شد صبح باالخره شقایق سخت شب

 دیدن با سردار آقای. کردمی چک را مجازی هایروزنامه اخبار میز سر که کرد برخورد بود،شده بیدار زود صبح که پدرش

 کشیده؟ بیرون رختخواب از زودتر رو تو اتاقت تغییرات اشتیاق که بینممی: گفت و زد لبخند او

 رو کارها هک مشتاقم واقعا درسته... سالم: بوسید را پدرش گونه و داد پاسخ گرمی لبخند با را خان همایون لبخند شقایق

 شدید؟ بیدار زود اینقدر چرا شما اما کنم؛ تمام مادر آمدن از قبل

 .گردمبرمی زود اما بیرون؛ برم ساعت دو یکی باید: گفت و گذاشت شقایق دهان در را آمادهاش لقمه خان همایون

 ارشسف که ایپرده طورهمین. آورندمی را خواب سرویس برگردم من تا احتماالً. بریزم چایی برایت تا بشین: داد ادامه و

 اریک خودت. بچینند رو هااون تا کجاست کدام هر جای بگو فقط. ببرند اتاقت به رو لوازم کارگرها بگذاری بهتره. دادی

 باشه؟. نکن

 بخرم یزیچ یک خواممی. بیرون برم دقیقه چند خواستممی فقط. قبوله: برد باال تسلیم نشان به را دستهایش شقایق

 دید؟می اجازه

 .بگیرند برادرات بگو بخری؟ خواهیمی چی: داد جواب کند شک اینکه بدون خان همایون

 .بدید اجازه میشه. بگیرند چی دونندنمی که هااون خواممی خاص چیز یک من پدر، نه: کرد اخمی شقایق

 چیزی؟ چه: کرد مقاومت خان همایون
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 روش ابیق قبال میاد؛ یادتون رو هست تختم روبروی دیوار روی که میخی اون: بود کرده آماده قبولی قابل توضیح شقایق

 .باشه تهداش خوبی نمای تخت روبروی که کنم پیدا چیزی یک باید. بمونه خالی جورهمین خوامنمی. شکسته حاال و بوده

 ره رو تو تا کنم خبر رو مادرت راننده خواهیمی اگر بری؛ تنها تونینمی که تو عزیزم ولی: داد تکان سری خان همایون

 ببره؟ خواهیمی جا

 .نباشید نگران میرم پیاده. هستم نزدیکی همین نه: کرد اصرار شقایق

 .برو کوکب با داری کار نزدیکی این اگر خوب: گفت تفاوت بی دوباره خان همایون

... کنم خرید خودم سلیقه به خواممی درضمن. داره کار خیلی کوکب تازه. نیستم بچه که من!... پدر: کرد اعتراض شقایق

 . کنم خرید راحت بذاره نداره امکان بیاد، همراهم کوکب اگر که دونیدمی شما

 .کنممی خواهش پدر: کرد التماس

: مدآ کوتاه بنابراین. بخرد دارد دوست آنچه تواندنمی ببرد خودش با را کوکب شقایق اگر که دانستمی خان همایون

 نتونی شاید و است جمعه امروز باشه، یادت البته ببر؛ همراه هم رو تلفنت... برگرد زود... نشو دور فقط. برو باشه

 .باشند باز که کنی پیدا رو زیادی هایمغازه

 .خانم کوکب به بخصوص. رفتم کجا نگید، کسی به پس دونم،می: گفت و پرید جا از شقایق

 .برو نیامده تا پس: گفت و داد سر بلندی یقهقه بود،دریافته را شقایق مقصود که خان همایون

 برای. نبیند را شقایق خروج او تا کرد مشغول آشپزخانه در را کوکب پدرش. شد خارج خانه از که بود نشده ده ساعت

 یدنرس. ببرد خود همراه را او خواستنمی فقط کند، تحمل باید را کوکب غرغر چقدر بازگشت موقع که نبود مهم شقایق

 علت هک قبل یدفعه برعکس باراین زیرا نبود؛ سخت آخر بار مثل بود، کرده تصادف آنجا در قبل ماه سه که چهارراهی به

 .شد خارج منزل از اسپرت هاییکفش با بود بلندش پاشنه هایکفش تصادفش
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 راه رچها طرفآن که بزرگی فروشیگل کنار و کرد نگاه اطراف به خوردمی چشم به خیابان در کمی جمعیت و بود ابری هوا

 مغازه متاسفانه. کرد جلب را توجهش بود، شده نقاشی بزرگ کلیدی آن روی که کوچک ایکرکره در یک داشت، قرار

 و درسان چهارراه طرفآن به را خود بود نشده ناامید هنوز که شقایق. شد خواهد باز کی که نبود معلوم و بود بسته هنوز

 .رفت فروشیگل داخل به مستقیم

 یباز بهشت آن به شخصی ورود از مغازه صاحب کردنآگاه برای که شد نواخته سرش باالی زیبایی زنگ در، شدن باز با

 .ایستاد در کنار بود شده گیج هاگل عطر از ورود از بعد که شقایق. بود

 یرهخ چشمان و باز دهان با که جوان به او. دید کار لباس با را جوانی مرد هاپله باالی در شقایق. بود پله چند در، روبروی

 میشه؟ باز کی سازی کلید مغازه این که دونیدمی شما بخشید،می... سالم: کرد سالم کرد،می نگاهش

 .میاد ده ساعت روز هر سید سردار، خانم بله: گفت و داد قورت را دهانش آب زد پلکی جوان کارگر

 شناسید؟می را من شما: پرسید زده وحشت نداشت، مرد آن از را نامش شنیدن انتظار که شقایق

 بشناسم؟ نباید: پرسید بود کرده تعجب که جوان

 شناسید؟می کجا از منو شما: پرسید دوباره بدهد مسخره سوال این به باید جوابی چه دانستنمی که شقایق

 .شناسممی را شما خانواده همه من خوب: داد پاسخ بود کرده تعجب بیشتر شقایق سوال از که هم جوان

 یک محکم کند، دیگری صحبت او کهآن از قبل و شد نزدیک جوان به سر پشت از هیکل درشت مردی وقت همین در

 مریا شما. میزنه حرف خیلی احمق این سردار، خانم ببخشید: گفت شقایق به دورگه صدایی با و زد او به گردنی پس

 داشتید؟

 اشکالی: داد جواب رفتمی خروجی در سمت به عقب عقب که طورهمان. بود ترسیده جدید مرد دیدن از که شقایق

 .کنهمی باز رو مغازهاش کی کلیدساز بدونم خواستممی فقط من... نداره
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 دهپوشان رنگی کاغذ و کارت و روبان انواع را آن پشت و داشت قرار مغازه گوشه در که میزی سمت به فروشیگل صاحب

 .میاد ده ساعت همیشه سید گفت که بچه این: گفت و نشست خود گردان صندلی روی. رفت بود،

 نداشت حرکت قدرت و بود دوخته چشم جوان دختر به شده گشاد چشمان و باز دهان با هم هنوز که شاگردش به رو

 .کارت دنبال برو وایسی؟ جاآن شب تا خواهیمی: گفت

 .شد ورد نقطه آن از و برداشت پله روی از را رنگی سبز کیسه سپس نشنیدند دیگر نفر دو که گفت چیزی لب زیر جوان

 . خداحافظ. میرم من پس ممنون: گفت بود رسیده در به حاال که شقایق

 .سرده بیرون. بمونید جاهمین بیاد سید تا: گفت کند نگاه شقایق به اینکه بدون گلفروش

 آنجا ار او آشناها از کسی اگر کهاین داشت، حُسن یک گلفروشی مغازه در ایستادن. انداخت خود ساعت به نگاهی شقایق

 تصحب دقیقه چند همان اما بود؛ کم آنجا در آشنا فرد یک دیدن احتمال که چند هر. نداشت خوبی صورت او برای دید،می

 را او هم راندیگ که نیست این بر دلیل شناسد،نمی را کسی او اگر که دبفهم شقایق تا بود کافی کارگرش و فروشگل با

 .میمونم منتظر جاهمین نباشم، کارتان مزاحم اگر متشکرم:  داد جواب قدردانی با پس. نشناسند

 .نباش ما کار نگران. راحتی جور هر: گفت او به کردن نگاه بدون دیگر باریک فروشگل

 گرفت تصمیم پس. شناختنمی را ساز کلید مرد او اما ببیند؛ را خیابان توانست،می بود ایستاده که جاهمان از شقایق

 .ببیند نیز را کلیدسازی مغازه درِ بتواند شاید. شود نزدیک در به کمی

 سید. کنی اذیت را خودت خوادنمی: داد قرار مخاطب را او دورگه صدای همان با. شد کار این دلیل متوجه که فروشگل

 .کنهمی باز رو مغازه ده راس

 .رسهمی دیگه االن: گفت و گرداند دیوار روی ساعت سمت به را سرش بعد
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 هیکال و کهنه هاییلباس با خمیده پیرمردی وقت همین در. بود ده دقیقا ساعت. کرد نگاه دیوار روی ساعت به شقایق

 و داد تکان فروشگل برای دستی مغازه داخل به کردن نگاه بدون و شد رد فروشیگل مغازه جلوی از آرام آرام بافتنی

 .کرد سالم

 .سالم: داد پاسخ بلند هم فروشگل

 هم به گونهاین که هاستسال مرد دو هر که زد حدس شقایق اما نشنیدند را یکدیگر صدای کدامهیچ هاآن کهاین با

 .کنندمی سالم

 ندیدی؟ را سید مگر نمیری؟ چرا: گفت شقایق به فروشگل

 منتظر جااین دادید اجازه کهاین از کنم، تشکر خواستم. میرم دارم: کند کنجکاو بیشتر را گلفروش خواستنمی شقایق

 .بمونم

 .بزنه سر ما به گاهی بگو برسان، کریم بابا به را من سالم. کنممی خواهش: گفت و داد تکان سری فروشگل

 . دبشناسن را من خانواده شهر همه اگر کنمنمی تعجب: گفت خود با فروشیگل از خروج حال در و داد تکان سری شقایق

 را رد لب زیر اورادی خواندن با داشت و بود داده باال را مغازه کرکره پیرمرد. گشت ساز کلید دنبال به و شد خارج مغازه از

 او هب بود، شده شقایق متوجه اول لحظه همان از که سید ولی شود مغازه وارد مرد پیر تا شد منتظر شقایق. کردمی باز

 .تو بیا ایستادی؟ آنجا چرا داری؟ کار من با: گفت

 سالم: شد تاریک مغازه وارد او دنبال به شقایق

 .علیکم سالمٌ: داد جواب و زد را برق کلید پیرمرد

 تمام. دبو کناری مغازه هایپله زیر باریک داالنی اصل در ساز کلید یمغازه. ببیند را اطراف توانست، چراغ شدن روشن با

 .داشت قرار کار ابزار چند و دستگاه دو باریکی میز روی دورتر کمی کلید و قفل انواع از بود، پر طرف دو دیوار
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 الح. شده سرد هوا: وگفت کرد روشن ای دکمه فشردن بار چند با بود چسبیده دیوار به که را کوچکی بخاری مرد پیر

 چطوره؟ پدرت

 .خوبه شکر خدارا: گفت و زد دریا به را دل بود شده غافلگیر دیگر یکبار که شقایق

 داری؟ کار چه نگفتی هنوز تو خوب: پرسید پیرمرد

 ودب انداخته شانه روی که کیفی داخل را دستش و آمد خود به آمده آنجا کاری چه برای بود کرده فراموش اصال که شقایق

 کنید؟ باز را قفل این تونیدمی: کرد خارج آن از را رنگ قرمز دفتر و برد

 زتا که بود کیفی همان توی کلیدش: پرسید و انداخت آن طالیی کوچک قفل به نگاهی و گرفت او از را دفتر پیرمرد

 دزدیدند؟

 " بوده؟ آنجا تصادف زمان در مرد این پس نرسید؟ خودم فکر به چرا" شد شوکه شقایق

 دید؟دی مرا روزآن هم شما: پرسید کرده صحبت کسی با اتفاق آن به راجع او بفهمند اشخانواده خواستنمی که شقایق

 دبردنمی رو شما داشتند، رسیدم من وقتی: گفت و شکست را کوچک قفل داشت، دست در که ای وسیله با پیرمرد

 .دیده رو چیز همه فروشگل جباری آقای اما بیمارستان؛

 قفل از: گفت و برداشت سرش پشت دیوار روی از دیگری کوچک قفل و گذاشت دفتر روی را شکسته قفل پیرمرد

 .بزن را این کنی، پیدا مناسب یه وقتی تا کنی قفلش که الزمه اگر اما ندارم خودش

 یدهرس اتمام به کارش سرعت این به نمیکرد فکر که شقایق. کرد دراز شقایق سمت به جدید قفل همراه به را دفتر و

 شد؟ تمام: پرسید تردید با باشد

 .برسان پدرت به مرا سالم. سالمت به. بله: داد تکان سری پیرمرد

 . میشه چقدر پولش که بفرمایید: گرفت را دفتر لبخند با شقایق

 .نداره قابلی: گفت و داد تکان هوا در را دستش سید
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 کنممی خواهش نه: بگوید باید چه تعارف این جواب در که دانستنمی رفت،نمی خرید تنهایی به بود هامدت که شقایق

 پس .کشیدید زحمت هم شما و کنم باز شه خراب کهاین بدون رو دفتر که بود مهم خیلی من برای چون شده؟ چقدر بگید

 .باشه راحت خیالم هم خودم تا کنم پرداخت رو اون هزینه تا بفرمایید

 .تومن هزار پنج میشه. بده را قفل پول فقط باشه: شد تسلیم دید را شقایق اصرار که پیرمرد

 هنوز ماا کرد؛ تشکر او از دوباره و گذاشت ساز کلید میز روی و کرد خارج کیفش از تومانی هزار پنج اسکناس یک شقایق

 .نداشت رفتن قصد هم

 یناناطم مرد آن به توانستمی آیا. سوزاندمی را زبانش حرفی شد پا به پا کمی و کرد مکث ای لحظه سردار کوچک دختر

 ؟ نگوید پدرش به چیزی قضیه این مورد در که کند

 .برو حاال. باشه راحت خیالت مونه،می خودمون بین دفتر موضوع: گفت و دریافت را شقایق نگرانی علت سید

: فتگ شرمندگی با و کشید خجالت بود، فهمیده را اشنگفته حرف پیرمرد اینکه از. شد سرخ گل، همچون شقایق گونه

 .ممنونم هم باز. نداشتم توهین قصد ببخشید

 که کرد رحم بهت خیلی خدا روز آن. باش خودت مراقب: داد هشدار او وبه گذاشت بخاری روی را سیاهی کتری پیرمرد

 .ندیدی صدمه زیاد

 .داد را او رفتن اجازه جمله این با

 برای کوروش با که مدتی تمام او رفت بود بانک کنار که پاساژی سمت به و شد خارج مغازه از سرعت به شقایق

 فروش هب آن در چیزهایی چه که بود، کنجکاو و گذشتمی پاساژ آن جلوی از رفتمی بیمارستان به دستش فیزیوتراپی

 . بود تزیینی و لوکس لوازم از پر ها مغازه از یکی او شانسی خوش از. رسدمی

 را خود سرعت به شقایق. انددوخته کوتاه را ها پرده که میزد غر کارگرها سر بر داشت کوکب رسید، خانه به شقایق وقتی

 خودش اما بماند؛ تنها دیگر دقیقه چند تواند،می خانم کوکب که دانستمی او کرد قفل را در و رساند کوروش اتاق به

 .آوردمی در سر آن محتوای از و دیدمی را دفتر داخل باید و نداشت طاقت دیگر
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 با. بود افتاده جانش به عجیب ایدلشوره. کرد خارج خود کیف از مقدس شیء چونهم را رنگ قرمز یدفترچه شقایق

 .بود نوشته طالیی رنگ به خوش خطی با اول صفحه در کرد باز را آن جلد احتیاط

 (سردار شقایق خاطرات دفتر اولین)

 .دید را خاطراتش صفحه اولین جاآن در و زد ورق را دفتر از دیگر برگی لرزان هایدست با

 نوآ دارم هدف یک من اما مینویسم کاغذ روی را خاطراتم دارم من واینترنت کامپیوتر عصر در که باشه مسخره شاید

 که ستا تصمیمی این.  کند دریافت من از سالگی هجده تولد کادو عنوان به را دفتر این داشتم ای بچه اگر که است این

 از دختر چه باشد پسر چه فرزندم میخواد دلم.  گرفتم شدم عاشقش و دیدم را رویاهام مرد وقتی پیش سال سه

 چه نشیری چه بد چه خوب چه بداند را همه میرسد دستش به دفترچه که زمانی تا امروز از پدرش و من بین که اتفاقاتی

 . نوشت خواهم او برای دفتر این در را چیز همه من تلخ

 به و باشد شده فرهاد عاشق او که بود ممکن چطور. بست محکم را دفتر. کرد آزاد بود کرده حبس سینه در که را نفسش

 وا شناخت برای و نشناخته خوب را فرهاد هنوز او اینکه مگر. داشت خواهد فرزندی آورچندش آدم آن از که کند فکر این

 .بگذراند خود عموی پسر با را بیشتری وقت بعد به لحظه این از بود، بهتر

 .ردک خواندن به شروع و زد ورق را دیگر برگی بیشتر توضیحات دنبال به. نبود راضی کار این به قلبا که شقایق

 به چطور نمیدانم دیگر.  شد دعوامون ونرگس داریوش با بازهم امروز.  غمگینم آن روز اولین در من و رسیده شهریور

 . شد نخواهم منصرف ازدواج این از عنوان هیچ به من که کنم ثابت آنها

 دادی؟ آزار فرهاد خاطر به را برادرت و خواهر چقدر احمق ای: زد نهیب خود به شقایق

 و ندک موکول بعد به را دفتر خواندن باید او پس. است بازگشته پدرش که بود آن از حاکی آمد، می بیرون از که صداهایی

 کمد در و کرد قفل را دفتر سریع فکر این با. کند کمک بقیه به جدید لوازم چیدن در و برود اتاقش به زودتر چه هر

 .شد مواجه بودند ایستاده او اتاق در جلوی که رز و نسترن پدرش، و کوروش با و خارج اتاق از. نمود پنهان کوروش

 سالم جون عمه: دوید او سمت به نسترن
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 .آمدی خوش. عزیزم سالم: داد جا آغوشش در را دخترک شقایق

 .آورده در بال اشعمه دیدن با چطور ببین. سالم: گفت لبخند با رز

 راتب اتاقی چه ببین بیا کردی؟ فرار خانم کوکب دست از شده چی: پرسید دید خودش اتاق در پشت را او وقتی کوروش

 چیده؟

 بیچاره دختر که بود چنان اتاق داخل آشفتگی. شد اتاق وارد و داد جواب را برادر شوخی اجباری لبخندی با شقایق

 .گرفت سرگیجه

 را اینجا نشده، شب تا بهتره، یاال: گفت کوروش به دوخته چشم درهم اتاق به مبهوت و مات او دید، که خان همایون

 .کنه درست ناهار بره باید خانم کوکب. کنید مرتب

 ایید،بفرم: شد خارج اتاق از لبی زیر غرغری با. است خانه آقای غذای یتهیه اشاصلی وظیفه دانست،می که خانم کوکب

 کنید؟می کار چه ببینم. بچینید شما

 را اینجا ما تا پس خوب: گفت پدرش به رو و آورد در را کتش بود آمده شقایق به کمک برای اصل در که هم کوروش

 .کنید استراحت کمی هم شما دیم،می سروسامون

 دهش خسته حسابی کارگرها. کنید تمومش زود فقط باشه: شد خارج اتاق از و داد تکان دو آن برای دستی سردار آقای

 .اند

 .کنم کمک خواممی منم: گفت شادی با و کشید سرک اتاق داخل به نسترن

 مخان کوکب به ناهار برای باید عزیزم بیا: رفت آشپزخانه سمت به شوهرش پدر دنبال به و گرفت را کودک دست رز

 .کنیم کمک

 غذا یستمن بلد که من ولی: گفت زبانی شیرین با. باشد داشته حضور شقایق اتاق شلوغی در داد،می ترجیح که نسترن

 .کنم درست
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 .میکنم خانم کوکب کمک هم من. کن نقاشی بزرگ پدر برای تو نیست مهم: داد جواب رز

 شد امتم کار وقتی. چیدند شقایق یسلیقه به را اتاق یکساعت مدت در کارگر دو همراه به شقایق و کوروش او رفتن با

 :زد هم به محکم را هایشدست شقایق

 .بود ذهنم توی که شد، چیزی همان دقیقا این -

 .نباشید خسته. ممنونم همگی از: کرد تشکر بودند، کرده گوش هایشحرف به مدت تمام که مرد سه هر از و

 را هانآ دستمزد باید که کرد اشاره برادرش به شقایق اما خواستند؛ رفتن اجازه خوشحال دیدند، را او رضایت که کارگرها

 احتاستر و منزل برگردید. نباشید خسته: گفت کارگران به بود، دریافته را کوچکش خواهر اشاره که کوروش بپردازد

 .بخواهید زودتر خودتان اینکه مگر بدهند؛ حقوقتان با را پاداشتون میگم حسابداری به من. کنید

 ممنون نکنند رد غیبت روز دو این که نکنید، فراموش لطفا فقط خوبه موقع همون آقا نه:داد جواب کارگرها از یکی

 .شیممی

 .سالمت به برو هستند جریان در منشبزرگ آقای. راحت خیالت: کوروش

 کارگرهای از آقایون این: پرسید کوروش از تعجب با. هستند مزد روز کارگرها این کرد،می فکر لحظه آن تا که شقایق

 هستند؟ کارخانه

 هخون میاریم کارها این برای غریبه کارگر ما کردی فکر پس: گفت و زد کنار پیشانی روی از را خواهرش موهای کوروش

 کنه؟می زندگی توش خوشگلی این به دختری که ای

 به خوش :گفت و داد برادرش کوچکترین تحویل زیبایی لبخند بود داده قرار تاثیر تحت را او برادرانش درایت که شقایق

 .هست بهم حواسشون طوراین همه که من حال

 بوی است، ممکن که کردند اصرار پدرش و کوروش زیرا بخوابد؛ برادرش اتاق در دیگر شب یک شد مجبور شقایق

 .دهد آزار را او دیواری کاغذ چسب



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 109 

 تا. نمود خاموش را آن بدجنسی با و کرد خارج کیف از را همراهش تلفن شقایق اش،خانواده و کوروش رفتن با

 یهبق امشب داشت، تصمیم او زیرا نشوند؛ مزاحمش شانموقعبی تماس با قبل شب مثل هم شب آن هایشخواهرزاده

 .بخواند را دفترش

 هچ تا و صفحه چند دفتر مطالب که بداند خواست، کنجکاوی روی از و گشود احتیاط با دیگر باریک را دفتر شقایق

 چشمان جلوی که یافت آن در عکس قطعه یک تعجب با میزد، ورق را دفتر هایبرگ که زمانی شده، نوشته تاریخی

 در اییخوان خط با که را ای جمله و بود عکس پشت. دید شقایق که چیزی اولین. بود شده پنهان دفتر میان در متعجبش

 :خواند بود،شدهنوشته عکس پشت

 تو همیشگی عاشق/ اسفند هفت/ باعشق/ همسرعزیزم به

 .عاشقه هم است، شاعر هم عزیزمان، عموی پسر: گفت خود با و کرد تمام را جمله نفرت با شقایق

 مانیچش با ناشناسی جوان مرد فرهاد آشنای یچهره جای به اما ببیند؛ را او یچهره تا برگرداند را عکس حوصلگی بی با

 ککوچ جعبه و بود زده زانو هابرف میان در. داشت تن به آبی پلیوری که تراشیده صورتی سفید، هاییدندان عسلی

 نهات که آباژور نور جلوی را عکس لرزان هایدست با شقایق. میزد لبخند او به و کردمی عکس یبیننده تقدیم جواهری

 در را او زمانهم تعجب و وحشت. کرد خیره را چشمانش باز جعبه درون زیبایی یحلقه. گرفت بود اتاق روشنایی

 را او اقشات تلفن زنگ صدای کهاین تا. شنیدمی چیزی نه و دیدمی چیزی نه زیرا مرده؛ کرد، احساس ثانیه چند. برگرفت

 و دشو بیدار پدرش بود، ممکن خراش گوش صدای آن با و کند قطع را اتاقش تلفن که بود کرده فراموش او آورد خود به

 به را ودخ سرعت به. کند فکر بیشتر نداشت، وقت شقایق. بیاید پایین آن، به دادن جواب برای باال یطبقه از بخواهد،

 که داندب خواستمی فقط. کند صحبت کسهیچ با نداشت وقت االن. کشید بیرون پریز از را تلفن سیم و رساند اتاقش

 گریدی کس به متعلق حتما. نبود او مال عکس مسلما زیرا کند؛می چه او خاطرات دفتر در و کیست به متعلق عکس آن

 .بدهد پس صاحبش به را آن بعد تا داشتهمی نگه جاآن را آن شقایق و بوده

 ریبف اشخانواده طرف از تمام ماه سه که کند باور خواستنمی شقایق اما نبود؛ قبول قابل نیز خودش برای توجیه این

 او. بازگشت اتاق به و برداشت آب بطری یک یخچال از رفت، آشپزخانه به. کند فکر بتواند، کهاین برای و است خورده
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 ینا به نباید و نبود درست اصال این. دهند فریب را او اشخانواده باید چرا کند؛ گیری نتیجه فکر بدون خواستنمی

 .کردمی قضاوت سرعت

 اجآن تا و کرد باز را بطری در. نشست برادرش تخت روی و کرد قفل را اتاق در شود، راحت خیالش کهاین برای باراین

 افراد هب من احساسات تونینمی تو: شد خیره قرمز دفتر به و شد آرام کمی اینکار با خورد آب نفس یک توانست،می که

 .کنی عوض را خانوادهام

 .زد ورق و برداشت را دفتر شد مسلط خود به کمی حرف این با

 شهریور هشت

 نه و پدر هن هفته این توی نمیکنه گوش حرفهایم به اصال نرگس.  بنویسم تو برای نمیتونم حتی که ناراحتم اینقدر

 تا داد اجازه شهرام و من به دادگاه ، ماه شش از بعد باالخره پیش روز سه.  اند نداده را هایم سالم جواب حتی داریوش

 . کنیم ازدواج پدر اجازه وبدون قانونا

 داخل مرد یعنی کیست؟ شهرام این اصال داده؟ ازدواج اجازه شهرام و او به دادگاه که چی یعنی. بود شده گیج شقایق

 .خواندمی را مطلب بقیه باید فهمیدنش است؟برای ناشناس شهرام همان عکس

 نقشه خواهرم بازهم که میترسم.  نمیکند صحبت من با هیچکس و میبرند سر به سکوت در روز سه این در خانواده تمام

 سیلی همه جلوی شنید را خبر این وقتی که است عصبانی آنقدر او.  کند جدا هم از را شهرام و من تا بکشد دیگری

 سوزد می پوستم روی انگشتانش جای هنوزهم زد صورتم به محکمی

 شهرام اب شقایق که خواستهنمی نرگس چرا بود؟ زده کتک را او نرگس. میشد دیوانه داشت شقایق. نبود کردنی باور این

 ود؛ب کرده تار را دیدش جلوی گرمش هایاشک سیالب. کرد خواندن به شروع اشک از پر چشمانی با شقایق کند؟ ازدواج

 .داد ادامه سماجت با او اما



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 111 

 به او از دارم دوست که مردی با ازدواج برای کرد مجبور مرا پدر اما نبودم راضی کار این به هم من خود که میداند خدا

 من به بد دختر یک چشم به همه.  کنیم ازدواج هم با ما تا داده اجازه تحقیقات از بعد قاضی که حاال و کنم شکایت دادگاه

 . الله حتی.  میکنند نگاه

 من عشق مثل چه عشقه عشق،!!!!.  بگیره ایراد من شدن عاشق از نباید. شده شاکری هومن عاشق خودش که ای الله

 . کرد سرزنش شدن عاشق خاطر به را کس هیچ نباید من نظر به.  یکطرفه اون مثل وچه دوطرفه

 خاطر به اشخانواده با او که کند باور توانست،می چطور. کرد خشک دست پشت با را صورتش روی هایاشک شقایق

 .باشد عاشق هم تودار الله کرد،باورنمی حتی است؛خورده سیلی خواهرش از حتی و رفته دادگاه به جنگیده، مرد یک

 نآ فردای که است شبی به مربوط آن تاریخ که دید تعجب با. زد ورق را دفتر از دیگری برگ پس. نداشت طاقت دیگر

 .استکرده تصادف او روز،

 شهریور نوزدهم

 من اما کنم نظر صرف کار این از تا میخواهند من از همه.  همیشگی حرفهای همان بازهم زندگیمه شب بدترین امشب

 به ونقان که همانطور میکنم شرعی را عقدمان و میروم محضر به شهرام با فردا که گفتم آنها به پیش ساعت یک همین

 . داده اجازه ما

 شهرام قانونی و شرعی همسر من فردا از کنم غافلگیر را او فردا میخواهم.  ام نداده شهرام به را مژده این هنوز البته

 ، مان خانه یعنی بروم اش خانه به زود صبح باید هستم بهپور

 یخواستم دلم خیلی گرفت تماس نیم و یازده ساعت شب هر مثل شهرام.. ببینم را او شود خارج منزل از آنکه از قبل باید

 اعثب خبر این شنیدن از پس زیبا چشمهای اون العمل عکس دیدن اشتیاق اما کنم مطلع تصمیمم از را او امشب همین

 . بود خواهد خاطره پر روزی ما همه برای فردا.  بخوابم زود بهتره پس.  کنم صبر فردا تا شد

 هیچ و گذشته ماه سه که کجایی تو: گرفت دست در را شهرام عکس. بست را دفتر شقایق. بود خالی دفتر هایورق بقیه

 نگرفتی؟ من از سراغی
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 لندب بلند و نمود اتاق در زدن قدم به شروع رفتمی راه باید کردن فکر موقع که همیشه عادت به و شد بلند تخت روی از

 هب ما که زمانی و بوده دروغ تصادف موضوع شاید اومده؟ سرش بالیی نکنه نیومده؟ سراغم اون چرا:  میزد حرف خود با

. امفتهر بیمارستان به جاآن از من و شده ربوده من کیف که دونستمی ساز کلید نیست طوراین نه... رفتیممی محضر

 اون از چیزی که من چطوری؟ اما... کنم پیدا را شهرام این اول باید... بشم خبر با ماجرا اصل از تونممی چطور خدایا

 .ترکهمی داره سرم خدا وای.  دانمنمی

 نگز اتاقم به فرهاد از بعد پیش شب دو که مردی. احمق ای: کوبید خودش سر بر مشت با بارهیک و ایستاد لحظه چند

 . ونیم یازده ساعت راس درست. بوده خودش زد

 هشمار و آدرسی که من.“ بگیرم تماس خودم بودم مایل اگر ”گفت که اون کنم، کار چه حاال: نالید و نشست اتاق کف

 اتاق وشیگ چطوری؟ اما کنم؛ پیدا رو تلفنش شماره میشد، کاش نگیره؟ تماس دیگه که ممکنه یعنی. ندارم ازش تلفنی

 به مربوط که چیزهایی همه حتما خدایا ندارم؟ او از دیگری چیز هیچ عکس این از غیربه من یعنی. نداره نمایشگر که من

 .شده دزدیده که است کیفی توی بوده اون

 .آوردمی زبان به رسیدمی فکرش به چه هر و میزد حرف خودش با ریزیک توقف بدون شقایق

 حل را امعم این تواند،نمی نیاورد، دست به را اشحافظه که زمانی تا او یعنی. کرد فرو قلبش در را تیزش چنگال ناامیدی

 ار حقیقت وقتهیچ هاآن نداشت، امکان این که دهند توضیح برایش را چیز همه بخواهد خانوادهاش از اینکه مگر کند؟

 .کرد پنهان سردش هایدست پشت را صورتش شقایق. گفتندنمی او به

 ردکمی فکر خانواده افراد تک تک به راجع بیشتر چه هر و کردمی پیدا معنی او برای اش خانواده رفتارهای و هاحرف حاال

 .آمدنمی بر دستش از کاری هیچ اما ریخت؛می اشک بیشتر

 و شود خارج منزل از تنها وقتهیچ گذاشتندنمی چرا و بودند برده شمال به را او تصادف از بعد چرا که فهمید باالخره

 چرا بود دیگر راز یک خود این اما. کردند موافقت فرهاد و او نامزدی خوردن بهم با سرعت این به چگونه طورهمین

 حتی ترسیدند؟می فرهاد از همهاین آنها چرا کردند؟ معرفی او نامزد را فرهاد هاآن که داشت دلیلی چه فرهاد؟

 .باشند همدست آنها با هم الدن و الله حتی که نمیشد باورش نبودند؟ آدم این رنجاندن به راضی هایشخواهرزاده
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 نشان اشکردهورم هایچشم سوزش و سردرد اما رفته خواب به وقت چه که نفهمید شقایق. بود صبح هشت ساعت

 کوکب صدای. استدویده کیلومترها انگار که کردمی درد قدرآن بدنش. استریخته اشک وقفهبی هاساعت که دادمی

 باخبر ماجرا اصل از او که فهمیدندمی دیگران نباید. آورد خود به را او کردمی صحبت آشپزخانه در پدرش با که خانم

 شب خیمه این عروسک او بود قرار که حاال. کند کشف را حقیقت تمام برانگیزد را دیگران شک اینکه بدون باید. شده

 خودش نیز آن بازیگردان تا گرفتمی دست به خود را هاطناب اینبار اما کرد؛می بازی او. نبود ایچاره هیچ باشد، بازی

 شوق و ورش آن با که اتاقی. رفت خود اتاق به. گذاشت دستیش کیف توی را دفتر برخواست جای از تصمیم این با. باشد

 میخ روی تا بود خریده قبل روز که شقایق گل ای نقره تندیس حتی. نداشت برایش جذابیتی هیچ دیگر بود داده تغییرش

 .شده ناپدید چیزها خیلی اتاق این توی از معلومه: انداخت میخ به نگاهی. کند آویزان

 .گردهبرمی سرجاش رفته بیرون اتاق این از که چیزی هر بزودی... آه: داد بیرون کشیده و صدا با را نفسش

 خیره عکس درون حلقه به و کرد خارج آن از را عکس. برداشت را دفترچه و کرد قفل را اتاقش در. کرد توقف لحظه یک

 کجاست؟ حلقه این: شد

 این یتو مطمئنم. نیست خبری نه: کرد زیرورو را انگشترهایش طبقه. بود باز جواهراتش جعبه جدیدش آرایش میز روی

 .ندیدم رو اون هم باریک حتی مدت

 بود؟ چی معروف حلقه از منظورش: بود کرده سئوال معروفش حلقه مورد در شاکری هومن رسید ذهنش به فکری

 اگتب شش و بزرگ گرد الماس نگین یک. گرفت حلقه قسمت عکس روی و کرد پیدا را آن بینزره و برداشت را گوشیش

 .داشت فردی به منحصر طرح انگشتر بود، درست طالیی، پهن پایه روی برلیان مستطیلی

 یک دنیا در چیزی هر. بود داده توضیح برایش انحصاری هایفیلم و هاعکس مورد در بارها الدن. نشست تخت روی

 سرقت کارش صورتاین غیر در اثر صاحب اجازه با مگر. بود ممنوع بقیه برای آن از استفاده و داشت اولیه سازنده

 .کنم پیدا رو انگشتر این طراح تونممی پس: میشد محسوب
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 کردن یداپ. شد خسته باالخره. نکرد پیدا آن به شبیه انگشتری هیچ اما کرد؛ جستجو ساعتی نیم و کرد باز را تاپ لپ

 .خواستمی زیادی وقت حلقه طراح

 .بپوشاند را قبل شب گریه آثار تا کرد مالیمی آرایش. پوشید مناسبی لباس و گرفت دوش. رفت حمام به

 ؛شد خارج اتاق از خانواده گر توطعه اولین با شدن روبرو برای و کرد پنهان تخت تشک زیر را عکس و خاطرات دفترچه

 .بود برداشته بزرگ قدم یک هدفش به رسیدن برای کند، بازی خوب را خود نقش پدر جلوی توانستمی اگر

. ردفش را گلویش بغض پدرش دیدن با. شد وارد آرامی به شقایق. بود صبحانه خوردن مشغول آشپزخانه در سردار آقای

 زنی را خودش که خونسردی با اما اند؛گفته او به لحظه آن به تا هاییدروغ چه داند،می که بزند فریاد خواستمی دلش

 .سالم: بوسید را او گونه و کرد سالم خان همایون به کرد متعجب

. نبشی بیا. عزیزم بخیر صبح: داد را جوابش کند نگاه او صورت به کهآن بدون. بود روزنامه اخبار غرق که خان همایون

 سابیح بوده، خاموش که هم همراهت تلفن. نخوابیدی اتاقت توی دیشب. بگیر تماس مادرت با شد تمام که اتصبحانه

 .شده نگران

 مادرش با خونسردی همان با گرفت، تصمیم نشد، او در تغییری متوجه سردار آقای که جاآن از اما بود؛ حوصلهبی شقایق

 دلم. دندبرگر زودتر کاش. کنم صحبت مامان با حتما باید. بودم خسته خیلی دیشب آره: داد جواب پس. کند صحبت نیز

 .شده تنگ براش

 و صورت به توجهبی خان همایون. هستند خونه فرداشب. باش خوشحال پس: گفت و برخواست خود جای از پدرش

 یوانل یک. کشید راحتی نفس شقایق او رفتن با. شد خارج آشپزخانه از شقایق یشبانه یگریه از کرده پف هایچشم

 مریم ارهشم و بازگشت اتاقش به بنابراین. کردمی صحبت مادرش با باید. سرکشید نفس یک و ریخت خود برای شیر

 پرهیجان صدایی با و نشسته دوربین جلوی خواب لباس با که دید را مادرش خوردن زنگ دوبار از بعد گرفت را خانم

 شقایق... الو: داد جواب

 میای؟ کی... مامان:داد پاسخ گریه با و بگیرد را خود جلوی نتوانست شقایق
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 کجاست؟ پدرت... کنی؟می گریه چرا... ؟ عزیزم شده چی: پرسید نگرانی با بود، شده شوکه که خانم مریم

 فقط. نیست چیزی نباش نگران. اتاقش به رفت پدر: گفت و کرد پاک لباس آستین با اشگونه روی از را اشک شقایق

 .شده تنگ دلم

 بگو کوکب به. عزیزم کنارتم نه ساعت شب فردا ترسوندی، و من که تو: کشید راحتی نفس بود شده آرام حاال که مادر

 یک ما نگذاشتند، دخترها این. خوره می بهم داره حالم خوردم مزهبی غذاهای بس از. کنه درست برام بامیه خورشت

 .بخوریم حسابی و درست غذای

 .خواهیدنمی دیگهای چیز. باشه: گفت و زد لبخندی شقایق

 .بیارم برات خواهینمی خاصی چیز تو. خوشگلم دختر نه: داد جواب پس شده آرامتر شقایق که فهمید خانم مریم

 .بیا زود فقط نه: داد جواب بود شده آرام مادرش صدای شنیدن با که شقایق

 با دهش وابسته مادرش به قبل از بیشتر او، کنار در ماه دو گذراندن و تصادفش از بعد شقایق دانست،می که خانم مریم

 نباش نگران. برگردم زودتر خوادمی دلم. شده تنگ برات دلم خیلی منم: کرد استقبال احساس این از خوشحالی

 .کن قطع دیگه امخونه فرداشب

 .شب فردا تا خداحافظ پس: کرد موافقت آرامی به شقایق

 رسردا خانم دیدن با و بگیرد را خودش جلوی نتواند، که ترسیدمی نگران، هم و بود خوشحال هم مادرش بازگشت از او

 ریدیگ هایدروغ با توانستند،می هاآن. کند آب بر نقش کشیده حقیقت فهمیدن برای که اینقشه و دهد لو را چیز همه

 وروبر خود خون هم زن پنج با و ماندمی منتظر باید نداشت ایچاره اما کنند؛ مسدود برایش را حقیقت به رسیدن راه

 از هست هرچه و ندارند فامیلی یتوطئه این در مهمی نقش برادرهایش و خواهر همسران که میدانست شقایق. میشد

 یافتن با تا شود منتظر و نکند اطمینان هاآن از کدامهیچ به دیگر که گرفت تصمیم پس. باشدمی خودش یخانواده سمت

 روبرو. آورد دست به اند، کرده پنهان او از اشخانواده که اتفاقاتی و خود مورد در را چیز همه بهپور شهرام از نخی سر

 برادر دو با خواست،نمی دلش حتی او ،بود پدرش از تر سخت خیلی آمدند، بعدازظهر که داریوش و کوروش با شدن
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 ترشناسحق که شقایق کردند، تعریف اتاق دکوراسیون تغییر از و رفتند اتاقش به هاآن وقتی اما کند؛ صحبت فریبکارش

 و اردبگذ جگر روی دندان اند،گفته او به دروغ همهاین چرا نشده مطمئن که زمانی تا کرد سعی و شد ترمالیم بود، هاآن از

 .باشد داشته خانواده همه با عادی رفتاری

 خهآ سرنزدم، روز چند این که ببخش: کرد بازدید را اتاق نبود، آن در فریب از نشانی هیچ که گرمی لبخند با داریوش

 .میشه دوبرابر کارش سال آخر تا رندمی مدرسه ها بچه وقتی از آخه کرد، عذرخواهی هم یاس. بود شلوغ سرم

 .مهمتره هابچه درس. نداره اشکال اصال: گفت دلخوری بدون شقایق

 یخوب پاداش که داد قول او و داشته اتاق تغییرات در مهمی نقش چه خانم کوکب که کرد تعریف داریوش برای کوروش

 مادرشان که شب فردا شد قرار و کردند خداحافظی او از ایــوسه بـ با برادر دو هر. بدهد او به کشیده که زحمتی برای

 .بیایند دیدنش به همه گردد،می باز

 برای رزنپی. نبود ساختمان در کوکب اما گشت؛ خانم کوکب دنبال به. باشد تنها خواست،نمی که شقایق دوآن رفتن با

 .بود رفته ساختمان پشت در خود آلونک به استراحت

 .بزند کوکب و کریم بابا اقامتگاه به سری خانه به بازگشتن از پس بار اولین برای تا پوشید، گرمی لباس

 را کوچکی و قدیمی ساختمان بود، ایستاده که جاآن از. رساند ساختمان پشت به را خود و کرد عبور سرد و خالی باغ از

 .بود کرده جدا زمین سطح از را آن کوتاه یپله دو و پنجره سه اتاق، دو. داشت آجری نمای که دید

 هیچ و ودب تاریک جا همه. دوخت چشم کهنه بنای آن کوچک هایپنجره و چوبی سفید در به و ایستاد ها پله پایین شقایق

 .نمیشد شنیده داخل از صدایی

 ارک چه اینجا جان خانم: آورد بیرون تاریک اتاق از را سرش باباکریم و شد باز درها از یکی که برگردد خواست شقایق

 .خوریمی سرما شده سرد هوا کنی؟می

 .زدیمی صداش خوب داشتی کار کوکب با اگه: داد ادامه بماند شقایق جواب منتظر کهآن بدون
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 ست؟نی خانم کوکب... بخورم هوا خواستممی. نیست مهم: کشید سرک اتاق داخل به بود ایستاده که همانجا از شقایق

 .تو بفرمایید: رفت کنار در جلوی از کریم بابا

 .انداخت اتاق داخل به را خود معطلی بدون بود کرده یخ حسابی چون و آورد در را هایشکفش شقایق

 داری؟ الزم چیزی کنی؟می کار چه اینجا مادر وای: پرسید تعجب با آمد بیرون دیگر اتاق از خانم کوکب

 ردس خیلی اتاقتون :شد چندشش فرش سردی از و گذاشت اتاق نمای نخ و کهنه فرش روی را اش کرده یخ پای شقایق

 نیست؟

. تونِهتن توی سرما هنوز اومدی، بیرون از شما: کرد راهنمایی گازی بزرگ بخاری کنار اتاق باالی سمت به اورا کریم بابا

 .گرمتره اینجا

 انگشتانش نوک گذاشت بخاری گرم بدنه روی را دستانش و نشست ای سرمه مخمل مخدهِ روی بخاری کنار شقایق

 .انداخت نگاهی اطراف به و کشید پوستش درون به را بخشیلذت گرمای

 بر استیل سماوری.  کرد راجلب توجهش ها پنجره از یکی زیر کوتاهی میز بخاری، بجز. بود او اتاق از کوچکتر آنها اتاق

 درون که قندانی و استکان چند. داشت قرار قرمز ریز گلهای با سفیدی چینی قوری سماور روی و بود روشن آن روی

 وبیچ کمد. باشدمی هم کنار در چای خوردن شوهر و زن تفریح بهترین که میداد نشان بود، سماور کنار استیل سینی

 که. میشد دیده خانم کوکب سر پشت باشد مجاور اتاق در زد حدس شقایق که دیگری در. بود اتاق دیگر سمت ای کهنه

 .بود هاآن خواب اتاق شقایق ظن به

 کردی؟ ما از یادی شد چطور... آمدی خوش خیلی: کرد رها بخاری نزدیک تشکچه روی را خود کریم بابا

 .بودم سرگرم خیلی من ببخشید: گفت شرمندگی با شقایق

 .شدم نگران نبودید باغ توی امروز راستش. بینیممی را همدیگر همیشه ما خوب: داد ادامه و
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 پای تا. مکن ترکش تونمنمی کردم، عادت دیگه اما نکش؛ سیگار میگی همیشه شما: گفت و کرد روشن سیگاری پیرمرد

 .منه همراه گور

 نکشید؟ سیگار بودم گفته شما به قبال من یعنی واقعا؟: پرسید کنجکاوی با شقایق

 آن اام کردی؛می کارها خیلی این از قبل نیست یادتون شما. بله: گفت و داد بیرون دهانش از را خاکستری دود پیرمرد

 .کرد عوض را شما اتفاق

 تصادفه؟ شما منظور: پرسید کنجکاوانه شقایق

 ...رفته یادت چی همه فهمیدم وقتی. شدی عوض کامال تصادف از بعد تو. دخترم بله: داد جواب کوکب او جای به

 جخار منزل از تا بودم گرفته را شما جلوی روز اون کاش: داد ادامه کوتاهی مکث از بعد و انداخت پایین را سرش پیرمرد

 .نشی

 گرم ات بخور. دمه تازه بفرمایید،: گذاشت شقایق پای جلوی اینقره قندان و چای استکان سه با را سینی خانم کوکب

 .بشی

 به بتنس را خود خواستمی کار این با. گرفت دست در را داغ استکان و برداشت سینی توی از را چای بالفاصله شقایق

 .دهد نشان تفاوت بی جدید بحث موضوع

. وبهخ حالم من اما هستید؛ من نگران همهاین که ممنون. خواستمی چایی دلم خیلی مرسی: گفت ساختگی آرامشی با و

 بچه مثل رو من شما کنم،می فکر همیشه. هستید نگرانم که ممنونم خیلی شما از راستش. برگرده حافظهام بزودی شاید

 . دارید دوست خودتون

 .داری فرق خیلی برادرهات خواهر بقیه با تو چون مادر، معلومه: داد پاسخ اش جیغی جیغ صدای همان با کوکب
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 هک مغرور داریوش اون به نه شبیهی، بداخالق و بدجنس نرگس اون به نه: داد ادامه باباکریم هایاشاره به توجهبی و

 بهتر اونم از باز تو ولی باشه؛ دوتا اون از بهتر کمی یک کوروش شاید حاال کنار به اصال که نیلوفر. افتاده فیل دماغ از انگار

 .اردشیر آقا مثل درست. تریانسان و مهربونتر و

 گفتم صدبار .زن کن بس استغفراهلل،: گفت خانم کوکب به تشر با. کند ناراحت را شقایق خواست،نمی دلش که کریم بابا

 .خوریمی را نمکشون و نون داری که کسایی بخصوص. نزن حرف کسی سر پشت

 توی دارم هاستسال را داریوش نمک نه و خوردم حال به تا را نرگس نون نه من: گفت شرمندگی بدون هم خانم کوکب

 بزرگ خودم اگر رو؛ بچه دوتا این اما نزدم؛ حرف خانمش و خودش سر پشت دفعه یک. کنممی کار خان همایون خونه

 .نیستن خانواده این مال گفتممی کردم،نمی

 هستی؟ راضی اتاقت از خوب: کند عوض را حرف کرد سعی. بگیرد را کوکب زبون جلوی تواند،نمی دید که باباکریم

 از انبتو که نبود کسی کریم بابا زیرا کند؛ مهار برادرهایش و خواهر درمورد را کنجکاویش باید که شد متوجه شقایق

 را او جواب پس بگوید چیزی هاآن مورد در این از بیشتر تا دادنمی اجازه هم کوکب به بود پیدا که طوراین و کشید اوحرف

 .کردید کمک که ممنونم هم خانم کوکب و شما از. دارم دوستش خیلی. بله: داد ذاتیش خوشرویی با

 .میکنه جبران را زحمتتون گفته داداشم ضمن در: دهد پاداش هاآن به داده قول داریوش که آمد، یادش

 بابا نه. دهمی خودش جیب از کنهمی فکر ندونه کس هر. نکنه درد دستش: گفت و نشد کریم بابا جواب منتظر کوکب بازهم

 .مادر توست مال آنهم که میده شرکت از

 وقت هر تو. بده من به دیگه چایی یک: گفت و داد او به را چایش خالی استکان. کوکب هایزبان نیش از کالفه کریم بابا

 .کنیمی استفاده زیاد زبونت از نیست، گرم کار به سرت

 رارق سماور شیر زیر که استیلی ظرف درون را آب و شست گرم آب با و گرفت برقی سماور شیر زیر را استکان کوکب

 .بدهد راضیش و ساکت همسر به دیگری چای تا کرد خالی داشت
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 به هاتونهبچ چرا هستید؟ تنها چرا شما: پرسید نشه ناراحت خانم کوکب هایحرف از بیشتر کریم بابا کهآن برای شقایق

 زنند؟نمی سر شما

 خترد سوال این به مناسبی توضیح پیرمرد تا کرد، سکوت کرده ناراحت خیلی را شوهرش روز آن دانست،می که کوکب

 .بدهد فراموشکار

 یلیخ وقتی من: کرد بازگو طوراین جوان دختر برای را کوکب و خودش زندگی داستان و کرد صاف را اش سینه باباکریم

 با را من بزرگت پدر و کرد فوت زایمان موقع همسرم اما شدم؛ دختر یک صاحب و کردم ازدواج روستا توی بودم، جوون

 برای اونم و شهمی کشته دعوا توی مرحومش شوهر کنه،می ازدواج بوده جوون خیلی وقتی هم کوکب. آورد باغ به بچه

. کنیم واجازد هم با تا داد پیشنهاد پدربزرگت بودیم، تنها هردو چون. مرتضی آقا کوچکترش برادر با البته آمد؛ باغ به کار

 و مرحومت عموی نوبت و بود برگشته سربازی از پدرت. شدند بزرگ زود خیلی ها بچه... بود جوان پدرت موقع اون

 روز یک و شد کنجکاو بزرگت پدر کهاین تا. کردنمی قبول مرتضی آقا یعنی کوکب برادر اما اجباری؛ برن که بود مرتضی

. زیورشده من دختر عاشق اون فهمیدن همه که بود اونوقت میاره، بهونه رفتن سربازی برای چرا که پرسید اون از

 نمازیشپ با پدربزرگت. نبودند محرم هم به اصل در اما بودن برادر و خواهر مثل هااون آخه. ببین و بیا که پاشد به جنجالی

 سریع باشند راحت دو هر اینکه برای نداره اشکالی هاآن ازدواج که فهمیدیم همه وقتی و کرد صحبت مسجدمون

 ارک یک آبادان پاالیشگاه توی مرتضی برای سربازی از بعد و کرد تمام سرِما به را منت مرحوم آقای. کردیم عقدشون

 را پاهاش جنگ توی مرتضی آقا و شد جنگ بعد سال چند اما شدند دختر تا دو صاحب آنها هم بعد. کرد پیدا خوب خیلی

 .شد عوض کلی به اوضاع و داد ازدست

 سر شما به هاآن چرا کردند؟ ازدواج هاتوننوه. هستند کجا هاآن حاال.  متاسفم خیلی وای: کرد همدردی او با شقایق

 زنند؟نمی

 تهکش تصادف توی هام نوه از یکی. داد جواب کریم جای به و گرفت را چشمش گوشه اشک سفیدی دستمال با کوکب

 .شد

 چطوری؟ کرد؟ تصادف چی با چرا؟ آخه... خدایا وای: نالید دل ته از شقایق
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 زنهیم بهش ماشین یک خونه، از بیرون بود رفته که روز یک اما... ما دیدن اینجا بود آمده:  گفت و داد تکان سری کوکب

 .کردیم پیداش قانونی پزشکی توی بعد روز دو. میرهمی خیابون گوشه اونم. کنهمی فرار و

 .بگوید باید چه هاآن تسلی برای دانست،نمی شقایق

 یبرا و دانشگاهه استاد. کنهمی کار داره. نکرده ازدواج هنوز یکی اون اما: گفت دید، سنگین را اتاق جو که کریم بابا

 .شده کسی خودش

 دلم خیلی من. کردیدمی آشنا هم با را ما کاش ندیدم؟ را دخترتون یا او وقتهیچ من چرا پس واقعا؟: پرسید شقایق

 .ببینم را هاآن خوادمی

 کم خیلی ونا آخه. ببینیش بیای میگم اینجا آمد وقت هر. مادر باشه ،اما دیدیشون بار چند قبال: گفت خوشحالی با کوکب

 مادرم همیگ. کنهمی نگهداری را باباش داره یا کاره سر یا امبچه. بزنه ما به سری یک هاتابستان گاهی شاید. اینجا میاد

 .دلسوزه خیلی... کنم کمکش باید ندارم کاری وقتی من پس میشه خسته میکنه نگهداری بابام از روز تمام

 صادفت اون توی که آوردم شانس من: گفت دل در بود گرفته قرار اشخانواده و باباکریم زندگی تاثیر تحت که شقایق

 ار اشنوه هم سن این توی که کریم بابا بیچاره.  مرده زود خیلی که خانم کوکب نوه بیچاره. ندیدم تری جدی صدمه

 .کنند نگهداری اون از باید اش نوه و باباکریم دختر و شده معلول دامادش هم و داده ازدست

 ندیدی؟ رو شقایق... کوکب: شد شنیده آیفون از پدرش صدای که بود غرق خود افکار در شقایق

 نگران... شدید بیدار آقا سالم: فشرد را دیوار روی آیفون خاکستری دکمه و برخواست زمین از زحمت با خانم کوکب

 .خوردیممی چایی داشتیم. اینجا آمده بوده تنها خانم شقایق نباشید

 .بیا هم تو کوکب. داریم مهمون خونه، بیا بابا شقایق: گفت خان همایون

 کی مهمون؟: پرسید زودتر کوکب و دوختند چشم هم به تعجب با کوکب و شقایق. شد قطع که خان همایون صدای

 .نداریم هم مهمون معموال نیست، مادرت وقتی باشه؟ تونهمی
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 بینیمب بریم بیا: داد جواب پس آمده، یشانخانه به روز وقت این کسی چه بداند، بود، کنجکاو کوکب اندازه به هم شقایق

 کیه؟

 .شد خارج اتاق از و کرد خداحافظی کریم بابا از بعد

 مه با هاآن که دانستمی او که حاال و بود ترسانده را شقایق اول روز از که مردی. فرهاد جز نبود، کسی ناخوانده میهمان

 .بود شده اضافه ترسش حس به نیز نفرت. نیستند نامزد

 تماشای مشغول که پدرش به شقایق. کرد دراز شقایق سمت به را الغرش دست و برخواست جای از او دیدن با فرهاد

 کوکب. نشست ببیند را فرهاد نتواند که جایی پدر کنار. گرفت ندیده را فرهاد شده دراز دست و کرد سالم بود، تلویزیون

 .کنه فراهم را پذیرایی وسایل تا رفت آشپزخانه به او به توجه بدون هم

 اییچ باغبان با: گفت پرویی با و نشست او روبروی و کرد عوض را جایش زیباش عموی دختر توهین به اعتنا بی فرهاد

 خوری؟نمی خوراکی هرجایی و داری وسواس خوردن توی کردممی فکر خوردی؟می

 خونه از بخشی. نیست هرجایی جاآن اوال: داد جواب را توهین این بود عصبانی کافی قدر به او دیدن از که شقایق

 .بگیرم اجازه شما از نیست الزم باباکریم با چایی خوردن برای ضمن در. ندارم خوردن وسواس من ثانیا. خودمونه

 ودوانم بود تلویزیون تماشای مشغول که خان همایون و چسباند هم به را فرهاد هایلب مالحظه بدون و تند برخورد این

 .نشنیده را هاآن سخنان که کرد

 راجع عمو با بودم آمده: کرد رو را اش ضدحمله سریع خیلی بنابراین بگذارد پاسخ بی را شقایق حمله توانستنمی فرهاد

 .کنم صحبت عقدمون مراسم به

 نداریم خاصی مشکل که ما: کرد اضافه او خشم به اعتنا بی فرهاد اما شد؛ سفید رنگش و گشاد شقایق هایچشم

 .کنیم ریزیبرنامه تونیم،می صفر ماه بعداز هم مراسم برای و استآماده مانخانه

 ردانهخونس شده عصبانی چقدر شقایق دانستمی که خان همایون. کرد نگاه پدرش به. لرزیدمی خشم از شقایق هایلب

 که منه بچه آخرین شقایق. پسرم نیست بردار عجله کارها این هم بعد. مونده صفر ماه آخر تا ونیمماه یک هنوز: گفت
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 یشه،م خوب هوا هم. کنیم صبر اردیبهشت تا بهتره من نظر به. بگیرم رو مراسم بهترین براش خواممی. کنهمی ازدواج

 .بدهند انجام رو کارهاشون سرفرصت تونندمی ها بچه هم

 برای اما نشنیدند؛ سالن در حاضر نفر دو از کدامهیچ که کرد ایزمزمه لب زیر همیشگی عادت به و زد لبخندی فرهاد

 اعثب حریصش هاینگاه با زیرا برود؛ شانمنزل از زودتر چه هر او تا بود منتظر فقط. میگوید چه اون که نبود مهم شقایق

 را او هکاین برای دیگر یکبار لذا. است ناراحت و عصبی چقدر او بودن از شقایق که دانستمی فرهاد. میشد شقایق آزار

 ستقبالا برای. گردندبرمی فردا که گفتند، عمو دختر: گفت و کرد خان همایون به رو ببرد، لذت بازی این از و آورد خشم به

 .مانیممی منتظر جاهمین یا ریممی فرودگاه به هاآن از

 .استکرده دعوت شانجمع به فردا برای را خودش او که نمیشد باورش شقایق

 .میرن مادرشون استقبال به خودشون ها بچه بکشی، زحمت تو نداره لزومی: گفت او جواب در خان همایون

 هانآ و ریممی هم با خانم شقایق و من است طوراین که حاال پس. نیست زحمتی جان عمو نه: داد پاسخ پرویی با فرهاد

 .برن خودشون هم

 .بدهم انجام باید که دارم کار کلی خونه نمیرم، من: داد جواب بالفاصله شقایق

 .شما کمک جاهمین میام منم باشه: گفت شقایق خشم به اعتنا بی بود جواب همین منتظر که فرهاد

 .نزند فریاد او سر بر تا برد فرو دستش گوشت درون را هایشناخن خشم از کند کار چه دانستنمی دیگر شقایق

 چون ا؛بی حتما. باشه: گفت و رسید ذهنش به خوبی راه مرتبهیک اما. کرد نخواهد او به کمکی هیچ پدرش که دانستمی

 .کنه کمک اون به کارها توی که باشه باید نفر یک و تنهاست دست کوروش

 وشداری و نرگس برعکس زیرا نبود؛ بقیه مثل عموزاده این با درافتادن. رفت درهم فرهاد هایاخم کوروش نام شنیدن با

 .شود درگیر او با توانستنمی عنوان هیچ به فرهاد و نداشت ضعفی نقطه هیچ یکی این

 .کرد کج را هایشلب نامفهوم لبخندی و انداخت فرهاد به نگاهی چشمی زیر خان همایون
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 رایب. رفت خود اتاق سمت به و برخواست خود جای از و زد لبخندی بود گرفته دست به را اوضاع کنترل حاال که شقایق

 .آمد خواهید او به کمک برای فردا شما بگم و بزنم زنگ کوروش به میرم: داد توضیح نکند، دلخور را پدرش اینکه

 خود کوروش که خواهدکشید طول چقدر شقایق تلفن از بعد که باشد مطمئن توانستنمی. ندانست جایز را ماندن فرهاد

 . برم باید دیگه من جان عمو خوب: برخواست خود جای از بنابراین. برساند پدرش خانه به را

 .نکرد فردا یبرنامه به ایاشاره هیچ او که شدند متوجه دو هر خان همایون و شقایق

 .سالمت به. پسرم باشه: داد جواب موضوع به اشاره بدون هم خان همایون

 .میدنفه آن از چیزی قبل مثل که شنید را نامفهومی زمزمه شقایق رفتمی پایین دوم طبقه هایپله از فرهاد که وقتی

 ینا به: گفت و نمود کردمی نظاره لبخند با را فرهاد رفتن و ایستاده خود اتاق درگاهی در که شقایق به رو خان همایون

 نه؟ یا آورده سوغاتی برایش مادرت که ببینه تا میاد حتما فردا اون چون نزن؛ لبخند زودی

 میاد؟ که مطمئنید: پرسید تعجب با شقایق

 چون بخواب زود. دخترم بخیر شب بخوابم، میرم پس سیرم خوردم عصرونه من:  گفت و داد تکان سری خان همایون

 .شیم بیدار زود باید و داریم کار خیلی فردا

 از کرد،می صحبت بلند بلند همیشه برعکس که فرهاد صدای صبح نه ساعت. بود درست کامال خان همایون حدس

 به هک دارند الزم روز آن برای چیزهایی چه ”پرسیدمی خانم کوکب از که میشد شنیده سردار منزل دوم طبقه آشپزخانه

 .“بخرند را هاآن شقایق همراه

 که هاییپله به را خود پاورچین و شد خارج اتاق از آرامی به. بود شده بیدار خواب از صداها سرو این با که شقایق

 آقا بکشید زحمت شما خوادنمی: گفت که شنید را خانم کوکب صدای وحشت با. رساند داشت قرار آن باالی آشپزخانه

 .کنه خرید که هست راننده شد، الزم چیزی اگر هم بعد پیمونه، پرو همیشه خونه الحمدهلل نداریم، الزم هیچی. فرهاد
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 هب که چیزی تنها. کرد قفل داخل از را ودر رساند اتاقش به را خود پاورچین و سرعت به نشه دیده کهاین برای شقایق

 .کوروش داداش... الو: راگرفت کوروش شماره لرزانش دستان با شقایق. بود کوروش برادرش با تماس رسید، ذهنش

 شقایق؟ شده چی: پرسید نگرانی با طرفآن از کوروش

 . جاستاین االن فرهاد آخه ما؟ یخونه میای: داد جواب لکنت با شقایق

 .میام دارم کن قطع: داد جواب کوروش زیرا بزند؛ حرفی شقایق تا نبود الزم دیگر

 و فتر حمام به شود، روبرو مزاحم عموی پسر این با کوروش آمدن از قبل خواستنمی چون و کشید راحتی نفس شقایق

 .شست را خود گرم آب دوش زیر توانستمی که جاآن تا

 خشک و طوالنی دوش یک از پس حاال و بود شنیده آشپزخانه از را فرهاد صدای شقایق که بود یکساعت به نزدیک

. ددا گوش آشپزخانه صداهای به و کرد باز را در آرام بنابراین. نداشت اتاق در ماندن برای دلیلی دیگر موهایش کردن

 وزر سه مال تاریخش اما داره؛ رو امروز تاریخ شیر کردم فکر: کردمی صحبت کسی با روز آن شیر مورد در داشت پدرش

 .پیشه

 هااین. بده تذکر هم باز آرش بگم باید. نخورید را آن شده عوض اشمزه اگر خوب. شده اشتباه شاید: داد جواب کوروش

 .کنند جمع را حواسشون تا خواهندمی تلنگر یک باریک وقت چند هر

 وشکور و پدرش فقط که دید تعجب با. شد آشپزخانه وارد راحت خیال با و شد آرامتر شقایق کوروش صدای شنیدن با

 .نیست فرهاد از اثری و هستند آشپزخانه در

 کوچولو؟ کجایی. بخیر صبح: وگفت زد لبخندی او دیدن با کوروش

 رفته؟ اون. سالم: وگفت بوسید را او شقایق

 .سردادند ایقهقه سئوال این شنیدن با خان همایون و کوروش
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. دهش بستری بیمارستان هاشدوست از یکی کهاین مثل. داشت کار کمی یک فرهاد: گفت خنده بین در خان همایون

 .بزنه سر او به که رفت

 گرده؟برنمی امروز پس: گفت و کوبید بهم را هایشدست شقایق

 .خوبه حالش نباش، نگران عزیزم، نیاد روز چند تا شاید: داد جواب زیبایی لبخند با کوروش

 .خندیدند شوخی این از سه هر و

 .افتممی راه دارم داداش، سالم: داد جواب بالفاصله او و خورد زنگ کوروش تلفن وقت همین در

 استشر. نیست مشکلی. باشه راحت خیالت نه: گفت است صحبت حال در داریوش دادمی نشان که کوتاهی مکث از بعد

 آمدم. کرد زده وحشت رو ما خوشگل خواهر این وقت اول صبح و بود خوابیده بابااینا خونه در پشت دیشب عمو پسر

 .خداحافظ فعال میام زود افتممی راه دارم هم االن. بره کنم راهیش

 . برسد کارش به تا رفت سرعت به کوروش و زدند لبخند سه هر دیگر یکبار تلفن شدن قطع با

*** 

 .رسید خانه به شب نه ساعت بود، گفته خانم مریم که طورهمان

 مورد در موافق نظرهای اظهار و شقایق اتاق بازدید از بعد. کرد سروصدا پر و شلوغ را خانه دوباره دخترهایش و او آمدن

 .گرفت وقت ساعتی یک سال هر مثل دادن، سوغاتی مراسم آن دکوراسیون تغییر

 خودشان روی به اصال بزرگترش خواهر دو طورهمین و الدن و الله کهاین از هم و بود خوشحال هم هاآن دیدن با شقایق

 و داد او به ای تازه جان برعکس خانم مریم دیدن اما بود؛ عصبانی اندگفته دروغ او به چقدر مدت این در آوردند،نمی

 .نشد جدا مادرش از هم لحظه یک شام وقت تا او ورود یلحظه از شقایق
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 شاکری هومن با را شانمالقات موضوع و کرد استفاده فرصت از داریوش. برد خود اتاق به را کادوهایش شقایق وقتی

 زیچی: شد مواجه جمع بین در سنگینی سکوت با. آمد بیرون اتاق از شقایق که زمانی و گفت خواهرهایش و مادر برای

 شده؟

 کردی؟ مالقات را شاکری هومن نگفتی چرا: داد جواب همه از زودتر الدن

 برخ هاآن از اشخانواده افراد از یک هیچ که بود افتاده زیادی اتفاقات. دید را شاکری هومن شقایق که پیش هفتهیک از

 اشخانواده جمع به شاکری هومن کردن وارد هاآن از یکی و گرفت زیادی تصمیمات مدت این در شقایق اما نداشتند؛

 م،نگفت براتون زودتر که ببخشید مادر: گفت و داد قرار مخاطب را مادرش لبخند با پس همسرش عنوان به نه اما بود؛

 .کنم صحبت موردش در شما با برگشتید وقتی خواستممی

 ردم یک مورد در راحت قدرآن شقایق که کردندنمی باور زیرا دوختند؛ چشم شقایق دهان به تعجب با سالن در حاضران

 .کند صحبت جمع بین در

 .دیدمی را الله صورت باختن رنگ نگران نگاهی با که بود نرگس تنها

 عزیزم؟ بگی خواهیمی چی: بودپرسید متعجب اندازه همان به که سردار خانم

 ادم؛د منفی جواب او ازدواج پیشنهاد به باریک من گفته، شاکری آقای که طوراین: گفت و نشست مادرش کنار شقایق

 .اعلم و اهلل. است فرهاد با بودنم نامزد من بهانه که میگه ایشون البته

 و چهره به دقیق نگاهی با و ببیند اشخانواده افراد تک تک صورت در را جمله این تاثیر تا کرد مکث کمی شقایق

 کهینا از قبل و کنم دستیپیش خواهممی این بنابر. رسید هدفش به. بودند شرمنده او به کردن نگاه از که هاییچشم

 .کنم معرفی او به را دیگری کس بشنوه، رد جواب و کند مطرح را پیشنهادش دوباره بخواهد شاکری آقای

 .بپرسد سئوالی اینکه از قبل اما گرفت؛ را شقایق دست خانم مریم

 کنی؟ معرفی کی به را او خواهیمی بگو خوب: پرسید بود شده شقایق منظور متوجه بقیه از زودتر که الدن
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 الله من هک دارد اشکالی آیا. بپرسم خواهممی بلکه کنم، معرفی کسی به را او خواهمنمی: گفت و زد او به چشمکی شقایق

  کنم؟ آشنا شاکری آقای با را

 .آفریده هم برای را نفر دو این خدا انگار نمیشه، باورتون مامان: کرد اضافه زیبا لبخندی با

 چه اشخانواده دانستمی که او. باشد شقایق طرف از توانستمی فقط گذشت این. گرفت فرا را سالن سکوت لحظه یک

 اما د؛بده رد جواب پیشنهادش به قبل دفعه مثل و کند رد را هومن فقط توانستمی. اند کرده او یآینده و زندگی با کاری

 .داشت را او با ازدواج آرزوی بود، هامدت الله که کردمی پیشکش اشخواهرزاده به را مردی سخاوت با

 اطالع بدون که بخواهم معذرت شاکری آقای از باید هم و کنممی خواهی عذر الله از هم من البته: گفت ادامه در شقایق

 رپس او میگن کوروش و داریوش که طورآن اگر دیدم و کردم فکر خیلی روز چند این اما گرفتم، تصمیمی چنین هاآن

 با خواهمنمی من که حاال و بشه ما یخانواده از عضوی که بهتراست بشناسید، را اشخانواده هم شما و باشد خوبی

 . شود خوشبخت آلایده مرد این با الله است، بهتر کنم، ازدواج ایشون

 ترهایبزرگ العملعکس منتظر و انداخت زیر را سرش پیشنهاد این شنیدن با. بود محجوب دختری الدن برعکس که الله

 نشان دیگر طرف از مادربزرگش و مادر خوشحالی و طرف یک از هایشدایی موافقت صدای تعجب باکمال و ماند خانواده

 .نیست ناراحت موضوع این از کسهیچ که داد

 شب آن اما. شد برازنده جوان این عاشق اول نگاه همان در بود دیده مذکور میهمانی همان در را شاکری هومن که الله

 .نشد الله حضور متوجه و کرد ترک زود خیلی را میهمانی شاکری هومن

 هب راجع صحبتی هیچ او شقایق فراموشی و تصادف از بعد و بود گفته مادرش و شقایق به فقط را هومن موضوع الله

 و او وعموض شقایق آیا که انداخت شک به را او کمی شقایق پیشنهاد این و نکرد فراموشکارش خاله با هومن به عشقش

 به اجعر بیشتر حاال البته کرد؛می مشکوک را شقایق نباید او. نبود دانستنش برای راهی آورده؟ یاد به را شاکری هومن

 یپت خوش اضافه به پس. دانستندمی موفقی فرد تحصیل و تجارت در را او داییش دو هر که کسی. شد کنجکاو هومن

 .داشت وجود او در ازدواج کاندید عنوان به فرد یک انتخاب برای خوب دلیل سه بودنش
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 از هک شناختی با. موافقم تو با من: گفت شقایق به شناختمی خوب را او و بود شده بزرگ بچگی از هومن با که کوروش

 پس. کند خواستگاری داده رد جواب او به بار یک که کسی از دوباره راحتی همین به او کنمنمی فکر هم من دارم هومن

 .باشد نداشته مخالفتی الله اگر البته چیه؟ نظرت کنم، صحبت او با مورد این در من بذاری بهتره

 احترام اشخانواده تصمیمات به که بود ایتحصیلکرده و اجتماعی دختر او اما کند مخالفت خواستنمی دلش الله

 ائیدت را او خانواده همه اگر حتی کند، ازدواج کسی با نشناخته و ندیده تواندنمی که دانستمی همینطور و گذاشتمی

 .شناسمنمی رو آقا این که من جان دایی اما: داد جواب پس. کنند

 یا و موافقت که خواهممی پدرت عنوان به خان فریدون از من اول درجه در: گفت و کرد مداخله خان همایون اینجا در

 کنه؟ ابراز موضوع این با را مخالفتش

 من و هستین شما خانواده این بزرگتر: گفت و نمود همسرش پدر به رو بود شنونده فقط لحظه آن تا که خان فریدون

 باشه؟ مخالف موضوع این با کامال دخترم اینکه مگر زنم؛نمی حرفی شما حرف روی

 هاتدایی و خاله پیشنهاد کردن قبول برای اجباری هیچ دخترم: گفت و داد قرار مخاطب را الله دوباره خان همایون

 صحبت جوان این با داییت موافقی اگر حاال. بگیری تصمیم بعد و باشی داشته مراوده آقا این با وقتی چند باید تو. نیست

 . کنه

 را او انهش نرگس که. کنه سکوت داد ترجیح بود افتاده گیر موفق ازدواجی برای اشتیاق و حیا و حجب تنگنای در که الله

 تصمیم بعد و بشناسیم بیشتر و ببینیم را شاکری آقای ما است بهتر. میدم جواب الله طرف از من: گفت و کرد نوازش

 .بگیریم

 .ندک ازدواج کاندید را شاکری هومن خوبی به مردی خائنش خواهرزاده برای است توانسته شقایق که نبود کردنی باور

 گرفتی؟ درستی تصمیم مطمئنی: کرد شرمسار قبل از بیشتر را الله شقایق، لطف این

 .دارم نامزد من. نباش نگران:  رافشرد الله ظریف دست شقایق

 .بود شاننادانی بر تاییدی هاآن خنده صدای و کردند فرض شوخی را آن شنیدند را جمله این که کسانی
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 ودب قرار میهمانی این در. کند باز را الله و او آشنایی باب تا کرد دعوت اش خانه به را هومن مناسب فرصتی در کوروش

 دندی به ایعالقه هیچ فهماند، هومن به کاراین با و کرد رد را کوروش دعوت شقایق اما باشند؛ داشته حضور خانواده همه

 .الدن شیطونش ینوه و سردار خانم. بودند غایب میهمانی در نیز دیگر نفر دو شب آن. ندارد او دوباره

 صحبت الله هایخرابکاری و پوشیدن لباس از دائم او. بود شده الدن هایشیطنت یسوژه هم هومن و الله آشنایی

 ولینا برای مناسبی الک تا بگیرد کمک نرگس از شده مجبور آخر در و کرده عوض را ناخنش الک بار سه کهاین. کردمی

 تربیش را بیچاره الله این، و بود شده تفریح سوژه الدن برای الله دستپاچگی و هیجان. کند انتخاب هومن با او دیدار

 .کرد تبعید پدربزرگش خانه به روزی چند را او و کرده مداخله نرگس که طوریبه. کردمی عصبی

 ینا. بشه عصبی خواهرت بشی باعث نباید. عزیزم مادرته با حق: گفت خانم مریم. شد تمام الدن هایصحبت وقتی

 آزادانه اون که بذاریم باید ما. بگیره غلطی تصمیم و بشه اشتباه دچار ممکنه طوریاین. اونه زندگی یمرحله مهمترین

 .فشار تحت نه کنه، انتخاب رو زندگیش مرد

 یا من که وقتی همان زدی؟نمی قبال رو هاحرف این چرا شما مادربزرگ: گفت و چرخاند دست در را قرمزی سیب الدن

 .گرفتیممی تصمیم زندگیمان مرد مورد در داشتیم شقایق خاله

 حرف نالد حاال و بکشد میان به را موضوع این نفر یک باالخره که کردنمی باور او. دوخت چشم الدن به تعجب با شقایق

 .میزد را او دل

 نآ شقایق و بود شده دیر خیلی اما باشد؛ زدنش حرف مراقب که کرد اشاره الدن به و گزید را هایشلب آرام سردار خانم

 بخو: گفت کند، ترغیب زدن حرف به را او کهآن برای. است شجاع و رک خیلی الدن که دانستمی چون و شنید را جمله

 خبرم؟بی آن از من که چیه تو موضوع اما کردند؛ سکوت ارثیه و کارخونه خاطر به همه. معلومه دلیلش که من مورد در

 تو شوهر برادر با خواستممی: گفت لذا کند برطرف را شقایق شک تا دهد جواب سریع خیلی باید که شد متوجه الدن

 .نگذاشتند خانواده کل اما کنم؛ ازدواج

 نداره؟ برادر فرهاد که میدونی خوب:  گفت صادقانه لبخندی با و



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 131 

 و بلند یخنده و خندید دل ته از. بکشد شوخی به را بحث موضوع سریع قدرآن الدن نمیشد، باورش که خانم مریم

 ندیدندخمی پاییزی صبح آن در چنان خانواده از نسل سه. شوند منفجر بارهیک هم الدن و شقایق تا شد باعث او طوالنی

 .کردمی پنهان خود درون در را آشوبی هاآن از کدام هر اما باشند؛ داشته ایدغدغه هاآن کرد،نمی باور کسهیچ که

 مادر کنه خدا: کرد آرزو دل ته از و گذاشت میز روی را سینی. بود آورده چای اشنوه و دختر و خانم مریم برای که کوکب

 .بخندید طوریهمین همیشه

 دلش چقدر کرد، فراموش شقایق حتی که طوریبه. کرد پرت را همه حواس و زد حرف ریزیک ناهار موقع تا الدن

 .بشنود را بود پرسیده مادرش از الدن که سئوالی جواب خواستمی

 جدی فضای از را هاآن کارتون دیدن او یگفته به. ببینند کارتون کرد مجبور را مادربزرگش و خاله هم غذا از بعد

 .کنند فراموش را شانمشکالت آن تماشای زمان در توانستندمی طوریاین و کردمی دور شاناطراف

 قبلی حثب موضوع به دوباره شقایق خواستنمی چون و شد سرگرم آن با و برداشت را تلفنش الدن. شد تمام فیلم وقتی

 رد و گرفت را دو هر وقت ساعتی چند هم موضوع این که بگیرد یاد خود گوشی با را دیگر کار چند خواست او از بازگردد

 .رفت خود اتاق به نیز شقایق و بخوابد جاآن در تا رفت مادرش اتاق به الدن آخر

 .رفتند آشپزخانه به صبحانه برای و شدند بیدار خانم کوکب جیغ جیغ با صبح ده ساعت دخترها*** 

 وسیله ود این مورد در چیزی اصال که بود شده متوجه موبایل و کامپیوتر مورد در الدن هایصحبت با قبل شب که شقایق

 لزممست کالس به رفتن دانستمی نیز خودش ولی برود؛ کالس به هاآن یادگیری برای گرفت، تصمیم. داندنمی مهم

 بکنم؟ خواهشی یک میشه الدن: خواست کمک الدن از بنابراین. است مادرش و پدر اجازه

 .دیمیم انجام بسته چشم ما. بفرمایید امر شما خواهشی؟ چه: داد جواب بود شیر با فلکس کورن خوردن مشغول که الدن

 آرام خیلی سپس. شود مطمئن مادرش موقعبی ورود یا خانم کوکب نبودن از تا انداخت آشپزخانه در به نگاهی شقایق

 .ویسمبن زبان و کامپیوتر آموزش کالس توی رو اسمم کنی کمک خواهممی: گفت بشنود را صدایش الدن فقط که طوری

 کنی؟می صحبت قدرآراماین چرا حاال: داد جواب بود کرده صحبت شقایق که آرامی همان به الدن
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 .بشنوند خانم کوکب یا مادر خوامنمی: گفت آرام صدای همان با بازهم و انداخت آشپزخانه در به دیگر نگاهی شقایق

 میشه؟ چی بشنوند، هاآن مگه چرا؟: گفت بلند صدای با باراین الدن

 .کنه مخالفت مادر شاید خوب: گفت و کرد فکری شقایق

: فتگ و چپاند داشت فاصله سانت چند صورتش با که شقایق دردهان و برداشت ظرف از را نانی تکه و زد لبخندی الدن

 خونه این از بخواهی اگر ضمن در. کنند مخالفت یا موافقت آن با چطور خواهیمی چی تو که ندونن هاآن اگر عزیزم

 جلب برای را زمینه میدم، قول هم من البته کنی؛ همراه خودت با را بزرگ مادر که است این راه بهترین بری بیرون

 .کنم فراهم مادربزرگ رضایت

 چطوری؟: کرد نگاه آشپزخانه در به میزد برق شادی از که چشمانی با و کرد خارج دهانش از را نان شقایق

 .شد آشپزخانه وارد خرامان خانم مریم که بود نداده را او جواب الدن هنوز

 به رو میرفت انتظار او از که طورهمان الدن اما برد؛ فرو دهانش در را نان و کرد سالمی مادرش دیدن با شقایق

 .نرگس مامان یا بزرگتری شما نگفتی ما به هم آخرش شدی؟ خوشگل چقدر سردار خانم وای: نمود مادربزرگش

 بود هماند شیطونش ینوه گونه روی که را صورتیش رژ رد بالفاصله و زد الدن سفید یگونه به ایــوسه بـ خانم مریم

 کنی؟می چاپلوسی داری دوباره که خواهیمی چی: کرد پاک

 اما نیم؛ک نویسی اسم کالس دوتا توی رو شقایق خاله خواهیممی: گفت ندارد، ای فایده رفتن طفره میدانست که هم الدن

 .نداریم پول

 شکالس: داد جواب خانم مریم که کردمی نگاه مادرش به گاهی و الدن به گاهی بود مانده باز دهانش تعجب از که شقایق

 همین رو ولپ. بیاد دیر شب یا باشه بیرون بعد به عصر خوامنمی باشه ظهر تا صبح باید ضمن در. باشه دور خیلی نباید

 .میشه شب بشید حاضر شماها تا بجنبین، پس حسابش به میریزم االن
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 اب خواستنمی دلش اما بره؛ کالس او که شده راضی وجوابی سئوال هیچ بدون مادرش چطور که دانستنمی شقایق

 گلم مامان: کرد بغل را مادرش و برخواست خود جای از الدن از زودتر پس. کند عوض را مادرش نظر کردن دست دست

 .دادی اجازه که ممنونم خیلی خیلی

 تا دمکر صبر من اما بود؛ گفته من به قبال داریوش بودـ برادرت تصمیم این: گفت و کرد نوازش را او گونه خانم مریم

 باید پیش وقت خیلی کار این. عزیزم برگردی اجتماع به و شی خارج خونه از خواهیمی که کنی آمادگی اعالم خودت

 .ندارم مخالفتی هیچ هم من خواهیمی خودت که حاال پس. نداری رو آمادگیش تو کردیم فکر ما اما میشد؛ انجام

 دونستی؟می تو: پرسید و کرد الدن روبه دلخوری با شقایق

 آره: داد جواب هم الدن

 کار اون از حسابی سال چهار این در و خرید خودش انداز پس با دانشگاه به ورودش زمان که داشت قرمز 502 یک الدن

 وهم زبان هم که آموزشگاهی کردن پیدا و اطراف هایخیابان در گشتن. بود خوب خیلی رانندگیش ضمن ودر بود کشیده

 امین خوش و خصوصی آموزشگاه الدن ترطرفآن خیابان چند زیرا نگرفت؛ هاآن از زیادی وقت. کنند تدریس را کامپیوتر

 ایدب هامدت از بعد شقایق دانستمی که او. شد آموزشگاه آن هنرجوی شقایق معطلی کمی با و کرد پیدا کاراین برای را

 زیرا ت؛اس ترراحت او برای رفت مسیر که کرد تاکید و داد یاد خالهاش به را برگشت مسیر. شود خارج منزل از تنهایی به

 .برساند آموزشگاه به را خود تاکسی یک با منزل پایین چهارراه از تواندمی

 نرگس کردن استقبال خبر این از که کسی تنها و رسید خانواده افراد گوش به زود خیلی آموزشگاه در شقایق نام ثبت خبر

 که هم فرنیلو. بده درس بهش خصوصی خونه بیاد گرفتیدمی معلم بود بهتر: کرد اعالن را مخالفتش همیشه مثل او. بود

 .کنه کمکش زبان درس در تونهمی

 ینا شقایق بهتره که من نظر به: داد جواب باشه داشته ترسی بزرگشان خواهر شدن ناراحت از اینکه بدون داریوش اما

 همین لمث کوچکی محیط از که اینه کار بهترین پس. بشه روبرو عادی مردم با و بذاره کنار رو رفتن بیرون تنها از ترس

 . کنه شروع آموزشگاه
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 باش،ن شقایق نگران قدراین هم شما: گفت خواهربزرگش به دارد خبر هاآن کردن بازی نقش از شقایق بداند کهآن بدون

 کنه مکشک انگلیسی یادگیری توی جون نیلو کهاین البته و کنه برقرار ارتباط دیگران با تونهمی و شده بهتر دیگر حاال

 .میشه آماده زودتر رفتن برای چون بهتره خیلی

*** 

 بزرگتر برادر: پنجم فصل

 دنش تمام. شوندمی جمع هم دور خانواده همه دیگر باریک که است این آن خوبی اما ساله؛ شب ترین طوالنی یلدا شب

 شیطون الدن برای را یلدا شب دیگر، طرف از میالدی نوی سال رسیدن و طرف یک از زمستان شدن شروع و صفر ماه

 .بود کرده خاص

 .دش پیدا کامپیوتر و زبان هایکالس در حضور از بعد شقایق رفتار در که بود تغییراتی به الدن توجه بیشترین

 پیش تتخ تشک زیر در خاطراتش دفتر شدن پیدا از پس رفتار این البته. بود شده کنجکاوتر طورهمین و ترحرف کم او

 .کردمی اشتباه بندی زمان در هم او که تفاوت این با. بود نشده آن متوجه الدن جزبه کسهیچ اما آمد؛

 عموق در که کرده محتاط قدراین را او چیزی چه بود، شده کنجکاو و دیدمی وضوح به را اشخاله رفتار تغییر حالاین با

 خود اب قبال آورد، زبان به خواهدمی که را کلماتی تمام اشخاله آمدمی نظر به! کنهمی صحبت احتیاط با طورآن زدن حرف

 .باشد اشتباه آن پاسخگوی نتواند و کند بیان اشتباهی کلمه حتی یا و غلط جمله مبادا تا کرده تکرار بارها

 وگفتگ حال در سالن از ای گوشه الله با و داشت حضور سردار خانواده میهمانی در شاکری هومن بار اولین برای شب آن

 .بود زیاد صدا سرو چون و خورد زنگ خانم مریم همراه تلفن که بودند کاری به مشغول کدام هر نیز هابچه بقیه. بود

... بزرگمامان: داد بود نشسته مبل روی ملکه یک مثل که بزرگش مادر به و برداشت میز روی از را تلفن اردالن

 .زنهمی زنگ داره شما تلفن... بزرگمامان

 .دبو سردار نسل دهنده ادامه او نوعی به کرد نوازش را پسریش نوه اولین موهای و گرفت اردالن از را گوشی خانم مریم

 .خطه پشت اردشیرم لطفاً، ساکت ها بچه: کرد بلند را دستش گوشی صفحه به نگاه با خانم مریم
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. کردیم بازی نیلوفر بداخالق و نارنجی نازک پسر پیمان با که کوچولو نسترن حتی شد خاموش صداها همه مرتبه یک

 . شد خاموش جا در فرمان این تاثیر تحت

 .مادر عزیز سالم: گفت و کشید موبایل صفحه روی را ظریفش انگشت خانم مریم

 و بود نامفهوم او کلمات اما رسید؛ بود نزدیکتر مادر به همه از که شقایق گوش به مردی آرام صدای خط طرف آن از

 خانواده آن از عضوی نیز اردشیر او برای. بشنود بهتر را برادر صدای گوشش کردن نزدیک با که نخواست شقایق

 .دارد اودست علیه بر اشخانواده هاینقشه در چقدر برادر یکی این که دانستنمی شقایق فقط. بود گرتوطئه

 مادر؟ خوبه حالت: داد جواب اشتیاق با خانم مریم

 ...خوبم: رسید شقایق گوش به خفیفی صدای

 .برم قربونت خوبیم هم ما: گفت خانم مریم سپس

 .رسوننمی سالم تو به و خوبن همه. عزیزم هستند اینجا امشب همه ها بچه: داد ادامه و

. شده تنگ برات هم ما دل: کرد پاک انگشت نوک با بود شده سرازیر چشمانش از که را اشکی کوتاهی مکث از بعد و

 .بودی اینجا هم تو کاش

 . بود دیدنی مادرش العمل عکس اما.نشنید شقایق که داد پاسخی اردشیر

 آیی؟می کی خوب میگی؟ راست واقعا؟: گفت بلند صدای با و نشست راست خود جای در مرتبه یک او

. زیزمع هستیم منتظرت ما. چشم روی قدمت: بگه خنده و گریه میان در سردار خانم شد باعث که گفت چیزهایی اردشیر

 .بده خبر زود و نگذار انتظار چشم را من مادر... بیایی تونیمی که شکر را خدا

 شده فشرده هم به هایلب طورهمین و ندید. شد وبدل رد هم با که را داریوش و نرگس دار معنی نگاه خانم مریم

: گفت دل ته از آخر در و دادمی گوش میشد، شنیده خط طرفآن از که صدایی به وجود تمام با او. را خان همایون

 .باش خودت مراقب. پسرم بوسمتمی
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 ارهد اردشیرم: آورد سخن به را خانم مریم خانواده افراد تک تک مشتاق هایگوش و متعجب چشمان تلفن شدن قطع با

 .میاد

 .جاستاین کریسمس تعطیالت برای: کرد اضافه اشک با و

 داد قرار والشعاعتحت کامال آورد، بر دل از خبر این با خان همایون که را آهی سردار فرزندان خوشحالی و تبریک صدای

 یگیریپ خبر این شنیدن با را همسرش العملعکس مشتاق نگاهی با که بود سردار خانم شد آن متوجه که کسی تنها و

 .کردمی

 یگمم تبریک واقعا من میاد، باالخره: گفت ساختگی شادی با همه از زودتر داریوش. کردند تبریک گفتن به شروع همه

 .جون مامان

 .زنهمی پر دیدنش برای دلم رفت، که بودم کوچیک خیلی من: گفت بالفاصله کوروش

 مداداش برای دلش مادر اندازه به کسهیچ: داشت اظهار فهمید، چیزی ظاهرش از بتوان کهاین بدون همیشه مثل نرگس

 .ببینیم را عالی پذیرایی یک تدارکات باید مادر،. نشده تنگ

 خبر این از واقعا خانم مریم بجز که کسی تنها اما کرد؛ تشکر او از کاراین با و فشرد را دخترش دست خانم مریم

 .گردهبرمی من مرگ از قبل اون که خوشحالم. میگم تبریک واقعا عزیزم: بود خان همایون شد، خوشحال

: بودهگفت پدرش به کند ترک را خانه خواستمی که زمانی اردشیر یادداشت به او. آورد درد به را خانم مریم قلب جمله این

 .گذارمنمی پا خانه این به هستی زنده که وقتی تا باش مطمئن پدر

 فشاا راآن توانستنمی اردشیر خود بجز کسهیچ شاید. کردندمی پنهان شانفرزندان دیگر از هاآن که بود رازی آن دلیل

 .کند

 گرده؟برمی داره چرا کنیمی فکر: رساند داریوش به را خود و کرد استفاده شلوغی از نرگس
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 یادم داره شاید: گفت و کرد دخالت همیشه مثل بود مادرش نزدیک که الدن اما بود شده پرسیده داریوش از سئوال این

 .داره ادزی طرفدار خانوادگی بندی ماست این باالخره بگیره؟ دست به رو سردارها امپراتوری کشتی سکان و کنه آشتی

 شیطون ینوه این هایلب روی بر را تمسخر لبخند میشد، دیده داریوش و نرگس صورت و چشمان در که وحشتی

 خانواده دغدغه بی فرزندان جمع به و گذاشت باقی بهت در را خود دایی و مادر دارمعنی نگاهی با او و نشاند سردار

 خانواده ارشد فرزند اردشیر بازگشت از داریوش و نرگس یاندازه به کسهیچ که جهت آن از دغدغهبی. پیوست

 .بود نشده دستپاچه

 .کنیم صحبت هم با مورد این در باید جان داریوش: کرد زمزمه آرام نرگس

 .کنهمی توجه جلب کمتر. دفتر بیا شما صبح فردا: داد جواب میزد لبخند که طورهمان داریوش

 ات شمرد غنیمت را فرصت خانم مریم. رفت خود اتاق به خواب برای شقایق و بازگشتند خود هایخانه به هابچه وقتی

 .کند صحبت همسرش با اردشیر بازگشت درمورد

 شانمشترک زندگی تمام در او که هرچند. دارد احتیاج او حمایت به خان همایون زمان این در که دانستمی سردار خانم

 و داده رنج را همسرش هم و خود هم نظر اختالف همان برای سال سی اما کرده؛ مخالفت فرزندانش مادر با باریک فقط

 . باشد داشته تماسی نه و ببیند را او نه مدت این تمام در فرزندش بزرگترین که شد باعث

 تصمیم باالخره اون... نباش ناراحت قدراین. عزیزم: کرد نوازش را او افتاده شانه و نشست شوهرش کنار خانم مریم

 .برگرده گرفت

 گاهن مریم نگران چهره به باشد داشته بود سرازیر چشمش از که اشکی کردن پنهان در سعی کهاین بدون خان همایون

 خانه این به وقتهیچ که مطمئنم من اما. نداره تو از دلخوری هیچ اون چون باشی؛ خوشحال داری حق تو: گفت و کرد

... گذارهن پا خانه این به هستم زنده من وقتی تا که خورده قسم: گفت و داد تکیه مبل پشتی به را سرش و گردهبرنمی

 .شکنهنمی را قسمش که دونیممی ما هردوی
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 هاییتن از که باشیم امیدوار بیا... کردمی فرق همیشه با زدنش حرف آخه... روشنه دلم من: گفت امیدواری با خانم مریم

 .بمونه که برگرده خوادمی و شده خسته

 اما ؛کنم بغلش دیگه باریک مرگم از قبل خوادمی دلم. باشه طوراین که آرزومه من: گفت و زد تلخی لبخند خان همایون

 زا تا میدادم بهش خواستمی چی هر برگردونم، عقب به رو زمان تونستممی اگه. ندارم امیدی هیچ اصال تو برعکس

 ...اما. نره پیشمون

 کنمیم التماس بهش قدرآن میدم قول بهت... کنی بغلش تونیمی دوباره: گفت و فشرد را بیچاره مرد دست خانم مریم

 .خونه برگرده و ببخشه رو ما دوی هر تا

 قدرآن گردهبرمی داره که حاال.  کنممی التماسش خودم باشه الزم اگه: داد تکان تائید نشانه به سری خان همایون

 ورد از من بگذاره حتی که ندارم امید هم سوزن سر یک ولی ببخشه رو من و بیاد رحم به دلش که کنممی التماسش

 .ببینمش

 قضاوت پیش از و بریزیم دور را بد فکرهای بیا بزرگه، خدا: گفت و کرد پاک را اشکش از خیس هایگونه خانم مریم

 .بخشهمی را ما و میاد کوتاه دیگه باراین شااهللان. نکنیم

 به ار خان همایون هم او که نکنه فکر شوهرش تا کردمی استفاده ما ضمیر از اردشیر بخشش برای همیشه خانم مریم

 ایبر را او وقتهیچ مریم زیرا کرد؛می او قدردان و شرمنده را شوهرش همیشه کار این. میداند مقصر مورد این در تنهایی

 .بود نکرده سرزنش خانه از فرزندش رفتن

*** 

 بزرگش برادر از پذیرایی برای خانواده افراد که تالشی از اما بود؛ خواندن درس مشغول هاصبح هفته روز هر شقایق

 خانم ریمم البته. کرد تزیین اردشیر سلیقه طبق و داد ای تازه رنگ پایین طبقه میهمان اتاق به مادر. نشد غافل داشتند،

 و سادگی تضاد. خواهدپسندید را پیش سال سی دکوراسیون همان و هارنگ همان هنوز پسرش که میزد، حدس بیچاره

 .کردمی نگران بیشتر را نرگس و داریوش که بود دیگری بحث اتاق آن لوازم گرانی
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 زرگشانب برادر موقعبی بازگشت همآن و بودند یافته نگرانی برای شقایق از ترمهم موضوعی حاال خانواده گرتوطئه دو آن

 .بود

 کردیم جستجو تهران شهر هایمغازه بهترین در اردشیر از استقبال برای نیلوفر همراه به خانم مریم که مدتی تمام در

 را راه بهترین باالخره و شود مطلع اردشیر برگشتن دلیل از تا گشتمی ایچاره دنبال به حضوری یا و تلفن با نرگس

 .رنازف عمویشان دختر جز نبود کسی آن و باشد برادرش و پدر اختالف مسبب میزد حدس که دانست کسی با صحبت

 .دهد گزارش را نتیجه و درآورد را قضیه توی و ته نرگس شد، قرار و کرد تایید را او نظر داریوش

 انشگاهد به باید سال آن زیرا کند؛ تحقیق آنجا دانشگاه مورد در تا رفت شیراز به برادرش و پدر اختالفات زمان در نرگس

 زمانی و ادافت اشخانواده برای اتفاقی چه که بفهمد نتوانست بنابراین. بود کنکور در او هایانتخاب از یکی آنجا و رفتمی

 عموی دلیلبی مرگ. بودند شده خارج کشور از بزرگش برادر هم و عمویش خانواده هم که شد خبردار موضوع آن از

 ایران وا خانواده بارهیک به شود، تمام عمویش عزای کهاین از قبل اما شد؛ درگیرش خانواده که بود مصیبتی خود جوانش

 و پدربزرگ پدر،. نداد او به توضیحی هیچ کسهیچ. شد غربت دیار راهی هم برادرش نکشید، طولی و کردند ترک را

 خبر مطلب اصل از هابچه از کدامهیچ و کردندنمی همزمان خروج این از صحبتی هیچ مادربزرگش و مادر طورهمین

 ارضای برای حرفی داد هاآن به نرگس که هاییرشوه و تهدیدها وجود با هم خانم کوکب و باباکریم حتی. نداشتند

 کرف به را او همیشه مسئله این اما. شد خانواده ممنوعه هایبحث جزو زمان مرور به بحث این و نزدند او به کنجکاویش

 باید عزاداری زمان شدن تمام از قبل درست و زمان یک در مرحومش عموی خانواده و برادرش رفتن که انداختمی

 .بود راز این از پرده برداشتن برای زمان بهترین امروز. باشد داشته مشترک دلیلی

 بله؟: رسید گوش به او آلود خواب صدای خوردن بوق بار هشت یا هفت از بعد و گرفت را فرهاد شماره نرگس

  کردم؟ بیدارتون: پرسید صمیمی لحنی با و کند پنهان را خود نفرت که کرد سعی

 ...بخیر صبح عمو؟ دختر هستید شما: پرسید تعجب با و پرید جا از ها گرفته برق مثل فرهاد

 تلفن رمنتظ شاید باشه؟ باید کی کردی فکر پس: پرسید کند، جور و جمع را خود تا دهد فرصت او به کهاین برای نرگس

 .صبح نه ظهره من برای یازده ساعت ضمن در بودی؟ شقایق
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 اورمواقعا؟ب: گفت ساختگی دستپاچگی با دهد پاسخ را نرگس های کنایه و نیش تواندنمی دانستمی خوب که فرهاد

 .خوابممی بیشتر همیشه تعطیل روزهای البته. خوابیدم دیر خیلی دیشب من! نمیشه

 .لهتعطی همیشه کنندنمی کار که کسانی برای البته. نیست تعطیل که امروز: گفت او دالیل به اعتنابی نرگس

 کردی؟ گم رو هفته روزهای دارخانه هایزن مثل که هم شما: کرد اضافه تمسخر با

 داشتید؟ کاری من با شما: پرسید خواهدرفت، پیش کجا تا بحث این دانستنمی که فرهاد

 قطع ار تلفن و بگوید را مطلب اصل تا گشتمی فرصتی دنبال به و داشت نفرت او خواب یدرباره بحث از که هم نرگس

 . بگیرم رو خانم فرناز تلفن شماره خواستممی: گفت بالفاصله. کند

 یقشقا با شما خواهر و مادر مدت این در داشتم انتظار من راستش: داد ادامه بپرسد سئوالی فرهاد بگذارد اینکه بدون

 .شود هاآن عروس است قرار او بگذریم، که خویشی و قوم از. بپرسند را او احوال و بگیرند تماس

 ات خواستم هاآن از من راستش. گوییدمی شما که نیست طوراین: گفت خواهرش و مادر توجهیبی توجیه برای فرهاد

 .نگذارند فشار تحت را او هایشانتلفن با نکرده اعالم را نامزدیمان خودش شقایق که زمانی

 فکر عموجان و شما بجز البته و مخالفه ازدواج این با کامال شقایق دانیدمی بهتر که شما خوب: کرد اضافه مالحظه بدون

 ...باشد داشته قبول را ازدواج این دیگری کس کنم،نمی

 .جون احمق بودم هامخالف یدسته جزو هم من دانستینمی را حادثه آن جریان تو، اگر: گفت دل در نرگس

 و اون باشه هرچی. کنم صحبت خواهرت با نامزدی برای باید ندارم، وقت زیاد من. بده را شماره حاال: گفت ادبانه بی و

 .باشند جااین مراسم برای باید و میشن حساب داماد خویشاوندان تنها مادرت

 ماش خوادنمی: گفت و کرد مقاومت بنابراین دیده او برای خوابی چه دیگر مکارش عموی دختر این که دانستنمی فرهاد

 ...گیرممی تماس مادرم با خودم من بکشید زحمت
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 بود نممک او تردید اما نامزدی؛ از بعد یا بگوید نرگس به را موضوع این االن باید دانستنمی او. کرد مکث کمی سپس

 دوقلو چهب تا دو اون دونیدمی که شما آخه ایران، بیاد تونهنمی که فرناز راستش: گفت پس. شود سوءتفاهم نرگس برای

 اما. نداره امکان براش هابچه گذاشتن تنها دلیل همین به شلوغه خیلی سرش هم همسرش و روندمی مدرسه که داره

 .میاد بشه مشخص نامزدی تاریخ که زمان هر مادرم

 او تصحب وقتی بنابراین. آورد خواهد را بهانه همین ایران به فرناز نیامدن مورد در فرهاد که دانستمی مدت تمام نرگس

 او با چیزها خیلی مورد در باید باالخره اما نمیاد؛ ایران به خواهرت که دانممی درسته: داد جواب آمادگی با شد تمام

 .شد نخواهد اشتباه هم شماره طوریاین. کنی اس ام اس برام را اششماره بهتره. کنم صحبت

 .بست او روی بر را بعدی فرار راه جمله این با و

 .فرستممی براتون را شماره االن همین بله،: کرد قبول بیاره ایبهانه توانستنمی دیگر که هم فرهاد

. فرستب االن همین پس: کرد خداحافظی کند، تشکر او از اینکه بدون و کشید راحتی نفس نرگس جواب این شنیدن با

 .خداحافظ

 مغرور عموی دختر چگونه که کردمی فکر خود با و رفتمی پایین و باال اشقدیمی منزل پذیرایی سالن در قراربی نرگس

 .نماید بود افتاده اتفاق پیش سال سی که مسائلی مورد در زدن حرف به تشویق را اشراضی خود از و

 اس برایش را خواهرش شماره فرهاد بود، منتظر که او. دید را فرهاد شماره تعجب با و خورد زنگ تلفنش وقت همین در

 را ارهشم که بگی اگر حالت؛ به وای: گفت بلند و دوخت چشم اش گوشی صفحه روی فرهاد اسم به تردید با کند، اس ام

 .کنینمی پیدا

 شده؟ چی: چسباند گوشش به را گوشی و کشید صفحه روی را اشسبابه انگشت خشم با و

 شما از کوچیک درخواست یک فقط... شدم مزاحمتون که ببخشید: داد جواب من من با نبود برخورد این منتظر که فرهاد

 .دارم

 .خواستمی شقایق با رابطه در چیزی کردمی عمویش دختر به که هاییلطف ازای در همیشه او
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 پدرم خونه به تو نمیده اجازه کوروش که دونیمی ببینی؟ رو شقایق خواهیمی کجا باراین شده، چی باز: پرسید نرگس

 ...بری

 به کنم خواهش خانم شقایق از خواستممی... عمو منزل برم خوامنمی من نه نه: گفت و کرد قطع را نرگس صحبت فرهاد

 .بخرم کریسمس هدیه فرناز هایبچه برای تا کنه کمک من

 برای و بگیری هدیه جااین از خواهیمی که داری پول تو مگر: پرسید مالحظهبی بود خوانده را فرهاد دست که نرگس

 بفرستی؟ خواهرت هایبچه

 ار دیگران و میشد دیده گفتارش و رفتار در همیشه که پررویی با پس. شد نخواهد زن این حریف که دانستمی فرهاد

 از کچ گرفتن ترتیب هم و کنید راضی را خانم شقایق هم که شماست عهده به کار این خوب: گفت کرد،می سالح خلع

 .بدهید کریسمس هدیه خرید برای را مونکارخانه حسابداری

 ردشیر،ا بازگشت دلیل فهمیدن حاضر حال در. بدهد منفورش عموی پسر یخواسته به تن شد مجبور دیگر باریک نرگس

 رایب شقایق ناتوانی از توانستمی کاراین با که بخصوص. بود فرهاد و شقایق گربه و موش بازی از ترمهم برایش

 مه هنوز او. دهد انجام کاری بزرگش خواهر اجازه بدون نباید که کند گوشزد او به و کرده استفاده درخواست این ردکردن

 به بسپار ار کاراین باشه: داد جواب بنابراین. بود عصبانی کرد،می شرکت کامپیوتر و زبان هایکالس در شقایق اینکه از

 .میکنم خبرت خودم مورد این در. من

 .ارمد عجله کمی یک من و مانده باقی نو سال تا روز چند فقط که اینجاست مشکل راستش: گفت سماجت با فرهاد اما

: فتگ عصبانیت با باراین. هدیه خرید یا و شقایق دیدن نه است، پول گرفتن برای فرهاد عجله که دانستمی نرگس

 .شه تموم گرون برات ممکنه که دونیمی. نگذاری فشار تحت منو بهتره

 .فرستادم برایتان االن همین فرناز، شماره هماین. هستم متوجه بله: گفت و آمد کوتاه که بود فرهاد باراین

 . ماند فرهاد پیام رسیدن منتظر و کرد قطع خداحافظی بدون را گوشی نرگس
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 ازهاییر تو چون درنیافتی؛ من با بهتره عمو دختر آره: گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند بود، راضی معامله این از که فرهاد

 .کنی خرج باید زیادی پول هاآن حفظ برای که داری

 رنازف با صحبت برای همهاین تو چرا راستی. :کرد فکر خود با. بفرستد نرگس برای را خواهرش یشماره کهاین از قبل

 کنی؟می اصرار

 .بردارد را وشیگ او تا شد، منتظر صبرانهبی و گرفت را فرناز تلفن بالفاصله نرگس و نکشید طول زیاد فرهاد پیام رسیدن

 ...فرهاد سالم: رسید گوش به خط طرف آن از صدایی

 باشم؟ نشده مزاحم امیدوارم. هستم نرگس من جان، فرناز سالم: داد جواب لبخند با نرگس

 افتاده؟ اتفاقی... سالم: داد جواب باالخره فرناز اما شد؛ برقرار سکوت ثانیه چند

 راسمم مورد در تا گرفتم تماس راستش بیافته؟ باید اتفاقی چه... نه: گفت و کرد کجی دهن تلفن گوشی به نرگس

 .کنم مشورت شما با شقایق و فرهاد نامزدی

 ما تا. باشید جااین تونیدمی موقع چه شما که بدونم خواممی نزدیکه، خودم دختر نامزدی آخه: کرد اضافه غرور با و

 .باشه روز یک هاآن دوی هر نامزدی جشن بشه شاید. کنیم ریزیبرنامه موقع آن برای رو مراسم

 .بیام تونمنمی من: کرد ابراز بگوید تبریک کهآن بدون تفاوتبی صدایی با فرناز

 .کنی صحبت مادرم با باید مورد این در: گفت توضیحی هیچ بدون و

. داشتن تمایلی هیچ فرناز انگار اما کند؛ مطرح را اصلی موضوع موقع به تا کند صحبت بیشتر او با خواستمی نرگس

 گفتم،. میاد هم داداشم راستش. بیایید تونیدنمی شما که شد بد چقدر: بود بیزار بکشد، را او منت کهاین از هم نرگس

 .شوند جمع هم دور خانواده یهمه روزی چند که بشه مدت همه این از بعد شاید
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 لیخی دلمون که ما: کند دفاع به مجبور را او تا کرد ترغیب را نرگس او سکوت اما دهد؛ جواب فرناز تا شد منتظر نرگس

 دیگر باریک که است فرصت بهترین این بودید، هم عاشق که هم شما برای راستش خوب... شده تنگ براش

 .کنید مرور رو خاطراتتون

 بودیم؟ هم عاشق ما گفته شما به کی! ببخشید: رفت در کوره از فرناز

 بویی وضوعم این از کسی خواهیدنمی که رفت یادم ببخشید وای: گفت ساختگی دستپاچگی با بود زده هدف به که نرگس

 .ببره

 .نکنید سازی شایعه بهتره. نبوده عشقی هیچ اردشیر و من بین نیست طوراین اصال: گفت تغیُر با فرناز

 دختر چطور اردشیر که کردم تعجب هم خودم راستش. نگفتم کسی به حاال تا من نباش نگران: گفت لبخند با نرگس

 نکرد؟ قبول را تو مثل خوشگلی

 شتباها: نشستمی جایش سر حسابی جواب یک با باید باراین. نداشت تمامی نرگس هایزبان نیش. شد کالفه فرناز

 . نکرده ازدواج حال به تا دلیل همین به کنممی فکر. کردم رد را شما برادر که بودم من این عزیزم، کنیمی

 عزیزم: بود شده سالح خلع اما باشد؛ شده آواره سال همه این فرناز عشق خاطر به اردشیر که نمیشد باورش نرگس

 این به بیشتر. کردمی دوری فامیلی ازدواج از اردشیر دونممی من که جاآن تا میگم شنیدم که را چیزهایی من نشو ناراحت

 بود؟ چی اردشیر کردن رد برای شما دلیل وجود این با خوب. باشه داشته سالمی هایبچه خواستمی دلش که دلیل

 همسرم االن خانم نرگس: گفت درماندگی با پس رود، طفره دادن جواب از چطور که دانستنمی و افتاد تله به فرناز

 .کنیم تمام جا همین را بحث این نیست بهتر. کنم درست غذا باید من و گردهبرمی

 . خداحافظ فعال پس: گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی شود نرگس جواب منتظر کهاین بدون

 حرف تربیش کمی یک مردیمی: گفت بلند صدای با و کرد پرت تخت روی را سیمبی گوشی نرگس تلفن شدن قطع با

 حثشب پدر با دلیل همین به و کرده رد را تو اردشیر که داره حقیقت پس. رسیدممی مطلب اصل به داشتم، تازه میزدی
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 پدر کهنای مگه. گشتبرمی خونه به اردشیر فرناز رفتن از بعد باید اصوال برنگشته؟ دیگه و رفته خونه از چرا اما شده؛

 .کرده ترک رو خانه اردشیر دونند،می همه اما برنگرده؛ دیگه که باشه خواسته

 مهه اردشیر، آمدن از قبل تونممی چطور خدایا... آخ: گفت بلند صدای با و زد کوتاهش خرمایی موهای به چنگی نرگس

 بفهمم؟ را چیز

 ذاربگ کنی؟می رو موهات داری چرا مامان: گفت که رسید گوش به بود، ایستاده او سر پشت که الدن صدای وقت این در

 .بپرس خودش از بیاد

 سیک با دارم وقتی نمیگم، مگه ایستادی؟ فالگوش تو باز: گفت عصبانیت با و رفت عقب قدم چند ترس از نرگس

 نده؟ گوش من هایحرف به دزدکی کنممی صحبت

 وشگ دزدکی من: گفت او عصبانیت به نسبت تفاوتیبی با بود شنیده را فرناز با مادرش هایصحبت تمام که الدن

 کی عاشق کی بدونی کنجکاوی قدراین چرا حاال. کردیدمی صحبت بلند داشتید و بود باز اتاقتون در رسیدم وقتی. نکردم

 بوده؟

 وعموض این از کسی اگه حالت به وای. نکن فضولی تو: گفت تلخی اوقات با بدهد، را او جواب توانستنمی که نرگس

 .رسممی خدمتت. ببره بویی

 تدس نیاورد در را موضوع وتوی ته تا الدن که دانستمی زیرا بگیرد؛ را او بیشتر هایسوال جلوی تا شد خارج اتاق از

 .نیست بردار

*** 

 مانیمیه آمدن از خبر در زنگ که بکشند راحتی نفس توانستند، و کردند آماده را اردشیر اتاق باالخره مادرش و شقایق

 .دادمی ناخوانده

 آمده؟ چی برای روز وقت این پسره این: گفت سردار خانم به اخم با دید آیفون در را فرهاد یچهره که خانم کوکب
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 ...کنه خیر به خدا: کرد اضافه

 .بیرون ببره را شقایق آمده. بیار چایی و بازکن را در: داد جواب لبخند با خانم مریم

 ...بود هرفت یادم اصال وای: پرید جا از بارهیک بود مشغول تلفنش گوشی با و نشسته مادرش کنار مبل روی که شقایق

 برم؟ باید حتما حاال: پرسید نگرانی با

 .دهکشی نشان و خط برایش حسابی کوروش. نباش نگران: گفت نبود، کاراین به راضی خودش کهاین با خانم مریم

 چیزی به نباید اون باش، صبور عزیزم: گفت. نشنود بود، شده وارد سالن به حاال که فرهاد تا آورد پایین را صدایش تُن

 .کنه شک

 .خانمی سالم... عمو زن سالم: شد شنیده هادوردست از صدایی

. اومدی خوش پسرم سالم: داد جواب متانت با خانم مریم و چرخاندند او سمت به زمان یک در را سرهایشان زن دو هر

 . بخور چایی یک میشه، آماده شقایق تا بشین بیا

 .کند معطل را او نباید که فهماند شقایق به جمله این با

 دبای فقط حاضرم من: گفت مادرش به خطاب و رفت هاپله سمت به بدهد را او سالم جواب دانستنمی الزم که شقایق

 .بپوشم پالتو

 به بخواهد او با همراهی برای که،این به رسد چه ندارد، توجهی کوچکترین ارزش او که فهماند فرهاد به حرف این با

 .بکشد صورتش به دستی و برسد خودش

 .ردمگبرمی شام از قبل من مادر: گفت و ایستاد در جلوی آرایش بدون و شالش و پالتو ترینساده با بعد دقیقه چند

 هجمل این با. بازگرداند خانه به هفت ساعت از قبل را شقایق باید که بود شده تهدید کوروش طرف از قبال که فرهاد

: گفت خانم مریم به و برخواست خود جای از پس بگذراند شقایق با را بیشتری وقت که باشد داشته توقع نباید که فهمید
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 را او موقع به. نباشید نگران. کنم پیدا جااون رو خواهممی چه هر بتونم کنم فکر. شلوغه ولیعصر. میرداماد ریممی

 .گردانمبرمی

. هستند نگرانش خیلی هابچه کرده تصادف شقایق وقتی از که میدانی: گفت و داد تکان تائید نشانه به سری خانم مریم

 .بدید خبر من به رفتید، جا هر ضمن در و نمونین، بیرون زیاد پس

 شقایق به را خود تواندمی که جاآن تا و دهد انجام را خریدهایش همه ساعت سه عرض در که نداشت ایچاره فرهاد

 که منونم: کرد تشکر نیز خانم مریم از و کند حرکت او از جلوتر که کرد تعارف شقایق به دست با بنابراین. کند نزدیک

 .خداحافظ فعال دادید، اجازه

 .خدا امان به. کنمنمی سفارش دیگه من پس: داد جواب خانم مریم

 .شود سوار او تا شد منتظر و کرد باز ریموت با را اتومبیل در. شد خارج که خانه از فرهاد

 مالقات این در تا بودند، کرده اصرار اشخانواده قبل شب قدرآن اما بنشیند؛ فرهاد کنار که خواستنمی دلش اصال شقایق

 را یمنیا کمربند و نشست صندلی روی و کرد باز را ماشین جلوی در حرفی هیچ بدون او که باشد داشته طبیعی رفتاری

 .بست

 بره؟می لذت من دادن رنج از انگار گذاشته؟ را مالقات قرار این نرگس چرا بفهمم باید: زد غر خود با

 .نبود گیر وقت هم زیاد پاسداران خیابان در سردار آقای خانه از میرداماد خیابان به رفتن

 دوقلوی دختر تا دو برای شما نظر به: پرسید او از. آورد حرف به را مغرورش عموی دختر خواست، می دلش که فرهاد

 تره؟جالب چیزی چه ساله دوازده

 .کنید خرید خواهیدمی که هستید شما این. نمیدونم: داد جواب اعتنابی شقایق

 .کنید خرج پول خواهید،می چقدر که ببینید باید خوب: داد ادامه طعنه به

 .کردند دلبازی و دست چقدر نرگس و داریوش که ببینیم باید البته: کرد زمزمه خود با و
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 نقطه ندارند جرات نرگس و داریوش که دانستمی. ندارد شغلی هیچ او بفهمد نباید شقایق دانستمی که فرهاد

 تونممی پس. گیرممی خوبی حقوق شرکت از من خوب: داد توضیح همیشگی آرام صدای همان با. بگویند را او هایضعف

 .شما جمله از. بخرم دارم دوستشان که کسانی برای کادو تا چند

 .کنید هاتونخواهرزاده و خواهر برای خرید صرف را وقتتون بهتره ندارم کادو به نیازی من: گفت تمسخر با شقایق

 .هدند او به را بحث ادامه فرصت تا شد خارج ماشین از سرعت به بود کرده پارک مناسبی جای در را اتومبیل فرهاد چون

 اضیر را فرهاد توانست حالاین با. نبود جالب شقایق برای هدیه خرید برای همآن میرداماد در واقع پاساژ چند در گشتن

 .داد نظر هاآن طرح و رنگ انتخاب در حوصلگیبی با و بخرد هاآن برای فصل مناسب لباس دست چند که کند

 اگر میشد؛ خارج مغازه از بود کردنحساب مشغول او که وقتی و میشد هامغازه وارد فرهاد از جلوتر مدت تمام در شقایق

 .کردمی مشغول را خود و رفتمی بعدی یمغازه به سرعت به پسندیدنمی چیزی

 را او تعجب از شده گشاد چشمان با جوانی رفتمی دیگر مغازه به ایمغازه از تنهایی او که لحظات همین از یکی در

 از ریدخ بدون شقایق که ای لحظه و کرد جستجو را تلفنش گوشی جوان شد مغازه یک وارد شقایق وقتی. کردمی تعقیب

 .بیا االن همین فقط نپرس: گفت بود خط پشت که کسی به گذشتمی کنارش از توجه وبی شد خارج مغازه آن

 خواهد،می فرهاد کرد،می فکر شقایق. شد پاساژ داخل طالفروشی وارد وقت همین در فرهاد و شد تمام زود خیلی خریدها

. امخومی ست یحلقه جفت یک: گفت فروش طال به فرهاد شنید که شد مغازه وارد تمایل بدون. بخرد طال مادرش برای

 .باشه اصل نگینش فقط نیست، مهم قیمتش

 با شقایق. ادمی خوشت هاحلقه این از ببین بیا شقایق:  صدازد را او صمیمی لحنی با فرهاد که بود ایستاده در کنار شقایق

 !وربهپ شهرام جز، نبود کسی او و دید مغازه ویترین شیشه پشت آشنا ایچهره تعجب با و برگرداند را خود روی نفرت

 هک بخصوص. شود فراموش راحتی همین به نداشت امکان که ایچهره. زد خشکش هاگرفته برق مثل او دیدن با شقایق

 ادفره همراه به را او که شهرام اما شناخت؛ را او نگاه اولین با علت همین به. کردمی صحبت او عکس با شب هر شقایق
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 خبر ار او پیش ساعتنیم که سواری موتور سمت به حرفی هیچ بدون و داد تکان سری تاسف با دید حلقه خریدن درحال

 .رفت بود، کرده

 .رساند پاساژ خروجی در به را خود او دنبال به و شد خارج سرعت به و آمد خود به شقایق. شد دور مغازه از شهرام وقتی

 مشهرا کردن پیدا برای شقایق. میزد صدا را نامش و دویدمی دنبالش به دست در خرید هایکیف با فرهاد که حالی در

 .کاویدمی را اطراف

 .بیفت راه: گفت فقط رسید، آنها به شقایق تا و نشست دوستش موتور ترک بر شهرام لحظه این در

 جوان دختر چشمان از. دیدمی را او شقایق که لحظه آخرین تا شهرام نگاه اما شد؛ کنده جا از موتور زدنی برهم چشم در

 .نشد برداشته

 او اب نتوانست شقایق هم باز و رفته کجا نبود، معلوم حاال و بود شقایق قدمی یک در بهپور شهرام! نبود کردنی باور

 یا و ردبگی را شهرام تلفن شماره توانستمی او اما نبود؛ شقایق برای صحبت امکان فرهاد وجود با البته. کند صحبت

 انیعصب جوان رفتن با اما. بگیرد تماس اتاقش شخصی تلفن با که بخواهد او از یا و بدهد او به را خودش جدید شماره

 .شد ناامید پیش از بیشتر شقایق

 خواستم راستش شدی؟ ناراحت: پرسید و شد نزدیک بود، ایستاده پاساژ در جلوی که شقایق به متحیر فرهاد

 شوند؟ عصبانی کردیم، اقدام حلقه خرید برای اجازهبی کهاین از تونخانواده که کنیمی فکر. کنم سورپرایزت

 .شدم خسته من خونه برگردیم: گفت اعتنابی شقایق

 .رفت اتومبیل سمت به شود او منتظر کهآن بدون

 کنممی سعی هم من. نگی امخانواده به چیزی موضوع این به راجع بهتره: گفت و شد پیاده ماشین از شقایق در، جلوی

 .کنم فراموش
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 تیح دخترک اما بخورند؛ هم با را شام که کند دعوت را او شقایق تا کرد صبر فرهاد. شد پیاده ماشین از خداحافظی بدون

 یچهره تا. بست خود سر پشت را در شد، خانه وارد کهاین از پس بالفاصله و نیانداخت سرش پشت به هم نگاهی

 .نبیند را فرهاد کنجکاو

 عصبانیت با بنابراین. است کرده ناراحت را او فرهاد شاید که زد حدس شقایق هم در یچهره دیدن با سردار خانم

 کرد؟ ناراحتت پسرک این: پرسید

. خوبم مامان نه: گفت و بوسید را او گونه مهربانی با کند برداشتی چنین او دیدن با مادرش. نداشت انتظار که شقایق

 .بخوابم زودتر کمی یک امشب میشه. شدم خسته رفتم راه بس از فقط. نباش نگران

 گیرب دوش اول من نظر به اما نداره؛ اشکالی هیچ: کرد موافقت بنابراین. بگذارد فشار تحت را او که نخواست خانم مریم

 .بخیر شب عزیزم برو. بخوابی راحتتر هم بره بیرون تنت از سرما هم که

 با د،ش سبک حسابی وقتی. ریخت اشک دوش زیر توانستمی که جاآن تا و کرد استقبال مادرش پیشنهاد از شقایق

 .خوابید صبح تا و رفت تخت به حمام حوله همان

*** 

 از ودب ریخته گوشیش روی اردالن که بازی مورد در هاییسوال و بود نشسته اردالن و آرمان بین راحتی مبل روی شقایق

 .پرسیدمی هاآن

 هک برادرهایش و خواهر جواب در کوتاه یکلمه چند فقط و بود شده ساکت کامال فرهاد، همراه به خرید از بازگشت از پس

 .گفت بودند شده جمع پدر یخانه در بزرگشان برادر از استقبال تدارکات برای همگی

 فرو رفک به و کرده ساکت طوراین را شقایق که باشد زده حرفی یا و باشد کرده حرکتی فرهاد مبادا که بود نگران مادرش

 .رفت طفره دادن جواب از "نیامد پیش مشکلی هیچ " کوتاه جمله یک با او اما است؛ برده

 دلسوزی اب کرد سعی بنابراین استافتاده فرهاد و او بین اتفاقی چه قبل شب بداند، بود، کنجکاو همه از بیشتر نرگس

 کردی؟ اخم طوراین که کرده احترامیبی بهت فرهاد نکنه عزیزم: آورد حرف به را او ساختگی
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 دهش دوخته او به هاچشم یهمه. شد خیره پذیرایی در حاضر جمع به و برداشت گوشی صفحه روی از را نگاهش شقایق

 و اگرخط خوب: گفت و کرد نرگس به رو سپس و گذراند نظر از را هاچهره تک تک شقایق احساسبی و سرد نگاه. بود

 سوال نم از اینکه بدون بعد به این از لطفا ضمن در... کنه احترامی بی من به کردمی جرات شاید نبود، کوروش هاینشان

 کرده را کار این که کسی و بدهم رد جواب میشم مجبور صورتآن در چون نگذارید؛ من برای مالقاتی قرار هیچ. کنید

 .بزنه هم به را قرارش باید خودش

 کنه خدا: فتگ بشنوند همه اینکه برای بلند بلند کند نگاه بود شده سفید رنگش که نرگس صورت به کهاین بدون بعد و

 .نبینم را آدم این دیگه من تا بره فروش زودتر هرچه کارخانه این و شود تمام زودتر وضع این

 را مینه همه ما شااهللان: گفت حقیقی خوشحالی با بود، آورده وجد به را او جمله این شنیدن که خبربی جا همه از نیلوفر

 .کنیمنمی تحمل را شلخته اون دیدن یشکنجه جوری،این. خواهیممی

 فکر ختهس شما برای قدراین اون دیدن اگه: گفت بالفاصله کند، تالفی را نرگس قبل کارشب تا بود منتظر که شقایق

 من ات ریزیدمی برنامه یک بار هر من کردن ناراحت برای عمدا کهاین یا کنه؟می ناراحت اندازه همین به منم که کنیدنمی

 باشم؟ تنها باهاش یا و ببینمش

 او دهان از را سوال این جواب خواستند،می همه که بود این مثل. دوختند چشم نرگس به و شدند ساکت همه مرتبه یک

 .بشنوند

 هم استخوان بخوریم، رو هم گوشت اگه برادریم و خواهر ما. عزیزم حرفیه چه این: داد جواب داریوش نرگس جای به اما

 تو زارآ قصد کسهیچ واال کنیم روبرو او با را تو که شدیم مجبور ما هربار، قرارها این برای باش مطمئن. ریزیمنمی دور را

 .خواهرمون بخصوص. نداشته رو

 دخترش تا دو هر مثل رو تو نرگس: داد ادامه و زد زانو بود، نشسته پسرش دو میان مبل روی که شقایق جلوی داریوش

 هک میشه تمام پسر این هایمزاحمت وقتی فقط گفتی خودت که طورهمان. خواد نمی رو تو بدی وقتهیچ و داره دوست

 .یمببین عمرمون آخر تا اونو نیستیم، مجبور ما از کدوم هیچ دیگر طوریاین. بریم جااین از و بفروشیم را کارخانه ما
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 و رسیمب کارهامون به تا بشیم بیدار زود صبح باید و میاد داداشم فردا. بریم بهتره: گفت و برخواست خود جای از سپس

 دادید؟ سفارش گل راستی: کرد اضافه

 و آمد خود به بود کرده نگاه کرد،می بازی شقایق کردن آرام برای داریوش که نقشی به نگرانی با مدت تمام که مادر

 .نباش نگران ریممی نرگس با صبح... میدان توی فروشیگل همین از... گیرممی گل خودم من: گفت

 .میام هاگل گرفتن برای هم من: گفت و پرید جا از جمله این شنیدن با بود عصبانی هم هنوز که شقایق

: کرد هادپیشن این قبول به مجبور را نرگس فقط و دانستنمی را آن علت کسهیچ که پوشاند را نگرانش چهره لبخندی و

 .  بیا هم تو نداری کاری صبح اگه باشه؛ خوب

 تخت کنار. کرد باز را آن و زد کنار پنجره جلوی از را هاپرده. رفت شقایق اتاق به سرحال و خوشحال سردار خانم صبح

 بیرون بیا رختخواب از باش زود... عزیزدلم... مامان خوشگل: کرد نوازش را او موهای ظریفش انگشتان با و نشست

 .داریم کار خیلی امروز

... جون مامان سالم: کرد سالم زیبا لبخندی و آلود خواب صدایی با و گشود مادر بروی را خود مشکی هایچشم شقایق

 بخیر صبح

 .شی آماده و بخوری را اتصبحانه زود خیلی باید... من عروسک بخیر صبح: زد او یگونه به ایــوسه بـ خانم مریم

 .ابریه هوا چون بپوش گرم لباس

 ریکس و کم هیچ امشب نباید کمکش، میان رز و یاس. کنه درست غذا جور چند امشب خانم کوکب گفتم: کرد اضافه و

 نو الس شب آخه باشه، نداشته تاخیر کنه خدا. میزنه شور دلم. باشیم فرودگاه باید همه بعدازظهر پنج درضمن. باشه

 .شلوغه خیلی جااون هایفرودگاه

... رهمی پیش خوب چیز همه... نباشید نگران: کرد زمزمه آرام خیلی و کشید آغوش در را مادر و نشست تخت روی شقایق

 .مطمئنم من

 .میدی دلگرمی بهم تو عزیزم متشکرم: گفت و کرد نوازش را اشتغاری ته موهای خانم مریم
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 .شو آماده هااون آمدن از قبل. برسند باید دیگه خواهرات: پرید جا از و

 .شد خارج اتاق از سرعت به و

 رشماد جلوی پوشیده لباس بعد ساعت نیم و آمد پایین تخت از بالفاصله بود، خواسته مادرش که طورهمان شقایق

 با و کرد نگاه پیرزن یچهره به شقایق. چید میز روی بود،کرده آماده او برای که را ایصبحانه خانم کوکب. نشست

 .نکنه درد دستتون: کرد تشکر قدردانی

 .بخور را اشهمه. مادر جان نوش: داد جواب آرامی به هم کوکب

 ات. کردمی آماده خانواده ارشد پسر بازگشت برای را خود نیز او. داشت غریبی حال مادر مثل هم خانم کوکب روزها این

 .دادمی خرج به وسواس کارهایش انجام در توانستمی که جاآن

 .گشتبازمی دوباره حاال و کرده ترک را خانه پیش هاسال که بود اشنداشته فرزند مثل نیز او برای اردشیر

. شدند وارد هم با هردو رز و یاس که بودند سالمتی چاق حال در هنوز و رسیدند همه از زودتر دخترهایش و نرگس

 یشپ بینشان مشکلی هیچ وقتهیچ که بطوری هستند، صمیمی هم با قدراین چطور جاری دو این دانستنمی کسهیچ

 .آمدندمی بر کارها پس از هم همکاری با همیشه و آمدنمی

: پردس اردالن به را کوچکش پسر خانه هایزن به سالم یک با و رسید همه از دیرتر همیشه مثل که بود نیلوفر آخر نفر

 .باش پیمان مواظب جون عمه

 . کنیم شروع کجا از بگین خوب: پرسید آوردمی در را رنگش آجری پالتو که همانطور و

 شما ،نیلوفر و رز. کنید کمک خانم کوکب به الله با شما عزیزم یاس، خوب: داد جواب بود کرده ریزی برنامه قبال که مادر

 .بگیریم تحویل رو شیرینی و هاگل ریممی هم نرگس و من. کنید آماده جشن برای رو پائین سالن هم

 عزیزم ایقشق. بیرون برم میدم، ترجیح همین برای. میشم دیونه شب تا حتما بمونم، خونه اگه من: کرد اظهار نگرانی با و

 .بیفت راه
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 بزودی خواهرت خدا امید به چون بگیری؛ یاد داریبچه کمی بهتره هم تو: گفت بود بالتکلیف هنوز که الدن به لبخند با و

 .داره نیاز تو کمک به پس ببینم، را امنتیجه خوادمی دلم من که جاآن از و میره بخت خونه به

 رزی برای شاکری آقای امیدوارم فقط ، چشم به ای: گفت شیطنت با داشتبرنمی شوخی از دست هیچوقت که الدن

 .بگیره پرستار شونبچه ماه شش

 این اب ببرد لذت تا میشد عصبانی بیشتر الدن هایلودگی از و کردمی باز خنده به را او هایلب حرفی کمتر که نرگس

 مادربزرگ جوانی در آدم که اینه دختر داشتن حُسن: گفت دید،می مادربزرگ واقعا را خود اینکه مثل و آمد وجد به جمالت

 .کنه بزرگ پرستار رو هامنوه خوامنمی اصال من. میشه

 ردنک بزرگ. کنه پرستارتربیت را امنوه ذارمنمی من چون بکش نقشه خودت آینده برای هم تو: گفت الدن به خطاب و

 ودمخ من رو شما های بچه علت همین به نیست برگشت قابل بره دست از اگر که داره لذتی هایشسختی همه با بچه

 .کنممی نگهداری

 را او و گرفت را هایششانه و رساند نرگس به را خود سرعت به کردمی مسخره را چیز همه و نبود بردار دست که الدن

 ستد برای فعال را چهارتا این نکنه، درد شما دست پس: گفت و فرستاد بودند نشسته نسترن و آرمان که سمتی به

 .برمشمی بخواهد جا هر هستم مادربزرگم مخلص خودم من بدید هم را سویچ آن. برگردیم ما تا باشید، داشته گرمی

 از مادربزرگ. نکرده الزم: گفت و شد جدی دوباره نرگس اما کرد؛ بلند را خانه هایزن خنده صدای نیز شوخی این

 .باشی هاتدایی زن و خاله دستیار بهتره هم تو برمشمی خودم ترسهمی تو رانندگی

 .بریم نکرده، نشین خونه رو ما زبانی چرب با تا بهتره: گفت مادرش به دهد، خاتمه را صحبت کهاین برای و

 صدای با حال همان در و کرد حرکت خروجی در سمت به و گرفت را شقایق دست بود کارها انجام نگران که سردار خانم

 .گردیمبرمی زود ما. نمانند گرسنه میان، ظهر مردها. کنید آماده را ناهار اول ها بچه: گفت بلند

. است کلمش برایش کشیدن نفس کرد، احساس شقایق. کرد خاموش و متوقف فروشیگل جلوی را اتومبیل نرگس وقتی

 و مغازه صاحب که کردمی دعا دل در ریز یک. بازگردد جاآن به نرگس و مادر با روزی چنین در که نمیشد باورش او
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 تردف قفل کردن باز برای او که روز آن از صحبتی شدند، روبرو او با وقتی حداقل یا و باشند نداشته حضور شاگردش

 به او بدون نرگس و مادرش که ترسیدمی حال عین در. نیاورند میان به گرفت را کلیدسازی سراغ هاآن از خاطراتش

 را شقایق دعاهای خدا چون اما بزند؛ روز آن به راجع حرفی یا و گرفته را او سراغ مرد دو آن از یکی و بروند فروشیگل

 یستن اگه و هست االن فروشیگل صاحب آیا کنی، سئوال بری تو میشه عزیزم: گفت و کرد او به رو مادرش. بود شنیده

 آراییلگ من راستش. افتهمی عقب کارهامون واال باشه خودش امیدوارم البته. برگردیم موقع همان ما تا میاد؟ ساعتی چه

 .باشه خودش کاظمی آقای کهاین شرط به البته دارم؛ قبول دیگه جاهای از بیشتر رو جااین

 و کنممی سوال االن: گفت میشد، پیاده ماشین از که طور همان. بود شده خوشحال ماموریت این از که شقایق

 .گردمبرمی

 .کردمی تشکر خدا از لب زیر میشد، دور ماشین از که طورهمان و کرد حرکت مغازه سمت به سپس

. ردک جلب را او توجه و درآمد صدا به در باالی مخصوص زنگ دیگر یکبار قبل دفعه همچون فروشیگل به شقایق ورود با

 یلهفاص داشت، قرار هم کنار مخصوص طرزی به و مختلف هایاندازه به میله چند انداخت، سرش باالی به نگاهی شقایق

 با و ردکمی پیدا تماس در، باالیی یلبه با میله بلندترین اول در، شدن باز هنگام در که بود شده تنظیم طوری در از آن

 نگاه سیلهو آن به شقایق که طورهمان. میشد نواخته زیبایی موسیقی و خوردندمی تکان نیز هامیله بقیه آن خوردن تکان

 .آمدید خوش خیلی. سردار خانم سالم به، به: آورد خود به را او فروشگل بم صدای کرد،می

 ...نباشید خسته... ممنون خیلی سالم: کرد سالم آشنا لبخندی با و کرد نگاه تنومند مرد به شقایق

 دارید؟ امری چه. باشید سالمت: پرسید و کرد تشکر فروشگل

 تشریف خودتون بدونه خواستمی. بیاد گل سفارش برای خواستمی مادرم: مطلب اصل سر رفت راست یک شقایق

 دارید؟

 .رنبیا تشریف خواستند، وقت هر بفرمایید ایشون به. خدمتم در من. البته: داد جواب کاظمی آقای همان یا فروشگل
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 واستدرخ یک میشه قبلش اما بدم؛ اطالع ایشون به تا میرم من. ماشینه توی االن مادرم راستش: داد توضیح شقایق

 کنم؟ کوچیک

 چیه؟ امرتون بفرمائید: پرسید کنجکاوی با فروشگل

 رو من شما که آخری بار مورد در کنم، خواهش میشه: گفت خجالت با نداشت زیادی وقت چون شد؛ دستپاچه شقایق

 نگید؟ ایشون به چیزی دیدید، جااین

 .شهبا راحت خیالتون: گفت و داد تکان سری پس. بگیرد سرسری را هشدار این که بود آن از تردیده دنیا کاظمی آقای

 .رفت بیرون مادرش به دادن خبر قصد به مغازه از و کرد تشکر بود، شده راحت خیالش حقیقتاً که شقایق

 و صدازد بود مشغول مغازه انتهای در که را او شقایق رفتن از پس شناخت،می خوب را خود وراج شاگرد که فروشگل

 یقدق نیار در هم بازی هوا به سر. بدم سفارش خواممی بشمار، را خاک و کود هایکیسه اون پائین، برو بدو پسر: گفت

 .نره یادت که بنویس ببر هم کاغذ قلم یک. حالت به وای کردی، اشتباه بفهمم اگه که بشمار

 شتریم اوستا: پرسید تردید با بود، شده فروشیگل سمت به دخترهایش و سردار خانم آمدن متوجه که فروشگل شاگرد

 خوای؟نمی کمک میاد، داره

 البا سگم روی اون تا برس، کارت به برو: زد فریاد. شود روبرو سردار خانم با پسرک خواست،نمی واقعا که فروشگل

 .نیامده

 دخترهایش و سردار خانم که زمانی تا نتوانست و شد سرازیر انبار سمت به هاپله از و ندانست صالح را ماندن جوان

 .برگردد بودند جاآن

 را هانآ قبل روز دو علت همین به. بود مهمتر هم گل گرفتن از مادر برای اردشیر یعالقه مورد و تازه هایشیرینی گرفتن

 تسخ برایش خانه در ماندن که داشت هیجان قدرآن او اما گرفت؛می تحویل و رفتمی نفر یک باید فقط و داد سفارش

 در انشوقت از ساعت دو از بیشتر شد، باعث نیز کار این و بگیرد تحویل خودش هم را شیرینی که کرد اصرار پس. بود

 .بردمی لذت ترافیک در بودن از روز آن که بود کسی تنها خانم مریم. شود گرفته شهر ترافیک
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 به کدام هر کوتاه استراحت یک برای و خوردند جاآن را ناهار و داشتند حضور پدر یخانه در سردار فرزندان تمام

 .رفتند خود هایاتاق

 ار فرزندانشان مجردی زمان هایاتاق علت همین به. بودند کرده را روزهایی چنین بینیپیش قبال سردار آقای و خانم

 برای آمدند،می خود پدری منزل به تک تک یا جمعی دست هاآن وقت هر و بودند گذاشته باقی نخورده دست طورهمان

 ودندب مطمئن هاآن و نبود ایران در اردشیر قدیمی ساختمان بازسازی موقع چون اما رفتند؛می هایشاناتاق به استراحت

 از اصرار به سردار خانم اما نشد؛ ساخته اتاقی هیچ دوم طبقه در او برای گشت، نخواهد باز جاآن به وقتهیچ او که

 استفاده اتاق آن از میهمانی هیچ روز آن تا که شود اضافه میهمان برای مناسب اتاقی اول طبقه در خواست همسرش

 .داد نخواهد کسهیچ به را اتاق آن همسرش که دانستمی خوب سردار آقای. بود نکرده

 از یراییپذ برای و کرد عوض را اتاق وسایل تمام خانم مریم بود، گرفته بازگشت به تصمیم یکباره به اردشیر که حاال

 . نخواهدداشت کسری و کم هیچ اتاق آن در اردشیر که بود خوشحال. نمود مهیا فرزندش

 از دسب یک و کرد چک وسواس با را چیز همه دیگر باریک کنند، ترک فرودگاه سمت به را منزل کهآن از قبل خانم مریم

 همراه به. ببیند را اتاق تغییرات بود، شده کنجکاو که کوروش. ببرد برادرش اتاق به تا داد شقایق به را سفارشی هایگل

 .داده خرج به سلیقه حسابی مادر! ببین رو اینجا به به: گفت حیرت با و رفت شقایق

 چیه؟ تو نظر: پرسید شقایق از

 ود: گفت دادمی قرار اتاق وسط در ایشیشه میز روی را هاگل که طورهمان و داد برادرش تحویل زیبایی لبخند شقایق

 .کشیدند زحمت کاراین برای خواهرها و مادر تمام روز

 .بشه تناراح مامان که کنه کاری اون ترسممی نگرانه، خیلی مادر آخه بپسنده؟ اردشیر کنیمی فکر: پرسید نگرانی با
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 ننگرا: گفت و گذاشت کنار را کاری مخفی پس. کردمی صحبت شقایق با برادرشان مورد در بار اولین برای کوروش

 یراردش با خانواده ارتباطی پل تنها مادر مدت این توی اما نمیدونی؛ تو. بشه ناراحت مادر که کنهنمی کاری اون نباش

 . کنهنمی ناراحت اونو وقتهیچ پس. نکرده قطع را مادر با ارتباطش هم رفتنش از بعد حتی اردشیر یعنی. بوده

 داداش امشب که بگم باید: کند صحبت هاآن با مهمی موضوع مورد در تا کرد دعوت را همه داریوش وقت همین در

 شما از من. عالیه رویداد یک بوده ما همه آرزوی که او دیدن و گردهبرمی خانه به دوری سال چند از بعد اردشیر

 نید؛بک را اشمالحظه جاستاین که وقتی تا. کنیدمی استقبال بزرگمان برادر عنوان به او از کهاین ضمن در خواهم،می

 نیز همیشه البته و مختلف کشورهای در همآن کرده، زندگی خانواده از دور هاسال که او دانیم،نمی ما از کدامهیچ چون

 دلم .باشه داشته خانواده افراد با او روابط در منفی تاثیر است ممکن عملی و حرف هر. دارد رفتاری و اخالق ،چه بوده تنها

 از برادرمان تا دهیم قرار خودمان خوب رفتار تاثیر تحت رو او قدرآن و کنیم محبت او به قدرآن ما یهمه خواهدمی

 روی منظور این به رسیدن برای من. کنیم حفظ همیشه برای رو ارتباط این بتونیم بسا چه و نشه پشیمان خود بازگشت

 .وندش آماده زودتر چه هر کنممی خواهش بیایند خواهندمی استقبال برای که کسانی از حاال. کنممی حساب شما تک تک

 .کنند آماده رفتن برای را خود تا آمدند، در وجوشجنب به بارهیک به همه

 ما تا کن، سعی. باش پدر مواظب عزیزم: گفت و گرفت دردست را او دست و رساند یاس به را خودش داریوش

 .گیرهنمی آرام نیاد خانه به اردشیر تا که دانممی من. نکنه بیهوده فکرهای تا کنی، گرم را سرش گردیم،برمی

 .بود خواهد شوهرش پدر مراقب هاآن بازگشت تا که داد اطمینان او به و فشرد را شوهرش بازوی یاس

 راحت بابت این از خیالش چون و آید بر پدرش کردن آرام عهده از تواندنمی یاس بجز کسهیچ که دانستمی داریوش

 .برساند فرودگاه به را مادرش یعنی نگران فرد دومین تا رفت، شد،

 .میدم قول میارم خانه به را او من: گفت و شد نزدیک شوهرش به منزل از خروج از قبل خانم مریم

 شما منتظر من دونم،می: گفت نرنجاند، را همسرش کهاین برای نداشت، موضوع این به امیدی هیچ که خان همایون

 .برگردید خانه به هم با تا هستم
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 .دوخت چشم آن درون آتش به و نشست شومینه کنار مبل روی خان همایون هاآن رفتن از پس

 هایفهقیا و هالباس با آدم همه آن دیدن که بود مختلف هایقومیت و هاملیت با مسافران از پر همیشه مثل فرودگاه سالن

 .بود جالبی تفریح خانواده برای جدید

 .نمیشد هاآن متوجه که بود آشفته قدرآن شقایق افکار اما

 رفتهگ را آرامشش کرده، ترک را خانه او آمدن دنیا به از قبل که برادری با شدن روبرو از ترس و پدر تنهایی مادر، نگرانی

 .بود

 بین خان فریدون. کردندمی پنهان را خود نگرانی نوعی به کدام هر. کرد نگاه اشخانواده افراد تک تک به شقایق

 .کردمی بحث شهر تا فرودگاه فاصله مورد در و نشسته آرش و کوروش

 آرام در سعی و بود نشسته مادر کنار نیلوفر. بودند پچ پچ مشغول بقیه از فاصله دورترین در همیشه مثل نرگس و داریوش

 .بودند ایستاده هاآن کنار هومن نامزدش و الله و بود کرده سرگرم را پیمان الدن.  داشت او کردن

 سافرانم که بود پروازی این. باشد هواپیما همان در بود، قرار اردشیر. بود نشسته زمین به پیش ساعت نیم لندن پرواز

 .بیایند ایران به تا بودند، کرده استفاده آن از هواپیمایشان تغییر و لندن به رسیدن از بعد آمریکا

 اندرس مادرش به را خود شقایق وقت این در. گذشتند گمرک از مسافران اولین باالخره و گذشت دیگر ساعت نیم حدود

 برادر نایآش یچهره دنبال به و بود ایستاده بقیه از جلوتر داریوش. گرفت گشت،می پسرش دنبال به که را نیلوفر جای و

 جو موهای با اندام الغر و قامت بلند مردی بعد دقیقه چند. گشتمی شدند،می نزدیک خروج در به که مسافرانی میان در

 .کرد جلب را او توجه داشت پدرش با نکردنی باور شباهت که ایچهره و گندمی

 .آمد برادرم... آمد مادر: گفت و کرد مادرش به رو بچه یک هیجان با داریوش

 باشی خبر خوش: گفت خوشحالی با و کرد رها هایشگونه روی بود زده حلقه چشمانش در که را اشکی سردار خانم

 . پسرم
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 قدمی دو به اردشیر کههمین و رفت داریوش سمت به و کرد رها فشرد،می دستانش در لحظه آن تا که را شقایق دست

 .انداخت او آغوش در را خود مادر رسید، هاآن

 آغوش در خانم مریم. بوسیدندمی را یکدیگر و کردندمی گریه هم آغوش در پسر و مادر. بود ایکننده متاثر صحنه

 اشک و ــوسه بـ غرق را مادرش اشک از خیس و آرایش پر صورت اردشیر. آمدمی نظر به همیشه از کوچکتر اردشیر

 خیلی داداش: گفت آمد خوش او به و رفت بزرگش برادر سمت به داریوش. شدند جدا هم از فرزند و مادر وقتی. کرد

 .آمدی خوش

 وبذ مقابلش در داریوش جذبه که وقاری و نداشت پیش ثانیه چند گریه از نشانی هیچ که محکم صدایی با اردشیر

 .پسر شدی عوض خیلی تو: گفت میشد،

 ار برادر هم نیلوفر و نرگس او از پس. فشرد سینه به و کرد بغل را او طوالنی دوری یک از پس و کرد باز را خود آغوش

 و کشید آغوش در را او فشردمی را کوروش دست که طورهمان اردشیر اما داد؛ دست او با خجالت با کوروش و بوسیدند

 چقدر تو هایچشم گفته بهت کسی حاال تا... بود شده تنگ برات دلم: گفت صداقت با و زد برادر پیشانی به ایــوسه بـ

 خوشگله؟

: تگف و داد جا کوروش و اردشیر بین را خود الله بعد. برگشتید که خوشحالم: گفت و شد سرخ تعریف این از کوروش

 شناسید؟می را من جون دایی

 .خوشگلم الله سرداری، خانواده سبد سر گل تو عزیزم آره: گفت و زد لبخند اردشیر

 .کنممی خوشبختی آرزوی برات و میگم تبریک ضمن در: گفت و بوسید را او و

 اکریش هومن ایشون کنممی معرفی: گفت اردشیر به رو و آورد جلوتر گرفته را هومن دست و کرد استفاده فرصت از الله

 .هستند

 .باشید ام عزیز دختر این مراقب خیلی لطفا شاکری آقای: کرد اضافه و گفت تبریک نیز او به و داد دست هومن با اردشیر
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 ثابت خان فریدون صورت روی چشمش اما گردد؛می دیگری شخص دنبال اینکه مثل. انداخت اطراف به نگاهی اردشیر

 زحمت که ممنون.  سالم: گفت و کرد دراز او سمت به را دستش و رفت خانواده بزرگ داماد سمت به مودبانه و ماند

 .آوردید تشریف جااین تا کشیدید

 هترب برای را سرش لذا رسید؛می نظر به ترچاق خیلی هم و بود کوتاهتر او از هم اما بود؛ سن هم اردشیر با خان فریدون

 .آمدید خوش خونه به: گفت و کرد بلند او چهره دیدن

 ودکک شد، جلب او سمت به اردشیر توجه کههمین و گرفته بغل در را کوچکش فرزند که دید را آرش او سر پشت اردشیر

 .داداش میگم آمد خوش هم من: کرد دراز سمتش به را دستش و داد نیلوفر به را

 .دیدآم خوش و سالم. منه نوبت حاال: گفت و کشید آغوش در را او الدن یکباره که کرد تشکر و فشرد را او دست اردشیر

 .خانواده شیطون دختر ممنونم: کرد تشکر و بوسید الله همچون هم را او اردشیر

 :گفت و دوخت نداشت، توجه او به کسهیچ و بود شده گم جمع آن در که شقایق به را خود نگاه اردشیر وقت همین در

 بگی؟ آمد خوش من به خواهینمی تو دلم عزیز

 زا بیشتر را شقایق اردشیر که بود این مثل. کرد متعجب را مادرش حتی همه، شد، خارج اردشیر دهان از که جمله این

 .بود داده قرار مخاطب را او صمیمی طوراین که شناخت،می بقیه

. کرد گریه به شروع و انداخت او آغوش در را خود و رفت اردشیر سمت به مرتبهیک بود مناسب فرصت منتظر که شقایق

 نگران دیگه جام،این من عزیزم، نکن گریه: کرد زمزمه نرگس کنجکاو هاینگاه به توجه بدون و بوسید را او اردشیر

 .نباش هیچی

 چرخ کوروش. رفتند خود هایماشین سمت به و شدند خارج سالن از همه پس. نبود جایز دیگر مکان آن در ایستادن

 شما داداش،:  گفت او به رسید، ماشین به وقتی و کرد هدایت خود اتومبیل سمت به را برادرش هایچمدان محتوی دستی

 .بیائید من ماشین با مادر و شقایق و

 .بریم کوروش با بیا عزیزم آره: گفت و کرد موافقت سردار خانم
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 کرد؛ لبج خود به را همه توجه طوالنی مکثی با و ایستاد بگوید، مادرش به چگونه را خود تصمیم دانستنمی که اردشیر

 .کردم رزرو اتاق هتل توی من راستش مادر: گفت و آمد زبان به باالخره بود، سرما در هاآن ایستادن نگران چون

 یممر العمل عکس منتظر خانواده افراد تمام. زد خشکش شده، ریخته او روی سرد آب سطلی که کسی مثل سردار خانم

 در را شما از پذیرایی وسایل ما داداش: گفت و کرد مداخله داریوش که. کردندمی تماشا را صحنه آن سکوت در خانم

 ارکن امسال خواهیممی ما و نوست سال شب امشب چون. بروید هتل به امشب خواهیدنمی که شما. کردیم تهیه منزل

 .کنیم برکزار رو جشن این شما

 است هترب بخواهید را راستش ژانویه، تا بگیرم جشن شما کنار رو نوروز عید میدم ترجیح من: گفت و کرد تبسمی اردشیر

 .کنم مالقات دیگر جایی در را شما دوباره فردا و برم هتل به من که

 اب هم فرقی هیچ. شوندمی خوشحال هم هابچه ما خونه بیا خوب باشه: کرد اصرار بیاید کوتاه نبود حاضر که داریوش

 .نداره خودت خونه

 به که تمهس ترراحت واقعا من نکنید، اصرار بهتره: گفت لذا بیاید؛ کوتاه درخواست این با که بود آن از تر مصمم اردشیر

 .برم هتل

 خانه هب دهد پیشنهاد خواستمی و بود شده نزدیک او به قدم یک که نرگس اصرار جلوی تا کرد بلند را دستش اینجا در

 ترجیح اما کنم؛ ناراحتتون خوامنمی کن باور: گفت کرد،می نگاهش واج و هاج هنوز که مادرش به و بگیرد را بروند او

 .باشم تنها میدم،

 اییبی ما از کدامهیچ خونه نیستی راحت اگه داداش: گفت و شد جدا کرد،می صحبت او با که الله از کوروش وقت این در

 .نمیشه مزاحمت کسهیچ جاآن. الله خونه برو پس

 تنها هدخوامی دلم گفتم که همانطور اما هستید؛ من فکر به که ممنونم شما همه از من: گفت و زد دردناکی لبخند اردشیر

 ...قول دید خواهم رو همتون روز هر هستم، جااین که زمانی تا من و شماست دیدن مهم. باشم
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 که یگفت خودت تو... نشکن منو دل کنممی خواهش عزیزم: گفت و گرفت را او صحبت ادامه جلوی گریه با خانم مریم اما

 کنی؟می لجبازی چرا بودم؛ لحظه این منتظر هاسال من... میایی

 خانه به که نگفتم اما بینم؛می را شما و ایران میام که گفتم من مادر:  گفت و کرد نگاه مادرش گریان چشمان به اردشیر

 .آمد خواهم

 .بذارید تنها برادرتون با منو: گفت و کرد هایشبچه به رو پس چیست، پسرش درد که دانستمی سردار خانم

 دو یکی و گرفت را مادرش سرد دست اردشیر. شدند دور هاآن از قدم چند بارهیک به درخواست این شنیدن با هابچه

 .شد زیاد برادرهایش و خواهر از اشفاصله تا کرد حرکت بود ایستاده که جایی از قدم

 پا مادرش اصرارهای برابر در اردشیر و کردندمی گریه داشتند، دست در را یکدیگر دستان که طورهمان فرزند و مادر

 رزرنگت او از داریوش اما بگیرد؛ را او جلوی خواست کوروش. رفت هاآن سمت به و نیاورد تاب شقایق که کردمی فشاری

 .نکن دخالت تو عزیزم: گفت و گرفت را او بازوی رسید اردشیر و مادرش به شقایق که همین و بود

 ایستاده هاآن جلوی حاال که شقایق و داریوش به دو هر و کردند قطع را شانصحبت بارهیک به سردار خانم و اردشیر

 .دوختند چشم بودند

 کنممی خواهش داداش: گفت اردشیر به رو و کشید بیرون داریوش دست از را بازویش دید مناسب را فرصت که شقایق

 .کشهمی عذاب و ناراحته چقدر مادر که بینیدنمی کافیه دیگه

 .پیوستند هاآن جمع به هم کوروش و نرگس تا شد باعث این و انداخت زیر به را سرش شرمنده اردشیر

 ناولی برای و انداخت بزرگش برادر به نگاهی. کشید آغوش در را او و رفت مادرش نزد دید را اردشیر سکوت که شقایق

 هر اون حداقل اما کشه؛می عذاب داره مادر: نداشت را بیانش جرات کسهیچ که گفت چیزی اردشیر ورود لحظه از بار

 یگهد باریک سال همه این از بعد تا انتظاره چشم خونه توی پدر اما کرده؛ صحبت شما با دیده را شما باریک وقت چند

 ...ببینه را شما

 .کنممی خواهش بیا من خاطر به: گفت بزند حرفی او کهآن از قبل و نداد اجازه شقایق که دهد جواب خواست اردشیر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 164 

 .بردی تو کوچولو باشه: گفت و برد باال تسلیم نشانه به را دستانش اردشیر ناباوری کمال در

 را رادرشب توانسته شقایق که کرد مطمئن را بقیه کوروش و داریوش خوشحالی و مادر یگریه همراه لبخند شقایق، فریاد

 . کند راضی

 خوشحال مسئله این از که داد نشان و زد برادر یشانه به دست با داریوش و بوسید و کشید آغوش در را اردشیر مادر

 . کرد زمزمه چیزی گوشش در و فشرد سینه به را شقایق نفر چهار آن چشم جلوی هم اردشیر. است

:  گفت و کرد گوید،می چه شقایق گوش در آهسته اردشیر که بشنود تا بود کرده تیز را هایشگوش که نرگس به نگاهی و

 سردته؟ جان نرگس شده چی

 کردی؟ فکری همچین چرا نه،: پرسید تعجب با بود او رفتار به حواسش تمام که نرگس

 معموال لرزی،می داری آخه: گفت و فشرد را شقایق شانه دیگر دست با و گرفت را مادرش بازوی دست یک با اردشیر

 وت کردم فکر من نیست، ترس برای موردی هیچ جااین چون که ترسهمی وقتی یا و میلرزه میشه سردش وقتی آدم

 .شده سردت

 .بریم بهتره: گفت مادرش به باشد او جواب منتظر کهاین بدون

 بود، سپرده او به را شوهرش پدر از مراقبت ماموریت همسرش که ایلحظه از یاس. بودند منتظر همه سردار منزل در

 .نکرد ترک را پیرمرد

 آن زیر در که هدایایی و کریسمس درخت به را تغییرات آخرین رز و کردمی سرکشی غذاها به آشپزخانه در خانم کوکب

 حاال. دبرون فرودگاه به تا کنند، راضی را پدرهایشان بودند، نتوانسته که نسترن و اردالن و آرمان. دادمی بودند، داده قرار

 .نکند ناراحت بیشتر را نگران و آشفته پدربزرگ سروصدایشان تا. کردندمی بازی دوم طبقه در

 .کرد جلب را همه توجه و رسید بگوش در زنگ صدای وقت این در
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 نزدیک آیفون دوربین به اندازه از بیش که فرهاد تصویر به چندش با نمایش،صفحه دیدن با و رساند آیفون به را خود رز

 .فرهاده کهاین مثل: گفت شوهرش پدر به و شد خیره بود شده

 به و تداشبرمی را گوشی راحت خیلی بود، خودش خانه اگر البته بکند؛ باید چه که کرد تکلیف کسب او از لحن این با و

 .برود است بهتر نیست، خانه کسی که گفتمی مزاحم پسر این

. کردنمی عوض را چیز هیچ برایش فرهاد بودن که بود نگران قدرآن. نداشت هم خوبی حال شبآن که خانه صاحب اما

 رز سپ. کنند تحمل را او شانشوهران بازگشت، تا باید که دریافتند رز و یاس یعنی آنها دوی هر و کرد اشاره سر با پس

 .ماند او منتظر اول طبقه ورودی کنار خود و زد را بازکن در کلید اجبار به

 و بزرگ سالن وارد. کرد آویزان قدی یآینه کنار و آورد در تن از را خود پالتوی اول طبقه راهروی به ورود از پس فرهاد

 .بود خاموش هایشچراغ بیشتر که شد ساکت

 کجان؟ بقیه: پرسید بود ایستاده نزدیکش که رز از پس. بودند جاآن عروسش دو و عمو فقط و

 نکرده هم سالم حتی ادببی مرد این که آورد خود روی به کهاین بدون و سایید بهم را هایشدندان او ادبیبی از رز

 .رسندمی زودیبه. فرودگاه رفتن: داد جواب

 .بزنم سر هابچه به باال طبقه میرم: گفت یاس به دهد جواب او بعدی هایسوال به نشود مجبور کهاین برای

 .بخیر شما شب عموجان سالم: گفت همیشگی آرام صدای همان با و شد نزدیک سردار آقای به فرهاد او رفتن با

 .آمدی خوش پسرم سالم: داد جواب حوصلگیبی با سردار آقای

 زا تا دوخت چشم درخت پر و بزرگ حیاط به جاهمان از و کشید کناری به را خود نباشد فرهاد نزدیک کهاین برای یاس

 .کند فرار همیشگی مزاحم این با صحبتیهم و او دیدن

 شما بینیممی وقتآن کنم، ازدواج شقایق با بگذار: گفت دل در برنجاند را او عمویش هایعروس رفتار اینکه بدون فرهاد

 را ایشهلب رضایت لبخند فکر این با. گذاریدمی احترام من به چطور نشود، قطع شوهرهایتان حقوق اینکه برای نفر دو
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 تدس مهاجرت کرد،نمی فکر که چیزی تنها به او. داد نشان را سیگارش نیکوتین از شده زرد هایدندان و کرد باز هم از

 این در تا سپرد همه به و داشت نگاه مخفی او از را راز این که بود نرگس زرنگی هم این. بود عمویش خانواده جمعی

 .نشود صحبتی هیچ فرهاد حضور زمان در مورد

 برسن؟ منزل به کشهمی طول خیلی: پرسید خان همایون از شود، خبر با خانه اوضاع و حال از بود، کنجکاو که فرهاد

 .کمتر هم شاید دیگر ربع یک تا شاید نه: گفت و انداخت او به سردی نگاه خان همایون

 تعارف او به را چای و شد خم ادب بی پسر جلوی و شد وارد چای فنجان یک محتوی سینی با خانم کوکب وقت این در

 که انداخت خدمتکار پیرزن به غضبناک نگاهی هین همان در و برداشت سینی توی از را فنجان تشکر بدون فرهاد. کرد

 .بازگشت خانهآشپز به و کرد ترک را سالن سرعت به که شد او وحشت باعث

 هاآن هردوی اما کند؛ جلب خود به را آنها توجه تا کشید هورت را چای صدا با. دید ساکت را عروسش و عمو که فرهاد

 از کدامهیچ شد، متوجه که او. نکنند نگاه او به توانندمی که جاآن تا و بگیرند ندیده را او زشت حرکت این دادند، ترجیح

 .کرد گشتن به شروع سالن در و برخواست خود جای از. ندارد صحبت به تمایلی هاآن

 رسرازی هاپله از سروصدا با هابچه. کنند مشغول را پدربزرگشان کمی و بروند اول طبقه به که کرد راضی هارا بچه رز

 موهای به دستی فرهاد. کردند سالم هم با سه هر بارهیک به و زد شانخشک درجا فرهاد دیدن با سه هر اما شدند؛

 .خوب های بچه سالم: داد تکان سری آرمان و اردالن برای و کشید نسترن

 دور با .بنشینند او کنار و رفته پدربزرگ نزد که کرد اشاره آنها به شود، صحبت هم ها بچه با او خواستنمی دلش که رز

 آرمان ارب سه من: کرد تعریف هاآن برای زبانی شیرین با نسترن و زدند حلقه خان همایون دور به نفر پنج هر فرهاد شدن

 .کردم پیدا بزرگ مبل پشت را

 آخرین مشغول که بیچاره زن. رساند خانم کوکب به را خود و رفت اول طبقه آشپزخانه به دید مشغول را هاآن که فرهاد

 قبع به قدم چند وحشت از کرد نگاه خود سر پشت به که وقتی و نشد آشپزخانه در او حضور متوجه بود، غذاها از بازدید

 .ترساندید منو... شما آقا: گفت لکنت با و رفت
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 دارید؟ الزم چیزی شما: پرسید آشپزخانه در او حضور از کنجکاوی با و

 هب بتواند و ببیند جاآن به را کسی هر ورود که ایستاد آشپزخانه در طوری و شد دور او از دهد، جواب کهاین بدون فرهاد

 ار خانم کوکب زهرآگین کلماتی و خشن صدای با بود ایستاده که جاهمان از و گیرد دست به را اوضاع کنترل موقع

 ودنب و خانوادگیه میهمانی یک جااین امشب... بری لونت به االن همین بهتره مسخره پیرزن کن گوش: داد قرار مخاطب

 که حاال. ..میاد پدرش با آشتی برای هاسال از بعد عزیزم عموی پسر که بخصوص... نیست خوشایند جمع این بین در تو

 .نیست خوشایند او برای شما دیدن چون نشید، ظاهر او جلوی بهتره شوهرت و تو برگرده گرفته تصمیم او

 مطلع اردشیر رفتن دلیل از کسهیچ که دانستمی او کردمی نگاه فرهاد به آمده، در حدقه از چشمان با خانم کوکب

 .بود شده مخفی سردار خانم و آقا وسیله به که دانستمی چیزهایی مکار روباه این انگار اما نیست؛

 لشد در بزرگی شک که گفت چیزهایی فرهاد اما بود؛ شده تنگ اردشیر برای دلش خانواده افراد بقیه اندازه به کوکب

 خانه هب پدرش با آشتی برای اردشیر که حاال نبود بهتر بود؟ صحیح خانواده افراد کنار وقت این در او بودن آیا: انداخت

 هانهب بهترین خان همایون خود که چند هر باشد؟ نداشته گذشته بد خاطرات شدن زنده برای ایبهانه هیچ گشتبازمی

 .بود زمان آن تلخ روزهای یادآوری

 .شنیدیم درست حرف یک هم مارمولک این دهن از و نمردیم: کرد زمزمه خود با خانم کوکب

 به ار خود خیز یک با شد تردیدش متوجه فرهاد. کند موکول دیگری وقت به را اردشیر با دیدار خواستنمی او حالاین با

 النا همین میگم. نیست حالیت حرف کهاین مثل: فشرد رحمانهبی و گرفت خود هایپنجه در را پیرزن بازوی و رساند او

 .ندادم دستت کاری یک تا کن گم رو گورت

 . میرم دارم کن ولم... باشه... باشه: گفت و برد باال را آزادش دست پس. نزند فریاد درد از تا کرد سعی خیلی خانم کوکب

 رجخا آشپزخانه در از باراشک چشمانی با نداشت طاقت دیگر که بیچاره پیرزن و کرد ول خشونت با را او بازوی فرهاد

 ساختمان پشت به سرعت به و رساند حیاط به را خود کند، جلب را هاآن هایبچه و هاعروس توجه کهاین بدون و شد

 .رفت
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 صحبت کوروش با و داشت دست در را او دست و بود نشسته مادرش کنار کوروش اتومبیل عقب صندلی در اردشیر

 جلو صندلی در شقایق. داشت فرق اینجا با چقدر خارج در زندگی و بود شده عوض چقدر تهران کهاین از. کردمی

 .کردمی گوش هاآن صحبت به بود داده تکیه در به برادرش و مادر دیدن بهتر برای که طورهمان

 یهنشان را اردشیر کوتاه هایجواب که کوروش و بود برده سر را همه یحوصله کننده خسته ترافیک و طوالنی مسافت

 ایگذشته. کند کنکاش گذشته در کمی تا کرد استقبال سکوت این از اردشیر. شد ساکت ایدقیقه چند. دانست خستگی

 !هایشتلخی تمام با دور

 کمک با و کند ترک را پدرش خانه شد، مجبور جوانی عنفوان در او. بود کوتاه خیلی او برای پدری منزل در زندگی

 هب خانه یک مثل آمریکایی و اروپایی مختلف کشورهای در تنهایی هایسال آن تمام و کرد سفر خارج به پدربزرگش

 رایب مناسب شغلی گذاردمی اختیارش در که ایسرمایه با داد پیشنهاد او به پدربزرگش کهاین تا گشتمی آواره دوش

 نمایندگی آنجا در و رفت آمریکا به و پذیرفت را پیشنهاد این. بود شده خسته دریدربه از که او. کند پا و دست خود

 او به هاولی سرمایه عنوان به که را پدربزرگش پول توانست، کوتاهی مدت در و گرفته را منزل لوازم مارک بهترین فروش

 .بازگرداند بود داده

 پردهس معتبر بانک یک در را پول. دارد نگه خود نزد را مبلغ آن نیست، حاضر دلیلی هیچ به اردشیر دید که بزرگ سردار

 وقت هر تا. داد شقایق به او طرف از اینامه وکالت با بود، اردشیر نام به که را آن اسناد مرگش از قبل و کرد گذاری

 تنگرف برای اردشیر اما بفرستد؛ او برای و کند خارج بانک از را پول راحتی به شقایق داشت، نیاز پول آن به اردشیر

 نیز را پدرش بزرگ ـناه گـ حتی او شده باعث که دلیلی. کشاند جاآن به را او مهمتر دلیلی بلکه بود، برنگشته پولش

 .بازگردد پدرش یخانه به موضوع اهمیت خاطر به سال همه آن از بعد و کند فراموش

 از یراردش صورت. کرد نگاه بود دوخته چشم او به که را شقایق و کرد باز را خود چشمان رسید، جااین به که اردشیر افکار

 فکر خود با و خواند را شقایق افکار نگاه یک همان با او رفت درهم میزد، موج شقایق چشمان در که نگرانی دیدن

 ."دهم آزارش گذشته برای نباید هستم، اینجا که حاال"کرد
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 تناراح رو پدر خوامنمی من. نباش نگران: گفت او به کرد روشن کوچکش خواهر قلب در را امیدواری که لبخندی با پس

 .کنم برخورد او با است خانواده بزرگ پسر شایسته که طورآن میدم، قول تو به و کنم

 .میشد هاآن وحشت باعث رسیدمی داریوش و نرگس گوش به اگر اما نداشت؛ خاصی معنی کوروش برای جمله این

*** 

 .ودب میان در اردشیر بازگشت مورد در مفصلی بحث بودند، کرده حرکت فرودگاه از که ایلحظه از داریوش اتومبیل در

 چرا هآخ: کردمی تکرار مدام قراری بی با و بود عصبانی انفجار حد در و نشسته جلو صندلی روی داریوش کنار در نرگس

 در شتصمیم خانم شقایق جمله یک با فقط و نداد اهمیت ما از کدامهیچ درخواست به چرا کند؟ کاری چنین باید اردشیر

 شد؟ عوض هتل به رفتن مورد

 نمدونمی منم: کند آرام را او کرد سعی بود، شده هنگام زود صمیمیت این نگران نرگس از بیشتر خودش که داریوش

 متوجه تا بگذاریم تنها رو داداشمون نباید ما فقط. شد خواهد برداشته او چهره از نقاب زودی به میدم قول اما خواهر؛

 تونید،یم تا پس نزده آن از پس جریانات و تصادف از حرفی هیچ مادر که مطمئنم من. بشه افتاده شقایق برای که اتفاقی

 کنه هتوجی رو اون بتونه مادر امیدوارم که فرهاد با شقایق نامزدی مونهمی فقط. باشه دور قضیه این از او. باشید مواظب

 .گرفته تصمیمی چنین خودش شقایق که

 من :گفت و نکرد را داریوش مالحظه دیگر باراین و دارد مهمی دلیل اردشیر آمدن که دانستمی داریوش مانند هم نرگس

 .کنه خراب را هاموننقشه همه اردشیر و بدی دست از را اوضاع کنترل شما ترسممی

 درقاین کنممی خواهش عزیزم: گفت آرامی به بود نشسته ساکت عقب صندلی در مدت این تمام در که خان فریدون

 .میشی مریض. نخور بیخود حرص

 .کنهمی تهدید را ما خطری چه دونینمی که تو: گفت و کرد نگاه همسرش به اخم با نرگس

 خدا بنده این. کنیدمی بزرگ رو خان اردشیر آمدن موضوع شما: گفت نگرانی بدون و آرام لحن همان با خان فریدون

 .ندارند ربطی هیچ هم به هااین خانم، شقایق جریان با شده مصادف حاال خوب. ببینه را اشخانواده تا برگشته
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 کرف مثبت بیایید. میگه درست خان فریدون: گفت. باشد درست خواهرش شوهر حرف کرد،می آرزو دل ته از که داریوش

 .کنیم

 کنممی ثابت شما دوی هر به و درمیارم رو دلیلبی بازگشت این توی و ته خودم من. ایدساده شماها: گفت اخم با نرگس

 .است کاسه زیر ای کاسه نیم که

 و شد خواهد روبرو او با چطور پدرشان که بودند کنجکاو اردشیر خود جمله از همه و بودند رسیده خانه به دیگر حاال

 .دهد دست از را پسر و پدر برخورد صحنه خواست،نمی کسهیچ

 شدن پیاده به جا همان از. کرد پارک ساختمان جلوی را اتومبیل بود، کرده نگران را او خواهرش هایصحبت که داریوش

 .دوخت چشم دیگر هایاتومبیل از خانواده افراد تک تک

 را وا دست سردار خانم که کردمی نگاه بود شده روشن چراغ بیشماری تعداد با که باغ و ساختمان به هیجان با اردشیر

 .تو بریم بهتره سرده بیرون... عزیزم بیا: گفت و گرفت

 روی را پدرش. داشت انتظار که طورهمان و رساند ساختمان داخل به را خود و شد پیاده ماشین از شقایق وقت این در

 اداشد... آمد... پدر: گفت بودند جمع سالن در که کسانی بقیه به توجه بدون و دید شومینه کنار مخصوصش صندلی

 .جاستاین اردشیر

 قرار او مقابل در. رفت بود، ایستاده حاال که پدرش سمت به آرامی به شد سالن وارد مادرش دست در دست اردشیر

 را ودخ شرمی هیچ بی او و کرد دراز اردشیر سمت به را دستش تردید با سردار آقای. ایستاد پدرش کنار شقایق. گرفت

 .ریختندمی اشک فشردند،می سینه به را یکدیگر که طورهمان پسر و پدر هاسال از پس. انداخت پدر آغوش در

 .پسرم متاسفم: کردمی خواهی عذر خان همایون

 . متاسفم منم... بابا خواممی معذرت: کرد تکرار بارها اردشیر
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 که رطواین. باشی مراقب بهتره: گفت کردمی پاک را اشکهایش و بود ایستاده خواهرش و او بین که کوروش به داریوش

 سیارب هدفی یعنی این و کرده فراموش را خود دیرینه کینه زیرا بازگشته؛ مهمی مطلب برای بزرگمان برادر پیداست،

 .کشانده جااین به را او بزرگتر

 شهرام و فرهاد نکشیدم، زحمت همهاین. بره در دستمان از کار رشته گذارمنمی: گفت داریوش صحبت ادامه در نرگس

 .ببلعد رو آماده لقمه این و بیاید دیگه نفریک که بردارم راه سر از را

 قرار ما. نکنی گم رو پات و دست بهتره هم شما: گفت بود دوخته چشم برادرش و خواهر به باز دهان با که کوروش به

 .بدهیم او به سهمی هیچ نیست،

 یچه که بود شده متوجه داشت، آغوش در را او که حاال و باشد شده تنگ پدر برای دلش قدراین که کردنمی باور اردشیر

 انیچشم با شقایق وقت این در. شود خاموش او خشم آتش تا گذشتمی سال سی باید شاید. ندارد پیرمرد از ایکینه

 .بایستید جاهمین صبح تا... خواهیدنمی... که...شما:  گفت و داد قرار برادرش بازوی روی را دستش گریان

 .آمد بیرون پدر آغوش از اردشیر و انداخت خنده به را همه چشمانش از جاری شوق اشک با همراه صحبت این

 خانواده با بیا. آمدی خوش پسرم خوب: گفت و کرد پاک اشچروکیده دستان با را خیسش چشمان سردار آقای

 .شو آشنا برادرهایت

 باید اشم: گفت و داد دست یاس با خوشرویی با و انداخت نگاهی بودند، ایستاده پدرش سر پشت که جمعی به اردشیر

 .جان داریوش همسر باشید، خانم یاسمین

 .هستم یاس من بله... خوشحالم خیلی شما دیدن از. آمدید خوش: داد جواب متانت و وقار با یاس

 هب را دستش که طورهمان. کرد رو داشت بغل در را کوچولو نسترن و بود ایستاده یاس راست سمت که رز به اردشیر

 .کوروش کوچکترمون برادر همسر خانم رزیتا هم شما و: گفت میکرد دراز او سمت

 را شما که خوشحالم: گفت حال همان در و بگذارد زمین روی را نسترن که خواست اردشیر با دادن دست برای رز

 .آمدید خوش. بینممی
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 وناسمت خوشگل کوچولوی خانم شما و: گفت کند، زدن حرف به وادار را او اینکه برای و گرفت رز از را نسترن اردشیر اما

 بود؟ چی

 من اسم: گفت زبانی شیرین با شدهدوخته او به هاچشم یهمه دید وقتی. انداخت وارد تازه به نگاهی نسترن

 چیه؟ شما اسم کوروش، بابا دختر سردارهنسترن

 .هستم کوروش بابا برادر و اردشیرِسرداره من اسم: گفت و بوسید را او صورت اردشیر

 هستید؟ داریوش عمو هم شما: گفت و انداخت داریوش به نگاهی سپس و او به نگاهی نسترن

 .اردشیر عمو. هستم برادرش من نه: گفت و زد لبخندی اردشیر

 بزرگی؟ بابا شبیه چرا پس: گفت و زد دست او صورت به کنجکاوی با نسترن

 باشم؟ بزرگ بابا شبیه من که داره اشکالی مگر: داد جواب حوصله با اردشیر

 .نداره اشکالی نه: گفت و کشید هم در را ابروهایش نسترن

 و سالم مه بقیه با بتونه ایشون تا بیا. شد خسته اردشیر عمو عزیزم: گفت و گرفت اردشیر از را نسترن رز وقت این در

 .کنه علیک

 .میپرسه سوال صبح تا کنیم ولش اگه بخشید؛می: گفت اردشیر به و

 یدخواهنمی رعنا جوان تا دو شما خوب: گفت و کرد داریوش پسرهای به رو و سپرد مادرش به را کودک رضایت با اردشیر

 کنید؟ معرفی را خودتون

 .هستم اردالن من سالم: کردند معرفی را خود ترتیب به و خجالت بدون دیدند را وارد تازه عموی گرم برخورد که پسرها

: گفت و فشرد بود شده دراز سمتش به که را عمویش دست آرمان سپس. بوسید را وصورتش داد دست او با اردشیر

 .هستم آرمان منم سالم
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 را خود ادب روی از و کرد دراز او طرف به را دستش بشناسد را او کهاین بدون و بود فرهاد دید اردشیر که نفری آخرین

 .هستم اردشیر من سالم: کرد معرفی

 از اختیشن هیچ و میبینند را یکدیگر بار اولین برای که است کسانی مخصوص معرفی لحن این دانستمی خوب فرهاد

 مسال: گفت بردمی اردشیر شده دراز دست سمت به را دستش که طورهمان کند، معرفی را خود کهاین برای. ندارند هم

 .هستم فرهاد من پسرعمو

 کسهیچ دید، از حرکت این. ماند باقی هوا در خالی فرهاد دست و کشید عقب را دستش بارهیک او نام شنیدن با اردشیر

 . ماندند خیره بود هوا روی هنوز که فرهاد دست و اردشیر به تعجب با همه. نماند پنهان

 .اردشیر دلیل بدون احترامیبی از فرهاد و پدریش یخانه در فرهاد دیدن از اردشیر. بودند شده شوکه دو هر

 .باشی جااین تو کردمنمی فکر: گفت خشن و سرد لحنی با و آمد خود به زودتر اردشیر

 ثانیه چند همین تا را فرهاد که اردشیر بدانند، خواستندمی همه. بود جالبی منظره هم به خانواده افراد پرسشگر هاینگاه

 کند؟می صحبت او با سردی و نفرت این با چرا شناختنمی پیش

 تا کردمی آماده را خود بود، شده روبرو آمیزی توهین و سرد برخورد چنین با اردشیر ورود بدو در که فرهاد طرف آن از

 میداد، جای برادرش آغوش در را کوچکش دختر که طورهمان و کرد مداخله کوروش که بدهد را او احترامی بی جواب

 از راشب مادربزرگ را لباس این پوشیده؟ شما از استقبال برای خوشگلی لباس چه نسترن بینی،می اردشیر عمو: گفت

 .آورده کیش

 .باشد رفتارش مراقب که کرد اشاره فرهاد به چشم با و

 ویر که طورهمان و گرفت او از را نسترن و زد لبخند رضایت با کند خراب را خانواده صمیمی جو خواستنمی که اردشیر

  دی؟ش هاپرنسس مثل لباس این با شما دونستیمی... خوشگلی دختر چه به به:  گفت نشستمی مادرش کنار مبل

 بله: فتگ مقدمهبی. بنشاند خود جای سر را اردشیر تا گشت،می فرصتی دنبال و بود شده تمام تحملش دیگر که فرهاد

 .هاست "فرشته" شبیه او که حقیقتا
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 هاینداند رضایت لبخند او پریده رنگ دیدن از و گرفت نظر زیر را اردشیر بارآتش چشمانی با جمله این گفتن حین در و

 .درآورد نمایش به را زردش

 ازویب روی را دستش بالفاصله خانم مریم که طوری به. شدند شوکه کلمه این شنیدن با هم خان همایون و خانم مریم

 .برخواست همسرش کنار مبل روی از خان همایون و گذاشت اردشیر

 زا گذاشت بود نزدیکتر او به همه از که مادرش آغوش در و کرد بلند خود پای روی از را نسترن کرد، مکث کمی اردشیر

 .ایستاد گرفت قرار او جلوی وقتی رفت فرهاد سمت به مستقیم و برخواست مبل روی

 فرستاد، لعنت خود به. بود ترسویی آدم چون و ببیند را او صورت بتواند تا کرد، بلند را سرش بود، کوتاهتر او از که فرهاد

 .زد زل اردشیر به بود، شده برابر دو وحشت از که چشمانی با و دانستهمی را عاقبتش که زده حرفی عصبانیت روی از چرا

. یکرد رو کار این بودی، آمده آمدگویی خوش برای اگه: رسید گوش به شمرده کلماتی با اردشیر محکم و مردانه صدای

 .شود شونمزاحم غریبه یک خواهد،نمی دلشون و شوند جمع هم دور خانواده همه قراره امشب کنممی فکر

 .پسرعمو نیستم غریبه که من: گفت و ایستاد خود سرجای سماجت با داشت، را اخراجش حکم جمالت این که فرهاد

 وا دارد، سکونت پدرش یخانه در و ایران در که زمانی تا کند کاری گرفت، تصمیم دید، را او که ایلحظه همان از اردشیر

 .نیستی سردار همایون فرزندان جزو حال این با: گفت خشونت با پس. نبیند را

 و خانه از را او چطور که دانندنمی دیگر و اندآمده ستوه به مرد این پررویی از هاستماه اشخانواده که دانستنمی او

 .کنند دور اشانخانواده

 عمو سرپ که نگفته حاال تا کسهیچ خوب: گفت زدنیش مثال پرویی با. بلرزد بادها این با نبود، بیدی فرهاد که جاآن از

 .هست هم خانواده داماد حاال که پسرعمو این بخصوص نیست خویشاوندان جزو

 رو باالخره ماا کند؛ سوال باید کسی چه از دانست،نمی ثانیه چند که بطوری. شد کوبیده اردشیر سر بر پتک مثل جمله این

 میگه؟ چی این: گفت و کرد رساندمی او به را خانه اخبار سالها این تمام که مادرش به
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 رد ار ادعا این آنها اگر. بزند حرفی فرهاد صحبت تایید یا رد برای کرد،نمی جرات کسهیچ. شدند ساکت همه مرتبه یک

 ار فرهاد گفته صحت اگر. اند شده گرفته بازی به مدت این تمام در که فهمیدندمی شقایق هم و فرهاد هم کردند،می

 ارخانه،ک شاندارایی مهمترین جمله از. کردندمی تقدیمش بود دنبالش به او که را چیزی هر خود دست با کردندمی تایید

 .بودند کرده تیز دندان آوردنش بدست برای همه که

 لیو دارند؛ قرار دشواری موقعیت چه در اشخانواده که دانستمی بود، ایستاده پدرش کنار مدت این تمام در که شقایق

 یبرا من داداش: گفت و رساند او به را خود سرعت به پس. داندمی چقدر اخیر اتفاقات به راجع اردشیر که دانستنمی

 ...توضیح شما

 ؟!شما: گفت و کرد نگاه او به کنجکاوی با اردشیر

 .دوخت چشم فرهاد به خشم با دوباره و

 و من آخه: گفت و برگرداند خود سمت به را او خشمگین نگاه و کشید برادرش صورت روی را سردش دست شقایق

 .کنیم ازدواج هم با قراره فرهاد

 .گرفت فاصله شقایق از قدم یک اردشیر. شد ریخته بهم کامال اوضاع

 . کرد متوقف را او و گرفت را بازویش نرگس که کند پادرمیانی خواست داریوش

 .بزند حرفی خبر این هضم برای بتواند، شاید تا رفت، اردشیر سمت به کوروش

 به ورمجب رو تو کی: گفت بود ندیده وقتهیچ شقایق که غضبی چنان با و آمد بیرون شوک از سریع خیلی اردشیر اما

 کرده؟ آدم این با ازدواج

 .نشست مبل نزدیکترین روی که بطوری. کرد خانه نرگس چشمان در وحشت باراین

 .کسهیچ: داد جواب لکنت با و ترسید بزرگتر یک گرپرسش نگاه از زندگیش در بار اولین برای شقایق
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: یدپرس شقایق از دوباره و گشت فرهاد دنبال به او سر پشت در و گرفت شقایق زدهوحشت چشمان از را نگاهش اردشیر

 چرا؟ پس

 هب را اش اشاره انگشت و نداد دفاع فرصت شقایق به اردشیر ولی. شدند شوکه قبلی سوال مثل هم سوال این از همه

 .کنمنمی باور چون داری دوست رو این که نگو من به: گفت شقایق به رو و گرفت فرهاد سمت

 که چرا: ادد جواب جانب به حق قیافهای با دیگر باریک بود، کرده پیدا شجاعت شقایق پشتیبانی از که فرهاد وقت این در

 باشه؟ داشته دوست منو تونهنمی شقایق که چیه اشکالش مگر نه؟

 هم ور هاشکفش کردن جفت لیاقت حتی تو که میدونی هم خودت: گفت لرزیدمی که صدایی با و رفت در کوره از اردشیر

 تا تو با ازدواج با رو خودش خواهرم نمیدم اجازه من. کنی ایاحمقانه ادعای چنین بخواهی کهاین به برسه چه. نداری

 .کنه بدبخت عمر آخر

 در چه هر اما کند؛ توهین او به طوراین برخورد اولین در که باشد متنفر او از قدرآن اردشیر که نمیشد باورش فرهاد

 رسم جانای در دانیدمی که شما: بگوید توانست فقط. نرسید اینتیجه به کرد جستجو نفرت این دلیل دنبال به ذهنش

 .برادرش نه داره احتیاج پدرش اجازه به فقط کنه ازدواج مرد یک با بخواهد دختری اگه است،

 ودب کرده درازتر گلیمش از را پا فرهاد. شنیدنمی را دیگری صدای کسهیچ. افتاد راه به سالن در حاضر جمع در ای ولوله

 .میزد محک را اردشیر و پدر تازه رابطه داشت و

 ولی ند؛ک روشن را فرهاد تکلیف لحظه همان پدرش دارد انتظار چرا دانستنمی برگشت پدرش سمت به اختیاربی اردشیر

 .کردمی کم خواهرش زندگی از را مزاحم این شر باید امشب همین. بود گرفته را خودش تصمیم او

 نفر دو این از یکی انتخاب راهی دو سر بر دهد را فرهاد جواب لحظه همان باید او دریافت اردشیر نگاه از که خان همایون

 .برادرش یادگار تنها دیگری و بازگشته خانه به سالها از پس که پسری یکی شد، مردد

 و فرزند نبی انتخاب برای او غلط تصمیم و رنجانده را بزرگش فرزند موقعیتی چنین در پیش هاسال که نکرد فراموش اما

 ارهدوب توانستنمی گرفته قرار موقعیت همان در که حاال و شود آواره جوانیش تمام اردشیر که شده باعث اشزاده برادر
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: فتگ فرهاد به تردیدی هیچ بدون و محکم صدایی با و گرفت قرار اردشیر کنار رفت دو آن سمت به پس. کند اشتباه

 یفرصت منتظر من و گرفته رو تصمیم این پیش مدتی او است شقایق خود خواست این اما متاسفم؛ من جان فرهاد

 .دهم اطالع تو به رو اون خودم تا بودم مناسب

 .فشرد و گرفت دست در بود آویزان کنارش که را شقایق دست و کشید راحتی نفس اردشیر

 با یراردش انگار. کوبیدند هم به پیروزی نشان به را هایشاندست کف و انداختند هم به پیروزمندانهای نگاه الله و الدن

 ننستر برای حتی گرفتند، آغوش در را یکدیگر که رز و کوروش لبخند. برداشته هاآن دوش روی از بزرگ باری اینکار

 تمام که شدنمی باورش او داد تکیه سرش پشت دیوار به و رفت عقب قدم دو فرهاد اما بود؛ جالب هم کوچولو

 داده توردس خانم کوکب به خانه آینده آقای عنوان به که بود پیش ساعت نیم همین. باشد شده آب بر نقش هایشنقشه

 .خواستندمی را او عذر عمویش خانواده راحتی همین به حاال و شود دور چشمش جلوی از بود،

 ورخط مغزش به صاعقه همچون چیزی مرتبهیک. بود خورده دهانش به محکی قفل اما بزند؛ حرفی تا کرد باز دهان فرهاد

 رو پدربزرگم اموال و مال تونیدمی کنید،می فکر. کنممی شکایت شما همه از من: کرد رها را ترکشش تیر آخرین و کرد

 .فتمگنمی چیزی همسرم خاطر به حاال تا. گرفت خواهم شما از رو امارثیه آخر قرون تا من. نفهمه کسهیچ و بکشید باال

 اب نیست هاآن مستقیم تهدید برای خوبی وقت االن دانستمی اما داشت؛ احتیاج هم نرگس و داریوش حمایت به او

 .باشید موافق تصمیم این با شما همه نکنم فکر: گفت داریوش و نرگس روبه حالاین

 .دشدن او مانع کوروش و پدرش برسد او به آنکه از قبل ولی کرد حمله او به شیر همچون جمله این شنیدن با اردشیر

 خارج رد از سرعت به و برداشت را خود پالتوی و رفت پشتی در سمت به قلب در بزرگی زخم با وخشمگین ترسان فرهاد

 .شد

 بدون و آمد خود به اردشیر باالخره اما کرد؛نمی حرکت جایش از کسهیچ. فراگرفت را پذیرایی سالن سکوت ایلحظه

 واقعا تو: پرسید و گذاشت او کوچک صورت طرف دو را بزرگش دستان رفت شقایق سمت به دیگران به توجه

 کنی؟ ازدواج اون با خواستیمی
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 خواستیم که جوابی از اما بگوید باید چه دانستنمی و بود ترسیده برادرش عصبانی صدای و خشمگین نگاه از شقایق

 المتع این با و داد تکان طرفین به بود شده سنگین اردشیر قوی دستان وجود با که را سرش پس. بود مطمئن بدهد،

 .کرد راحت را او خیال

. ندک دخالت خانه صاحب مسائل در نداشته حق میهمان عنوان به و کرده رویزیاده که شد متوجه تازه آمد خود به اردشیر

 برای و کرده خود آن از دوباره را خانواده ارشد پسر جایگاه سرعت این به ورودش شب اولین در که کردنمی باور او

 کار اام داد؛ می دست از را خود کنترل نباید بود پشیمان حاال و بگذارد فشار تحت را خواهرش و پدر مهمی این به موضوع

 .بود گذشته کار از

 نباید نم متاسفم: داد توضیح میشد حس بوضوح آن در اندوه و غم که صدایی با و نشست مبل روی خستگی با اردشیر

 ...فردا و هتل برم بهتره... آمدممی نباید من... خواممی معذرت شما همه از... کردممی دخالت

 را خودت عزیزم: گفت و کرد قطع را او صحبت. بگیرد رفتن به تصمیم اردشیر مبادا بود؛ شده نگران که خانم مریم

 .خوشحالیم خیلی هستی، جااین توامشب کهاین از همه ما. نکن ناراحت

 .شدم خوشحال چقدر شد، کم سرمون از شلخته این شر کهاین از دونینمی: گفت رضایت با بعد

 نهادپیش به خواسته ما از که هست ماهی چند چون. خوشحاله همه از بیشتر شقایق که مطمئنم من: داد ادامه خانم مریم

 .بودیم شده درمانده کامال ما و بست می را موضوع این کردن مطرح راه طریقی به او بار هر اما بدیم؛ رد جواب آدم این

 من به مورد این در چرا پس ماه؟ چند گفتید: پرسید صبری بی با آورد نمی در سر مادرش هایصحبت از که اردشیر

 .باشم داشته اطالع جریان از من نبود الزم یعنی. نگفتید چیزی

 هب. کند بیان را ماجرا کل دارد، امکان آن هر و کند کاری مخفی تواند،نمی بیشتر مادرش دید که داریوش وقت این در

 گرانن رو شما خواستهنمی مادر حقیقت در شدیدمی باخبر آن از نباید شما که نیست این موضوع خیر،: داد جواب او جای

 .کند

 شدم؟می نگران باید چرا آخه... نگران؟: پرسید میکرد کنجکاوش بیشتر آنها جمله هر که اردشیر
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 ایشبر که بود شنیده شب آن چیزهایی شاکری هومن. بود الله نامزد بود شده شوکه اتفاقات این از که دیگری شخص

 وکولم بعد به را توضیحات و کنند استفاده حضورش از که داد داریوش و نرگس به را فرصت این او بودن و داشت تازگی

 .کنند

 میرس نامزد الله با هنوز شاکری آقای راستش: گفت اردشیر به آرام خیلی و نشست برادرش کنار داریوش بنابراین

 . شام از بعد برای بگذاریم را توضیحات بقیه بهتره پس نشده،

 شانه به دستی پس. کند قضاوت بد خانواده افراد بقیه یا او مورد در هومن اول برخورد در خواستنمی هم اردشیر

 .باشیم داشته خصوصی گپ یک شام از بعد شما و من است بهتر: گفت و زد برادرش

 راجع کسی کهاین بدون. شد صرف صمیمی محیطی در بود،کرده تهیه خانم کوکب و الله همراه به یاس که مفصلی شام

 دور ترهابزرگ و بودند خورده غذا زودتر هابچه. آید میان به فرهاد از حرفی یا و کند صحبتی افتاد، آن از قبل که اتفاقاتی به

 ینفره هجده میز

 .خوردمی غذا میز یک دور اشخانواده همه همراه اردشیر که بود بار اولین این. نشستند ناهارخوری

 هم هاندلیص بقیه.. انشاا: گفت خالی صندلی سه به اشاره با و انداخت بودند نشسته هم کنار که هاییزوج به نگاهی الدن

 .بشه پر زودی به

 .خندیدند شوخی این از نرگس جزبه همه

 .کردند سرو هاآن برای را یاس یخوشمزه دسر دخترها و شدند پراکنده میز دور از همه شام از پس

 هکرد تعریف شقایق خود برای که طورهمان را فرهاد به شقایق عشق داستان نرگس و داریوش،کوروش فاصله این در

 کردن انعق برای و نیاوردند میان به شقایق فراموشی و تصادف از صحبتی هیچ هاآن. کردند بازگو نیز اردشیر برای بودند،

 . شد عوض ازدواج مورد در تصمیمش قبل ماه سه شقایق که کردند اضافه اردشیر

 و شده حساب خیلی که نفر سه آن صحبت کردن قطع بدون. بفهمد را ماجرا جزئیات تمام بود، کنجکاو که اردشیر

 هانآ تا داد اجازه و نپرسید سوالی هیچ و کرد گوش فقط شانتوضیحات پایان تا دادندمی توضیح را چیز همه هماهنگ
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 را سختی اوقات همگی مدت این پس: گفت کند، راحت را خیالشان کهاین برای و کرده باور را هایشانحرف او کنند فکر

 هیچی از نچو. شدم عصبانی که ببخشید منو لطفا. نبودم کنارتون شرایطی چنین در که متاسفم جدا من. کردید سپری

 .نداشتم خبر

. بشی اننگر تو خواستیمنمی فقط ما. نباش ناراحت عزیزم نه: داد جواب دلسوزی با. بود سناریو این کارگردان که نرگس

 .خوبه چیز همه شکر را خدا

 دکردی مراقبت مادر و پدر و شقایق از مدت این که ممنونم نفر سه شما از: گفت و کرد نوازش را خواهرش موهای اردشیر

 .نگذارم تنهاتون بعد به این از که دممی قول و

 هاسوغاتی چمدان برم من پس... دادنه سوغاتی وقت حاال خوب:  گفت لبخند با کند عوض را بحث موضوع کهاین برای

 .بیارم رو

 کشید،ن زحمت پس. باالست این شما اتاق جون دایی: گفت اردشیر به بود ایستاده میهمان اتاق هایپله نزدیک که الدن

 .میارم براتون خودم من یکیه کدام بگید، فقط

 .بیار رو مشکی چمدان بکش، زحمت پس. داری لطف خیلی تو عزیزم ممنون:  گفت و زد داری معنی لبخند اردشیر

 .بیام خواهیمی کمک اگر البته: داد ادامه شیطنت با و

 این یتو: گفت میزد، نفس نفس که همانطور و شد ظاهر هاپله باالی سنگین و بزرگ چمدانی با الدن که نکشید طولی

 تردخ این چرا که خوردمی حرص و جویدمی را لبش گوشه نرگس که حالی در کنه؟ کمک نمیشه پیدا جوانمرد یک خونه

 زمین روی اردشیر جلوی و گرفت او از را چمدان و رفت سرعت به کوروش. کنهمی پیدا بازی مسخره برای راهی همیشه

 .گذاشت

 .نبودیم شما زحمت به راضی!کردید شرمنده حسابی جون دایی: گفت بازیگوش لحن همان با الدن
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 یشترب کهاین برای. بردمی هم لذت نوعی به بلکه شود،نمی ناراحت تنها نه الدن هایشیطنت از بود معلوم که اردشیر

 شروع که را کاری بیا. نمیدن گنج رنج نابرده گفتن قدیم از. نداره رو شما قابل کنم،می خواهش: گفت بگذارد او سرسربه

 .کن تمام کردی

 هب که بفهمد هم اردشیر تا داد، دیگر شیطنتی با را او توجه جواب، کرده باز جا بزرگش دایی دل توی فهمید که الدن

 یدبد را چمدان خواهیدمی اصال. خدمتم در قربان بله: گفت و کوبید پا سربازها مثل پس. اوست توجه مورد اندازه همان

 !دستش به رسونممی را کسی هر کادوی بعدا خودم من

 .میدم انجامش خودم نکش زحمت کردم، شوخی عزیزم نه:  گفت و گرفت را او دست حقیقی محبتی با اردشیر

. دندکرمی بازشون گمرک توی چون نکردم؛ کادوشون که ببخشید و من لطفا: گفت و کرد باز را بزرگ چمدان در سپس

 . کنید فرض شده کادو و ببخشید خودتون بزرگی به شما

 کوچکترها از خوب: گفت و آورد بیرون چمدان از را کادو اولین اردشیر که بود راه به تشکر و تعارف صدای طرف هر از

 .نسترن من خوشگل عروسک کادو هماین... کوچیکه هم دلشون که کنیممی شروع

 لباس دیدن از هم خان فریدون حتی همه،. بدهد کوچولو نسترن به تا داد الدن به رنگ یاسی ابریشم از زیبا لباسی

 .نه یا هست او یاندازه که ببینند تا کند او تن را لباس تا خواستند رز از و شدند زده هیجان

 .باشه اندازه باید. دادم عموش به رو سایزش خودم است اندازه حتما: گفت شیرین لبخندی با خانم مریم

 و آرمان و اردالن کادوی اردشیر. بنشاند را خردسال کودک هیجان و کند او تن را لباس که برد را زیبایش کودک رز تا

 زا را کوچک ای بسته اردشیر که دیدند تعجب با همه و رسید بزرگترها به نوبت و داد را الدن و الله طورهمین پیمان

 خان همایون. کرد پدرش تقدیم دستی دو را کوچک بسته و رفت پدرش نزد برخواست خود جای از و کرد خارج چمدان

 را پسرش دیگر باریک و برخواست خود جای از بسته گرفتن از قبل. لرزیدمی خوشحالی از هم و بود کرده تعجب هم که

 .کشیدی زحمت. پسرم ممنونم: بوسید و گرفت آغوش در

 آورده؟ کادو براش چطور ببینه، را پدر خواستنمی کهاین: کرد زمزمه داریوش گوش کنار نرگس
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 .زد گولمون حسابی. خوبیه یهنرپیشه انگار ولی. دونمنمی: انداخت باال ای شانه داریوش

. کردند تشکر و گرفتند تحویل را خود سوغات دیگری از پس یکی برادرها زن سپس و هومن جمله از دامادها و مادر

 نبی سالن در هاسوغاتی دادن برای او که زمانی. شد خوشحال خیلی بود، نبرده یاد از را هومن اردشیر، کهاین از نرگس

 .بدهند انجام هابچه بده بنشین. میشی خسته داداش: گفت و گرفت را دستش گشتمی خانواده افراد

 .هستند مهم او برای خانواده افراد تک تک که داد نشان اینکار با و گذشت او کنار از گرمی لبخند با اردشیر

 انست،دمی خوب که او. کندمی شروع هاآن کدام از اردشیر ببینند، تا بودند منتظر همه رسید که برادرها و خواهر به نوبت

 را نیلوفر و کوروش کادوی آن از پس و داد را داریوش کادوی بعد و نرگس کادوی اول. اوست رفتار مراقب هاچشم یهمه

 .داد جواب مهربانی به را دو هر ــوسه بـ و داد شاندست به برخواستن باریک با

 و دید رشس باالی را برادر ستود،می زیبایش لباس در را نسترن که همانطور او. بود شقایق بود مانده باقی که کسی تنها

 اینم: گفت بشنوند همه که طوری است دلخور او از دادمی نشان هم هنوز که اردشیر. برخواست خود جای از نگرانی با

 !بدی توضیح برام غلط انتخاب آن به راجع مفصل باید باشه، یادت البته. تغاری ته کادوی

 ؟ بود کم قدرچ شد؟ تمام: گفت تعجب با و نشست مادرش کنار مبل روی برگشت و بوسید باریک را او گونه بقیه مثل بعد

 .بکشه طول بیشتر کردممی فکر

 .نکنه درد دستت. داداش نباشی خسته: گفت و برخواست خود جای از داریوش

 .بدید رو اردشیر عمو کریسمس کادوهای هم شماها بهتره: گفت فرزندانش به خطاب و

 .کرد دریافت کادو تا چند نفر هر که نکشید طولی

 ودندب بازی مشغول هنوز و بودند کرده استفاده موقعیت این از که هابچه به یاس شد، تمام دادن کادو کاری شلوغ وقتی

 .بریمشنمی بمونه خواب کس هر. شمال بریم میخواهیم صبح. بخوابند بروند، باید ها بچه: گفت

 ندارند؟ مدرسه هابچه مگر: پرسید کنجکاوی با اردشیر که گفتمی چیزی کس هر پیچید سالن در ایهمههم
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. داریم تعطیلی یک هم شنبه خوشبختانه و هستند تعطیل هاآن و است پنجشنبه فردا ولی چرا: داد جواب داریوش

 هر تا یدتونمی هم شما. مدرسه برن بتونند صبح که گردونممی برشون شب آخر شنبه من. باهمیم همه روز سه طوریاین

 .بمونید جااون خواستید، وقت

 و استبرخو خود جای از بود سخت برایش الله از کندن دل که هومن و رفتند باال یطبقه به خواب برای میلیبی با ها بچه

 ورید مسافرت توی تازه. بگیریم رسمی نامزدی زودتر کاش... برم خوادنمی دلم: کرد شکایت جدایی از الله گوش کنار

 .میشه هم ترسخت

 مادر و پدر. بگیریم مراسم هفته یک فاصله به تونیممی آمدند، مادرتون و پدر وقت هر: داد جواب سرخ هایگونه با الله

 . ندارند مشکلی هیچ من

 .کنم خداحافظی کن، کمکم بیا: گفت و زد کنار صورتش روی از را الله موهای هومن

 .برندیم تشریف دارند شاکری آقای بابابزرگ... بزرگمامان: گفت آرامی به الله و رفتند بزرگترها جمع سمت به دو هر بعد

 پایین خجالتی ایبچه پسر چونهم را سرش و نیاورد دوام. شد دوخته او به بارهیک به که نگاهی همهآن زیر هومن

 .انداخت

 به کجا بابا ای: گذاشت او شانه روی را دستش و برخواست جای از دید حال آن در را کودکیش دوران دوست که کوروش

 زودی؟ این

 .کنید استراحت باید و مسافرید فردا هم شما.  کنممی زحمت رفع دیگه: زد کوروش شانه پشت به دستی هومن

 .بیای تونیمی داری دوست اگر هم تو پسرم: گفت او به و برخواست خود جای از سردار آقای

 پس .نرود مسافرت به او با اند،نشده نامزد رسما که زمانی تا الله به احترام برای داد، ترجیح اما خواست،می خدا از هومن

 .شم مرخص بدید اجازه اگه حاال. میشم مزاحم بعد دفعه شااهللان. ممنون خیلی: داد جواب
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 یراردش کند، خداحافظی او با خواست هومن که نفری آخرین. کرد تشکر پذیرایی برای هازن از و داد دست همه با سپس

 کهاین از قبل امیدوارم. شدم خوشحال شما با آشنایی از خان اردشیر: گفت داد،می دست او با که طورهمان پس. بود

 بعد بگیره سر هخانواد دو بین وصلتی شااهللان اگر کنیم؛می زندگی ایتالیا امخانواده و من راستی. ببینم را شما دوباره برید،

. دبزنی سر هم ما کلبه به آمدید، ایتالیا به وقت هر خواممی شما از پس. خواهدکرد سکونت جااون هم خانم الله ازدواج از

 .کنیدمی افرازمون سر

 حتما باید هم شما. کردید دعوتم که ممنون: داد جواب رضایت با بودتاییدکرده اول نگاه همان در را هومن که اردشیر

 . میشم خوشحال. بیایید من پیش

 او از کوتاه صحبتی از بعد و کرد باز برایش را باغ در ریموت با و کرد همراهی را او حیاط تا هومن یبدرقه برای الله

 خوب :گفت اردشیر که شنید. برگشت ساختمان به و بست را باغ در هومن، اتومبیل رفتن بیرون با. کرد خداحافظی

. بمبخوا جااین هاشب کنم، عادت من وقتی تا پس. هستم کار سر ساعت این همیشه من چون نمیاد خوابم من راستش

 .بدید کشیک نوبت به پس. دارم الزم ها شب برای زبون هم یک

 .بگذرونی ما با رو امشب بهتره. کنیم صحبت تو با کمی خواهیم،می پدرت و من: شد قدم پیش خانم مریم

 کی فقط البته! میل باکمال: داد جواب. کنند صحبت او با خواهند،می موردی چه در پدرش و مادر دانستمی که اردشیر

 .کنید استراحت باید و شدید خسته امروز هم شما چون ساعت؛

 هم کنار از گریه با دو هر و گرفت آغوش در را مادرش دیگر باریک اردشیر. رفتند هایشاناتاق به هابچه یهمه وقتی

 .خونه اومدی که عزیزم ممنونم: گفت هم باز مادر و کردند تشکر بودن

 نم،کمی خواهش: گفت کرد،می نگاهش حسرت با و بود نشسته روبرویش که سردار آقای به و نشست او کنار اردشیر

 دلم. نمک پیدا رو شما تونستم امشب و بودم شده گم من که کنید فکر طوراین و نزنیم حرفی هیچ گذشته از بیایید

 .کنه خراب رو روزهام این خاطرات، اون خوادنمی

 کنید؟می را کاراین: پرسید التماس از پر صدایی با و
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 او به خانم مریم و پذیرفتند را درخواست این سر با بودند خاطرات مرور نگران اندازه همان به هم خودشان که پدر و مادر

 ینا با حاال. بدانند گذشته مورد در هستند، کنجکاو خیلی برادرهات و خواهر چون عزیزم؛ بهتره خیلی طوریاین: گفت

 .کنند رها جاهمین را قضیه که میشن مجبور بزنی، مورد آن در حرفی هیچ خواهینمی تو که توضیح

 خسته اشم: گفت بلند و باشد ساکت که کرد اشاره مادرش به دست با. بود شنیده هاپله از را هاییقدم صدای که اردشیر

 .شید آماده فردا مسافرت برای تا کنید استراحت کمی بهتره. مادر هستید

 رنجش با خان همایون و شنیدند رفتمی باال سرعت به هاپله از که را کسی پای صدای سردار آقای و خانم وقت این در

 .کنیممی دل دردو هم با دیگه وقت یک پسرم بخواب هم تو باال، بریم بهتره... نخوابیده هنوز نرگس: گفت

*** 

  بزرگ ناجی: ششم فصل

 .کند آماده صبحانه میهمانان برای تا رساند، دوم طبقه یآشپزخانه به را خود خانم کوکب زود خیلی صبح

 بدیش چرا: شد ملحق او به بود کرده خوابشبی ویژه میهمان از پذیرایی یدلشوره که هم سردار خانم بعد دقیقه چند

 رفتی؟ زود قدرآن

 فتمگ نگرفتین، رو سراغم شما دیدم هم بعد. داشتم کار کم یک: بود کرده آماده قبل از را سوال این جواب خانم کوکب

 .نداری کاری من با شاید

 گرشدی دست با کرد،می درد هنوز و بود شده کبود فرهاد هایپنجه فشار شدت از قبل شب که را بازویش اختیاربی بعد

 .شد درهم اشچهره درد از و کرد لمس

 همه تینیس وقتی که دونیمی. نری جایی بهتره شلوغه خونه که مواقع طوراین... دیگه شدی پیر: داد توضیح خانم مریم

 .ریزهمی هم به چیز

 .دید خواهد را اردشیر بزودی که داد هشدار خانم کوکب به. تادیب یا است تعریف نبود، معلوم که جمالت این
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 .شود آماده مسافرت برای تا رفت باال طبقه به بود، داده را صبحانه برای الزم دستورات که هم خانه خانم

 اب ساعت ده او زندگی محل در ساعت زیرا خوابید؛می تازه باید او حقیقت در شد بیدار خواب از بقیه از زودتر اردشیر

 پشت هب کهآن بدون و زد حیاط در گشتی پوشید، مناسبی لباس گرفت، دوش کهآن از پس بنابراین. داشت تفاوت ایران

 در خانواده اعضای یهمه جاآن اما رفت؛ دوم طبقه به بود سررفته اشحوصله چون و بازگشت داخل به بزند سر ساختمان

 خشپ کنار هایآلبوم بین در شاد هایآهنگ دی سی یک. کرد پیدا آنها کردن بیدار برای را راه بهترین پس. بودند خواب

 که یگیب سامی بلند صدای. کرد روشن را ضبط بارهیک به کرد بلند آخر تا را آن صدای وقتی و کرد پیدا خانه بزرگ صوت

 لبخند با همه بود، شاد پخش حال در که آهنگی که جاآن از و کرد بیدار خواب از را همه کردمی شکایت اش دیونه دل از

 .شدند خارج هایشاناتاق از

 کردمی تماشا هااتاق از را آلود خواب افراد خروج و انداخت هم روی را اشکشیده پاهای. نشست بزرگ مبل روی اردشیر

 .میبرد لذت بود، هاآن بین کهاین از و

 حصب ده ساعت. کرد ترک را میز سرعت به شدنآماده برای و خورد ایلقمه کس هر نکشید، طول خیلی صبحانه خوردن

 در ار ناهار تا شد، باعث پنجشنبه ترافیک اما برسند؛ پدربزرگ ویالی به ناهار برای تا. شدند خارج سردار منزل از همه

 عطلم ترافیک در نیز را بعد ساعت سه و کردند حرکت بالفاصله ناهار صرف از پس. بخورند دیزین هتل مجلل رستوران

 .رسیدند ویال به باالخره اما شدند؛

 که جاآن تا. شد سفر هم هاآن با برادرهایش از یکی ماشین در بار هر. کرد عوض ماشین بار دو راه طول در اردشیر

 هدف ارهاک این از اردشیر که بود مطمئن او. کرد نگران قبل از بیشتر را نرگس کاراین. پرسید سوال هاآن از توانست،می

 .دارد بخصوصی

 از سپ. بود شده ویژه داد، برادرش بازگشت برای داریوش که مفصلی شام با خانواده افراد همه برای ماندنی یاد به شب

 این. رقصید او با هم بزرگ سردار آقای حتی. کرد رقصیدن به مجبور را همه و گذاشت شادی آهنگ الدن ویال به بازگشتن

 با یراردش. شدند سرگرم تلویزیون دیدن با بزرگترها و رفتند خواب به یازده ساعت از بعد هابچه. شد همه تعجب باعث

 ار سالن خواب برای تک تک برادرهایش و خواهر وقتی. کرد صحبت کلی و کرد بازی شطرنج بزرگمنش آقای و پدرش
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 باز بودند، شده تنها هم با کسی حضور بدون هاسال از پس دو هر که جاآن از. شد تنها پدرش با دوباره او کردند ترک

 م؟بپرس سئوال یک تونممی پدر: گفت و شکست را سکوت اردشیر باالخره اما بود؛ مشکل کمی صحبت سر کردن

 هیچ من پسرم: گفت و زد دریا به را دل حال این با. ترسیدمی اردشیر طرف از هرسوالی شدن مطرح از سردار آقای

 به رنازف با تو ازدواج برای من پافشاری میکردم فکر روزها آن کهاین جز ندارم، افتاد زمان آن که اتفاقاتی برای توضیحی

 .است برادرم دختر و تو صالح

 .سپردم فراموشی به را موضوع آن که هاستمدت من. نیست مورد این در من سوال اما: گفت و داد تکان سری اردشیر

 .بیارم یاد به رو روزها آن خواهمنمی گفتم قبال که طورهمان

 که دادید اجازه چرا هستید؛ متاسف مورد آن در شما اگر اما: داد ادامه کرد جلب را پدرش توجه که مکث کمی با بعد

 کهنای مگر. باشد داده را پیشنهاد این خودش شقایق که کنمنمی باور هم هنوز من البته بشه؟ نامزد فرهاد با شقایق

 .باشم اطالعبی آن از هنوز من و باشه میان در موضوعی

 این قبول هب مجبور اونو ما از یکی بگی میخواهی یعنی: پرسید تردید با بود شده غافلگیر اردشیر سوال از که سردار آقای

 کرده؟ نامزدی

 یشنهادپ این قبول به مجبور اونو تهدید با فرهاد خود کنممی فکر اما نه: زد لبخند پدرش هوشمندانه سئوال به اردشیر

 .نکردید کمک شقایق به موقعیت این از خروج برای شما از کدامهیچ و کرده

 اون اگر باشه، کرده مجبور رو خواهرم فرهاد، اگر: داد ادامه میکرد نمایان واضح کامال را درونش خشم که صدایی با

 .رسممی رو حسابش خودم باشه کرده تهدید شما از یکی جون با را شقایق

 شآت به و بگوید ای کلمه مبادا تا کرد سکوت. خواهدداد انجام گوید،می که را کاری اردشیر بود مطمئن که خان همایون

 .بزند دامن پسرش خشم

*** 

 .چیندمی گل صبحانه میز تزیین برای که دید را شقایق میزد، قدم باغ در اردشیر که زمانی بعد روز صبح
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 . بخیرکوچولو صبح: بود ویال از خروج آماده پا به ورزشی کفش و پوشیده گرم لباس اردشیر

 صبح: یدپرس کنجکاوی با و بوسید را برادر صورت شد بلند پنجه روی و زد گوش پشت را زیبایش مشکی موهای شقایق

 روی؟ پیاده بری خواهیمی. بخیر

 ششدو روی از گلها داشتن نگه خاطر به و بود انداخته شانه روی شقایق که شالی و آورد در جیب از را دستهایش اردشیر

 بیای؟ من با داری دوست بزنم قدم خواممی: پیچید او دور به محکمتر خورد سر

 طول زیاد دارم؛برمی رو گوشیم پوشم،می مناسبی کفش داخل، برممی را گلها این: داد جواب تامل بدون شقایق

 .کشهنمی

 من .بپوش گرم ژاکت یک نکن، عجله: گفت بود زده هیجان بودن هم با فرصت این از شقایق اندازه همان به که اردشیر

 .هستم منتظرت همینجا

 !نکن عجله که گفتم: رساند اردشیر به را خود شقایق بعد دقیقه سه

 قدم رایب شما با که گفتم و دیدم را نرگس: گفت و افتاد راه به دریا سمت به بود گرفته را او بازوی که طورهمان شقایق

 .گرفت رو وقتم کفشم پوشیدن فقط و بود دست دم هم سویشرت. میام زدن

 خبر؟ چه شهرام از خوب: پرسید او از مقدمه بی اردشیر شدند، خارج ویال از وقتی

 آورده؟ زبان به را هاآن اردشیر که کردمی فکر یا شنیده را کلمات این آیا! نمیشد باورش. ایستاد هاگرفته برق مثل شقایق

 .فهمید چیزی او آرام صورت از نمیشد. کرد نگاه اردشیر صورت به

 .نک حرکت نکنی، جلب ماست تماشای حال در پنجره پشت که را نرگس توجه خواهیمی اگه: گفت لبخند با اردشیر

 رتمعذ باشه کنی؟می نگاه طوریاین چرا شده؟ چی: گفت آرامی به زده زل او به خشک چوب یک مثل شقایق دید وقتی

 .بیفت راه حاال. کردم صبر االن تا خاطر همین به بزنم حرف هااون جلوی نباید که دانستممی. خواممی
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 از بیشتر او پس شده؟ خبر با موضوع از چطور اردشیر که دانستنمی. بود بهت در هنوز اما میرفت؛ راه او کنار شقایق

 دانستنمی که داشت ذهن در سوال قدرآن بود بلوایی سرش در. گرفت شدت قلبش ضربان. داشت اطالعات شقایق

 هنکن زدم؟ بدی حرف من شدی؟ مبهوت چرا شده؟ چی شقایق: پرسید دید را او سکوت که اردشیر. بپرسد اول را کدام

 کنی؟می نگرانم داری بزن حرفی یه دختر خوب... خورده؟ هم به شما رابطه

 دانید؟می شما: کرد باز دهان شقایق باالخره

 پرسی؟می سوالیه چه این عزیزم: گفت و کرد نوازش را او گونه اردشیر

 مادر؟ گفته؟ شما به کی: گفت دلخوری با شقایق

 ...فقط من. نداره اشکالی بزنی حرف بهش راجع خواهینمی اگه خوبه؟ حالت تو: پرسید نگران لحنی با اردشیر

 نمیزد فیحر موضوع آن به راجع کسی شایددیگر میشد پشیمان مورد این در صحبت از اردشیر اگر. شد دستپاچه شقایق

 .بگو من به دونیمی مورد این در چیزی هر خدا تورو کنممی خواهش نه: ماندمی باقی خبریبی در هم باز او و

 چه باید حاال. شنیدم تو خود از چیزو همه من بگم؟ چی باید من شده؟ چت تو من، خوشگل خواهر: شد گیج اردشیر

 بگم؟ تو به گفتی برام که آن از بیشتر چیزی

 باشه، تهداش نظر زیر رو ما ممکنه نرگس گفتید، که طورهمان. بزنیم قدم بیاید: کند مرتب را افکارش کرد، سعی شقایق

 .کنهمی کنجکاو رو اون ما ایستادن جااین

 مسیر ما زا یکی طوریاین. اینجا بنشین بیا: داد نشان او به ساحل کنار را بزرگی درخت کُنده اردشیر. افتادند راه به دو هر

 ای؟آشفته قدراین چرا بگو برام حاال. ببینیم بتونیم آمد، دنبالمان به کسی اگه داره، نظر زیر را ویال

 چه ماش بدانم اول باید. شدم شوکه واقعا خواممی معذرت: گرفت بود نشسته روبرویش حاال که را اردشیر دست شقایق

 کاست و کم بدون لطفا پس. بدم ربط دونممی خودم که چیزهایی به را هااون بتونم تا شنیدی؟ کی از و دونیمی چیزهایی

 داده؟ شما به را اطالعات این کسی چه و دونیمی شهرام مورد در چقدر بگو
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 برادرهایش و خواهر بقیه مثل هم او به کرد،می امتحان را او داشت دختر این آیا کرد نگران بیشتر را اردشیر سوال این

 تهدرس نوشتی،می برام خودت تو که دونممی رو چیزهایی همان فقط من: گفت او اعتماد جلب برای اردشیر. داشت شک

 کهاین برای بودی خواسته من از خودت تو ضمن در خوندممی را هاآن یهمه اما دادم؛نمی رو تو هایایمیل جواب من که

 و امپیوترک توی همیشه که الدن مبادا که ندم جواب را ایمیلی هیچ و نزنم مادر به حرفی نشه خبر با ارتباطمون از کسهیچ

 من ظرن از البته. بگه مادرش و داریوش به را موضوع بخواهد و شه خبر با ما ارتباط از تصادفا کشید،می سرک تو گوشی

 .بود تو خواست این بدانند را موضوع این هاآن که نبود مهم اصال

 دونی؟می چقدر بگو لطفا پس: گفت و زد لبخندی شقایق

 رامب تو که چیزی آن تمام گفتم که من خوب دونم؟می چقدر من که پرسیمی ریز یک چرا تو: گفت و شد دلخور اردشیر

 .نکردم صحبت مورد این در تو از غیر کسی با چون دونم؛می رو بودی نوشته

 بعد رفتن طرفآن و طرفاین به کرد شروع رفتمی راه فکرکردن موقع که همیشه عادت به و برخواست جا از شقایق

 .ایستاد بارهیک

 اشمشکی چشمان در که را هاییاشک شقایق خوردمی صورتش به دریا از خنکی نسیم و بود کرده طلوع تازه آفتاب

 به ،شدید راضی شما که کنممی شکر رو خدا متشکرم،... اومدید که متشکرم: نمود اردشیر به رو و کرد رها بود، زندانی

 . برگردید خانه

 و نبشی بیا حاال خوب: شده آرامتر قبل دقیقه چند از شقایق که شد متوجه اما آورد؛درنمی سر او هایصحبت از اردشیر

 .کن تعریف برام کردیم صحبت هم با بار آخرین و اولین برای که شبی آن از رو چیز همه

 است؟ شب کدام شما منظور کی؟ کردیم؟ صحبت هم با: پرسید هیجان با باراین شقایق

 کس تو و بوده ارتباط در من با مدت این ایدیگه کس انگار که میزنی حرف طوری شقایق: گفت و شد کالفه اردشیر

 .هستی دیگری
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 نم؛م بوده ارتباط در شما با مدت این تمام که کسی آن راستش: گفت و زد زانو برادرش پای جلوی هاماسه روی شقایق

 رامب رو یارمنمی یاد به که را هاییواقعیت تونهمی که کسی تنها حاال و کردم فراموش رو چیز همه تصادف از بعد من اما

 .شمایی بگه

 ار شقایق فراموشی موضوع و گفتندمی دروغ او به مدت این تمام مادرش حتی و برادرش و خواهر کرد،نمی باور اردشیر

 کهینا اما نیست؛ کافی داریوش و نرگس توضیحات بود، شده متوجه او. بودند کرده مخفی مهارت این با تصادف از بعد

 این به راجع هم شقایق که بودند مطمئن هاآن یعنی. بود دیگری حرف کنند، پنهان او از را مهمی این به موضوع هاآن

  زد؟ نخواهد او به حرفی اتفاق

 و شدی فراموشی دچار تصادف از بعد تو یعنی عزیزم میشم، دیونه دارم: گرفت محکم را سرش دست دو با اردشیر

 گفتند؟ دروغ هم من به حتی گفتن، تو به تونستندمی دروغ چه هر و کردند استفاده فرصت این از هااون

 بوده؟ بار آخرین و اولین میگی که صحبتی همان. کردم صحبت شما با زمانی چه من: پرسید شقایق

 دادی وضیحت برام موقع اون. کنیم صحبت تلفنی که خواستی من از تو. بود شهریور اواخر میکنم فکر خوب: گفت اردشیر

 و بری محضر به شهرام با خودت عقد کردن شرعی برای خواهیمی فردا که گفتی هااون به و کردی دعوا داریوش با که

 .بکنی خواهیمی کاری هر تو گذارهنمی که گفت و زد سیلی تو به نرگس شب آن گفتی که طوراین

 .بگو افتاد؟ اتفاقی چه رفتی که صبح شد چی بعدش: داد ادامه

 تفاقا شب آن از قبل که چی هر باید هم شما اما کنم؛می تعریف برات بعد به شب آن از رو چیز همه من: زد لبخند شقایق

 .بگی برام را افتاده

 بود، دیده فرودگاه در را او که ایلحظه تا بیمارستان در آمدنش بهوش زمان از را اتفاقات همه کوتاه مکث یک با بعد

 .بگو میدونی من مورد در چه هر هم شما لطفا میدونی رو چیز همه که حاال خوب: کرد تعریف

 صبحانه ناال کنیمی فکر. کنی تعریف را چیز توهمه تا کشید طول ساعت نیم: گفت و انداخت ساعتش به نگاهی اردشیر

 باشند؟ ما منتظر همه و باشه شده حاضر
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 باید امروز نم. باشند هم ما منتظر اگه حتی ولی خوابند؛می ده تا بیشترشون البته. نیست مهم: گفت تفاوت بی شقایق

 .بدونم رو حقیقت همه

 او ود،ب مجبور اما کند؛ تحریک خانواده افراد علیه را شقایق هایشصحبت با خواستنمی کهاین با نداشت ایچاره اردشیر

 صورتاین در. داندمی چیزهایی چه که دهد توضیح شقایق برای خالصه طوربه کرد، سعی پس. آورد در خبری بی از را

 هم به را قیهب با شقایق بین اینکه بدون و شود خبر با هایش برادر و خواهر اصلی مقصود از که میکرد پیدا بیشتری وقت

 زرگپدرب و تو مادربزرگ بیماری علت به که دونیمی تو... کنم شروع پیش سال دو از بهتره خوب: کنه کمک او به بزنه

 کردی؟ زندگی شد، فوت پدربزرگ که روزی تا ویال این توی و جااین اومدید

 .گفتن برام بارها را موضوع این همه بله،: داد جواب شقایق

 خواستینمی که هم تو. برگرده تهران به که نشد راضی پدربزرگ. کرد فوت مادربزرگ که سال آن: داد ادامه اردشیر

 از لقب کردی، پیدا رو خونه از شدن خارج فرصت دیگر موقع آن. موندی کنارش خودت رضایت با بگذاری تنها رو پیرمرد

 زمانی هک کنهمی تشویق رو تو بزرگ پدر اون فوت از بعد ولی بگذاری تنها پرستارش با را مادربزرگ بودی نخواسته آن

 .بدی اختصاص خودت به ورزش و تفریح برای رو

 چطوری؟: پرسید کنجکاوی با شقایق

 همان و ریب بیرون خانه از بیشتر که خواست تو از ماشین آن خریدن با پدربزرگ. اتومبیل خریدن با: داد توضیح اردشیر

 .شد شهرام و تو آشنایی باعث ماشین

 هک کسی همان. کشید تصویر به شقایق چشمان جلوی را بود، خاطرات دفتر در عکسش که جوانی یچهره شهرام نام

 لنگیپ مثل حلقه، نام شنیدن با او چون. کند صحبت نتوانست اما شد؛ روبرو او با بود، رفته فرهاد با خرید برای وقتی

 .نداشت او با ارتباطی راه هیچ شقایق و شد دور جاآن از زخمی

 اردشیر. دیدنمی دیگری چیز که بود شده خیره دریا به طوری او. انداخت کوچکش خواهر چشمان به نگاهی اردشیر

 فکارشا رشته اردشیر کاراین با که شقایق. کند جلب خود به را حواسش تا برد، پائین و باال او صورت جلوی را دستش

 .شد پرت حواسم مرتبه یک ببخشید: کرد خواهی عذر. شد پاره
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 تحواس هم باید خوب. ایهبرازنده پسر شهرام آقا این نوشتی برام تو که طورآن. کنممی درکت: گفت و خندید اردشیر

 .بشه پرت

 اتفاقی چه بدونم خواممی فقط. ندارم احساسی هیچ آقا اون به االن من نکنید، اشتباه داداش نه: گفت صداقت با شقایق

 نگرفته؟ کنه، ازدواج باهاش بوده قرار که دختری از سراغی هیچ نیم و ماه سه این در اون که افتاده

 یمطمئن خودت. نیاد تو سراغ اصال که شده باعث چی بدونم، کنجکاوم هم من راستش: گفت و داد تکان سری اردشیر

 نداشتید؟ اختالفی هیچ شما آن از قبل یعنی کردی؟ تصادف پیشش بری خواستیمی که روزی همان

 نشان ماتاق به تلفنش و پاساژ توی دیدنش اما کردم؛ فکر مورد این در خیلی منم. دونمنمی: گفت درماندگی با شقایق

 به یفیزیوتراپ برای که زمانی اومد یادم من ضمن در. نمیشه نزدیک من به که باشه اومده پیش مشکلی باید که میده

 فکر وشکور ولی. بودم دیده سیکلت، موتور همون و بود پاساژ تو شب اون که شخصی همون با اونو رفتم،می بیمارستان

 .کرد منحرف کیفم دزدای سمت به رو من

 رنامهب این مجری کردم،می فکر حاال تا شریکه، توطئه این در هم ما کوچولوی داداش اینکه مثل: گفت و خندید اردشیر

 .چیزه یک فقط آن دلیل و نگهدارند دور اون از رو تو تا کردند یکی به دست هم با همه انگار. نرگسه

 چی؟: پرسید کنجکاوانه شقایق

 . تو یارثیه: گفت و کرد کمک او به شدن بلند در و گرفت را شقایق دست و برخواست خود جای از اردشیر

 فقط نم است، خانواده تمام مال نیست، من مال فقط ارثیه اون: گفت. کندمی صحبت چه از اردشیر دانستمی که شقایق

 .میدم خودش به را کسی هر سهم بعد شه کم امخانواده سر از فرهاد شر تا کنممی نگهداری اون از

 اما. نگفت تو به نرگس و داریوش حتما را حرفها این: گفت و افتادند براه ویال سمت به هم با و گرفت را او بازوی اردشیر

 .نداری خبر چیزی یک از تو عزیزم

 .میگن رو همین القول متفق بقیه طورهمین و مادر و پدر ، دوتا آن فقط نه: گفت شقایق
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 بلند دبلن و آیدمی هاآن سمت به که دید را الدن. کندمی اشتباه که دهد توضیح شقایق برای خواست، اردشیر که همین

 .هستند شما منتظر همه است آماده صبحانه شقایق خاله اردشیر، دایی: میزد صدا را هاآن

 دیرتر میک پس. کنم صحبت تنها تو با باید امشب: گفت شقایق به آرام صدایی با و داد تکان الدن برای دستی اردشیر

 .بخواب

 :گفت و انداخت شقایق شانه دور را دیگرش دست و او شانه دور را دستش یک اردشیر و رسیدند الدن به موقع همان

 .گرسنمه خیلی من که بخوریم صبحانه بریم

*** 

 که ودب نفر یک همیشه ولی کرد،می نزدیک هم به بیشتر را هاآن که داشتند مشترک رازی شقایق و اردشیر دیگر حاال

 حسادت برادرش با او هایپچپچ به حتی که کسی. باشد داشته عجیب هاینقشه آرامش از شقایق کردن دور برای

 .کردمی

 در تدانسنمی او. زد گپ مادرش و پدر با نگرانی هیچ بدون مدت این تمام در اردشیر و رفتند ساحل به بازی برای هابچه

 .است افتاده مهمی اتفاقات ناهار تا صبحانه فاصله

 جمع حال در هازن وقتی و کرد حس را خطر بود شده نرگس خشمگین هاینگاه متوجه ناهار صرف موقع که اردشیر

 کم را شقایق به نرگس توجه از کمی تا گرفت حرف به را او و رفت الدن سمت به شقایق به توجه بدون بودند میز کردن

 هایشالسو به که رسید نرگس خانواده نوبت حاال و بود جدی خانواده افراد تک تک با صحبت برای اشبرنامه البته. کند

 .دهند جواب

 .برود باال طبقه به همراهش که کرد اشاره شقایق به داریوش فاصله این در

 بیا: شد روبرو بود، نشسته تخت روی که داریوش با جاآن در و رفت اتاقش به آورد در سر کاراین از کهاین بدون شقایق

 .نشه مزاحممون کسی که ببند هم را در تو،

 افتاده؟ اتفاقی داداش شده چی: پرسید بستمی را در که طورهمان شقایق
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 فتر راست یک پس. شود دو آن همزمان غیبت متوجه اردشیر خواستنمی او. کند چینی مقدمه که نداشت وقت داریوش

 . نیست خوب اصال اوضاع متاسفانه. گرفت تماس من با صبح فرهاد: مطلب اصل سر

 ته،گرف تماس چرا او که نیست مهم برام اصال: داد جواب خونسرد خیلی بود شده گرم اردشیر به پشتش که شقایق

 .بزنم حرف باهاش یا ببینمش دیگه بار یک حتی عنوان هیچ به خوامنمی

 تحملش دیگه مدت یک مجبوری تو اما: داد توضیح و کند کنترل را اعصابش تا کرد گره درهم را هایشدست داریوش

 .داداشه من نگرانی نیستم، نگران کارخونه خاطر به فقط من دیگه االن. کنی

  چیه؟ منظورت داداش؟: پرسید وحشت با و خورد جا شقایق

 رانینگ با باراین. نشاند خود کنار تخت روی را او و گرفت بود ایستاده که را شقایق دست و شد جا جابه کمی داریوش

 از دیگر اردشیر ذارهنمی هم اون بزنی هم به رو نامزدی بخواهی تو اگر که کرده تهدید جونور این: داد توضیح واقعی

 .بشه خارج ایران

 بکنه؟ رو کاراین خوادمی چطور آخه ؟!میتونه مگر: پرسید ناباورانه شقایق

 ممکن هستند، قماشی هر از اششبانه هایبازی شرکای که جاآن از برمیاد، اون از کاری هر اما دونم نمی: گفت داریوش

 .کنه درست دردسر داداش برای واقعا است

 ما از کدامهیچ برای که کنه درست تونه،می اردشیر داداش برای دردسری چه اون فهممنمی من: کرد اعتراض شقایق

 زنیم؟می جا مسخره تهدید این با ما کرده فکر تونه،نمی

 به الس سی از بعد اردشیر داداش عزیزم: چیست فرهاد منظور که کنه حالی نادان دخترک به کرد سعی صبورانه داریوش

 ثابت یاییمب تا که بینیمی وقتآن. بزنه اردشیر به جاییبی تهمت که بخواد نفر یک از کافیه احمق این... برگشته کشور

 خوب اصال این که بشه زندان حتی یا و بازجویی درگیر هامدت اردشیر ممکنه بوده تهمت فقط هاحرف اون که کنیم

 .نیست

 !بندازه دردسر توی خودش با مخالفت جرم به را داداشم خوادمی پس: غرید و زد چنگ موهایش به شقایق
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 بکنه؟ کاری همچین تونهمی اون: پرسید داریوش از التماس با و

 سمترمی جاسوسی تهمت از من. برمیاد افعی این از کاری هر: داد جواب بود نگران شقایق از بیشتر خودش که داریوش

 نمکمی حالش به فکری یک من رفت داداش وقتی. کن تحمل رو اون اینجاست اردشیر وقتی تا تو که کنممی ،خواهش

 .نشه آفتابی تو دوروبر که

 قایقش که بطری از دید، را او حال که داریوش. شده بسته گلویش راه کرد،می احساس. بود افتاده نفس نفس به شقایق

 .میشی خفه داری. بخور آب بیا: چسباند او هایلب به را لیوان و کرد پر آبی لیوان بود، گذاشته عسلی روی

 که وزهار اون که متاسفم: گفت و کشید راحتی نفس داریوش. کرد باز را تنفسش راه سرفه با و خورد آب ایجرعه شقایق

 باز خونمون توی روانی اون پای دادم اجازه و نکردم مقاومت بیشتر. کنی ازدواج اون با خواهیمی کردی،می اصرار تو

 .بشه

 حلش باید خودتون و کردید درست رو دردسر این شماها "نالید دل در و زد چنگ را تخت روی ملحفه خشم از شقایق

 با هم بالق اون هستید، مطمئن شما... کنه تحمل رو اون مجبوره امخانواده که متاسفم هم من: گفت طعنه به سپس "کنید

 نامزدشم؟ باهاش تا نکرده مجبور را من تهدید

 هم من حاال اما کنی؟ ازدواج اون با کردی قبول چرا تو دونیمنمی هم هنوز ما خوب: گفت و شد قرمز مرتبه یک داریوش

 ومنه مثل کسی باید تو چرا صورت این در. کرده تهدید را تو هم قبل دفعه عوضی این که شدم مشکوک موضوع این به

 .نیست منطقی اصال این شی؟ نامزد منحوسی این به کسی با و کنی رد رو شاکری

 دهبو شهرام بلکه جان داریوش نبود فرهاد کردم رد را شاکری هومن خاطرش به من که کسی اون " گفت خود با شقایق

 ". دونیدمی رو این شما همه که مطمئنم من و

 طورچ ببینید حاال.  درمیارم فطرت پست اون سر رو کار این تالفی من: گفت بود او جواب منتظر که داریوش به سپس

 .میدم رو اون جواب
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 و مغرور داریوش همان شد دوباره و کرد جور و جمع را خود. برود در کوره از طوراین شقایق کرد،نمی فکر که داریوش

 کنی؛ ملع میلت خالف که کنم مجبور را تو خوامنمی من: گفت و ایستاد شقایق روبروی. شد بلند تخت روی از قبل، جدی

 تا ،بده جواب من به زودتر و بکن رو فکرهات خوب. داره تو به بستگی خانوادگیمون حیثیت طورهمین و برادرم جون اما

 کلیمش تا کنی قربونی را خودت تو نمیشه راضی اون دونممی من چون. کنیم پیدا اردشیر به دادن توضیح برای راهی

 .ببره بویی موضوع این از نباید پس نیاد، پیش براش

 لقبو باشه: داد جواب بسته هایچشم همان با و نبیند نگاهش از را نفرتش داریوش تا بست را هایشچشم شقایق

 .بریم جااین از و بدیم سامان و سر را کارهامون کنه اخاذی بیشتر ایدیگه تهدید با بخواهد کهاین از قبل باید اما کنم؛می

: فتگ دادمی نمایش را سفیدش هایدندان که لبخندی با بود، مهمتر چیزی هر از برایش جمله این شنیدن که داریوش

 .بکنم رو کاراین زودتر چه هر میدم قول عزیزم

 مداداش وقتی تا نباید اون. دارم شرط یک ضمن در: کرد اضافه میگرفت اوج لحظه هر صدایش در که خشمی با شقایق

 .بشه پیداش ما بر دورو اینجاست،

 .نهک روشن تو با رو تکلیفش اردشیر رفتن از قبل که خوادمی اون متاسفم: گفت و داد تکان سری تاسف با داریوش

 مه من که بدونه باید ذاره،می شروط و شرط اون اگر. گفتم که همین: گفت جدی خیلی و نیامد کوتاه باراین شقایق

 .نیست بینمون هم قراری پس نکنه قبول اگر که دارم شرطی

 تخت روی از شقایق که کند مخالفت خواست کرد خواهد در به کوره از را فرهاد شرط این دانستمی که داریوش

 را داریوش که جدیتی با زدن پلک بدون و شد خیره برادرش مشکی هایچشم به و ایستاد او جلوی قد تمام و برخواست

 یک نهتومی سردار داریوش که مطمئنم من. کنید راضیش باید شما: گفت انداخت،می تصادفش از قبل شقایق یاد به

 . کنه سرگرم روزی چند رو فرهاد مثل احمق

 .کن کنترل اونو اردشیر رفتن تا پس. کنممی حساب تو روی من: گفت و کرد باز را آن رفت اتاق در سمت به بعد

 .گذاشت تنها ترس دنیا یک با را او و خارج اتاق از. انداخت باال را خود هایشانه بود، شده سالح خلع که داریوش
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 شارف تحت را داریوش دیگر باریک. کند متهم جاسوسی به را اردشیر کهاین تهدید با فرهاد که کردنمی باور شقایق

 .رسدب مقصودش به دیگر باریک بود توانسته اما کند؛ ازدواج او با ندارد امکان شقایق که دانستمی خوب فرهاد. بگذارد

 تا رود، فرو عالقمند نامزدی نقش در هم باز که بود شقایق آمدن کوتاه اردشیر خروج تا او داشتننگه آرام راه تنها پس

 .بیاندازد دردسر به را اشخانواده او عذاب برای نتواند، فرهاد

 تگرف تصمیم آخر در و پیمود خود هایقدم با را اتاقش محیط تمام شقایق. بود مشکلی کار اردشیر کردن راضی اما

 .ببندد را اردشیر مخالفت راه خانواده افراد بقیه حضور تا بگوید اردشیر به جمع میان در را موضوع

 دادنهدر برای وقتی هیچ او بنابراین. است جدی فرهاد تهدید که بود گفته روشن خیلی داریوش ندانست جایز را تامل

 افتاده جانش به که تردیدی مبادا تا کند، تلف را وقت خواستنمی دلش. رفت پایین سنگی هایپله از سرعت به. نداشت

 .کند غلبه او بر بود،

 توق بازی با مردها و زنانه هایصحبت با هازن. بودند مشغول نفری چند یا دوتا دوتا اشخانواده همکف یطبقه سالن در

 .نداشت خبر شقایق یبیچاره دل از کسهیچ. میشد شنیده باغ از هابچه صدای و گذراندندمی

 .اوهو... اوهو: کرد کوتاهی سرفه. کند جلب را هاآن توجه کهاین برای شقایق

 شده چی: بود کوروش شد او عادی غیر رفتار متوجه که کسی اولین. نکردند توجهی اکثریت اما شدند؛ متوجه نفری چند

 بگی؟ چیزی خواهیمی انگار کنی؟می سرفه چرا خانمی؟

 رنگ ود،ب نیلوفر کنار بقیه از دورتر که اردشیر وقت این در و زد کنار صورت جلوی از را یکدستش و بلند موهای شقایق

 ثابت بزرگش برادر صورت روی تا کاویدمی را اطراف قراربی چشمانش و بود شده خشک هایشلب. دید را او یپریده

 .ماند

 .رفت او سمت به کوتاه هایقدم با و برخواست خود جای از. کشید بیرون نیلوفر دستان از را دستش اردشیر

 کشیدمی زبانه آتش چونهم سرش در که هاییحرف گفتن برای را جراتش اردشیر شدن نزدیک با ترسیدمی که شقایق

 .شود حفظ او با اشفاصله تا رساند خوری ناهار میز پشت را خود و شد دور قدم دو دهد، دست از
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 افتاده؟ اتفاقی... عزیزم؟ شده چی: پرسید بود شده کنجکاو که اردشیر

 گاهن این. دارد متفاوتی رفتار شقایق با اردشیر که بودند شده متوجه هردو. انداخت خواهرش به سریعی نگاه داریوش

 .بود باور این تاکید برای

 جریان در هم رو شما خواممی که گرفتم تصمیمی یک من راستش: گفت و کرد جمع را شهامتش مانده ته شقایق

 .بگذارم

 .بودند بسته مخصوص جادویی با را همه دهان کهاین مثل. نمیشد شنیده کسهیچ از صدایی دیگر

 بلق خواممی من: کرد باز لب فشردمی هم به را هایشدست که طورهمان. نکند نگاه اردشیر صورت به کرد سعی شقایق

 نصرفم اون انجام از رو من نکنه سعی هیچکس و بگذارید احترام امگرفته که تصمیمی به کنم تقاضا شما از چیز هر از

 .کنه

 تا شتندا ایچاره شقایق بنابراین. بودند نبرده پی مسئله این بودن مهم به هنوز هاآن که دادمی نشان حاضران سکوت

 .کنم ازدواج فرهاد با خواممی من: کند خراب هاآن سر بر را گرفته که تصمیمی آوار

 به زودتر هبقی از که الدن کهاین تا. نزدند هم پلک کدامهیچ حتی. نکرد حرکت هیچکس. نکشید نفس کسهیچ ثانیه چند

 .نیست داری خنده جوک اصال: کرد باز دهان بود، آمده خود

 .نیست جوک چون: داد جواب بود، زده گره را ابروهایش که اخمی با شقایق

 و انداخت پائین را سرش. شد خم جلو سمت به و گذاشت زانوهایش روی را ساعدهایش نشست مبل اولین روی اردشیر

 برخواست خود جای از لحظه یک در. دیدمی را او صورت عضالت انقباض شقایق تنها. دوخت چشم سالن کف پارکت به

 به. گذاشت میز روی را هایشدست. ایستاد شقایق روبروی درست ناهارخوری میز دیگر طرف در و رفت او سمت به و

 ایقشق میدید را او چشمان که کسی تنها که طوری آورد، پایین او صورت راستای در را صورتش و شد خم شقایق سمت

 .نگو دروغ من به شقایق کرده؟ تهدیدت هم باز: پرسید کنترل قابل غیر خشمی با و بود
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 شقایق: پرسید و کرد مداخله بود، او نگران اردشیر اندازه به که هم کوروش و بودند دوخته چشم اردشیر و او به همه

  چیه؟ موضوع بگو رو راستش کرده؟ تهدید رو تو عوضی اون میگه؟ درست داداش

 مبادا تا ادبی کوتاه نباید که دانستمی بود، گرفته قرار برادرش کوچکترین و بزرگترین هایسوال محاصره در که شقایق

 نای... کند؟ تهدید رو من باید چرا... نیست طوراین نه: گفت پس. کنند منصرف تصمیمش از را او شوند موفق هاآن

 .خودمه تصمیم

 تمگف: کوبید میز روی محکم و داد دست از را خود کنترل مرتبهیک بود، شده خیره شقایق یچهره به طورهمان اردشیر

 ...بگو رو راستش

 .نیست درش اجباری هیچ... خودمه خواست این کنید، باور... داداش: خورد تکان ترس از شقایق

 ...بترسی نباید تو... جاماین من: گرفت را هایشدست رساند او به را خود بارهیک اردشیر

 .دخترجون بگو من به رو واقعیت کرده؟ تهدید رو تو چی با اون: گفت لرزیدمی خشم از که صدایی با سپس

 چی تو زا فطرت پست اون: پرسید او از بیچارگی با اردشیر که بکشد بیرون برادر دست از را هایشدست خواست شقایق

 یدتهد چی با رو تو اون بگو فقط. بخرم برات رو اون قیمتی هر به تونممی من باشه که چی هر... فیلم؟... عکس؟ داره؟

 کنه؟می

 .شد شرمنده جابی تهمت این از کردمی دنبال را هاآن بحث تفاوت بی لحظه آن تا که هم داریوش حتی

 ساکت رخب این شوک خاطر به لحظه آن تا که سردار خانم. کند کنترل را اردشیر خشم توانستمی که بود کسی تنها مادر

. هندار خواهرت از ضعفی نقطه هیچ فطرت پست اون باش، مطمئن عزیزم نه: گفت و رفت بزرگش پسر سمت به بود،

 .بخورم قسم حاضرم من

 . کند دفاع خود آبروی از توانستنمی حتی اشخانواده کنجکاو چشمان یمحاصره در شقایق بود بدی وضعیت
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 حصال. ندارم حرفی هیچ من. خودته تصمیم این که حاال خوب: شد تسلیم ظاهر در و کرد مکث کمی آمد خود به اردشیر

 .دانند خسروان خویش مملکت

 .میشه سخت کارها نباشه اعتماد وقتی: گفت و کرد پشت شقایق به بعد

 میز صندلی اولین به. ندارد را ضعیفش بدن نگهداری قدرت پاهایش که کرد احساس شقایق اردشیر شدن دور با

 که کردمی آرزو شقایق. بود شده قانع زودی همین به چطور اردشیر. کشید خود سمت به را آن و زد چنگ ناهارخوری

 موضوع این به راجع هاآن یهمه اگر که داشت اعتقاد زیرا کردند؛می سعی بیشتر او از پشتیبانی برای برادرانش

 سرجایش را فرهاد خانواده افراد از یکهیچ دیدن صدمه بدون که کنند پیدا ایچاره راه بتوانند شاید کنند، فکریهم

 مرد به را زیبا و کشیده کنار خواهرش آزادی برای جنگیدن از راحتی همین به پشتیبانش قدرتمندترین حاال اما. بنشانند

 .کرد واگذار بود، داده قرار فشار تحت را او که خبیثی

 فرهاد با تنهایی به گرفت تصمیم پس. شد متعجب کرد، خالی را او پشت برادربزرگش کهاین از شقایق مثل نیز کوروش

 یکس سمت به سرعت به کوروش. گرفت را او مچ دستی بزند، حرفی کهآن از قبل اما کند؛ دفاع خواهرش از و شود روبرو

 عیس که داریوش به را او توجه عالمت این. فشرد را او دست بزرگش خواهر پنجه که برگشت بود، گرفته را دستش که

 حرفی و نکند حرکتی هیچ که فهماند او به دست و چشم یاشاره با داریوش. کرد جلب بفهماند، او به را چیزی داشت،

 .شد میخکوب درجا نرگس دست محکم فشار و اشارات این با بیچاره کوروش نزند،

 نعقا توضیح باید داریوش و نرگس همیشه مثل و بود خبربی آن از هنوز او که افتاده اتفاقی بود، معلوم که طوراین

 . دادندمی ارائه سکوت این برای ایکننده

 پس. بدهد یشتریب توضیح شقایق تا نبود نیازی بنابراین. نداشتند گفتن برای حرفی هیچ بقیه اردشیر کشیدن کنار با

 میری؟ داری کجا: زد صدا را او مادرش که شود خارج خانواده جمع از خواست

 د؟بودن خشمگین او از همه چرا. رنجاندمی بیشتر را شقایق این و است عصبانی دادمی نشان سردار خانم صدای تن

 او زندگی از هم اتحاد با را شهرام کهاین نه مگر. افتندمی او از فرهاد کردن دور برای راهی شدن عصبانی جای به کاش

 .بودند کرده خارج
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 شهرام از بیشتر خود شارالتان عموی پسر از هاآن آیا کردند؟نمی تالشی هیچ فرهاد دست از شدن خالص برای چطور

 ترسیدند؟می بهپور

 من با... اتاقم به میرم: داد جواب رسید،می گوش به هادست دور از که صدایی با و برگشت مادرش سمت به شقایق

 دارید؟ کاری

. کند نجکاوک بیشتر را اردشیر نباید که دانستمی اما بود؛ خبربی شقایق تصمیم اصلی علت از کوروش مثل هم خانم مریم

 تصمیم این با مخالفتی هیچ هاآن که جاآن از و. بود شده داریوش و نرگس همسرش، سکوت متوجه اول دقایق همان او

 او صورت این در. کنند مطلع را بقیه تا بود شده مانع اردشیر حضور و بودند کشیده اینقشه هم باز حتما. نداشتند ناگهانی

 .نیمک صحبت هم با باید میام دیگه دقیقه چند هم من اتاقت به برو باشه: پرسیدمی شقایق خود از را ماجرا اصل باید

 .رفت باال طبقه به که شنید را شقایق هایقدم صدای. بود کرده سالن در حاضر جمع به را پشتش که اردشیر

 لحظه آن در سکوتش برای که دانستمی او زیرا کرد؛ ساکت را آن داریوش که برخواست خفیفی زمزمه او رفتن با

 کنم،مین باور اصال: گفت و داد قرار مخاطب را او بنابراین. باشد داشته اردشیر برای ایکننده قانع توضیح باید حساس

 .بزنیم بهم رو نامزدی کردمی اصرار دیشب تا که این شد؟ عوض فرهاد به نسبت نظرش دوباره شقایق چطور

. کنم ازدواج اون با خواممی میگه روز یک شدیم بچه این دست یبازیچه هم ما: کرد نظر اظهار هم نرگس او از بعد

 اینجا؟ میاد داره چی برای فرهاد آقا بگو پس. میشه پشیمون فرداش

 زن هک کرد نگاه نرگس چشمان به و برگشت سرعت به چنان او. انداخت لرزه به هم را مکار نرگس اردشیر کنجکاو نگاه

 .کشید عقب را خود و ترسید بیچاره

 دونب و ایستاد او روبروی رفت، پدرش سمت به. اوست گوش کردن پر برای گویند،می هاآن هرچه دانستمی که اردشیر

 هتل به باید ضمن در. بزنم سر اینجاست، که دوستانم از یکی به برم باید تهران برم فردا خواممی من پدر: گفت مقدمه

 .کنم کنسلش باید و بودم کرده رزرو اتاق جاآن آخه برم
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. کند فتمخال او تصمیم با تواندنمی که دانستمی و گردد باز تهران به گرفته تصمیم اردشیر چرا میفهمید خان همایون

 رو کارهات موقع اون تا. گردیمبرمی دیگه روز دو هم ما برو... راحتی طور هر باشه: گفتو زد اششانه به دستی پس

 .باشی ما پیش وقتت همه باید بعدش که بده انجام

 .رفت خود اتاق به حرفی هیچ بدون و داد تکان سری اردشیر

 و رفت هاپله سمت به اردشیر از بعد بشنود، را دیگر گرتوطئه دو و همسرش هایدروغ خواستنمی که خانم مریم

 تهداش امروز بازی برای خوبی دلیل امیدوارم: گفت بشنوند همه که طوری رفتمی باال یکی یکی را هاپله که طورهمان

 .شیدمی پشیمون وَااِل باشید

 من گلوی از خوش آب یک ذارینمی که فرهاد کنه لعنتت خدا: گفت و گذاشت سرش روی را دستش دو هر داریوش

 .بره پائین

 که نخا همایون. دهد آب گوشی سرو رفته باال طبقه به تا رساند ها پله به را خود نبود، هیچی نگران اصال که نرگس اما

 من یشپ اینجا بیا کنه آروم رو شقایق میتونه بهتر مادرت. بگذاری تنهاشون بهتره: گفت مالحظه بدون شد، او متوجه

  بره؟ پیش خوادمی کجا تا پسر این ببینم، بدید توضیح باید بنشین

 .نشست پدرش کنار مبل روی آویزان هایلب با بود باال طبقه به حواسش تمام که نرگس

 بشنوند، را صدایش کوروش و پدرش فقط که طوری حاال بود داده قرار فرهاد تهدید جریان در را پدرش قبال داریوش

 که میآد موندم. کرده رو جاش همه فکر اون. باشیم داشته ایچاره نکنم فکر. شدیم سالح خلع کامال دیگه باراین: گفت

 کنه؟می پیاده دقیقی این به هایینقشه چطور کشه،می مواد و خورهمی الکل دائم

*** 

 بزنی؟ حرفی خواهینمی: پرسید دیگر باریک و کرد نوازش را شقایق مشکی موهای سردار خانم

 برای آرام طوراین واال نداشت خبر ماجرا اصل از هنوز مادرش باراین. شناختمی را خانوادهاش تمام دیگر حاال شقایق

 .آمدنمی او دلداری
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 .شد متنفر من از داداشم مادر: گذاشت بود نشسته کنارش تخت روی که مادرش زانوی روی را سرش شقایق

 توانستنمی اما برند،می رنج موضوع این از نسبت یک به اردشیر و شقایق یعنی ها،آن دوی هر که بود مطمئن خانم مریم

 .ما یهمه مثل. نگرانته فقط اون عزیزم نیست طوراین: کند آرام را کدامهیچ

 .هستید من نگران شما همه درسته،: گفت و زد تلخی لبخند شقایق

 سردار خانم. شد داخل اردشیر و شد باز آرامی به در بعد ایلحظه. پرید جای از شقایق و درخورد به تقهای وقت درهمین

 کهآن برای اردشیر. زدندنمی حرفی کدامهیچ اما دیدند؛می در یآستانه در را او کشیده قامت مبهوت و مات شقایق و

 .آورد بیرون بهت از را هاآن

 شدم؟ صحبتتون مزاحم ببخشید،: گفت

 ...داشتیم ما تو بیا عزیزم نه: گفت و آمد خود به شقایق از زودتر خانم مریم

 بکنید؟ نم برای کاری یک میشه کنم،می قطع رو صحبتتون که مادرببخشید: گفت و کرد قطع را مادرش صحبت اردشیر

 کنم؟ کار چه بگو پسرم، حتما: داد جواب سردار خانم

 هابچه اب شما و برم او ماشین با من تا بگیرید، اجازه پدر از میشه: گفت کند نگاه شقایق به حتی آنکه بدون اردشیر

 برگردید؟

 االن من. خوادنمی اجازه که این عزیزم: پاشید اشدردانه عزیز درهم یچهره به را داشتنیش دوست لبخند سردار خانم

 .میارم رو پدرت سوئیچ میرم

 .ممنونم: کشید آغوش در را مادرش اردشیر

 دو آن ات شد خارج شقایق اتاق از و آمد بیرون اردشیر آغوش از. نمیشد سیر فرزندش بوییدن و بوسیدن از که خانم مریم

 .کنند صحبت هم با کمی
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 مکک پایین بریم بیا مادر جان نرگس: زد صدا را او و رفتمی خودش اتاق سمت به که شد نرگس متوجه وقت همین در

 .کنیم آماده خوردن برای چیزی یک کن،

 آن در او بودن از اردشیر کردن زنگ به گوش و شقایق اتاق از او کردن دور کار این از مادرش هدف دانستمی نرگس

 پایین الدن و الله خواهیدمی کمک اگه. بخوابم کمی آمدم کنهمی درد سرم من مامان ببخشید: گفت است نزدیکی

 .دهند انجام هاآن بگید. هستند

 وبخ فوری کنممی دم زنجبیل چای برات بیا زوده که خواب برای: گفت شناختمی خوب را خود دختر که سردار خانم اما

 .میشی

 .رفت پایین هاپله از او همراه به و شد تسلیم پس. نیست بردار دست مادرش فهمید نرگس

 شد؟ یچ بابا ای: گفت و دید را هاآن آمدن پایین که کردمی بازی موبایلش گوشی با و بود نشسته پله اولین روی الدن

 ؟ برگشتی چرا پس. بشه مزاحمت کسی نگذارم کنهمی درد سرت گفتی. بخوابی رفتی که شما

 زنجبیل چای برام خواد،می مادربزرگ عزیزم الله: گفت و گرفت نشنیده را او صحبت نمیشد، الدن حریف که نرگس

 .کن کمکش شما کنه درست

 نبنابرای. نبود کن ول الدن اما. رفت آشپزخانه به مادربزرگش همراه و داد تکان مادر فرمان قبول نشانه به سری الله

 میگه؟ چی شقایق خاله به اردشیر دایی بفهمیم کجا از جون نرگس کنیم کار چه باید حاال: پرسید

 که فهماند همه به تشر یک با نرگس اما برد؛می لذت الدن هایبازی از او که میداد نشان رز لبهای روی کوچک لبخند

 .کنم متالشی رو مغزت گلدان این با یا میشی خفه الدن: ندارد شوخی حوصله اصال

 با. تاس ناراحت گذردمی چه شقایق و اردشیر بین باال طبقه در االن داندنمی کهاین از نرگس دانستمی که خان همایون

. باشیم لح راه یک فکر به باید حاال. کنی تمامش بهتره نرگس: گفت. بردمی کار به کردنش صحبت در کمتر که تحکمی

 حاال خوب .کنیم محافظت اردشیر از فرهاد شرط قبول بدون تونیممی چطور ببینیم بریزیم، هم روی را فکرهامون بیایید

 زده؟ بلوف فقط یا کنه کاری همچین تونهمی اون ببینم بگو
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 پس تاس پیاله هم زیادی هایآدم با احمق این پدر اما... دونیم نمی ما:  گفت و کشید گرمش پیشانی به دستی داریوش

 خروج زا که همین. بندازه بزرگی دردسر توی را اردشیر واقعا نتونه اگر حتی البته. بکنه کارهایی یک تونهمی مطمئناً

 .برسه مقصودش به تا کافیه کنه جلوگیری اردشیر

 ناراحت رو برادرتون شرف بی اون که باشید مراقب باید: گفت و گذاشت اشسینه روی را راستش دست خان همایون

 .باشه کرده درک را موضوع حساسیت شقایق امیدوارم. نکنه

 ما طوریاین .کنهمی قبول را فرهاد خواسته حتما نیافته دردسر توی اردشیر اینکه برای شقایق: گفت خستگی با داریوش

 .افتیممی دردسر توی هم

 تیم؟افمی دردسر توی ما چرا: پرسید کند پنهانش نتوانست که کنجکاوی با بود کرده سکوت لحظه آن تا که نرگس

 اب و کرد خارج خود جیب از سیگاری و گذاشت کنار را مالحظه. کشیدنمی سیگار پدرش جلوی بود هامدت که داریوش

 مدت این تمام در. کرد خارج دهان از را آن بوی بد خاکستری دود خشم با و نمود روشن را آن لرزیدمی کمی که دستانی

 .بشنوند بود هم هاآن سوال که را نرگس سوال جواب تا بودند دوخته چشم او به همه

 از بعد شقایق با فرهاد ازدواج تا کشیدیم زحمت همه این: گفت و دوخت چشم پدر پریده رنگ یچهره به داریوش

 هم تهدید این با آقا حاال اما نرسه؛ است کارخانه از سهمی گرفتن که هدفش به اون تا بشه انجام کارخانه فروش

 . آورد خواهد دست به شبه یک بوده دنبالش به مدت همه این که رو پولی هم و خواهرمون

 اجازدو شقایق با اگر احمق این میگی، راست وای: گفت و برخواست خود جای از بود شده دستپاچه حسابی که نرگس

 .باشه نرفته فروش کارخانه موقع آن تا اگه حالمون به وای و گرفت خواهد خسارت شدنشان جدا برای حتما. کند

 نای گفتم شما به که من: گفت نشنوند را صدایش دیگران که طوری آرامی به و گرفت را نرگس دست خان فریدون

 .دادیدمی او به نباید را پیشنهاد

 قدراین میشه: گفت خشم با نشنیده را شوهرش صدای کسی شد مطمئن چون و کرد نگاه اطراف به زده وحشت نرگس

 موقعیت این از او کردم،نمی فکر. زدم فرهاد به را هاحرف آن و بودم عصبانی دیشب من. نکنی تکرار رو جمله این
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 اون کمک با تونهمی و داره اطالعات وزارت توی رو کسی احمق اون که دونستممی کجا از من تازه. کنه سوءاستفاده

 . بده انجام کاری

 و افتاد زمین به دستش از چای فنجان بود شده نزدیک نرگس به زنجبیل چای دادن برای که سردار خانم وقت این در

 زندان هب برای شقایق تهدید با که دادی یاد اون به تو چیدی؟ را دسیسه این تو! بود تو کار پس: کرد جلب را بقیه توجه

 بده؟ تن او با ازدواج به اردشیر انداختن

 نرگس تا خود فاصله برخواست خود جای از سردار آقای وقت همان در و شد جاری فضا در گیر نفس سکوت لحظه یک

 به و پیچید خود به درد از نرگس.  کشید خود سمت به و گرفت را او موهای رسید او به وقتی و کرد طی لرزان پاهای با را

 .کردند خارج پدرش لرزان و پیر دستان از را نرگس موهای خان فریدون و داریوش درآمد زانو

 . ببرند بویی موضوع این از نباید شقایق و اردشیر. کنممی خواهش پدر: کرد التماس داریوش

 بیاید قایقش و اردشیر سر به بالیی اگه: گفت عصبانیت با کند هضم را موضوع این باید چطور دانستنمی که خانم مریم

 .بخشنمی رو کدومتونهیچ من

 که کند حمله نرگس به دوباره خواست. بود بدتر هم همسرش از حالش که خان همایون. شد ولو مبل اولین روی بعد

 موضوع از اردشیر باشیم، مراقب باید. کنید کنترل رو خودتون کنم،می خواهش پدر: گفت و نشاند مبل روی را او داریوش

 .بکنه کاری هر شقایق خاطر به ممکنه چون نفهمه؛ چیزی

 شده؟ چیزی: پرسید کنجکاوی با دید متشنج را جو چون و شد خارج آشپزخانه از الله وقت همین در

 .نکرد رحم هم تو به حسادتش، خاطر به مادرت نمیدونی بیچاره دختر: گفت و کشید آهی خانم مریم

 ...احمق اون گذارمنمی من دیگه بسه:  گفت و نشست زمین روی نرگس

 و برخواست زمین روی از سرعت به نرگس و شد شنیده آمدمی پایین پلهها از که اردشیر هایقدم صدای وقت همین در

 شاندن هایشلب روی معنیبی لبخند خانم مریم. نشود متوجه اش چهره از را خرابش حال اردشیر تا ایستاد پنجره به رو

 نخوابیدی؟ چرا مادر شده چی: پرسید و
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 با فردا من داد اجازه پدر بدونم خواستممی: گفت شده آنها حال آشفتگی متوجه که آورد خود روی به کهآن بدون اردشیر

 برگردم؟ تهران به شما ماشین

 .تمگذاش کلیدی جا روی رو سوئیچ. نیست اجازه به نیازی. پسرم حتما:  گفت و برخواست جا از بالفاصله خان همایون

 .نگردی دنبالش صبح که دار برش:  گفت و داد نشان را ورودی در کنار انگشت با و

 بری؟ صبحانه از بعد خواهینمی مطمئنی: پرسید محبت با و

 هک برم زود خواممی. ممنون: برداشت را پدرش اتومبیل سوئیچ و رساند ورودی در جلوی را خود بلند قدم دو با اردشیر

 .هتل برم بتونم ظهر از قبل

 بخیر شب: زد پدرش شانه به دستی و بوسید را مادرش یگونه کند نگاه بقیه به کهاین بدون سپس

 .رفت باال هاپله از سرعت به هاآن به پاسخ بدون اردشیر اما میشد؛ شنیده طرف هر از بخیر شب صدای

 صحبت موضوع این به راجع دیگه هیچکس امشب کنممی خواهش: گفت شد مطمئن اردشیر رفتن از وقتی داریوش

 .کنیم بررسی رو وضع این راحت خیال با تونیممی رفت اردشیر که فردا. نکنه

*** 

 نهایی ضربه: هفتم فصل

 نرگس تیوق علت همین به. بودند بیدار صبح تا سردار آقای و خانم که بود شب اولین این شقایق، تصادف از بعد از شاید

 .خورد نخواهند هاآن با را صبحانه پدرش و مادر که شد متوجه کند، بیدار صبحانه برای را هاآن تا رفت اتاقشان به

 هب اشاره با داریوش زیرا نمیزد؛ حرفی قبل شب ماجرای از کسهیچ اما بودند؛ خورده صبحانه همه که بود ساعتی یک

 .کنند دعوا ها بچه جلوی نباید که بود فهمانده همه

 نمیاد؟ پائین شقایق چرا دونمنمی: شکست جمله این با را جمع سکوت و نیاورد طاقت نرگس باالخره
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 . تهران رفت اردشیر با شقایق: گفت بود، عصبانی نرگس هایفکری بی از هم هنوز که سردار آقای

 کار تون دوردونه هم باز بفرمایید: زد زل داریوش به پرسش از پر نگاهی با هم بعد پدرش به اول باز دهان با نرگس

 با کجاست؟ کوچولو خانم حاال... هان؟ کنیم، صحبت احمق اون شرط به راجع امروز نبود، قرار مگه. کرد را خودش

 !کرده فرار برادربزرگش

 بره اردشیر با او دادم اجازه خودم من خودت، برای میگی چی:  رفت در کوره از نرگس حرفهای شنیدن با خان همایون

 .نباشه تنها برادرتون که

 اب و کرد جلب هابچه حضور به را نرگس توجه و آورد آن به مالیمی فشار و گرفت را نرگس بازوی داریوش وقت این در

 کمی و کنند بازی فوتبال دریا کنار برن خوانمی هابچه با رز و یاس االن ببین نرگس عمه خوب: گفت ظاهری لبخندی

 .کنند جمع آکواریوم برای صدف

 رو توپ انآرم. نیست ما جای دیگه جااین. بیفتید راه خوب: گفت و کوبید بهم را هایشدست بود بقیه از بزرگتر که اردالن

 .کنممی بغل ر پیمان من بیار خودت با هم

 ور اینکار اردشیر با چرا بدی، توضیح بهتره خواهر خوب: گفت و کرد پرت کاناپه روی را خود کوروش بچه،ها رفتن با

 .میونه در برادرم جون پای نیست وسط پول و کارخونه پای دیگه جااین کردی؟

 به اشانوادهخ برای توضیح بهترین یافتن با صبح دمای دم و بود کرده فکر کننده قانع جواب یک به شب تمام که نرگس

 جون دیدته با که کردم راهنمایی رو فرهاد من کنید،می فکر که جاستاین شما همه اشتباه: گفت پروا بی بود، رفته خواب

 .نیست طوراین اصال که حالی در کنه، اشخواسته قبول به مجبور رو شقایق برادرم

 عقلی همچین خودش که اون داده؟ کودن اون به رو ایده این کی پس خوب: پرسید بود شده کنجکاو که خان همایون

 .نداره

 اما نکنند؛ باور را او هایحرف مادرش و پدر بخصوص خانواده افراد از کدامهیچ است، ممکن که دانستمی نرگس

 راردشی کهاین از بعد عوضی اون: گفت و رساند داریوش کنار را خود پس. کرد خواهد پشتیبانی او از حال هر در داریوش
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 من تا کرد خواهش و داره دوست رو شقایق هنوز که گفت و زد زنگ من به رفت، شما منزل از و خواست را عذرش

 نتونه و بمونه ایران اگه حتی اردشیر، که گفتم کالم یک فقط احمق من اما کنه؛ راضی رو اردشیر بتونه، تا کنم کمکش

 نیم و کرد قطع رو تلفن اون بعد. خواهدگرفت رو کاراین جلوی و کنی ازدواج شقایق با تو که ذارهنمی برگرده، دیگه

 .کرده تهدید رو مونهمه طوریاین و گرفته تماس داریوش با بعد ساعت

 بقیه روی خوبی تاثیر توانست اما شد؛ خشک گلویش که آورد زبان به را اششده آماده جمالت سریع قدرآن نرگس

 ار ایجمله که بود این نرگس ـناه گـ و شده چیده فرهاد خود طرف از دسیسه این که کرد باور هم مادرش حتی. بگذارد

 .داده او دست به را نخ سر که گفته

. یردبگ را فرهاد شماره خود گوشی با شود متوجه کسی کهاین بدون کرد، سعی. بود شده راحت کمی خیالش هم نرگس

 فرهاد که خوامنمی میز، این روی بگذارید رو موبایلتون هایگوشی تون همه: گفت تحکم با خان همایون وقت این در

 .بده جواب من به تهدید این برای باید احمق اون نیست، اینجا شقایق بدونه

*** 

 .هستم خوبی راننده من کن اعتماد بهم بخواب،: گفت و کرد نوازش را خواهرش موهای مهربانی با اردشیر

 ماش به فقط من که دونیدمی خودتونم داداش، حرفیه چه این: داد نشان ابروان در کوچکی یگره با را دلخوریش شقایق

 .دارم اعتماد

 .بیایی کوتاه فرهاد برابر در که قدرآن نه اما: گفت بود جمله همین شنیدن منتظر که اردشیر

 جلوی که ربطیبی حرف برای ضمن در. کرده عوض رو نظرت چطور اون که پرسمنمی دیگه من: داد ادامه آرامی به بعد

 . خواممی عذر بازهم زدم بهت داریوش و نرگس شدن مطمئن برای بقیه

 را راردشی ترسیدمی اما کشد؛می زجری چه برادرش که دانستمی خوب او. گزید دندان با را پایینش لب گوشه شقایق

 .دهد قرار فرهاد تهدید جریان در
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 من تا بده ادامه نقش همین به تو گفتم دیشب که طورهمان: گفت و داد تکان سری دید را او سکوت که اردشیرهم

 کجاست؟ بهپور شهرام آقای این بفهمم،

 هرامش دنبال که تهران گردیدبرمی دارید، خاطر این به شما پس: گفت و نشست راست شهرام نام شنیدن با شقایق

 بگردید؟

 .بشنوی خوبی خبرهای رفتنم از قبل میدم قول بهت: گفت میکرد نگاه جاده به که طورهمان اردشیر

 دونید؟می چیزهایی چه شهرام و من مورد در که نگفتید هم هنوز: پرسید کنجکاوی با شقایق

 امبر و کردی پیدا مادر گوشی از رو من ایمیل آدرس تو امسال، اردیبهشت. بگم جوریاین بگذار خوب: داد جواب اردشیر

 تمام وت هاایمیل اون توی. بخونی میدم فرستادی که رو هاییایمیل تمام من خونه رسیدیم وقتی. فرستادی ایمیل یک

 از کدومهیچ به من مدت این تمام در. بودی نوشته رو اون از بعد اتفاقات طورهمین و شهرام و خودت آشنایی جزئیات

 و هاایمیل تمام هم تو ضمن در. کنه باز رو رمزها همه تونهمی الدن که بودی نوشته تو چون ندادم جواب هاایمیل این

 هک دونستنمی کسهیچ دیدی که طورهمان. بوده خوبی کار کنم فکر البته که. کردیمی پاک ارسال از بعد را من آدرس

 . بودیم تماس در هم با قبال تو و من

 زبینتی دید از نگاه این. کرد نگاه ساعتش به آرامی به بود شده زیاد خانه به رسیدن برای اشتیاقش حاال که شقایق

 . بخوابی کمی یک بهتره حاال هستیم خونه دیگه ساعت یک:  گفت و نماند دور اردشیر

 کنی؟می گوش کالسیک: کرد اضافه شوخی به و

 سحر؟ مرغ حتما: گفت و کرد جمع را هایشلب شقایق

 .گرفت رنگ نامحسوس لبخندی با شقایق هایلب و کرد پر را ماشین فضای اردشیر یخنده صدای

 بزودی هکاین از یا خندیمی من به چیه: پرسید و بود جالب اردشیر برای. نشست شقایق هایلب روی که زیبایی لبخند

  خوشحالی؟ کنممی پیدا رو گمشده داماد
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 نرگس و داریوش قیافه به نه: داد برادر نشان را مرتبش و سفید هایدندان و گرداند چپ و راست به را سرش شقایق

 .خندممی میشن بیدار خواب از صبح وقتی

 خانه ینگپارک در را ماشین اردشیر صبح نه ساعت. پاشید شیطانش خواهر صورت به دلنشینی لبخند هم اردشیر باراین

 .شد ساختمان وارد شقایق با و کرد پارک

 خود پروابی اردشیر و رساند اردشیر به را خود کریم بابا شد روبرو عجیبی صحنه با شقایق خانه، به اردشیر ورود یلحظه

 ره مرتبه یک خانم کوکب ورود با اما بگیرد؛ را هاآن هایاشک جلوی توانستنمی چیز هیچ. کرد رها پیرمرد آغوش در را

 .بینمنمی رو شما دوباره و میرممی کردممی فکر: گفت بغض با کریم بابا و آمدند بیرون هم آغوش از مرد دو

 .باشید وسالمت خوب همیشه امیدوارم. نزنید رو هاحرف این توروخدا: گفت دلخوری با اردشیر

 کنم؟ بغل رو تو منم میشه: گفت اردشیر به بود شده تمام تحملش که خانم کوکب

 ازهاج. بپرسم رو همین خواستممی هم من راستش: گفت و بوسید را او گوشتالود دست شد خم پیرزن جلوی اردشیر

 دید؟می

 ضایف تاثیر تحت شقایق و بود ایکننده متاثر صحنه. بریزد اشک اردشیر آغوش در که بود خانم کوکب نوبت باراین

 کنی؟می گریه چرا شما خانم شقایق: پرسید کریم بابا که کردمی گریه نفر سه آن همراه آمده بوجود

 شقایق که شنید کرد،می پاک را هایشاشک که طورهمان و آمد بیرون کوکب آغوش از حرف این شنیدن با اردشیر

 گریه طورهمین بودید من جای به االن هم شما اگه ندارم؟ رو برادرم یگریه دیدن طاقت من دونیدنمی آخه: گویدمی

 .کردیدمی

 .دخوردن بود کرده آماده اردشیر برای دل و جان با کوکب که را مفصلی صبحانه شد تمام که نفر چهار آن ریختن اشک

 . کنند چک را هاایمیل است، بهتر که گفت شقایق به اردشیر صبحانه صرف از بعد
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 گذشته رد اتفاقی چه و شده آشنا بهپور شهرام با چطور که بفهمد توانستمی حاال او. لرزید جمله این شنیدن با شقایق

 .افتاده اشخانواده افراد بقیه و جوان این او، بین

 به را هانامه تمام و ساخت برایش جدید ایمیل آدرس یک سرعت به و گرفت را او تبلت دید، را شقایق هیجان که اردشیر

 زا ساعتی نیم کارها این. بخواند را هاآن تواندمی چطور که دادمی یاد شقایق به باید فقط حاال و کرد ارسال آدرس آن

 هایایمیل که زمان آن اردشیر. برگرداند صاحبش به را خواهرش هایامانتی توانست او باالخره اما گرفت؛ را وقتش

 .نکرده پاک را کدامهیچ بود خوشحال حاال و بخورد دردش به هاآن روزی که بود نکرده فکر کردمی دریافت را شقایق

. شودن شقایق مزاحم مهم لحظه این در که بود پخته قدرآن بود، کرده زندگی تنها را جوانیش هایسال که مرد این البته

 ظهر تا که دارم کار تا دو یکی برم باید من عزیزم: گفت و برخواست مبل روی از کوبید زانو روی را هایشدست پس

 کهینا یا و بیاری بیاد چیزی هااون خواندن با شاید بخون رو هانامه االن نیستی خسته اگه تو. گردمبرمی و میدم انجام

 .کنی پیدا بهپور آقای از سرنخی

 نیاورم یاد هب چیزی اگر باش مطمئن. کنم تشکر تو از چطور دونمنمی: گفت و کرد نگاه برادربزرگش به باقدردانی شقایق

 .هستی کنارم شما بدونم که کافیه قدر همین من برای. نیست مهم اصال. نکنم پیدا او از سرنخی هیچ یا و

 .گردمبرمی زود. خداحافظ فعال: زد خواهرش بلند و مشکی موهای به ایــوسه بـ و کرد خم را اشکشیده قامت اردشیر

 ترینقدیمی از و کرد جا به جا را بود پشتش که بزرگی کوسن. کرد دراز کاناپه روی را پاهایش شقایق اردشیر رفتن با

 .کرد خواندن به شروع نامه

 از و مادر هایتعریف از را من شما که دانممی هستم شقایق من.  اردشیر داداش سالم: بود شده شروع اینطور نامه

 اشتهد ارتباط ما از کدامهیچ با خواهدنمی دلتان که دانممی طورهمین. شناسیدمی فرستدمی برایتان او که هاییعکس

 کار ینا از اگر حتی لطفا. کنم دردودل طرفبی شخص یک با حداقل تا گرفتم نادیده را شما تنهایی حرمت من اما. باشید

 .شود پا به خانه در دیگری جنجال خواهمنمی. نگویید چیزی مادر به مسئله این مورد در شدید ناراحت من
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 ویت. گرفتم تماس شما با و ام برداشته مادر گوشی از را شما ایمیل آدرس اجازه بی من که بفهمند آنها اگر راستش

 از دبع البته دادم انجام را کاراین شود متوجه مادر اینکه بدون امروز من فهمیدین درست بله. افتم می بزرگی دردسر

 .گذاشت جا خانه را گوشیش بود رفته قلبش آپ چک برای که مادر و کرد یاری من با شانس امروز هامدت

 انبرایت باشه بگویم؟ شما به بخواهم که دارد وجود مهمی چیز چه و زدم بهم را شما آرامش من چرا پرسیدمی حتما خوب

. یدده جواب من به نیست الزم. کنید گوش هایمحرف به خواهیدمی شما شوم مطمئن که شرطی به اما دهم؛می توضیح

 را اشم من چرا هست من دوروبر آدم همه این پرسیدمی البد. کافیست برایم خوانیدمی را امنامه بدانم که همین فقط

 دانمنمی چون. هستند متنفر من از شناسممی که کسانی تمام و ندارم دوستی هیچ من راستش خوب ؟ کردم انتخاب

 یتاندرمانده کوچک خواهر این برای دلتان اگر لطفا کنم خواهش شما از خواهممی. دارید من به احساسی چه شما

 من زا امخانواده افراد تک تک نفرت که هاییغم بار شاید. کنید گوش هایمحرف به صبور سنگ یک مثل فقط سوزدمی

 تقسیم رخاط به گرفته تماس من با که هم نفر یک این گوییدمی خودتان به االن دانممی. شود ترسبک گذاشته دلم روی

 دمآ بدبختترین من شده فوت پدربزرگ که نیمی و سال یک این توی کنید باور اما هایش؛شادی نه است هایشغصه

 االح اما. نزدم حرفی کسهیچ با مشکالتم و تحقیرها، ، هاناراحتی از کدامهیچ از امروز به تا حالاین با. شدم زمین روی

 کرف زیرا کنم؛ صحبت تنهاست هم باز شلوغی این به ایخانواده داشتن وجود با من خود مثل که کسی با خواهدمی دلم

 یارهاش یک با ندارید مخالفتی اینکار با اگر خواهممی شما از حاال. شویدمی متوجه بقیه از بهتر مرا درد شما کنممی

 رآخ تا را نامه این که ممنونم. شد نخواهم شما مزاحم دیگر من صورت این غیر در کنید ابراز را خودتان رضایت کوچک

  نگهدار خدا دارم دوستتان بازهم نکنم دریافت شما از جوابی هیچ اگر حتی خواندید

 هفاصل بال نداشت، طاقت دیگر که او. کرد پاک بود شده سرازیر اشگونه روی که را اشکی شقایق شد تمام که نامه

 :کرد باز را دوم ینامه

 به قلبش معاینه برای او که دیدی خواب شما که: گفت مادر امشب وقتی دونینمی عزیزم برادر سالم جان اردشیر

 طوریاین. بگویی دروغ شدی مجبور من به دادن جواب بخاطر که متاسفم و ممنونم. شدم شوکه چقدر رفته بیمارستان

 .باشم داشته شما طرف از را جوابی هیچ انتظار نباید من اما خواند؛ خواهید را هایمنامه شما که شدم مطمئن

 .هدد اهمیت من به توقعی هیچ بدون که کردم پیدا را کسی باالخره. هستم ممنون شما از بزرگ لطف این برای هم باز
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 طورهمان .بنویسم برایتان ایکلمه چند افتاده برایم پدربزرگ فوت از بعد و قبل که اتفاقاتی و خودم مورد در است بهتر

 درگیر را خودش دوباره که خواست!نمی پدربزرگ کردیممی زندگی شمال او و من پدربزرگ فوت از قبل دانیدمی که

 به تفریحی بصورت آخر سال چند این پدر. سپرد داریوش و پدر به را کارها پس. کند شرکت و کارخانه کارهای

 خوبی معلم که هم داریوش. بود کرده پیدا خوبی هایمشتری کارخانه محصوالت برای و کردمی سفر اطراف کشورهای

 همه و گرفته عهده به را هامسئولیت تمام شرکت در هم و کارخانه در هم عالی مدیریت با توانست داشت پدربزرگ مثل

 فهمید، طریقی از داریوش که پیداشد جاآن از مشکل اما دهد؛ انجام احسن نحو به پدربزرگ خواست طبق را چیز

 داریوش اما.  هایشزمین تمام و دامداری، ها، خانه ، شرکت ، کارخانه یعنی کرده من نام به را ثروتش تمام پدربزرگ

 و داریوش که شنودمی تصادفی بطور آن از قبل ماه یک پدربزرگ حقیقت در. داده انجام کاری همچین چرا او دانستنمی

 ضوعمو این از کهاین برای پدربزرگ. شوند خارج ایران از و بفروشند را خانواده و خود اموال همه اندگرفته تصمیم نرگس

 انجری در را او و آمد ویال به شخص، آن وقتی. کند تحقیق مسئله این مورد در تا کندمی مامور را نفر یک شود مطمئن

 یخیل دارند اموالش فروش به تصمیم او بودن زنده زمان در نرگس و داریوش کرد،نمی باور که پدربزرگ داد قرار اوضاع

 البته .کند آماده من نام به را اموالش تمام انتقال اسناد خواست او از و گرفت تماس وکیلش با شب همان و شد عصبانی

 وقتی. رفتهگ تصمیمی چنین پدربزرگ دانستمنمی رفتیم خانه دفتر به قراردادها امضای برای که روزی تا من بگویم، باید

 را تیمسئولی هیچ من نیست الزم است زنده خودش که زمانی تا داد توضیح برایم او کنم، مخالفت کاراین با خواستم

 اعضای از کدام هر به و نفروشم شده نامم به که را چیزهایی از یکهیچ عنوان هیچ به دهم قول او به باید و کنم قبول

 من. کند مهاجرت کشور از خواست ها بچه از کدام هر اگر همه از مهمتر و دهم حقوق خواهدمی او که همانطور خانواده

 که چیزی همان با باید شود جدا ما از خواهدمی دلش واقعا هاآن از کدام هر و دهم او به را اموال از سهمی هیچ نباید

 حاال خوب. کنم کمک شخص آن به موضوع این برای ریال یک حتی نباید من و برود آورده دست به حال به تا خودش

 یرم،گ قرار خانواده افراد بقیه و او بین خواستنمی دلم من البته. بود مخالف ما مهاجرت با چقدر پدربزرگ که میفهمی

 ودز خیلی دادممی ترجیح بود او عشق از لبریز قلبم که من.  بودم سپرده ای العاده فوق جوان به دل بود ماهی چند چون

 به مسئولیتی. کرد عوض را ما همه زندگی کارش این با پدربزرگ اما باشم؛ محبوبم مرد کنار را عمرم بقیه و کنم ازدواج

 هک نفهمیدم بود زنده پدربزرگ که زمانی تا من. بود نوزاد یک دوش روی کوهی من، مثل معمولی دختر برای بزرگی این

 فریاد او سر بر و آمدند ویال به داریوش و نرگس که شبی اما گذاشت؛ خواهد تاثیر من زندگی روی چقدر او کار این
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 من کردهمی دو آن از یکی نام به را ثروتش حداقل باید بوده خسته اگر و کند من نام به را اموالش نداشته حق که کشیدند

 کندن هاآن از یکی نام به را اموالش سریعتر چه هر اگر که کردند تهدید را او هردو داریوش و نرگس. ترسیدم خیلی واقعا

 تیح و. کرد نخواهد را کاراین که فریادزد آنها سر بر بیچاره بزرگ پدر. کنندمی نابود را شرکت و کنندمی رها را کار هاآن

 .کرد پرت من طرف به و برداشت میز روی از را چینی گلدانی نرگس که بود وقت این در.. میکند محروم ارث از را هاآن

 تشکس زمین روی بر افتادن از بعد و خورد دستم به شدت به گلدان که آوردم باال را دستم سرم از محافظت برای من

 بش آن ما. کرد سکته بود، رفته باال فشارش که پدربزرگ موقع همین در اما گرفت؛ درد شدت به لحظه آن در من دست

 نای سر بر خانواده افراد تک تک با من حال به تا روز همان از و. درگذشت او بعد روز سه و رساندیم بیمارستان به را او

 سنرگ اگر. است پدربزرگ ناگهانی مرگ دلیلش. دارم نگه خودم برای را آن بخواهم اینکه نه. هستم جنگ حال در میراث

 هم که فرستاد خارج به را شما که طورهمان بسا چه و بود زنده او حاال. کردندنمی پا به بلوا طورآن شب آن داریوش و

 با و فکر بدون هاآن اما کرد؛می راهی نحو بهترین به هم را دونفر این باشید داشته خوبی زندگی هم و کنید تحصیل

 .شدند او مرگ باعث موردبی عصبانیت

 رفک که علت این به شاید. گویممی شما برای را هااین چرا دانمنمی هم خودم زدم حرف خیلی امشب ببخشید داداش

 تفاقاتا این تعریف با. نوشت خواهم شما برای بازهم فرداشب من. بگوید شما برای را ماجرا اصل نتوانسته مادر کنممی

  خوش شب. دهدنمی مجالم اشک راستش افتادم، روزها آن یاد دوباره

 با او هک بود چیزهایی هااین اما باشد؟ شده بزرگ پدر مرگ باعث نرگس که بود ممکن چطور. میشد دیوانه داشت شقایق 

 برادری رایب شقایق که نداشت دلیلی هیچ زیرا باشد؛ دروغ توانستنمی پس. بود نوشته طرفبی شخصی برای صداقت

 در ریتاثی هیچ موضوعات این دانستن حال هر به کند هم سر هاییدروغ چنین ببیند نبود هم قرار و بود ندیده اصال که

 .کرد باز را سوم نامه شقایق توجیه این با. نداشت بود کرده ترکشان که ایخانواده با او روابط

 که دانیدمی خودتان حتما کنممی سبکی احساس نوشتم بزرگ پدر مرگ مورد در برایتان که دیشب از جان اردشیر سالم

 دادن ارقر فشار تحت با چگونه و کردند کارهایی چه شب آن داریوش و نرگس که کنم ثابت مادر و پدر به نتوانستم من

 تغییرم عصبانیت اثر بر پدربزرگ خون فشار دانستندمی که وجودی با هاآن. شدند او فشار رفتن باال موجب پدربزرگ

 هاحرف این گفتن اما نیاورد؛ طاقت او اینکه تا. کردند ناراحت و دادند حرص را او توانستند،می چقدر هر هم باز شود،می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 217 

 هب من به برادر و خواهر این. ببخشم را هاآن توانممی دیگر من نه و شودمی زنده پدربزرگ نه زیرا. ندارد ای فایده هیچ

 ازدواج با حتی هاآن زیرا گویم؛می چرا؟ می،پرسید،. نیستند گذار فرو آزاری هیچ از و کنندمی نگاه غاصب و دزد یک چشم

 ثلم برایش کند، مجبور را هاآن یهمه و بگیرد من از را خانواده ثروت او مبادا که علت این به نیز امعالقه مورد مرد با من

 اب پدر البته بدهی را ما سهم اول باید کنی ازدواج خواهیمی که حاال گویدمی نرگس. کردند مخالفت کنند، کار هابرده

 خواستمنمی که من خوب برن، بگذار کنند زندگی جااین خواد،نمی دلشون هابچه این گویدمی هم او. است موافق هاآن

 یچارهب. نبرند خود با را او اموال از چیزی بروند کشور از خواستند هاآن اگر که گرفته قول من از پدربزرگ بشه، جوریاین

 گذاری ایهسرم پیشرفته کشورهای در ببریم کنیم ارز را هایش پول کهاین نه بشه آباد باید کشور این گفتمی پیرمرد

 هب هم هاآن و کردند ترغیب کوروشم و نیلوفر باالخره چیه؟ کشور. فهمندنمی هیچی برادر و خواهر تا دو این اما کنیم؛

 رس جورهایی یک منم راستش. بماند جااین بخواهد که نیست خانه در کسهیچ االن دیگه و کشیدن خودشون یجبهه

 سنرگ اما. خواسته پدربزرگ که طورهمان بروید خودتان پول با خوب. پول هم دارید خانه هم که شما گویممی. افتادم لج

 شانیکی پای در خار یک خواهمنمی حتی که من شود؟می باورت بکشم باال را اشانهمه سهم خواهممی من گفته همه به

 ندهم؟ هاآن به و بخورم را هاآن پول خواممی برود

 که لیقو زیر توانممی چطور من اما بروند؛ بگذار بده را شانسهم بفروش را کارخانه و بیا کوتاه گوید،می هم شهرام حتی

 و بودی جااین خواستمی دلم. ندارد پدربزرگ اموال به داشتیچشم هیچ شهرام داداش، کن باور. بزنم دادم پدربزرگ به

 امهن این اما ؛ بنویسم برایتان شهرام به راجع هم کمی خواستممی. کردیمی باور را حرفم وقتآن. شدیمی آشنا او با

 تبوسممی. نوشت خواهم آشناییمان و او به راجع مفصل بعدی نامه در پس. شدید خسته کنم فکر و شد طوالنی هم

  شما تنهای خواهر

 ودب داده کشتن به را پدربزرگشان تنها نه او. است خطرناکی زن چه نرگس خواهرش که بود فهمیده حاال دیگر شقایق

 رگسن کهاین همه از بدتر. کردمی تحریک بیچاره دختر این برعلیه را همه و زده بهم را خانواده افراد تمام و او بین بلکه

 یهنام. کشیدمی نقشه فرهاد با او ازدواج برای که هم حاال و کند ازدواج دلخواهش مرد با نتواند شقایق بود، شده باعث

 .ترساند بیشتر را او چهارم
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 هاینامه اعتراض بدون االن تا که ممنونم. بنویسم برایتان شهرام به راجع امشب بودم داده قول. اردشیر داداش سالم

 ادیدهن مرا مزاحمت این حوصله و صبر با شما دانممی کههمین. هستم تنها خیلی روزها این من. ایدخوانده را امگله از پر

 بدون ددهی اجازه پس. بنویسم برایتان رویاهایم مرد از تا کردم، پیدا جسارت علت همین به متشکرم شما از اید، گرفته

 مطلب اصل سر بروم مقدمه

 روز آن. داد من به تولد هدیه عنوانبه رنگ زرد کوپه جنسیس هیوندای یک پدربزرگ که شد شروع جاآن از ماجرا

 که هاییآزادی با همیشه که نرگسی. کند قبل از ترخراب را نرگس و من یرابطه است، ممکن ماشین این که دانستمنمی

 در .دادمی قرار انتقاد مورد مرا جوراب رنگ تا گرفته مو مدل از که نرگسی. کردمی مخالفت دادند،می من به مامان و بابا

 تمام اج همین موضوع این بگذریم. بدهد من به را خود هدیه نتوانست، ناراحتی شدت از امسالگی سه و بیست تولد روز

 ونچ و شدم مشکل دچار پارک جای کردن پیدا برای. رفتم باشگاه به خودم ماشین با من روز آن فردای وقتی. نمیشد

 عدب ساعت دو اما رساندم، باشگاه به سرعت به را خود و کردم پارک کوچه نبش درست را ماشینم بود شده دیر کالسم

 جلوی هاینک برای. گذاشتمی ماشین کن پاک برف زیر را جریمه برگه که دیدم را راهنمایی افسر تعجب با بازگشتم که

 انیهث یک در چیز همه. کرد میخکوب خود جای در مرا اتومبیلی ترمز صدای ناگهان که دویدم ماشین سمت به بگیرم را او

 . کردم حس لحظه آن در را زمان ایستادن حتی من اما نکنی باور شاید. شد متوقف

 رل پشت که جوانی. برگشتم نخورد من به تا بود کرده ترمز موقع به که ماشینی دیدن برای و آمدم خودم به باالخره

. رساند نم به را خود و شد پیاده ماشین از سرعت به بود کنارش که دیگری شخص اما.  کردنمی حرکتی هیچ بود نشسته

 و بودم میخکوب خود جای در سنگ مثل هم هنوز من اما شد؛ نزدیک ما به بود شده جلب توجهش که هم راهنمایی افسر

 پیاده او که زمانی آمد بند نفسم. نقص بی صورتی در روشن چشمانی. دیدمنمی ماشین آن یراننده چشمان از غیر چیزی

 با رازی کردم؛ حرکت ماشین جلوی از و دادم خود پاهای به تکانی سختی به. کنم غش بود، نزدیک او دیدن با که من. شد

 که رام تحقیر و توهین با االن راننده که رسید ذهنم به فکر این فقط. بودم کرده مسدود را او مسیر نقطه آن در ایستادن

. رفتگ خواهد انتقاد باد به بودم بسته را راهش هم هنوز او موقع به توقف وجود با هم و شدم رد خیابان از دقتی بی با هم

 خوبه؟ حالتون سردار خانم: گفت و شد نزدیک من به جوان آن شد؟ چه میدانی اما

 شناسید؟می را من شما: پرسیدم و دادم تکان سختی به را سنگینم زبان و کردم نگاه او عسلی چشمان به ناباوری با من
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 نشناسد؟ را شما که هست کسی شهر این توی: گفت نبینم را آن مانند ابد تا کنممی فکر که لبخندی با او

 ممکنه؟ چطور: پرسیدم کنجکاوی با دیگر باریک پس. میشد بیشتر لحظه هر من تعجب

 ماش با آشنایی از. هستم بهپور شهرام من: کرد دراز من سمت به را دستش فقط و نداد جواب سئوال این به شهرام اما

 . خوشبختم

 کنم،می خواهش داشتم عجله امروز اما کنم؛نمی رانندگی احتیاط بی طوراین معموال. ببخشید را من امیدوارم: داد ادامه و

 .نباشید عصبانی ترساندم را شما کهاین از

 دمش خیابان وارد دقتیبی با که بود من از اشتباه. ببخشید: دادم توضیح بودم، کرده جور و جمع را خودم حاال که من

 ...بتونم شاید برسونم رو خودم زودتر خواستم کنهمی جریمه رو ماشینم داره افسر که دیدم راستش

 زا استفاده اول روز در شدن جریمه از دادم،می توضیح او برای داشتم چرا من. کردم قطع را صحبتم مرتبه یک اینجا در

 .کشممی خجالت ماشینم

 خیلی خیابان این روز وقت این: گفت آورد، خود روی به را موضوع این کهاین بدون. شد من مکث متوجه که شهرام اما

 این اب سردار خانم. جعفری آقا: گفت و کرد بود ایستاده ما کنار هم هنوز که افسر به رو. نمیشه پیدا پارک جای و شلوغه

 رو شونای بار اولین برای نیست هم نوازی مهمون رسم. کنید برخورد ایشون با میهمان یک مثل باید نیست آشنا شهر

 .کنید جریمه

 و بلند قد. مغزم و قلب در او خصوصیات همه کردن حک حال در همزمان من و بود جعفری آقای کردن توجیه حال در او

 یشک هیچ جای ترکیبش خوش صورت اما آورد؛ یادم به را کوروش یعنی زندگیم مرد زیباترین اندام پهنش هایشانه

 یکشبار سبیل زیر که جور و جمع هاییلب و ترکیب خوش بینی. گذاشته او خلقت برای زیادی وقت خداوند که نداشت

 جوان این به را دینم و دل نگاه یک با که نمیشد باورم. روشن عسلی چشمانی و ای قهوه موهایی. کردمی نمایی خود

 و اتم چشمان به را گیرایش روشن چشمان آن و ایستاد من روبروی دوباره او بعد لحظه چند. بودم سپرده زیبا و آراسته

 کنید؟ رانندگی تونیدمی االن کنیدمی فکر. سردار خانم: دوخت من گیج
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 جمع مصدای در را قدرتم تمام. دادممی نشان چلفتی پا و دست را خودم این از بیشتر نباید. بود من نگران اون لرزید دلم

 تونممی. خوبه حالم من. ممنون خیلی: گفتم رسیدمی گوش به عمیق چاهی ته از که باصدایی ناباوری کمال در و کردم

 خواممی عذر بازهم کنم رانندگی

 االح انگار.  نشستم رل پشت زدن هم به چشم یک در و دویدم ماشین سمت به کند دیگری صحبت او اینکه از قبل و

 از هن و بود خبری شهرام از نه کردم، نگاه بود کرده توقف نقطه آن در او ماشین که محلی به وقتی اما بودم امان در دیگر

 .بوده خواب فقط اتفاقات آن شاید کردم احساس که طوری. ماشین

 نم احساس متوجه موقع همان بزرگ پدر. کردم تعریف پدربزرگ برای را چیز همه و رساندم خانه به را خودم بالفاصله

 از و کند زترم موقع به توانسته او کرده رحم خدا که گفت فقط و کنم اعتراف خودم تا ماند منتظر اما شد؛ شهرام به نسبت

 .باشم خودم مراقب بیشتر خواست من

 گیمزند در خلقت هایرنگ زیباترین از کمانی رنگین بگویم بهتر یا گرفت دیگری رنگ روز آن از من دنیای حال هر به

 هفته یک تا روز آن از زیرا. است یکطرفه احساسم که آورد بوجود من در را باور این کم کم شهرام ندیدن اما شد؛ جاری

 را او ام گیآشفت اما بپرسد؛ سوالی هیچ من عالقه مورد در نخواست پدربزرگ گفتم که همانطور. ببینم را او نتوانستم من

 باغ به هم با روز آن خواست من از پدربزرگ صبحانه موقع صبح روز یک. شد کار به دست باالخره. کرد نگران هم

. یمرسید مرکبات بزرک باغ به وقتی. شدم همراه او با مخالفت بدون هم من.  بزنیم سر داشت چالوس در که مرکباتی

 باغ دوار راحت بودم کار تازه کمی رانندگی در که من گذاشتنمی که بود کرده توقف ماشین تا دو روبرویی باغ در جلوی

 ار ماشینشان تا بخواهد آنها مالک از دارد امکان اگر که خواست باغبانمان و سرایدار از بزرگ پدر علت همین به شوم

 سمت به خواستمی که او. شد خارج روبرو باغ از بهپور شهرام و شد باز باغ در بعد لحظه چند. کنند جا جابه کمی

 با و جادویی لبخندی با و کرد خم را سرش آمد ما سمت به پدربزرگ دیدن با بردارد ما راه جلوی از را آن و رفته ماشینش

 .دمکر پارک جایی بد را ماشینم. بخشیدمی مرا مالحظگی بی. سردار آقای سالم: گفت بزرگ پدر به قلبی احترامی

 .سردار خانم دیدار مشتاق: گفت من به لبخند همان با و
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 رامشه دست گرمی به و کرد دراز او سمت به را دستش پدربزرگ که دیدم تعجب با شدممی کنجکاوتر لحظه هر که من

 خوبه؟ جانت عمو چطوره؟ حالت پسرم سالم: گفت و فشرد بود آمده ماشین داخل به پنجره از که را

 راستش. خوبه حالشون حمداهلل به. برگشته آلمان از که هست روزی چند هم عمو. خوبم من ممنون: داد جواب شهرام

 .کنم تصادف سردار خانم با بود نزدیک که برسم فرودگاه به داشتم عجله قدرآن برگشت عمو که روزی

 دیگه که برگشته جانت عمو پس خوب: داد ادامه پدربزرگ کردممی نظاره را دو آن مکالمه باز دهانی با من که طورهمان

 نمیزنی؟ سر من به

 چه تندهس آشنا هم با شهرام و پدربزرگ که کردمنمی باور. کرد متعجب مرا مرد دو این آشنایی ابراز از بیشتر سئوال این

 .باشند داشته هم مالقات هم با کهاین به رسد

 اسممر در را آقا آن من شد روشن برایم کامال موضوع. آمد بیرون روبرو باغ از پوش شیک و هیکل درشت آقایی وقتی اما

 برای ات کرد باز را ماشین در معطلی بی بزرگ پدر. شد خارج باغ از بزرگ بهپور آقای وقتی. بودم دیده مادربزرگ ترحیم

 هرامش عموی دانستممی حاال که بهپور آقای تا کنم، همراهی را او که کرد اشاره نیز من به و شود پیاده او با احوالپرسی

 .ببینم را است

 از. است نروش کامال ماجرا بقیه حقیقت در. کنممی خسته را شما زیرا. نگویم هاآن با آشنایی از این از بیشتر است بهتر

 روز کی کهاین تا. نبودیم خبربی هم از هم روز یک حتی که طوریبه. شد بیشتر هم با شهرام و من ارتباط بعد به روز آن

. کرده خواستگاری شهرام برای مرا بهپور آقای که داد خبر هاآن به پدربزرگ روزهمان آمدند، ما دیدن برای پدر و مادر

. دپذیرفتن را وصلت این داشتند، آگاهی کامال شهرام به من احساس از و بودند خبر با ما هایمالقات از که هم مادر و پدر

 درپ اموال فروش برای که شنودمی را داریوش و نرگس گفتگوی پدربزرگ شهرام و من نامزدی شب دانممی که جاآن تا

 او ولپ با و بفروشند را امالکش و کارخانه هاآن نگذارد، که گیردمی تصمیم زمان همان از و اندکردهمی ریزیبرنامه بزرگ

 .کنند گذاری سرمایه دیگر کشور یک در

 رگبز پدر اموال تمام اختیار شهرام کهاین ترس از داریوش و نرگس نوشتم، شما برای قبلی هاینامه در که همانطور و

 .کنند مخالفت ما ازدواج با که کردند راضی را مادر و پدر گیرد، دست رابه
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 یمرد با مرا ازدواج اجازه که خواستم هاآن از و رفتم دادگاه به گذشت ماجرا این از که یکسال از بعد من که ندانید شاید

 اب شهرام و من اما. کردند صادر را اجازه این زیاد تحقیقات از بعد هاآن بعد ماه شش. بدهند است، شایسته نظر هر از که

 انهمتاسف و کند قبول را ما تقاضای اجباری هیچ بدون خودش پدر تا ماندیم منتظر و نکردیم ازدواج هم با هم اجازه این

 ربزرگپد اموال تمام و کارخانه من وقتی تا گذاشته شرط و گرفته را هاآن موافقت جلوی که است نرگس این همیشه مثل

 .کنم ازدواج شهرام با توانمنمی ندهم، را همه سهم و نفروشم را

 شما به اهحرف این گفتن با که قسم خدا به اما شد؛ طوالنی خیلی قبلی هاینامه مثل هم نامه این که دانممی عزیزم برادر

 کنمیم سعی این از بعد. گیرممی خودم زندگی مورد در نوشتن با را شما وقت که ببخشید مرا. خورممی غصه کمتر دیگر

 .شقایق قربانت. داد خواهم قرار جریان در را شما افتاد خاصی اتفاق وقتی فقط و شوم مزاحمتان کمتر

 جلوی حتی او که نمیشد باورش. ترسیدمی نرگس از بیشتر خواند،می که اینامه هر. میشد دیوانه داشت شقایق

 برادرش کردمی فکر که شقایق. آورد خود به را او آیفون زنگ صدای وقت همین در. گرفته را شهرام با ازدواجش

 واسح هانامه خواندن که جاییآن از. دید را غریبه نفر دو تعجب کمال با و رساند بازکن در به را خود سرعت به بازگشته

 بفرمایید؟: پرسید و برداشت را گوشی فکر بدون بود، کرده پرت کامال را او

 سرداره؟ اردشیر آقای منزل اینجا: گفت خشن صدایی با نفر دو آن از یکی

 شما؟ نیستند منزل االن اما بله: داد جواب شقایق

 .بگردیم رو خونه باید ما کن باز رو در: گفت دوم نفر

 گیرممی ماست برادرم با االن. کنم باز رو در توانمنمی من نیست خانه کسی ببخشید: پرسید بود ترسیده حاال که شقایق

 .برگردد خانه به تا

 . بریممی اون جای به را تو واال بیاد فوری بگو بهش: گفت دوباره دوم مرد

 ای قهجر اما هستند؟ که آنها که بپرسد خواست. برندمی خود با را او که بود چه هاآن منظور. لرزید خود به ترس از شقایق

 پلیس به را او و زده جاسوسی تهمت برادرش به و بود کرده را خود کار فرهاد پس. کرد اوضاع متوجه را او مغزش در
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 مایونه. گرفت را پدرش تلفن شماره اول پس. ندارد کردن تلف برای وقتی که شد متوجه شقایق حاال. بود کرده معرفی

 شده؟ چی شقایق الو: داد جواب زنگ دومین با خان

 اگر هک گویندمی هااون. نیست خونه اون اما. اومدند داداشم بردن برای نفر دو پدر: گفت لرزیدمی که صدایی با شقایق

 .برندمی او جای به مرا نیاید اردشیر

 .فرهاد کنه لعنتت خدا: زد فریاد خان همایون

 خونه؟ نیاد که بگیری تماس او با میتونی کجاست؟ برادرت: گفت شقایق به التماس با و

 بتونم من تا نداره تلفن که اون آخه کجاست، دونمنمی: گفت بگیرد، را هایشاشک جلوی توانستنمی دیگر که شقایق

 پدر؟ کنم کار چه حاال. بدم بهش رو خودم گوشی نرسید، عقلم به رفتمی داشت وقتی. بگیرم تماس باهاش

 ما. نکن باز هاآدم اون روی هم رو در. بمون جاهمان. دخترم نترس: گفت بود ترمانده در هم شقایق از که خان همایون

 که گفت الوی ترک از قبل دقیقه چند اما نگفت؛ هیچی نیستی تو دید و رسید وقتی فرهاد. کردیم حرکت پیش ساعت یک

 زودتر ما خواست بود، شده نگران که مادرت و داد خواهیم رو اون به تو، احترامیبی اصطالح به این تاوان بزودی

 گردیمبرمی داریم ما حاال. بفرستد اردشیر دستگیری برای را هاآن توانسته سرعت این به او کنمنمی باور. برگردیم

 .خداحافظ فعال. رسیممی بزودی

 هب فکری. بروند جاآن از مردها آن اردشیر رسیدن از قبل که کند کاری توانستمی آیا. شد خراب شقایق سر روی دنیا

 شقایق؟ شده چی: داد جواب وحشت با خان همایون: گرفت را پدرش شماره دوباره و برداشت را تلفن و رسید خاطرش

 برگشت؟ اردشیر

 بدید؟ من به رو فرهاد یشماره میشه پدر نه: گفت مقدمهبی شقایق

 رمنتظ. بدی انجام رو کاراین مجبوری تو که متاسفم دخترم: گفت بود شده روشن دلش در امیدی نور که خان همایون

 .فرستممی برایت را شماره االن باش

 .میگیرم رو شمارش خونه تلفن با من. بگید طورهمین خواد،نمی نه: گفت شود منتظر توانستنمی که شقایق
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 هب شقایق اعداد شدن تمام از بعد. گرفتمی لرزان دستی با را اعداد تک تک شقایق و گفت را فرهاد شماره خان همایون

 .دممی خبر رو نتیجه شما به من: گفت پدرش

 .است خاموش او تلفن که کرد اعالم اپراتور متاسفانه اما کرد؛ قطع را تلفن خداحافظی بدون

 یدهنرس منزلش به هنوز پس. کرده حرکت تهران سمت به پدرش از زودتر ساعت نیم فرهاد حداقل که دانستمی شقایق

 .بگیرد را اردشیر بازداشت جلوی خواستنمی که بود آن بر دلیل همراهش تلفن بودن خاموش و بود

 .کرد گریه به شروع درماندگی سر از و نشست زمین روی زانو دو شقایق

 رس از فرهاد که بگوید پدرش به چطور دانستنمی بیچاره دختر. زد زنگ شقایق تلفن به سردار آقای بعد دقیقه دو

 پدر؟: گفت لرزیدمی اشک از که صدایی با و برداشت را گوشی حالاین با کرده خاموش را خود تلفن نامردی

 ناو اما بگیرم؛ تماس باهاش کردم، سعی منم. دخترم میدونم: گفت میزد موج صدایش در که ناراحتی با خان همایون

 .کرده خاموش رو تلفنش فطرت پست

 کجایی؟ مکری بابا: کرد خبر را کریم بابا آیفون با. پوشید لباس فوری و کرد قطع را گوشی. رسید شقایق ذهن به فکری

 .در جلوی بیا

 برگشتن؟ خان همایون ، خانم شقایق شده چی: پرسید و رساند آیفون به را خود سرعت به بیچاره کریم

 نآیفو دکمه روی را انگشتش همزمان بپوشاند، را موهایش که کردمی مرتب را شالش آینه جلوی که طورهمان شقایق

 نهات تا بیا تو. کنم صحبت باهاشون خواممی نیست خونه اون. داداشم دنبال اومدند نفر دو ولی. نه: گفت و داد فشار

 .نباشم

: گفت و دکر نگاه خبربی همهجا از پیرمرد به شقایق. رسیدند باغ کوچک در پشت کریم بابا و شقایق که نکشید طولی

 .نشوند خونه وارد هااون باش مراقب فقط نباش، نگران کریم بابا ببین
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 نکنی ازب را در اصال بهتره بکنند، کاری همچین ممکنه که کنیمی فکر اگه: گفت و ترسید دیده، دنیا کریم حرف این با

 . بیاد برادرت تا کن صبر. دخترم

 دارید؟ کار کسی با شما ببخشید،: شنید در پشت از را اردشیر صدای. بدهد را او جواب خواست شقایق کههمین

 کشید عقب را در دیگری و کرد باز را قفل یکی و بردند هجوم در سمت به دو هر شقایق و کریم بابا

 .داشت قرار مرد دو بین اردشیر

 تویی؟ سردار اردشیر: پرسید آنها از یکی

 داشتید؟ امری. بله: داد پاسخ وقار با اردشیر

 .بیای ما با دادن جواب برای باید داریم سوال تا چند:  گفت و گرفت اردشیر چشم جلوی را ای برگه نشد منتظر مرد

 ...داداش: خواند را برادرش بلند صدای با و داد دست از را خود اختیار جمله این شنیدن با شقایق

 .نیست مشکلی عزیزم تو برو: گفت و برگشت او سمت به نداشت شرایط این در را شقایق دیدن انتظار اردشیر

 به نهکی از پر نگاهی با و کشید رنگ سیاه اتومبیل سمت به را او و گرفت را اردشیر گردن پشت نفر دو آن از یکی اما

 .باشه آخرت دیدار شاید کن نگاش خوب: گفت شقایق

 .کرد خراب اردشیر و شقایق سر بر را دنیا جمله این

 رمیج هنوز.میگین چی کنید، دقت لطفا: گفت بود ستودنی لحظه آن در که خونسردی با و کرد راست را کمرش اردشیر

 .میدید رو اون حکم شما که نشده ثابت من برای

. تبیف راه بزنی، حرف قلم لفظ خوادنمی: داد جواب اول مرد جای به بود، گرفته را اردشیر بازوی که دوم هیکل درشت مرد

 .کنیممی ثابت هم رو جرمت ما
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 ماشین داخل را او هیکل درشت مرد که طورهمان و کرد شقایق به رو پس. نکند بحث هاآن با دیگر دید، صالح اردشیر

 .کنینمی کاری هیچ برگردم من تا بده قول. خونه توی برو: گفت دادمی هول

 ...اردشیر: میزد فریاد وحشت با شقایق

 ...نبریدش... اردشیر... نکرده کاری هیچ اون... نبریدش توروخدا آقا: میکرد التماس مرد دو آن به و

 .نده اون به هیچی شنویمی شقایق. نده اون به هیچی: کرد تکرار دیگر باریک اردشیر

 .کردمی تکرار را برادرش اسم و میزد فریاد فقط او و نرود اردشیر دنبال به که بود گرفته را شقایق جلوی کریم بابا

 زحمت به را شقایق کریم بابا. شدند دور جاآن از زدن هم بر چشم یک در و شده ماشین سوار اردشیر همراه به مرد دو هر

 رنگ آبی گوشی. گذاشت جیبش در را کلید کرد، قفل داخل از را کوچک در وقتی مرد پیر. بست را در و برگرداند خانه به

 حیاط سنگفرش روی شقایق مدت این تمام در. گرفت شماره لرزان دستانی با و آورد بیرون کتش جیب از کوچکی

 . بود برادرش نام آوردمی زبان به که چیزی تنها و ریختمی اشک و میزد فریاد دل ته از و بود نشسته

. بردند تاقشا به چطور را او کریم بابا و خانم کوکب که نفهمید حتی. کرد صحبت کسی چه با کریم بابا که نفهمید شقایق

 "باشه آخرت دیدار شاید کن نگاش خوب " شنیدمی بود برده خود با را برادرش که مردی صدای فقط او

 نگرفتی؟ رو جلوشون چرا مرد آخه: میزد غر کریم بابا سر بر ناله و اشک با و میشد دیوانه داشت خانم کوکب

 یچه دیگر گرفت تصمیم دادن جواب بار ده از بعد کریم اما. پرسیدمی را سوال این که بود بار بیستمین این شاید

 بوق و پارکینگ اتوماتیک در شدن باز صدای کهاین تا نشدند زمان گذر متوجه نفر سه آن از کدامهیچ. ندهد توضیحی

 .پراند خود جای از را هاآن یسه هر شدند باغ وارد که هاییماشین

 و پدر اب سفید هایپله پایین ساختمان جلوی در و کرد طی را هاپله سرعت به. بود ترچابک و جوانتر دو آن از که شقایق

 مینز بروی را خود سردار آقای. بود ایدهنده تکان صحنه. شد روبرو شدند،می پیاده کوروش اتومبیل از که گریانش مادر

 او و دندکر بغل را شقایق هاآن دوی هر. گرفت را او کند سقوط شوهرش دنبال به خانم مریم اینکه از قبل نیلوفر و انداخت
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 من کرد ور کاراین فرهاد بابا... بردند خودشون با رو داداشم بابا: میزد فریاد. لرزاندمی را سنگ دل که سابقهبی ایگریه با

 ...مطمئنم

 عهفاج آخر این اما رفت؛ فرو سردار آقای و خانم قلب به که بود چاقویی مثل شقایق وسیلهبه فرهاد نام آوردن زبان به

 ردخت چیه من تقصیر: پیچید خانواده افراد تک تک گوش در مرگ ناقوس مانند فرهاد صدای وقت همین در زیرا. نبود

 .بود خواهرتون پیشنهاد این عمو؟

 از ودهب بقیه بازگشت منتظر در پشت مدت این تمام در او که فکر این و کرد شوکه را همه باغ در آستانه در فرهاد دیدن

 .گذشت هاآن ذهن

 فرهاد از را او داریوش و خان فریدون اما رساند؛ او به را خود بخورد تکان فرهاد تا و آمد خود به بقیه از زودتر کوروش

 .بدیم نامرد این دست به بهانه نباید باش، مراقب پسرم: گفت کوروش به التماس با خان فریدون. کردند دور

 نای توی یکی تو فقط. بستی رو از رو شمشیرت هم شما بزرگ باجناق شده چی: گفت آور چندش پوزخندی با فرهاد

 .شد شکسته طلسمش انگار که بودی نکرده توهین من به خانواده

 با تونستی چطور تو نیست رسمش این فرهاد آقا: گفت و شد وارد مسالمت سر از داریوش خان فریدون سکوت با

 و وعموض این به راجع ما خونه برگرده ارشیر بگذار کنی حل را مشکل این زودتر چه هر بهتره بکنی؟ رو کاراین اردشیر

 .آییممی کنار هم با تو هایخواسته

 برای راستش. ندارم حرفی من باشه: گفت و داد نشان حاضر جمع به تر زشت نیشخندی با را زردش هایدندان فرهاد

 .جااین آمدم همین

 قبول اگه. کنید مشورت شما میگم، رو خودم هایدرخواست من: گفت و گرفت فاصله در از قدم چند دارمعنی مکثی با بعد

 کهاین از بعد و بزنند خانوادگی دعوای رو اردشیر داداش بازداشت دلیل هامدوست میگم هم من بدید خبر من به کردید

 .نهمی. میشه آزاد اون و میدم رضایت جورایی یک یعنی... میگیرم پس رو شکایتم دادید انجام گفتم که چی هر شما

 میدی؟ اُرد که کنیممی قبول ما بخواهی هرچی کردی فکر: کرد پرخاش او به تنفر با نرگس
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 شر ات خواستیمی کمک من از که موقع اون باید را فکر این: گفت و رفت نرگس سمت به حاضران تعجب میان در فرهاد

 .عمو دختر کردیمی کنم کم امالک و کارخانه سر از را شقایق

. رفهمزخ: گفت و نمود کردندمی نگاه او به کنجکاوی با حاال که اشخانواده به را پشتش و شد دور فرهاد از قدم دو نرگس

 .دروغگو عوضی توعه گر حیله ذهن یساخته هااین یهمه. کنند باور رو تو هایحرف من یخانواده که نیست طوراین

 . دارم خوبی پیشنهادهای من آخه. باشیم دوست بیایید بگذریم،: گفت و خندید فرهاد

 و من فردا همین باید... اول: کرد شروع طوراین میزد، قدم که طورهمان کند، نگاه هاآن از کدامهیچ به کهاین بدون

 .کنیم ازدواج شقایق

 .آشغال: غرید کوروش

 رایب پدربزرگم که امالکی تمام و کارخانه... دوم: گرفت باال را راستش دست هایانگشت از تا دو او به توجه بدون فرهاد

 .بشه خودم نام به دوباره شده همسرم نام به و بوده گذاشته من

 .زد چنگ موهاش به داریوش

 و ادد قرار قبلی انگشت دو کنار را دیگرش انگشت یک باراین. کند نگاه هاآن از کدامهیچ به کهاین بدون هم باز فرهاد

 هایپست سر کنید، خواهی عذر من از اردشیر داداش بخصوص شما همه اگه... شماست نفع به یکی این... سوم:  گفت

 خوامنمی کهاین خاطر به اینم. هستم رئیستون من بعد به این از اما مونید؛می کارخونه و شرکت توی خودتون قبلی

 ...همسرم یخانواده

 و برد باال را دستش زدن برهم چشم یک در و کرد پرواز مادرش آغوش از شقایق که بود نشده تمام فرهاد حرف هنوز

 .زد چنگ را او استخوانی و الغر صورت بلندش هایناخن با بگیرد، را او جلوی خواست فرهاد که همین

 ...کشمتمی: کردمی تهدید را فرهاد که او فریاد میان در
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 کاراین حتی حالاین با.  ماند جا به خون از باریک خط سه فرهاد صورت روی اما بکشد؛ کنار را او توانست کوروش فقط

 االن من .نکنید تلف وقت این از بیشتر بهتره: گفت و کرد پاک را صورتش خون دست با او و نکرد خشمگین را فرهاد هم

 .گردمبرمی عاقد با فردا و میرم

 .صبرکن. پسرم فرهاد: گفت التماس با برگردد فردا فرهاد نبود مطمئن که سردار آقای

 .عقد از بعد فردا بگذار داری حرفی هر جان عمو: گفت و ایستاد در آستانه در همانجا فرهاد

 چه هر من بزنن صدمه اردشیر به هااون نگذار. کنممی خواهش فرهاد: کرد التماس دوباره و نیامد کوتاه خان همایون اما

 . میدم بهت بخواهی

 .لرزید خشم از بود کوروش آغوش در هم هنوز که شقایق و برد باال همزمان را نیلوفر و خانم مریم شیون جمله این

 هب زدن صدمه جلوی تونممی که نیستم من این جان عمو دونیمی: داد جواب رفت،می انتظار او از که رحمیبی با فرهاد

 .بگیرم رو اردشیر

*** 

 . بود مانده خیره حمام یآینه در خوابیبی و اشک از کرده پف چشمانی با صبح شش ساعت

 را او یاآ. بود شده دیوانه اندکرده رفتار اردشیر با چطور هاآدم آن کهاین فکر از. نخوابیدند مادرش و پدر او، قبل شب تمام

 بلق روز صبح دو آن غذای آخرین. شد سرازیر چشمانش از خونین اشکی فکر این با اند؟ داده غذا او به آیا اند؟ زده کتک

 .بود بخشلذت چقدر هم کنار در

 باید امروز همین شده طور هر. بود گرفته را خود تصمیم او اما لرزید؛ نخورده غذا را دیروز کل هم اردشیر کهاین فکر از

 .کشتمی خودش دستهای با را فرهاد واال گشتبرمی خانه به اردشیر
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 ممری اما نبود؛ اتاق توی پدرش. شد وارد زدن در بدون و رفت ساختمان سوم طبقه در مادرش و پدر اتاق به بعد ایلحظه

 ابوسک بود، معلوم و کردمی ناله خواب در کند کم را دردش تا بود بسته سفید روسری یک با را سرش که طورهمان خانم

 .بیندمی

 یطوس بافتنی شال. شد نگران باراین. نبود هم جاآن خان همایون اما رفت؛ دوم یطبقه آشپزخانه به و شد خارج اتاق از

 را خود تا رفت همکف یطبقه به سریع و پیچید اششانه دور به و برداشت بود، انداخته مبل روی قبل شب که را رنگش

 با هک بود پدرش شخص این. کرد تیز را هایشگوش. کندمی گریه اردشیر اتاق در کسی شد متوجه. برساند حیاط به

 .ریختمی اشک و کردمی صحبت پسرش با بلند صدای

 را او نام گریه میان در حال همان در و گذاشته صورتش روی را اردشیر پیراهن که دید را پدرش. رفت برادرش اتاق به

 ...اردشیرم پسرم؟ فرستاده کجا رو تو نامردت افعی پسرعموی آن پسرم؟ کجایی االن... بابا اردشیر: زندمی صدا

 و آورد باال پیراهن روی از را سرش خان همایون. کرد نوازش را او سفید موهای و نشست اردشیر تخت روی پدرش کنار

 .کند پاک را هایشاشک کرد سعی او دیدن با

 اون امروز شده طور هر من نخور غصه جون بابا: گفت پدر به دادن دلداری برای کشیدمی درد او اندازه به که شقایق

 .برگردونه خانه به را برادرم کنممی مجبور را عوضی

 و دباش صادق او با گرفت تصمیم بنابراین. خواهدکرد فدا را خود اردشیر آزادی برای شقایق که دانستمی خان همایون

 رد که دانممی من دخترم ببین: گفت و کرد خود تغاری ته به رو کردمی پاک را اشکش از کردهپف چشمان که طورهمان

 .بشید قربانی باید دونفر شما از یکی ماجرا این

 .شود تمام حرفم بگذار: گفت و آورد باال را دستش او که بدهد را پدرش جواب خواست شقایق

 ...اما هستید؛ مهم اندازه یک به من برای شما دوی هر: داد ادامه کوتاه مکثی از بعد

 و شهرها آواره او که هاییسال تمام. هستم برادرت نگران واقعا من اما: کند تمام را حرفش پدر تا ماند ساکت شقایق

 و یطیهشرا چه در پسرم که دونمنمی االن ولی. نبودم جانش نگران اما غمگینه که دانستممی من بود، مختلف کشورهای
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 الییب برادرت گناهیبی اثبات از قبل که ترسممی این از من بگم پرده بی. داشت خواهد اون برای عواقبی چه تهمت این

 . نباشد شدنی جبران که بیاید سرش به

 رایب حاضرم من. نباشید نگران اصال شما: داد پاسخ ستودنی شجاعتی با پس. کردمی درک را پدرش نگرانی شقایق

 .بدم انجام خوادمی فرهاد که کاری هر اردشیر آزادی

 حتی که جایی. شد عمویش یخانه وارد عاقد همراه به فرهاد بعدازظهر دو ساعت باالخره اما گذشتمی کندی به زمان

 را انگیزرقت صحنه این تا شدند سپرده پرستار به هابچه و داشتند حضور بزرگترها تمام. بودند متنفر او از هم دیوارها

. کردند خالی شانه آمدن از بهانه یک به کدام هر و کنند پیدا حضور مراسم این در نخواستند هم الدن و الله حتی. نبینند

 به الدن و کند تحقیق ازدواج از بعد ایتالیا هایدانشگاه از یکی به انتقالش مورد در تا رفت دانشگاه به هومن همراه به الله

 .شد خارج منزل از مهم کاری بهانه

 اب برادرهایش که کرد گوشزد شقایق به نداشتند حضور جنجال آن در هایشانبچه خاطر به دیروز که رز و یاس حضور

 واهرخ و بیفتد زندان به بزرگش برادر تا شده باعث شوهرش که فهمیدمی او اگر زیرا اند؛کرده ازدواج مناسبی همسران

 بازی این در را او و کردمی مخالفت شوهرش با. شود فرهاد چون صفت شیطان مردی با ازدواج به مجبور کوچکش

 همسرانشان خبیثانه کارهای از هاآن که دادمی نشان این و داشتند حضور آنجا او برادر زن دو هر اما کرد؛نمی همراهی

 .نیستند مخالف هاآن با اما هستند؛ مطلع

. ودب مهم شخص یک فقط او برای االن و شناختمی را خانواده افراد تک تک دیگر زیرا نشد؛ ناراحت فکر این از شقایق

 .بود خطر در جانش و شده اسیر زندان در حاال اما کند؛ کمکش و ببیند را او تا آمد آمریکا از راه همه آن که برادری همآن

 شلواری و سیاه پلیور با شقایق. دادند قرار سالن وسط میز روی را رنگ سبز قرآنی و بزرگ دفتر دستیارش و عاقد وقتی

 .نشست هاآن جلوی روسری هیچ بدون رنگ همان به

 اید؟ آورده را هاشناسنامه سردار آقای: گفت و کرد نگاه فرهاد به بود سال میان مردی که عاقد

 .البته: داد جواب فرهاد
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 . بیاورند تشریف بفرمایید خانم عروس به گفت عاقد

 . جاماین من: گفت میلرزید خشم از که صدایی با شقایق

 هستید؟ آماده شما: پرسید و انداخت نگاهی او پای تا سر به عاقد

 .کنید شروع آقا حاج بله: داد جواب او جای به مضحک لبخندی با فرهاد

 داماد و عروس از مدرک تا هزار شما رسمی ازدواج برای مگر عقدیه؟ چه این آقا: کرد اعتراض عاقد به کوروش

 افته؟ می راه کارتون شناسنامه دوتا با حاال گیرید؟نمی

 .بیاورند دفتر به هفته آخر تا را ازدواج مدارک دادند، قول سردار آقای: گفت بود گرفته فرهاد از خوبی پول که عاقد

 فردا. تعطیله جا همه هم امروز داریم عجله ما که گفتم آقا حاج: گفت و کرد نگاه کوروش غضبناک هایچشم به فرهاد

 ... کارهامون دنبال ریممی

 .دارم شرط یک من: پرید فرهاد حرف میان بود، فرصت منتظر که شقایق

 شرطی؟ چه: پرسید عاقد

 .گیرهنمی صورت عقد این نکنم صحبت برادرم با تا من: گفت و کرد فرهاد به رو او به توجه بدون شقایق

 با و ستنش کنارش و رفت بود نشسته آن روی شقایق که مبلی سمت به مرتبه یک. بود ایستاده لحظه آن تا که فرهاد

 .خانم دختر بگذاری، شرط من برای نیست قرار تو: گفت شنید،می شقایق خود فقط که آرام صدایی

 خود یجا از پس. ترساندنمی را او چیز هیچ دیگر و بود گذشته او سر از آب بلرزد بادها این با که نبود بیدی شقایق اما

 احمقم؟ من کردی فکر تو: گفت و شد بلند

 .کنیمنمی عقد نکنم، صحبت برادرم با تا گفتم: داد ادامه بشنوند عاقد جمله از همه که صدایی با و

 .ندارند حضور ایشان مگه کافیه پدرتون اجازه ازدواج برای که دانیدمی شما: پرسید تامل بدون عاقد
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 اب بود آن وسط مرد دست یک که درحالی را بزرگ دفتر رفت او سمت به بود آمده تنگ به عاقد هایوراجی از که شقایق

 باشی؟ ساکت لحظه چند شما میشه:  گفت و بست شدت

 . شودمی ساکت که داد جواب سر با بود کرده گیر دفتر الی دستش که عاقد

 کار این هم پول با حتی دیگر و شود منصرف است ممکن و کرد خواهد کالفه را عاقد بیشتر تاخیر که دانستمی فرهاد

 را برادرتان و میرم من عقد از بعد: گفت آورش چندش آرام صدای همان با بنابراین. ندهد انجام را غیرقانونی

 .بگیرم تماس او با تونمنمی االن اما گردانم،برمی

 شاید. نداریم اطمینان تو به ما: گفت لرزیدمی خشم از که صدایی با و کند دخالت خواست دید چنین را اوضاع که کوروش

 .بشنویم رو برادرمون صدای ما تا بگیر تماس اول. آوردی اردشیر سر بالیی

 ور پسرم صدای تا هم من: کرد مداخله بود، نکرده باز پیشانیش از را سفیدرنگ نازک روسری هنوز که هم خانم مریم

 .بگه رو بله شقایق نمیدم، اجازه نشنوم،

. ودب پرسیده را اردشیر حال و بود گرفته تماس دوستش با وقت اول صبح او. کرد زدن قدم به شروع صبرانهبی فرهاد

 خود موقعیت از کرد، قبول کالن پول وعده با و بود فرهاد هایبازی هم از یکی بود برده خود همراه به را اردشیر که مردی

 ردهک شقایق نام به پدربزرگش که را ثروتی بتواند هم و کند ازدواج هم فرهاد تا کند سوءاستفاده ارگانها از یکی در

 . بدهد دیگرش همکار دو و او به کالنی شیرینی و آورد بدست

 بود کرده داپی امروز برای سختی به که را عاقدی کهاین برای پس. بگیرد تماس راحتی به او با توانستمی فرهاد بنابراین

 راردشی با باید: گرفت را دوستش شماره و کرد خارج بود پوشیده که گشادی کت جیب از را خود تلفن. ندهد دست از

 .بهش بده رو گوشی. کنم صحبت

 کنه؟می صحبت کی...الو: گذاشت بلندگو روی را گوشی فرهاد شد، شنیده سمت آن از اردشیر صدای وقتی

 کرد رازد گوشی گرفتن برای را دستش و رفت فرهاد سمت به بود گرفته تازه جانی اردشیر صدای شنیدن با که شقایق

 خوبه؟ حالت داداش: داد او به را گوشی مقاومت بدون فرهاد
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 نیروی بود افتاده براه خانواده افراد بقیه درهم صدای از که ایهمههم آن از پس و شقایق صدای شنیدن با هم اردشیر

 چی؟ بقیه خوبن؟ مامان بابا، چطوره؟ حالت عزیزم: شد وارد اش خسته بدن به ای تازه

 چطوری؟ تو خوبیم همه ما: دادند جواب گریه با خانم ومریم شقایق

 نزده؟ صدمه تو به که عوضی این: پرسید پروا بی شقایق و

 درست ار جمله این او بود معلوم زیرا بخنداند؛ را او موقع به شقایق مثل توانستنمی کسهیچ. خندید اختیار بی اردشیر

 پس. دارم سورپرایز یک همه برای امروز چون. نباش من نگران: گفت و داد دلداری را او پس گفته فرهاد صورت توی

 .نده آدم اون به هیچی گفتم دیروز که طورهمان

 قایقش. خورد یکه شدت به فرهاد. داشت شنیدندمی را مکالمه این که کسانی از متفاوتی هایواکنش جمله این گفتن

 ماا چیست؛ سورپرایز این دانستندنمی اینکه با سردار خانم و آقا. یافته ای چاره رهایی برای برادرش که شد امیدوار

 .دید خواهند را پسرشان دوباره که شدند مطمئن

 هبش دیر کهاین از قبل انداختی راه را کثیف بازی این که تو هی: گفت و داد قرار مخاطب را فرهاد اردشیر حین این در

 حتی بایدن که دونیمی اونوقت و خونه بیام تو دخالت بدون من ممکنه چون. بگیری پس رو هاتگفته و جااین بیایی بهتره

 فهمیدی؟. شه پیدا پدرم خونه اطراف اتسایه

 آن زنگ صدای که بگیرد شقایق از را گوشی خواست فرهاد و شد قطع ارتباط که بود شقایق دستان در هنوز تلفن گوشی

 اما بگیرد ار گوشی نتواند فرهاد تا کشید عقب را خود دست گرفته تماس دوباره اردشیر میکرد فکر که شقایق. شد بلند

 .کرده اشتباه که فهماند او به صفحه روی فرناز عکس

 همان و کرد لمس انگشتش با را صفحه روی سبز خط شد پشیمان مرتبه یک اما دهد فرهاد به را گوشی خواست اول

 رفط از نفر یک کنی؟می کار چه داری هست فرهادمعلوم: رسید گوش به زنی صدای. انداخت کار به نیز را بلندگو موقع

 چیه؟ موضوع. کنهمی تهدید را من داره آمده اردشیر
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 صحبت باهاش تا بده را گوشی فرنازه: گفت و کرد دراز شقایق سمت به را دستش شنید را خواهرش صدای که فرهاد

 .کنم

 به لطفا .شقایق منم عمو، دختر: گفت پروا بی و شد دور فرهاد از بود شده عصبانیتش متوجه زن صدای لحن از که شقایق

 .شنوهمی رو صداتون داره فرهاد. کنه آزاد انداخته زندان به که را اردشیرم داداش بگو برادرت

 کنم؟ صحبت خصوصی فرهاد با میشه: گفت دهد جواب را فرهاد گوشی شقایق نداشت، انتظار که فرناز

 کی با را خود. بگیرد دستش از را تلفن نتواند، فرهاد کهاین برای و کرد دور فرهاد دست از را گوشی هم باز شقایق اما

 به که ار تهمتی بگید، بهش لطفا. ایشون به میدم را گوشی من. بفرمایید البته: گفت و رساند کوروش پشت حرکت

 .کنممی خواهش شود آزاد زندان از او تا. بگیره پس زده، برادرم

 با رنازف وقت این در اما بگیرد؛ او از را تلفنش تا بزند فریاد شقایق سر بر خواست بود شده قرمز عصبانیت از که فرهاد

 نم نابودی برای مدارک کلی و اینجاست اردشیر وکیل االن کنی؟می غلطی چه داری فرهاد: کرد صحبت به شروع گریه

 کهاین از شیم؟منظورشمی نابود همیشه برای مادر و من بفهمه، اون اگه نمیگی؛ دیوانه آخه. بده جیمز به تا آورده همراه

 چیه؟ انداختی زندان به تو رو اردشیر

 .کنند آزادش نمیده رضایت نکنم ازدواج اون با تا میگه و زندان انداخته را داداشم: گفت و کرد پیدا جسارت شقایق

 چون .کنند آزاد رو اردشیر آقا بگو بگیر تماس االن همین کنی؟می کار چه داری کودن نفهم: کشید فریاد دل ته از فرناز

 .دهمی شوهرم به رو داره من برعلیه که مدارکی همه سمج مرد این نکنه، صحبت وکیلش با اون دیگه ساعت یک تا اگه

 مامت بشه نامم به کارخانه وقتی نباش نگران: گفت خونسردی با آورددرنمی سر فرناز هایحرف از بقیه مثل که فرهاد

 .داد خواهم رو تو هایخسارت

 دهوع تو وقتآن. میشم نابود من دیگه ساعت یک تا میگم من زنی؟می حرف چی به راجع دیوانه: زد فریاد باز فرناز اما

 نای اگه خدا به. نبینه رو شوهرم مرد، این خواممی فقط. خوامنمی عمو یخانواده و تو از پولی هیچ من میدی من به پول

 . گیرممی انتقام تو از من بیفتد اتفاق
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 .کرد سد را او راه کوروش اما بگیرد؛ او از را گوشی تا برداشت خیز شقایق سمت به فرهاد

 خواهرت زندگی برابر در پول موضوع نکن حماقت مادر، فرهاد: گفت و داد قرار مخاطب را او دیگری زن وقت همین در

 هم جیمز ما بجز طوریاین و کرد خواهد پخش معتبر سایت یک در را مدارک تمام که میگه آقا این. نداره ارزشی هیچ

 فهمی؟می میشه نابود

 .خونه میاد دیگه ساعت یک جیمز نکن تلف وقت فرهاد: رسید گوش به فرناز صدای دوباره و

 طعق پاسخ کاراین با و کرد قطع خداحافظی بدون را تلفن. بود آورده در بال فرناز هایصحبت شنیدن از بعد که شقایق

 . کردمنمی تلف وقت هم دقیقه یک حتی بودم، تو جای من: گفت فرهاد به و داد را اردشیر تلفن موقعبی شدن

 نه و تو نه: گفت بلند صدای با و زد زنگ خواهرش به همه انتظار برخالف و کشید شقایق دست از را گوشی فرهاد

 بشه؟ دار خبر چی از شوهرت که هستی این نگران تو و رسممی خودم حق به دارم من. نیستید مهم برام شوهرت

 ترخشمگین فرهاد میزد حرف بیشتر او چه هر و باشدمی صحبت مشغول خط طرفآن در فرناز که داد نشان فرهاد سکوت

 من حاال میگی؟ رو موضوع این داری االن چرا. نکن تهدید رو من: زد فریاد خواهرش سر بر اختیاربی که طوری. میشد

 کنم؟ سرم توی خاکی چه

 جاآن فرهاد دنبال به زدن برهم چشم یک در دو هر و کرد اشاره آرش به کوروش. رفت هاپله سمت به حرفی هیچ بدون

 .کردند ترک را

*** 

 ساله سی راز: هشتم فصل

 تعریف را دستگیریش ماجرای او تا بودند شده جمع اردشیر دور همکف یطبقه سالن در خانواده یهمه شب آن غروب

 تکرار بار چندین او که طوری. بود گرفته مادرش و خواهرها از را توان و تاب اردشیر مجروح دهان و کبود صورت. کند

 .گذاشت شوهرش برادر لب روی دیگری و چشم روی یکی یخ کیسه تا دو رز. است خوب حالش که کرد
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 آن تیوق: کند تعریف را ماجرا هاوکتک هافحش حذف با گرفت تصمیم دید کنجکاو را همه وقتی و کرد تشکر او از اردشیر

 واهمخ من نه که شدم متوجه من ماشین حرکت با و بستند چشمانم روی بندی چشم کردند، ماشین سوار را من مرد دو

 .کنید پیدا مرا زودی به توانیدمی شما نه و روممی کجا فهمید

 که. ندک تعریف را ماجرا بقیه تواندمی آیا که کرد تردید سالن در حاضر افراد تک تک به نگاه با و کرد مکث کمی اردشیر

 ماست؟ ترساندن برای بازی یک فقط این و اندنکرده بازداشت را تو واقعا هاآن فهمیدی چطور تو: کرد سئوال مادرش

 و رموزم خیلی چیز همه بودم نشده متوجه من راستش: شد لبش پارگی ناحیه در درد باعث که زد کوچکی لبخند اردشیر

 .سینمایی هایفیلم شبیه بیشتر. بود شده حساب

 بگیرید؟ تماس وکیلتون با تونستید چطور پس: پرسید بود کرده تعجب که کوروش

 ویر اردشیر) شدم، متوجه شما همه مثل هم من کنه ازدواج فرهاد با خوادمی که گفت شقایق وقتی: داد توضیح اردشیر

 که( هکرد تهدید را شقایق فرهاد که اند داشته خبر جریان این از همه که میدانسته او بفهمند همه تا کرد مکث جمله این

 کی وکیلم به شب همان پس. کنهمی تهدید رو شقایق داره نقطه ترینضعیف از فرهاد و است کاسه زیر ایکاسه نیم

 .بره استکهلم به پرواز اولین با که خواستم و گفتم او به رو چیز همه زدم فوری ایمیل

 جلوی کند، مجبور را او تا بوده فرستاده فرناز برای را مدارکی چه که گفتمی هاآن به باید زیرا شد؛ ساکت جااین اردشیر

 . بگیرد را فرهاد هایحماقت

 و کردمین کار اینجا شما آمریکای خط انگار. بگیریم تماس شما با زودتر نتونستیم چون ببخشید را ما:  گفت کوروش

 .باشید داشته احتیاج تلفن به است ممکن شما که بود نرسیده فکرمون به کدامهیچ

 اما .باشم داشته نیاز تلفن به کردمنمی فکر هم من خود نداره اشکالی:  گفت و داد فشار چشمش روی را یخ اردشیر

 . کرد را کاراین که من برای اقل حد. کنهمی جادو اینترنت خوب

 هاشنناخ بس از مامانم هیچی ما حاال. نگرانی از مُردیم دیگه بگو جون دایی بابا ای: کرد اصرار بود شده بیتاب که الدن

 .ناخن کاشت برای ببریمش فردا باید جوید را
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 به او، خود هایبچگی مثل درست. میزد را هایشحرف ایمالحظه و ترس هیچ بدون الدن زیرا خندید؛ هم باز اردشیر

 .نرگس خانواده در بود، کوچک اردشیر یک او نوعی به. میداشت دوست را رک و شیرین دختر این قدراین خاطر همین

 موضوع این مورد در صحبت حالاین با دادمی توضیح خانوادهاش برای را چیز همه باید گرفت را خود تصمیم اردشیر

 نای در نقشی چه فرناز که بدونید خواهیدمی شما همه حتما: کرد شروع اینطور پس خواستمی را خودش چینی مقدمه

 اردو پزشکی رشته در خواست من از بزرگ پدر. کردم تمام را دبیرستان من که شد شروع جاییآن از ماجرا داشته؟ ماجرا

 و رومب سربازی به داد پیشنهاد پدربزرگ خاطر همین به. شوم قبول نتوانستم سال آن من متاسفانه اما شوم؛ دانشگاه

 مرا رنامهب تیمسار. گرفت تماس الله نامزد پدر و همسایه و دوست شاکری تیمسار با و دهم امتحان دوباره برگشتم وقتی

 وکبک رفتم،می آبادان به من وقتی. باشم تهران در را خدمتم بقیه و بگذرانم آبادان در را آموزشی که داد ترتیب طوری

 رزیو و مرتضی آقا منزل به من که اولی روز. بزنم سر هاآن به کردم، فرصت وقت هر که داد من به را برادرش آدرس خانم

 «فرشته» هاآن دختر. داد تغییر را زندگیم یهمه که کرد باز من روی را در کسی ولی نبودند؛ هاآن رفتم خانم

 اما کند؛ تعریف را فرشته با آشنایش ماجرای کسی برای باالخره که نمیشد باورش او. کرد سکوت اردشیر اینجا در

 اهزادهش یک وقار گل، زیبایی به دختری فرشته،... بله: آید سخن به کرد مجبور را او کنجکاوشان نگاه و حاضران سکوت

 .بود کرده نقاشی رنگ همان به هم رو زیباش چشمان انعکاسش که دریایی دریا، وسعت به قلبی و خانم

 ار آشناییش خاطره سال، همه این عادت به و کندمی صحبت خودش با انگار لرزیدمی صدایش آرام آرام حاال که اردشیر

 یزن من قلب بود، ایستاده در یآستانه در که اون دیدن با: داد ادامه. کندمی بازگو خودش برای عشقش تنها و اولین با

 توی .کردممی صحبت باهاش تلفن با تونستممی که وقت هر و بود اون به کردن فکر من کار بعد به روز آن از. ایستاد

 .شدم منتقل تهران به شاکری تیمسار دخالت با من و گرفت شدت جنگ روزها همین

 واستدرخ به و کنیم زندگی هم از دور توانیمنمی که رسیدیم نتیجه این به ما دوی هر دیدار اون از بعد ماه شش بگذریم

 .ماند خانم کوکب و کریم بابا نزد و ما منزل در و آمد تهران به او من

 و دیدیممی باغ در رو همدیگر پادگان به من رفتن از قبل روز هر ما. شدم خوشحال خودمان یخانه در او بودن از من

 ماه دو .کشیدیممی نقشه آینده برای و کردیممی صحبت ایدقیقه چند گلخانه در خوابیدندمی همه کهاین از بعد هاشب
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 دونستمنمی ندیدم، رو اون چون اما دارد؛ نظر زیر را ما کسی که شدم متوجه شب یک شود تمام من سربازی که مونده

 فرناز کهینا از غافل. باشیم مراقب بیشتر نکردم، صحبت امخانواده با من که زمانی تا خواستم فرشته از پس. کسیه چه

 به هم و مادرش به هم رو، موضوع البته. است مطلع ما دیدارهای از و گرفته نظر زیر رو فرشته و من که هاستماه

 این به خودش او اون از بعد و کند صبر من خدمت یدوره پایان تا بود خواسته او از پدربزرگ اما بود؛ گفته پدربزرگ

 برای را فرناز که بود داده قول عمو زن و فرزاد عمو به پدر شدم، متوجه بعدها من که طورآن زیرا داد؛ خواهد پایان رابطه

 نرگس مانند من برای فرناز اما. بود کرده روشن او قلب در رو طرفهیک عشق یک شعله قول این با و گرفت خواهد من

 ته،فرش به من عشق بود افتاده اتفاق خفا در چی همه جااین تا. نداشتم برادری و خواهر از غیر حسی هیچ او به من و بود

 .فرناز به پدربزرگ قول عمو، به پدر قول من، به فرناز عشق

 .افتاد بیرون پرده از رازها یهمه و خورد بهم چیز همه فرناز با من ازدواج به پدر عالقه ابراز و من سربازی شدن تمام با

 هر قمعش اثبات برای. دیدمنمی هیچی فرشته بجز من و کنم ازدواج برادرش دختر تنها با باید من که کردمی اصرار پدر

 با و تمگف فرشته به امعالقه از و کردم صحبت او با من بود فرناز با صحبت ترکشم تیر آخرین و کردم تونستم کاری

 من ردک سعی تهدید با بود شده عصبانی خیلی که پدر. کرد نخواهم ازدواج او بجز دختری هیچ با که کردم ابراز قاطعیت

 زرگپدرب سفارش به ترابری و راه وزارت در خدمتم شدن تمام از بعد که رو من بنابراین. نشد موفق کند؛اما منصرف رو

 را او هم فرشته از دوری مدت این در تا. فرستادند آذربایجان به ماهه سه ماموریت یک به بودم شده کار مشغول

 .کنند پیدا مشکلشان این برای حلی راه خودشان هم کنم فراموش

 .نرگس تو جمله از نکنه، صحبت کسهیچ با مورد این در بود خواسته فرناز از پدر

. ودب شده غرق اردشیر خاطرات دریای در و بود نشسته شومینه جلوی پدر مبل روی بقیه از دور لحظه این تا که نرگس

 نم صمیمی دوست تنها فرشته: گفت تعجب کمال در و آمد بیرون خود دنیای از. دید اردشیر صحبت طرف را خود وقتی

 هستید؟ هم عاشق شما که نشدم متوجه من چطور. بود

 تو از رو موضوع این کهاین از و هستی دوستش بهترین تو که گفتمی همیشه او: داد جواب و زد تلخی لبخند اردشیر

. گویدن چیزی تو به اندنشده راضی هاآن تا خواستم او از من بزرگترها هایمخالفت وجود با اما بود؛ شرمنده کردمی پنهان

 !متاسفم
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 اب افادهای نرگس که صمیمی یرابطه از هم او دخترهای حتی که دادمی نشان مادرشان به الله و الدن پرسشگر نگاه

 .اندبوده بیخبر داشته باغبان نوه فرشته

 که کردم وشزدگ فرشته به رفتممی تبریز به وقتی: داد ادامه آشکار بغضی با باراین بود شده طوالنی سکوتش که اردشیر

 زا بعد بالفاصله داشتم تصمیم زمان آن. کند تحمل من خاطر به گفتند او به پدربزرگ و پدر چه هر و نره کجا هیچ

 تمام گلخانه در ما دیدار زمان قبل مثل فرناز شب آن گویا اما دهم؛ خاتمه دعواها تمام به و کنم ازدواج او با برگشتن

 ... و بود شنیده را ما هایصحبت

 آن آوری یاد با که حاال و است آوررنج برایش اندازه این تا داستان این گفتن دانستنمی او. شد ساکت دوباره اردشیر

 به را غم کوه این چطور سال همهاین که فهمیدمی بود کرده شریک راز این در را خود یخانواده کردنش بازگو و خاطرات

 صورت به چشمش وقت این در درنیاورده پای از را او غم این تاکنون چرا که کردمی تعجب و کشیده دوش به تنهایی

 .بود خیس اشک از که افتاد شقایق

 ستنش شقایق کنار و برخواست خود جای از. کندمی گریه طوراین که شده ناراحت چیز چه از شقایق که ترسید اردشیر

 ریهگ چرا پس نشنیدی رو داستان یبقیه هنوز که تو: گفت و کرد پاک را او هایاشک نرمش و کشیده انگشتان با و

 کنی؟می

 و یتنهای به داستان این آخر کهاین نه مگر: پرسید و کرد تعجب بود مسلط خود به قدراین اردشیر کهاین از شقایق

 .باشد جابه من گریه کنیدنمی فکر پس شده ختم شما آوارگی

 ی؟کن تعریف ما برای را اشبقیه نیستی مجبور توانینمی اگر: گفت و داد قرار برادرش سینه روی را سرش سپس

 هاگ حتی کنم، خواهش تو از خواهممی من اما: گفت میشد شنیده هادست دور از که صدایی با خانم مریم وقت همین در

 ماجرا کل از ما یهمه هم و بشی سبک خودت هم تا. کنی بازگو رو اون همیشه برای باریک دردآوره، برات موضوع این

 ترهبه حساب این با. بودند کرده پنهان هم من از حتی را زمان آن اتفاقات از خیلی پیداست که طوراین. بشیم خبردار

 .بدونیم رو میدونی تو که هرچه ما یهمه
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 باید رسیده زمانش که حاال درسته،: داد ادامه طوراین و کرد جمع را خود قدرت تمام مادرش درخواست این با اردشیر

 کند ادآز رو من تا کرد مجبور را فرهاد فرناز، چرا بدانید خواستیدمی شما کهاین نه مگر. کنم تعریف آخر تا رو ماجرا یهمه

 یدهم فرهاد به اینامه شب همان فرناز که است این مطلب اصل حقیقت در بگذره؟ راحتی همین به شقایق و کارخونه از و

 هم با پشتی خیابان همین در ساعت همان بدرقه برای که خواهدمی او از من طرف از نامه آن در و برسانه فرشته به تا

 بعد. مش خارج خانه از بود، کرده ذکر نامه در فرناز که ساعتی از قبل ساعت یک بود قرار من اینکه از غافل. کنیم مالقات

 ...فرشته من رفتن از

 ترک رو باغ مخفیانه میره کجا که بگه باباکریم یا و خانم کوکب به کهآن بدون: داد ادامه و کشید عمیقی نفس اردشیر

 ...تاریکی در متاسفانه اما میره؛ قرار محل به و میکنه

 .افتاده عشقش تنها برای اتفاقی چه که بگوید نتوانست کرد، سعی چقدر هر زیرا شد؛ ساکت دوباره اردشیر

 تصادف هفرشت با زیاد سرعت با اتومبیل یک: گفت او جای به لرزیدمی که صدایی و گریان چشمان با شقایق وقت این در

 .میکنه فرار جاآن از و اندازهمی آب جوی داخل به رو اون و کنهمی

 دانستی؟یم کی از تو:  پرسید بود، گرفته قرار شقایق صحبت تاثیر تحت که اردشیر و شد بلند طرف هر از ناله و آه صدای

 کریم اباب از پیش وقت چند را خانم فرشته مرگ موضوع من: گفت کردمی سوراخ را قلبش نرگس یخیره نگاه که شقایق

 ما دادن آزار در اندازه چه مرحوممان عموی خانواده که فهمیدم بودید، شده او عاشق که گفتید شما که امروز. شنیدم

 .داشتند نقش

 .درسته:  گفت و کرد پاک را خود هایاشک بماند پنهان نظرش از داریوش و نرگس دارمعنی نگاه کهاین بدون اردشیر

 از که بعد ساعت چند. نمیکنه توجه آن به اما میشه؛ خانه نزدیکی در تصادف یک هیاهوی متوجه کریم بابا بعد روز

 پزشک که طوراین .میکنه پیدا قانونی پزشکی در را او متاسفانه و رفته کالنتری به بود شده ناامید خانه به فرشته بازگشت

 پیدا را او کسی کهاین برای ضارب اما میمانده؛ زنده رساندندمی بیمارستان به موقع همون رو اون اگر بود؛ گفته قانونی

 و ریخته بیچاره دختر صورت و سر روی هم شاخه مقداری و انداخته آب جوی داخل به رو اون و شده پیاده ماشین از نکنه

 .گریخته آنجا از
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 شد؟ دستگیر قاتل: پرسید کرده سعی خیلی دادنش فرو برای بود، معلوم که بغضی با کوروش

 .چرخاند راست و چپ به را سرش و کرد پاک را آلودش اشک چشمان اردشیر

 که یدبگ خواهیدنمی: گفت تعجب با کرده کمک اردشیر آزادی به فرناز چرا بداند خواستمی بقیه یاندازه به که داریوش

 بوده؟ ضارب عمویمان دختر

. تهدرس: شد خاموش خان همایون جمله این با و پیچید سردار خانه پذیرایی بلند سقف زیر در تعجب از مملو صداهایی

 کرده فکر و بود کوچک زمان آن فرهاد. ببرد برایش رو پدربزرگ اتومبیل سویچ خواهدمی فرهاد از قبل شب عموتون دختر

 به ار خانواده تمام بود نزدیک. داشته را کریم بابا نوه کشتن قصد واقعا که فرناز ولی. کنند بازی هم با قراره که بود

. دبودن رفته شیراز به او دانشگاه مورد در تحقیق برای مادربزرگ و نرگس خوشبختانه زمان آن البته. بندازه دردسر

 کاری یجلسه شب اون هم پدربزرگ و برادرم و من. بود رفته همراهش ترمینال به اردشیر رساندن برای داریوش

 هک فرهاد و کوروش. فرناز و فرهاد و کوروش و نیلوفر هابچه از و خانم سیمین و مادرتون بزرگترها از موندمی. داشتیم

 شد معلوم وریطاین. ترسیدمی ماشین راندن از که هم نیلوفر و بودند هم با سیمین و مادرتون. کنند رانندگی تونستننمی

 .شده خارج منزل از شب اون ماشین با که بوده کسی تنها فرناز که

 بوده؟ ما یخانواده مال ماشین که فهمیدند چطور: پرسید الدن

. دهش دزدیده کنند فکر کهاین امید به. بود کرده رها باالتر خیابان دوتا رو پدربزرگ ماشین فرناز: داد جواب خان همایون

 ویر انگشت اثر آخرین. کنندمی آزمایش بوده گلگیر روی که رو فرشته خون و کرده پیدا رو ماشین موقع همون پلیس

 . بود فرناز مال هم فرمون

 نشد؟ بازداشت او چرا پس: پرسید داریوش

 جان نجات برای بگوید، فرزندانش به توانستنمی که بود شرمنده قدرآن او. انداخت اردشیر به نگاهی خان همایون

. بدانند را ماجرا یهمه خواستمی دلشان داشتند، حضور جاآن که کسانی همه اما پرداخته؛ رشوه چقدر اشبرادرزاده

 و پدر آشناهای خوب: کند خالصه را داستان کرد سعی بنابراین. دهد آزار را پدرش این از بیشتر نخواست اردشیر

 به ور اون بزرگ پدر و نبود صالح دیگه ایران در فرناز موندن اما شد؛ مختومه پرونده و کردند مرتب رو چیز همه پدربزرگ
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 ههفتیک از بعد من. نشد خبر با موضوع از اشخانواده اعضای از کدامهیچ کریم بابا جزبه و. کرد خارج کشور از سرعت

 با بیچاره مویع زیرا برگشتم؛ فرزاد عمو ترحیم مجلس برای بلکه. نداشتم خبر فرشته فوت از من البته. فهمیدم رو قضیه

. بود شده دیر خیلی برگشتم تهران به من وقتی. مرد بالفاصله و کرد سکته روز همان کرده دخترش که کاری شنیدن

 .بودند خوابیده سردشان گور در فرزاد عمو و فرشته و بود رفته فرناز

 فرناز ارک که فهمیدید کجا از شما: کرد سئوال بود گرفته قرار اردشیر زندگی داستان تاثیر تحت بقیه مثل که هم الدن

 بود؟ رفته او اینکه نه مگر بوده،

 .کند خنک را بغضش از شده خشک گلوی تا خورد کوچک جرعه یک و برداشت بود جلویش که را آبی لیوان اردشیر

 که ار مدارکی تمام و گفت برایم را چیز همه پدربزرگ: داد جواب میشد شنیده وضوح به صدایش در که رنجی با سپس

 حتما .نکنم استفاده آنها از مرگش از قبل تا و دارمنگه را مدارک آن خواست من از اما داد، تحویل من به بود یافته پلیس

 به رو اشساله شانزده نوه تواندنمی مردی هیچ زیرا بود؛ قبول قابل کامال آورد من برای او که دلیلی خب چرا؟ میپرسید

 .شود اعدام حماقت یک برای تا بفرسته زندان

  چی؟ بیچاره دختر آن پس: پرسید ناباورانه و گذاشت سرش روی را دستش دو هر کوروش

 چه میشد، اعدام چه افتادمی زندان به فرناز چه نمیشد زنده هرگز او. کردنمی فرقی حال هر در: گفت و کشید آهی اردشیر

 .بود نادانش ینوه هایسرکشی به پدربزرگ لطف آخری، این و میشد تبعید غربت به عمر همه برای

 روانیش ربراد این چطور او که نگفتید هنوز البته کنید؟ کار چه خواهیدمی حاال:  گفت بود ساکت مدت این تمام که نرگس

 کرد؟ آرام را

 ودمب کرده آوری جمع را جنایت این به مربوط مدارک تمام قبال من: زد لبخند و داد تکیه بزرگ مبل پشتی به اردشیر

 ثابت نتوانم هیچوقت من و نخورد دادگاهی هیچ درد به شاید مدارک این البته. بود داده من به بزرگ پدر را هاآن یهمه

 هارچ و سال هفده از بعد که فرناز همسر اگر اما کشته؛ شده سازی صحنه تصادف یک در را عشقم عمویم دختر که کنم

 به یدقیق نگاه حتما ببینه را مدارک این کنه مالقات او خانواده افراد از یک هیچ با نشده موفق هنوز مشترک زندگی ماه
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 این کردن پیدا درز از تونهمی آیا شهرداریه، باالی رده مقام یک االن او که جاییآن از و انداخت خواهد اون هایتاریخ

 کنه؟ جلوگیری مجازی دنیای در خبر

 دلش بیچاره زن چرا بگو پس. هدف به زدی جون دایی براوو هوشمندانه؟ چه واو: گفت و زد دست خوشحالی با الدن

 کنه؟ خفه را فرهاد و بیاره بیرون را دستش تلفن گوشی از خواستهمی

 میره استکهلم به پرواز اولین با شب همان من وکیل: داد ادامه اردشیر رقصید، اردشیر و شقایق هایلب روی شادی لبخند

 او به را مدارک و میره فرناز نزد بعد و شه خارج منزل از شوهرش تا میشه منتظر و رفته فرناز خانه به روز آن صبح و

 و فتادها اتفاقی که شودمی مطمئن پس مانده بیخبر من از وکیلم که بوده ساعت هشت از بیشتر طرفی از. میده نشان

 یشهم خوب. کنهمی منتشر را آن نیز رسانهها در بلکه نمیده نشان شوهرش به فقط رو مدارک که کنهمی تهدید رو فرناز

 .میشه چی بعدش که زد حدس

 زاحمم دیگه و شده قانع فرهاد که دانیدمی کجا از حاال: شد بقیه نگرانی باعث که کرد مطرح سوالی کوروش وقت این در

 نمیشه؟ ما

 با ایدب. میرم سوئد به صبح فردا من علت همین به و دونمنمی: گفت و فشرد دستانش در را شقایق سرد دست اردشیر

 . باشم داشته اساسی صحبت یک عمویمان دختر

 .میشه راحت شقایق بابت از خیالم طوریاین. سوئد به برگرده فرهاد که کنم کاری باید: داد ادامه و

 هستید؟ شقایق خاله نگران فقط: گفت دلخوری با الله

 یروان اون هستم زنده من تا: گفت و داد نمایش الله برای را نقصش بی و کشیده قامت برخواست خود جای از اردشیر

 .کن اعتماد من به و نباش نگران پس. بزنه صدمه شما از کدومهیچ به تونهنمی

 همه مراقب شما که دونممی:  گفت و انداخت او آغوش در را خود داشت اعتماد هایش گفته و مرد این به عجیب که الله

 .کردممی شوخی داشتم.هستید ما

*** 
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  تراست؟ عاشق کی: نهم فصل

 دب دوستش دو آن از یکی که بخصوص. بردارد عمویش خانواده سر از دست خواستنمی فرهاد میگفت راست اردشیر

 زادآ پولی هیچ گرفتن بدون را پسرعمویش و متوقف را عملیاتشان لحظه آخرین در چرا که بود شده فرهاد پاپی جوری

 .است کرده

 را او باراین هاآن مبادا تا شود، خارج کشور از زودتر چه هر خواستمی او البته. بود الزامی سوئد به اردشیر رفتن بنابراین

 امکان هک بطوری. بود بینی پیش قابل غیر آدم فرهاد زیرا کنند؛ معرفی جاسوس یک عنوان به واقعی امنیتی مقامات به

 خانه وئدس به رفتن قصد به بعد روز اردشیر دلیل همین به. بخرد دولتی دستگاه در را کسی هر فراوان پول وعده با داشت

 برگشتن و رفتن و بود دور مسیر زیرا نروند؛ فرودگاه به اشبدرقه برای کرد خواهش خانواده از او. کرد ترک را پدرش

. ودب سخت خیلی بوسیدندمی را او اشک از پر چشمان با صبرانهبی که مادرش و شقایق از دوری. کردمی خسته را هاآن

 .آورد بدست را پسرش بخشش بود، توانسته تازه سال سی از بعد که بود پدرش از دوری آن از تر سخت

 و خواهر اما شدند؛ کنجکاو مادرش و پدر حتی که طوری کردمی پچ پچ شقایق با و بود بیدار را شب تمام اردشیر

 .نداشتند پدر کنجکاوانه هاینگاه و مادرشان پی در پی هایسوال برای توضیحی برادرهیچ

 خانم کوکب به رفته اتاقش به استراحت برای او کردمی فکر که مادرش و رفت خود اتاق به برادرش رفتن از پس شقایق

 دند،بو نتوانسته شانکدامهیچ که بود شب چند زیرا بخوابند؛ کمی هاآن تا کند آماده دو ساعت برای را ناهار که گفت

 به شقایق و اردشیر تازه رفتند خود هایخانه به اردشیر اصرار با هابچه همه وقتی نیز قبل شب. بگذارند هم روی چشم

 از قبتمرا برای اردشیر رفتن از بعد باید که کارهایی مورد در شب تمام و رفتند باال طبقه سالن به مادرشان و پدر همراه

 .کردند صحبت میشد، انجام خانواده

 خارج و کارخانه فروش مورد در باید. میگم دارم بازهم: گفت همسرش به رفتمی باال هاپله از که طورهمان خانم مریم

 .گفتیممی اردشیر به کشور از شدن
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 چی داریوش که دیدی بگم، بار چند عزیزم: داد جواب دلخوری با. بود شده خسته جمله این شنیدن از که خان همایون

 شاید وریطاین. بگیم رو چیز همه گذشته اتفاقات درمورد هم شقایق به باید بگوییم، اردشیر به االن بخواهیم اگر گفت

 . شود پشیمان کارخانه فروش از شقایق

 رو ودتونخ خوادنمی: گفت و زد تلخی لبخند سخنان این شنیدن با بود منزل از خروج آماده پوشیده لباس حاال که شقایق

 .فهمید خواهم را چیز همه امروز من کنید، خسته

*** 

 باورم :گفت خود با و ایستاد داشت فاصله او آموزشگاه تا کوچه یک که اتومبیل فروش نمایندگی و تعمیرگاه درِ کنار

 ور جااین آدرس آیا پرسیدممی کریم بابا از هم من اگه دونمنمی. بودی نزدیک من به قدراین مدت همهاین که نمیشه

 بوده؟ سخت برایش دادن اردشیر به رد جواب فقط اینکه یا داد؟می بهم

 شقایق مشام به جا یک را بنزین و گریس و روغن بوی که ایژولیده اندام الغر ساله هجده هفده، پسر وقت همین در

 زا کردی گم را بهشت راه ببینم.. ماشاا: گفت لب زیر و کرد برانداز را او پای تا سر ریزش ایقهوه چشمان با. رساند

 آوردی؟ در سر اینجا

 فرمودید؟ چی: پرسید و انداخت او به ایکنجکاوانه نگاه شقایق

! ریمی در کار زیر از داری که باز مجید: گفت و شد ظاهر کار لباس با مردی پیر. کند باز دهان خواست پسرک کههمین اما

 بیار؟ چایی برو نگفتم مگر

 نشد؟ که مزاحمتون. حرافه خیلی ببخشید: گفت و کرد شقایق به رو سپس

 من گوب خرابه ماشینت اگه: گفت بشنود شقایق خود فقط که آرام صدایی با دانستمی را نامش شقایق حاال که پسرک

 کنم؟ بازدید بیام

  ببینم؟ را بهپور آقای تونممی: گفت پیرمرد به خطاب او به اعتنابی شقایق اما
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 متنع آقا یا من یا خواهیدمی اگه. بینهنمی رو هامشتری رئیسمون: داد جواب مجید که بود نکرده باز دهان هنوز پیرمرد

 .کنیممی بازدید رو ماشینتون میاییم

 قتو جنابعالی نکرده الزم: گفت و ایستاد مجید کنار شد ظاهر کجا از نفهمید شقایق که رعنایی جوان وقت همین در اما

 ینا خودمون ما کنید رسیدگی مملکتی کارهای به ببرید تشریف شما. بدید هدر هاماشین بازدید برای رو عزیزتون

 .دیممی انجام را افتاده پا پیش کارهای

 هم ماش. خان امیر میرم دارم: گفت فریاد با و شد رد شقایق جلوی از فشنگ مثل. بود شده شوکه امیر دیدن با که مجید

 خواستی؟می چایی

 .شد ناپدید محوطه در سرعت به و

 خود موتور با جا همه اواخر این که را جوانی چهره ناباوری کمال در و کرد نگاه میشد نزدیک او به که را امیر شقایق

 .شناخت کرد،می همراهی را شهرام

 حق امیر. بود عجیب روز وقت آن در همآن جاآن در شقایق دیدن. زد خشکش هاگرفته برق مثل شقایق دیدن با امیر

 خود به دید را هامشتری از بعضی و کارگران کنجکاو نگاه وقتی اما کند تعجب او دیدن از طوالنی غیبت این از بعد داشت

 .بریم بیا... اینجا؟ آمدی چرا سالم: شد نزدیک شقایق به و آمد

 .ایستاد ورودی در کنار آهنی هایپله پائین و رفت او دنبال به سکوت در شقایق

 آمدی؟ بگم بهش خواهیمی... باالست: انداخت هاپله باالی به نگاهی امیر

 .خواهدنمی که کرد اشاره سر با نداشت زدن حرف قدرت شقایق

 بعد ربا اولین برای امروز همین. نشو ناراحت کرد بداخالقی اگر. نداره خوبی حال اصال اواخر این: گفت و پذیرفت هم امیر

 قدرچ بالتکلیفی و تو از دوری که دونممی. نشدم ناراحت من البته “اخراجی ”گفت و زد داد من سر دوستی سال بیست از

 گرانن باال، برو باش زود نکن معطل پس. میشه روبراه چیز همه مطمئنم هستی اینجا که حاال ریخته بهم رو اعصابش

 .یادنمی باال هم کسی تنهاست نباش
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 عصبانیه؟ میکنی فکر: پرسید نگرانی با شقایق

 .ببخشه رو تو نداشت امکان بود جاش کس هر. بردی جنون حد سر تا اونو تو باشه؟ نباید: گفت و زد لبخند امیر

 بخشیده؟ رو من یعنی: پرسید دلگرمی با شقایق

 دونه؟می کی: کرد نگاه شقایق نمناک هایچشم به امیر

 .باش مراقب لیزه هاپله. آمدی که خوشحالم: گفت او کردن آرام برای سپس

 متس به خودش و داد نشان او به میشد منتهی تعمیرگاه محوطه باالی اتاقک به که را فلزی هایپله دست با سپس

 داریم؟ بازدید تا چند امروز نعمت آقا خوب: گفت و رفت پیرمرد

 نتهایا آلومینیومی در به تا رفت باال پلهها از احتیاط با بود گفته او که طورهمان و آمد خود به امیر شدن دور با شقایق

 بکشید راست به لطفا کشویی در) بود شده نوشته آن باالی که داشت قرار رنگ سیاه دستگیره یک در روی. رسید هاپله

.) 

 .کوبید در به لرزدمی سرما از کردمی فکر که هاییدست با سپس. کند جمع را شجاعتش تا کرد مکث کمی

 .تو بیا: داد پاسخ خشم از پر صدایی قرن یک از بعد

 همین دنبو بهتر آیا پس. است عصبانی خیلی صدا صاحب که بود واضح کامال اما. بود او صدای حتما این لرزید شقایق

 گشت؟بازمی او دیدن برای دیگری روز و میکرد فرار االن

 ودمخ من کنی، صحبت بهپور آقای با زودتر هرچه باید تو عزیزم ببین: افتاد اردشیر هایصحبت یاد به فکر این با

 داشتم متصمی من البته. برگردد کی نبود معلوم و بود شده خارج دفترش از کاری برای چون کنم مالقات رو اون نتونستم

 و وبر دیدنش به زودتر چه هر تو. ندارم را کاراین فرصت من که حاال. شد مانع بازداشتم که ببینم روز همان عصر را او

 فهمیمب تونیممی ما ترتیب این به کن سوال او از تصادفت قبل اتفاقات مورد در سپس و ماهه چند غیبت این مورد در اول

 .اندگفته تو به دروغ همهاین مدت این در نرگس و داریوش چرا



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 249 

 تو؟ نمیری چرا: رسید گوش به ها پله پایین از مجید صدای که بود شده غرق افکار این در شقایق

 گیرهدست روی را لرزانش دست پس. بماند منتظر در پشت ابد تا توانستنمی او آمد خود به سوال این با بیچاره دختر

 .کرد باز را کشویی در و گذاشت رنگ سیاه

 یجلو چوبی کمد چند و جنس همان از ایکاناپه رنگ، ایقهوه چرمی صندلی چند و میز دو با ساده اتاقی در، شدن باز با

 چیزی ودب شده تابیده هاآن به خارج نور که اشیایی از غیر داشت قرار روشنایی در که شقایق. شد پدیدار شقایق دیدگان

 . ندید

 کت ایقشق. نداشت تن به کت. برگشت بود دوخته خیابان به چشم پنجره روبه که بهپور شهرام در، شدن باز با همزمان

 ندید با فشرد،می را اشورزیده بازوهای داشت تن به که رنگی خوش سبز پیراهن. دید رختی چوب به شده آویزان را او

 سمت به را او و گرفت محکم را شقایق بازوی پرید در سمت به خوشحالی با بعد و شد شوکه اول در، یآستانه در شقایق

... ردارس یاغی دختر به، به: بست را در و چسباند اشمردانه سینه به را او. کرد حلقه او کمر در را دستش یک. کشید خود

 کجایی؟ هست معلوم... بشم سیاهت هایچشم این قربون... من جلد کبوتر تو بیا... آشنا امسال دوست پارسال

 شد چطور وقت همهاین از بعد: ریخت سرش بر را هایشسوال باران فشردمی خود به را او توجه بدون که طورهمان و

 خوب،... شده؟ تموم چی همه که بگی و بدی را بازت قمار عموی پسر اون با عروسیت کارت آمدی حتما افتادی؟ من یاد

 اومدید؟ جا این تا و دادید زحمت خودتون به چرا شما گفت پیش ماه چهار همان گرامیتان برادر که رو این

. شد دور قدم دو و کرد رها اورا خوشونت با. است معذب ازاندازه، بیش نزدیکی ازاین شقایق که کرد حس.کرد مکث

 اتاق بلم نزدیکترین پشتی و زد چنگ نیفتد کهاین برای. شد شکسته جذابش چشمان طلسم کرد، رها را او شهرام وقتی

 حالت آن در ماندن تمایل. سوزاند را اشکرده یخ صورت نفسش گرمای بود، کرده گیجش بهپور گوچی عطر. گرفت را

 . کرد اششرمنده

 بگیرم؟ رو وقتون لحظه چند... تونممی: آمد خودش به

 داص این و نگاه این انگار. خورد گره شقایق سیاه و درشت چشم در عسلیش چشمان نگاه. انداخت او به نگاهی شهرام

 .عشقم دارم وقت تو برای ابد تا من: برد آسمان به و کرد بخار را او ماهه چند خشم تمام
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 تگذاش میز روی بزرگ لیوان یک با و کرد باز را آن در برداشت یخچال از میوه آب بطری یک رفت یخچال سمت به بعد

 محبت اب بیشتر که آرام لحنی با و شد شرمنده خود توجهی بی از. ایستاده هنوز شقایق که شد متوجه لحظه این در تازه.

 .بشین بیا... بایستی؟ جاهمون خواهیمی: پرسید ناراحت تا بود

 کشدست وجود با که دستانش و گذاشت زانوانش روی بر را کوچکش کیف. نشست او روبروی و داد تکان سری شقایق

 یوهم آب ریختن هنگام شهرام کشیده انگشتان به که طورهمان محترمانه لحنی با و کرد گره هم در را بود زده یخ چرمی

 .کنم خواهی عذر شما از شدم مزاحمتان اینکه برای اول باید من بهپور آقای: گفت بود دوخته چشم لیوان در

 بود ردهک سکوت او کهاین نه مگر. بشنود را شقایق صحبت بقیه تا بود ساکت او ولی برد شهرام صورت از رنگ جمله این

 او شدمی عصبانی شهرام که بار هر قبال که طورهمان گذشته مثل درست بریزد؟ بیرون را خشمش عصبانی مرد این تا

 ارهبیک به را او خشم و نگرانی و ناراحتی همه جمله دو با بعد و بکشد فریاد خواهدمی چقدر هر مردش تا کردمی سکوت

 .بوده عصبانی چرا آوردنمی یاد به شهرام حتی که طوری کردمی دور

 که افتاده زیادی اتفاقات مدت این در: داد ادامه و کرد صاف را صدایش شهرام دارمعنی سکوت به توجه بدون شقایق

 تا نیدک کمکم دارم تقاضا شما از و بشم مزاحم شدم مجبور مسائل بعضی دانستن برای من. هستید خبربی هاآن از شما

 .بفهمم را حقیقت

 حال هر در. برساند را منظورش چطور دانستنمی بازهم. بود کرده تمرین بار صد را جمالت این گفتن شقایق کهاین با

 متوجه که طوری. بود او کتابی جمالت و مودب لحن به حواسش و هوش تمام و گویدمی چه او که نفهمید اصال شهرام

 .فشردمی بهم خشم از را هایشدندان چطور نشد

 او ضعو اما میدید؛ آورد، فرود چیزی بر محکم بود آماده که را اشکرده گره دستان نبود گیج و دستپاچه قدرآن شقایق اگر

 ودب دوخته چشم میوه آب لیوان به افکنده سری با هم هنوز که شهرام سکوت دانستنمی او زیرا نبود؛ بهتر جوان مرد از

 .کردمی نگرانش بیشتر مسئله این و دارد معنایی چه

 کنم؟ تانکمک حقیقت کدام به شما رسیدن برای باید فرمودید: شکست را مرموزش سکوت شهرام وقت این در

 .کرد درک را جمله این در پنهان نیش شقایق
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 کرد کرف همزمان و زد زل سرد آبمیوه لیوان به شقایق. داد سُر او جلوی میز دیگر سمت به را لیوان انگشت نوک با شهرام

 ."میداد بهم گرم نوشیدنی یک کاش"

 مرگ زا بعد کردی فراموش کنیم؟ ازدواج باید نشده دیر تا گفتم پدربزرگت مرگ از قبل که کردی فراموش: غرید شهرام

 وشگ حرفم به کنیم؟ ازدواج هم با بتونیم تا بدی را هاآن سهم و بفروشی رو کارخونه دادم قَسَمت بار چند پدربزرگت

 کنه؟می دور هم از رو تو و من کارخانه این نگفتم. نکردی

 ادامه و دبو گذاری گله روی از فقط میزد، که هاییحرف تمام کهاین مثل. بود دلخور باشد، عصبانی کهآن از بیشتر شهرام

 .نکردم باور رو حرفش ببینی رو من خواهینمی گفت داریوش. کردی پنهان رو خودت! دوماه. ندیدمت ماه دو: داد

 او ونهگ انگشت نوک با و آورد باال را راستش دست. نشست شقایق کنار و زد جستی میز سمت آن از بارهیک وقت این در

  ببینی؟ رو من خواستینمی واقعا: پرسید عاشقانه لحنی با و کرد نوازش را

 از هک کشید عقب را خود کمی بود شده نزدیک او به اندازه از بیش شهرام چون و داد تکان منفی عالمت به سری شقایق

 .نماند پنهان جوان دید

 ندادی؟ جواب را هاتایمیل چرا کردی؟ خاموش را تلفنت چرا پس: پرسید و کرد پنهان حرکت این از را رنجشش شهرام

 نفرستادی؟ پیغامی هیچ چرا

 یرز را او زیبایش چشمان با که همانطور و برگشت خود جای به کند خارج مُعذب حالت آن از را شقایق کهاین برای بعد

 نلند رفتی مادرت با که گفت نمیگه، من به خودش رو هاحرف این چرا که پرسیدم کوروش از وقتی: گفت داشت نظر

 .برادرت دیدن

 خارج؟ بودی رفته واقعا: پرسید خودمانی لحنی با و

 اردشیر؟ پیش رفتم من که گفت کوروش:  پرسید تعجب با بود شده شوکه که شقایق

 کیی این کردممی فکر. درآمد آب از زرد تو که هم برادرت این: زد آمیز تمسخر لبخندی و داد تکیه مبل پشتی به شهرام

 .نمیگه دروغ
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 هک هست خوشگل حاال. کند توهین برادرانش به کردمی جرات چطور آدم این. آورد جوش به را خونش او تمسخر لبخند

 این اطالعات گرفتن خاطر به که بود ناراحت خودش از دل در. کند قضاوت او یخانواده مورد در نداشت حق. هست

 .بودند گفته دروغ خیلی هم شقایق خود به اشخانواده زیرا داد؛می حق هم او به طرفی از اما دهد؛نمی جواب را توهین

 .کردمن باور بازهم کنی، ازدواج فرهاد با خواهیمی گفت تون خان داریوش وقتی: کرد بیشتر را جسارتش شقایق سکوت

 یشک کنیدمی جستجو را هامغازه حلقه خرید برای که دیدم رو شما وقتی اما: زد زل شقایق چشمان در و شد خم جلو به

 .نماند باقی برایم

 قمار کی به من: داد ادامه سردی با شهرام اما کند؛می اشتباه که دهد توضیح خواست شقایق نبود سکوت جای دیگر حاال

 یعنی شده بریده شما خانه از پاش کردممی فکر شد؟ پیدایش کجا از دوباره نفهمیدم اصال... بودم باخته شارالتان باز،

 اون... کردممی اشتباه اما. برگردد دوباره کردم،نمی فکر زد بهش پدرت تولد شب کوروش که مفصلی کتک از بعد

 .میدیدمش دوباره باالخره و شماست همخون

 این از شاید.بزنم حرف هم من بگذارد کاش ای: گفت می خود با و فشردمی بهم بیشتر را اشکرده گره دستان شقایق

 .بردارد دست ناعادالنه های قضاوت

 و تعمیرگاه محوطه به جاآن از و گرفت قرار میزش پشت. شد بلند جایش از باشد خوانده را او فکر کهاین مثل شهرام

  خونه؟ نیامدی چرا... اینجا بیای کردمنمی فکر: پرسید قدیمی دوست یک مثل سپس. کرد نگاه کار به مشغول کارگران

 یداپ برام اردشیر هم رو اینجا آدرس... نداشتم آدرس: داد جواب گیرد بدست را سخن رشته شقایق تا بود خوبی فرصت

 . کرد

 فراموش هم را کارم محل و خونمون آدرس دیگه حاال کنی؟می مسخره منو: پرسید ناباوری با و برگشت بارهیک شهرام

 کردی؟

 نیاد سر آن از خان اردشیر که نداری رو کردی مبله خودت که ایخونه آدرس واقعا کنهمی فکر ندونه هرکس: شد عصبانی

 برگشتند؟ سال همهاین از بعد چطور شما بزرگتر برادر این خوب... کرده پیدا برات و آمده
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 برگشته؟ ایران به من آدرس کردن پیدا برای که نگو: داد ادامه آمیز تمسخر لبخند همان با دوباره و

 ماش از خواستممی من... بزنم حرف من گذاریدنمی اصال که شما: گفت و برخواست خود جای از شد تمام شقایق طاقت

 والس کنید، توهین بزنید، حرف خواهیدمی هرچه باشه. دارید کمک به احتیاج من از بیشتر شما انگار اما بگیرم؛ کمک

 زاحمم کاری چه برای که بگم بتونم، هم من شاید آنوقت بگید، من به شد تمام هاتونسوال و هاتوهین وقتی... کنید؛اما

 .شدم شما

 هردو دست دو با رساند او به را خودش. شد شرمنده خود گیمالحظهبی از شهرام. بود رنجش و التماس از پر صدایش

 رنظ به عجیب هاتحرف آخه عزیزم، ببخشید. دادم دست از رو اختیارم. متاسفم: گفت خواهی عذر با و گرفت اورا بازوی

 .میگی چی فهممنمی. رسهمی

 یکار چه برای بگوید، تواندمی باالخره که داد نوید خود به پس بود عشق از پر حاال او گیرای صدای. شد آرام شقایق

 داشتی؟ دوست رو من چقدر: پرسید آرامی به و آمده

 االب کامال را سرش و رفتمی ترعقب کمی باید شقایق بنابراین. بود بلندتر شقایق از قدش. کرد نگاهش شهرام

 طوری گرفت پریشان دختر از را حرکت قدرت اشکننده گیج عطر و گرم نفس اما ببیند را او چشمان بتواند تا گرفتمی

 تم،داش دوستت چقدر بپرسی دیگه بار یک اگه که دارم قدردوستتآن: کند بغلش دوباره تا داد جسارت شهرام به که

 مه دیگه بار هزار بخواهی تو اگر و کردم ثابت قبال رو این. دارم دوست جونم اندازه به رو تو هنوزم من... میشم دیوانه

 شوهریم و زن قانونا االن ما ناسالمتی شما، نگو من به قدراین هاغریبه مثل دیگه کنممی خواهش پس. کنم ثابت حاضرم

 .بودی من همسر هم شرعا کردینمی قولی بد تو اگر و

 گذاشت او سینه روی را راستش دست. کردمی بیان معطلی بدون و االن همین را مطلب اصل باید شقایق. بود وقتش حاال

 دست فشار با زیرا کرد وارد را ضربه که بود شقایق این اما شرم، از او و شوق از شهرام لرزیدند هردو تماس این از

  .کنید گوش من به لحظه چند فقط. کنید قطع را من صحبت کهاین بدون لطفا بهپور آقای: راند عقب را او ظریفش

 رشکا میز به و شد دور شقایق از آرام. آمد خود به میکرد بازی شقایق بازوی با انگشتانش نوک با هم هنوز که شهرام

 جدیدیه؟ بازی چه دیگه این ببینم بدید ادامه! سردار خانم گوشم سراپا من بفرمایید: داد تکیه
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 و برادرهایم و خواهر یعنی کردند، پنهان شما از که چیزی. نیست کار در جدیدی بازی نه،: داد جواب دلخوری با شقایق

 .مادرم و پدر طور همین

 .نشود شوکه شهرام که کند شروع را موضوع چطور که بود نکرده فکر اصال. شد درمانده شقایق

 فشار یکم با و کرد راهنمایی مبل سمت به را او و گرفت پشت از را اششانه. رفت سمتش به دید را شقایق نگرانی که او

 آروم سپ نداری؟ برام خوبی خبرهای پیداست که طوراین من کوچولوی ببین: گفت و نشاند مبل روی بر هایششانه بر

 .کن تعریف رو چیز همه اول از و باش

 برای بگه توانستنمی ابد تا دادمی ادامه طورهمین اگر اما شد؛ محسور هم باز کرد نگاه او چشمان به قدردانی با شقایق

 .آمده چه

: کرد روعش سوال این با و گذاشت کیفش توی و درآورد دست از آرامی به را هایشدستکش کشید عمیقی نفس بنابراین

 بود؟ موضوعی چه به راجع شهریور بیستم شب در ما مکالمه آخرین دارید یاد به شما

 کردی خاموش را تلفنت فرداش که شبی همان مکالمه؟ آخرین: داد جواب اما نفهمید نامفهوم سوال این از چیزی شهرام

 شدی؟ ناپدید و

 .داد تکان مثبت عالمت به سری شقایق

 با لبتها... کنیم صحبت مهم موضوع یک مورد در تا بیایی خواهیمی که گفتی شب آن... یادمه عزیزم بله: داد ادامه شهرام

 راغس من نخواستی خودت وقتی تا گفتی تو اما بگیرند؛ رو آمدنت جلوی هم باز زدممی حدس زدی شب آن که هاییحرف

 ار تلفنم جواب مان همیشگی برنامه طبق یازده ساعت شب وقتی و کردم صبر شب تا روز اون منم... نرم اتخانواده

 چه و یهست کجا تو که کردند پنهان من از هاآن و گرفتم تماس اتخانواده با طبع به. افتاده اتفاقی که شدم متوجه ندادی

 .ببینی رو من خواهینمی تو که دادندمی جواب یک فقط و کنیمی کار

 بعد؟ و: پرسید تعجب با شقایق
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 نتونستی و گرفتی جدیدی تصمیم حتما کردم فکر گفتند هاآن که چیزهایی با خوب... بعد؟: باشد صبور کرد سعی شهرام

 .دونیمی خودت که هم رو اشبقیه. فرستادی واسطه علت همین به بگی بهم رو در رو

 نیامدم؟ قرارمون سر چرا من دونیدمی شما خوب: پرسید شقایق کرد سکوت شهرام وقتی

 .گفتند بهم هاییدروغ چه برادرهات که گفتم االن همین شنوی؟نمی: گفت و کرد نگاه او به تعجب با شهرام

 نفر دو شدم خارج نقد پول با بانک از من که وقتی روز آن. بگویم برایتان من بگذارید پس: داد جواب معطلی بی شقایق

 .بردند را کیفم و کردند حمله من به سوار موتور

 ندادی؟ خبر من به چرا پس شد؟ حمله تو به: پرسید متعجب تا بود شده نگران بیشتر که شهرام

 و شدم بیهوش من چون: داد ادامه نداشت باور هم خودش که خونسردی با پس بود رسیده مطلب اصل به حاال شقایق

 .رساند بیمارستان به مرا کوروش برادرم

 .نشده تمام هنوز: گفت و آورد باال را دستش نکند قطع را صحبتش شهرام اینکه برای و

 عاواق من عزیزم: گرفت دست در را او دستان تابانهبی. رساند شقایق به را خود نبود ای ساده کار شهرام کردن آرام اما

 رو نم کنممی خواهش....  عشقم متاسفم... کنندمی پنهان رو چیزی یک دارن برادرهات که فهمیدممی باید نداشتم خبر

 ندیدی؟ جدی صدمه که تو... ببخش

 جوان ماا کند؛ رها را دیگرش دست شهرام تا کرد صبر و کشید بیرون او گرم انگشتان میان از را دستش یک آرام شقایق

 اما وبم؛خ االن که میبینی: گفت و آورد خودش به را او تا خواست شقایق بنابراین. نشد حرکت این متوجه اصال آشفته

 .کن گوش و بنشین میکنم خواهش پس. بدانی باید تو که هست مهمی موضوع

 .بود شده خودمانی لحنش

 .بگو زودتر خوب. کنیمی نگران را من داری: گفت و کرد رها را شقایق دست شهرام

 .آمدم بهوش دیر خیلی من روز آن: بزند را آخر ضربه شقایق که بود وقتش حاال
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: داد دامها و ببیند او چشمان در را صحبتش اثر خواستمی. کرد نگاه شهرام چشمان به مستقیم. کرد مکث کمی اینجا در

 .رو خودم حتی شناختمنمی رو کسهیچ. بودم برده یاد از رو گذشتهام تمام آمدم بهوش وقتی

 .دادمی معنی چه هاحرف این نداشت تحمل دیگر میشد گشادتر لحظه هر شهرام چشمان

 امخانواده :کند تعریف را ماجرا آخر تا گرفت تصمیم پس نداشت برگشتی راه بود شده شهرام آشفته حال متوجه شقایق

 نم به چیزی هیچ ما مشترک گذشته و شما به راجع امروز تا و کردند دور من از را بود شما به مربوط که چیزهایی یهمه

 توقهیچ من. آمدنمی ایران به من از ماندن خبربی خاطر به اردشیر بزرگم برادر اگر اما نکنید؛ باور شاید. نگفتند

 .کنم پیدا رو شما تونستمنمی

 به یدست. کرد کالفه بیشتر را جوان مرد بود زمان آن در او حال نکردن پیگیری برای شهرام به ایطعنه که آخر جمله این

 و باال دفترش کوچک اتاق در قدم چند برخواست. کرد خارج داشت، که مرتبی حالت آن از را هاآن و کشید موهایش

 امروز ایقشق علت همین به پس. میزد داستان این به تائید مهر او رفتار اما بود؛ مشکل شقایق هایحرف باور رفت پایین

 به مشترکشان گذشته از چیزی االن شقایق آیا کردند؟می کار چه باید حاال. کردمی صحبت او با رسمی و سرد طوراین

 .برگشت اشحافظه موقع چه بود؟ آورده یاد

 .پرسید خجالت با را هاسوال این

 .ندارم یاد به چیز هیچ: داد جواب و کرده درک را او موقعیت شهرام که شد متوجه شقایق

 ...من که شدید متوجه کجا از پس: پرسید کنجکاوی با شهرام

 دارم؟ تو با رابطهای یا و هستم تو خواستگار و دارم دوستت من که شدی متوجه کجا از که بگوید خواست

 مورد در را چیز همه هاآن در که بودم فرستاده اردشیر برای ایمیل چندتا: داد توضیح دید را او سکوت وقتی شقایق

 .دادم توضیح براش خودمون
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 یکم هاایمیل اون با: داد ادامه طوراین. دهد تغییر را حرفش توانستنمی دیگر اما شد؛ شرمنده خودمان کلمه گفتن از

 یپ زندگیم در شما حضور به که کرد کمک خاطراتم دفتر در شما از عکس یک البته. کردم پیدا اطالعات شما به راجع

 .دانمنمی چیزی این از بیشتر اما ببرم،

 وابج کلک این. عشقم خیالبی: گفت سپس لرزاندمی را شقایق دل همیشه که لبخندهایی آن از زد لبخند جوان بهپور

 ...مشترک فیلم و عکس همه اون با. کن پیدا خودت به امعالقه درصد فهمیدن برای دیگه راه یک. نمیده

 .هستم جدی کامال من بهپور آقای: پرید صحبتش میان لبخندی هیچ بدون شقایق

 .نکن اذیت خانمی دیگه بسه: کرد جمع را هایشلب شهرام

 .هستم جدی واقعا من: کرد تکرار شقایق

 خواهش؟ کنیمی شوخی که بگو. میشم ناراحت بدی ادامه هم باز اگه: کرد سماجت شهرام

 .نیست طوراین اصال: داد جواب مکث بدون شقایق

 .کنی فراموش را او و باشی کسی عاشق بود ممکن چطور. کند فراموش را او شقایق نداشت امکان. شد گیج شهرام

 .داشت را او با گذاشتن سرسربه قصد شقایق شاید

 .نزن حرف طوریاین شقایق ترسممی: کرد التماس شهرام

 .یادنمی یادت خودمون یگذشته از هیچی یعنی: داد ادامه دلخوری با

 .هیچی: داد جواب پیش لحظه چند سردی همان با شقایق

 چطور. بود شوخی هااین یهمه. کرده فراموش را او عشقش که کند باور تا کشیدنمی مغزش بود کرده قاطی شهرام

 .ندارد یاد به او از هیچی که گفتمی راحتی همین به داشت دوست را او همهآن که شقایقی

 هب برگشته اتحافظه حاال بودی برده یاد از را چیز همه مدت این هم اگر. نکردی فراموش رو من تو. کنمنمی باور: شهرام

 .آمدی االن خاطر همین
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 .گرداند راست و چپ به را سرش منفی عالمت به شقایق

 هیچ او به راجع که کسی بود بیگانه یک دختر این چیه؟ موضوع که فهمیدمی حاال نداشت فایده اصرار. خورد یکه شهرام

 چندنامه با مطمئنا و بود آورده بدست او مورد در کمی اطالعات نامه چند خواندن با فقط که کسی دانستنمی چیز

 که شخص این بود؟ داده دست از را خود شقایق واقعا او. رودمی گیج سرش کرد احساس. شد کسی عاشق شودنمی

 کوچکش؟ لبخندهای حتی صداش ظاهرش، بود شقایق شبیه که او بود؟ کی بود، نشسته روبرویش

 .بود نداده انجام هم باریک حتی سال سه این توی شقایق که کاری کرد؟می اذیتش داشت چرا پس

 .تهشکس او که فهمیدمی نباید غریبه این. باشد عادی رفتارش کرد سعی. ایستاده کار از قلبش کرد، فکر لحظه یک

 بدم؟ انجام شما برای تونممی کاری چه من حاال: رسید گوش به هادست دور از خشن و سرد که بود شهرام صدای این

 من به نتونست اردشیر... رو قبلی شقایق بشناسم را خودم خواهممی: گفت تردید با و شد او لحن سردی متوجه شقایق

 هک گفتند دروغ بهم مدت این در قدرآن هم خانواده افراد بقیه. دانستنمی من به راجع زیادی چیز هم او چون کند کمک

 . هستید شما بخواهم کمک او از میتونم که کسی تنها. کنم باور نمیتوانم بگویند هم راست این از بعد اگه حتی

 که نهای حرف این معنی خوب. شناختنمی را شقایق چون کنه کمک بهت نتونست اردشیر که گفتی: شد سنگ شهرام

 آمدی؟نمی من سراغ میدونست رو چیز همه تو مورد در برادرت اگه

 به قشعش دنبال به دختر این. بود عصبانی آمده او سراغ به اشگذشته دانستن برای فقط شقایق کهاین از کرد مکث

 .کند فاش را خانوادهاش هایدروغ بتواند و باشد داشته خبر گذشتهاش از که خواستمی را کسی فقط بلکه نیامده اینجا

 .بود نکرده فکر مطلب این به خودش شد شوکه شقایق

 قح میزد فریاد قلبش. بودند انداخته راه به را پرشوری بحث مغزش و قلب نشست میزش پشت صندلی روی شهرام

 لب. کنند اذیتت سردارها بدی اجازه نباید دیگه بره بگذاری بهتره داد فرمان آرامی به مغزش اما کنی؛ ناراحت را او نداری

  داری؟ دوست را من چقدر االن تو میپرسم من حاال. داشتم دوستت چقدر که پرسیدی: کرد باز
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 آمدمی شپی سوءتفاهم این و رنجاندمی را او ندارد دوستش که گفتمی اگر. بگوید چه دانستنمی. بود شده گیج شقایق

 مورد دارد دوستش که کردمی ابراز اگر و اتاقش مبلمان رنگ مثل پسنددنمی را شهرام دیگر و شده عوض اشسلیقه که

. شودنمی دارد، او از نامه چند و عکس یک فقط و شناسدنمی که کسی عاشق کسهیچ زیرا گرفت؛می قرار او تمسخر

 . نه قلبش اما باشد کرده فراموش مغزش او مثل کهاین مگر

 تراس شقایق اندام بر مو سردی از که صدایی با کرد بلند را سرش زد یخ قلبش که قدرآن. رنجاند را جوان سکوتش

 خترد همون هنوز آمده؟ بوجود زندگیت توی تغییری چه ما بین یعالقه بجز. شده عوض زندگیت توی چی: گفت کردمی

 شده عوض که چیزی تنها خودت، اتاق توی خودت، خونه توی ات،خانواده کنار هستی، خودت قبلی خانواده با پولدار

 دیگه سپ. نداره تو خوشبختی توی تاثیری هیچ من نبود و بود که فهمیدی حاال اتخانواده لطف به. زندگیته در من حضور

  خوای؟می چی

 یریتغی هیچ زندگیش گفتمی راست او. بالید خود به بود عاشقش مرد این کهاین از. گفت آفرین او به دل در شقایق

 این تخواسمی دلش شقایق و بود شده قطع هاآن ارتباط که بود این فرقش تنها بود قبل مثل درست چیز همه. بودنکرده

 چطوری؟ اما گیرد؛ سر از دوباره را ارتباط

 شناختن برای یا بود؟ آمده خودش شناختن برای واقعا آیا نبود؟ همین آمدنش واقعی دلیل آیا کرد فکر خودش با

 اش؟خانواده

 یزندگ به خواهممی: کرد بیان را دیگر کلماتی اجازه بی زبانش اما آمدم؛ تو خاطر به فقط من بگوید خواستمی دلش

 .برگردم قبلیم

 شما قبلی زندگی: داشت که بود چیزی داشتن هدفش همه نداشت؟ او به عالقهای دخترهیچ این واقعا رنجید شهرام

 هک است چیزی همان خانواده این و خانه این که می،خورم قسم من کنید، باور. دارید االن که است زندگی همین دقیقا

 .کنید زندگی قبل مثل خوشحالی با و برگردید پس. داشتید قبال شما

 دنبال به نبود الزم دیگر یعنی نداشت، عشق این به نیازی او گفتمی شهرام که طورآن اگر بود؛ جنگ در خود با شقایق

 کرف هاآن چرا ندارد؟ زندگیش در تاثیری گذشته دانستن که کردمی فکر اشخانواده مثل هم مرد این بگردد؟ خاطراتش
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 پایکوبی به شروع قلبش آمد می شهرام اسم وقت هر چرا پس بود طوراین اگر ندارد؟ عشق به نیازی او که کردندمی

 مغزش و قلب نقاط دورترین به و خوردمی سر رگهایش توی بودن او با آرزوی بود دیده را او وقتی از چرا کرد؟می

 تباهاش هاآن نه نکند؟ سرکشی طوراین دیدنش برای تا نداشت را چشمش اختیار شد، او دفتر وارد وقتی از چرا. رفتمی

 هک بود شده درست عمیق یحفره یک وجودش در اما بود؛ نکرده تغییری هیچ او ظاهری زندگی که بود درست. کردندمی

 حفره، ودخ قدربه که کسی. میکند پر نفر یک عشق فقط را جادویی حفره این دانستمی خوب او و میشد پر عشق با فقط

 . باشد نیافتنی دست و عمیق

 آغوش در و کردمی صحبت اردشیر با االن همین که خواستمی دلش چقدر. بود تنها واقعا او سوخت خودش برای دلش

 .گرفتمی پناه برادرش گرم

 دلش. کند کمک دختر این به توانستنمی او آوردمی برهان خودش برای شهرام طرفآن از. شد طوالنی شقایق سکوت

 وا شقایق. بودند برده هاآن. نداشت ای فایده جنگ این حال هر به. شود جنگ وارد سردار یخانواده با دوباره خواستنمی

 دهش عوض احساساتش گذشته یادآوری از بعد بسا چه و آورد یاد به را چیز همه که بکشد طول هاسال شاید و بود رفته

 هربان،م خوب، چقدر شقایق کهاین گفتن با توانستمی چطور کند؟ غریبه دختر این به توانستمی کمکی چه او. باشد

 تا ردک کمک دختر این به داشته، را یافت فرد یک در میشد که دیگری خوب خصلت هر و بود کماالت و فهم با و شیرین

 .بود کامل زن یک او شقایق. نمیشد او خود اما گرفت؛می یاد را خصوصیاتش از بعضی شاید. شود او مثل

 دیگر الس بیست مادرش اگر شاید البته ساخت؟ دوباره را او مثل کسی نفر، یک خصوصیات به راجع توضیح با میشد آیا

 .گرفتمی جان او وجود در شقایق هایخوبی از کمی دادمی آموزش و کردمی تربیت را او

 پیدا تو لمث را کسی توانممی که بگوید او به و بشکند داشت دوست بیشتر جانش از که را دختری دل خواستنمی شهرام

 که ردکمی کاری باید نداشت ایچاره اما نخواهدیافت؛ شقایق همچون کسی بگردد، را دنیا همه اگر که بود مطمئن او. کنم

 .شود خوشبخت باالخره دو آن از یکی شاید برود خودش راه به او

 گرده؟برمی اتحافظه اصال. کردند کار چه اتانحافظه برگشتن مورد در دکترها نگفتید: پرسید پس
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 دونمیم فقط. ندادند من به امحافظه برگشتن برای قولی هیچ هاآن: بود سرش توی چی مرد این کرد نگاه او به تعجب با

 .بیارم یاد به رو چیز همه جاهمین و االن همین ممکنه بخواهد خدا اگر که

 .بیارید بیاد نتونید وقتهیچ شاید یا و: شد جدی شهرام

 یامید هیچ نباید برنگردد، اتحافظه اگر بگوید خواستمی او. داشت بدی معنی حرف این شکست، دلش بود، درست

 .باشی داشته بودن من با برای

 .آوردیاد به را گذشته توانستنمی فعال او بود چه هر. نشود ریختمی فرو چشمش از که اشکی متوجه شهرام کرد سعی

. نیست من همسر زن این: زد نهیب خود به اما کند؛ پاک را هایشاشک و بگیرد آغوش در را او خواستمی دلش شهرام

 .باشیم هم با ما نخواست هم خدا حتی. نیست او درآورم خود همسری به داد اجازه من به دادگاه که دختری یعنی

 به گمب باید و کنم کمک شما به تونمنمی من متاسفم: بزند را آخر حرف و کند جمع را شجاعتش کرد سعی حال این با

 .هستید نفر یک فقط شما و متحدند هم با هاآن چون نجنگید تانخانواده با دیگه بهتره من نظر

 را بغضش. کند التماس او به نداشت دوست. ببیند را هایشاشک شهرام خواستنمی انداخت پایین را سرش شقایق

 با ماا کند؛ صحبت او با ضعفی هیچ دادن نشان بدون خواستمی دلش خیلی برخواست سختی به مبل روی از. داد قورت

.. .بگیرید من از را امخانواده انتقام خواهیدنمی شما که هستم مطمئن من: داد لو را او صدایش لرزش اول کلمات همان

 رو نم لطفا... جنگمنمی من که نیست معنی آن به این اما بشم؛ پیروز تونمنمی من و هستند متحد هم با هاآن درسته

 ماش از شدید متحمل من خاطر به که هاییسختی تمام برای. شدممی شما مزاحم موضوع این برای نباید. ببخشید

 .کنممی عذرخواهی

 ایشبر عطر این بوی بود، مطمئن. کرد پر را شقایق مشام دوباره تنش عطر. رفت طرفش به آرام. برخواست نیز شهرام

 .بود احساس بی و سرد صدایش اما کرد؛ نوازش را شقایق صورت قدمی، یک فاصله در هایشنفس گرمی. آشناست

 اتانهخانواد با خوادنمی دلم: بود پیچیده شقایق گوش در ورودش هنگام قبل ساعت نیم که صدایی مقابل نقطه دقیقا

 تشراس. بگیرد سر ازدواج این دهند،نمی اجازه قیمتی هیچ به که کشیدند نشان و خط برایم دادگاه در هاآن... شوم روبرو
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 بسنجد را شما و من ایمان تا بوده خدا خواست فقط این... باشند داشته دست حادثه این در هاآن که سخته باورش

 .شدم مردود امتحان این در من متاسفانه

 انآسم. گشود را آن و رفت پنجره سمت به او جستجوگر نگاه از فرار برای. کند نگاه شقایق چشمان به نداشت جرات

 مشهرا صورت و سر به قطره چند و خورد پنجره به باران قطرات اولین. گذشتمی شهر سر از سیاهی ابر و بود گرفته

 شمیهمان تا برگشت. نشاند فرو را خشمش شد، اتاق داخل که هوایی سردی. نخورد تکان پنجره جلوی از او اما پاشید؛

 به ختیس به که آرامی صدای با رسید در به وقتی رفت،می در سمت به او به پشت شقایق اما کند؛ سهیم آرامش دراین را

 .متشکرم دادید من به را وقتتان کهاین از. بهپور آقای خداحافظ: کرد خداحافظی رسیدمی گوش

 عدد دو کهاین مثل. نداشت نیز را پاهایش دادن تکان قدرت. نداشت را زبانش دادن تکان قدرت. نگفت چیزی شهرام

 .بودند بسته پایش دو هر به سنگین وزنه

 .بکشد نفس توانست شهرام وقت این در. بست خود سر پشت را آن و گذشت در از شقایق

 شقایق ندید با. داشتبرنمی هاپله از چشم و بود نشسته نویسی نام مخصوص اتاقک در بلند صندلی یک روی که امیر

 ارباین زد حدس شقایق پژمرده چهره به نگاه یک با و رفته تند هم باز شهرام فهمید، شد خارج اتاق از تنهایی به که

 ود،ب رسیده هاپله پایین به حاال که شقایق به را خود و شد خارج اتاقک از سرعت به پس. آمده پیش تریجدی موضوع

 .برمتمی خودم االن بیارم را ماشین بگذار. نرساند رو شما شهرام چرا میری؟ داری زود چقدر: گفت مقدمه بی و رساند

 فکر. گذارن تنهاش و پیشش برو لطفا. باشم تنها خواهممی نکشید، زحمت شما. ممنون: گفت و زد سردی لبخند شقایق

 .داره نیاز دوست یک با دل درد به کنم

 برایتان دبدی اجازه حداقل یا. پیشش میرم بعد برسانم را شما اول بگذارید نیست، خوب حالتون اگر: گفت تعجب با امیر

 .بگیرم تاکسی

 دنبال به .کند کار چه باید دانستنمی. بود بالتکلیف دید را او دورشدن امیر نداد جوابی اما میشنید را او حرفهای شقایق

 دیدش زا شقایق برگشت وقتی انداخت هاپله باالی به نگاهی. بود فکر در هنوز. برساند شهرام به را خود یا برود شقایق

 قدیمیش دوست. شد اتاق وارد. کرد طی را هاپله سرعت به پس. رفت طرف کدام از او نفهمید که طوری. بود شده پنهان
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 روبروی و کرد طی قدم دو با را مبل تا در فاصله. برده فرو موهایش داخل را دستانش و نشسته مبل روی که دید را

 بگیری؟ رو زبونت جلوی نتونستی کردی؟ کارش چه رفت؟ چرا: نشست شهرام

 تند،نگذاش مدت این اشخانواده که دونیمی هم خودت خوبه... دنبالش برو شو بلند: کرد گیجش بیشتر شهرام سکوت

 .بیاد

 ستفادها همیشگی حربه از موضوع اصل دانستن برای و کندمی اشتباه که فهمید امیر شد طوالنی شهرام سکوت وقتی

 :کرد

 .کن صدام داشتی کاری. برسم کارها به میرم کردم،می دخالت خصوصیت زندگی توی نباید خوام،می معذرت

 امتم. بودند دوست هم با که بود هاسال. شناختمی خوب را امیر. گرفت اشخنده اختیاربی انداخت او به نگاهی شهرام

 ودنب همخون به نیازی که برادری. بود نیز برادرش نبود، دوستش فقط او شناختندمی را یکدیگر قوت و ضعف نقاط

 هچ. دادندمی عذابش شقایق برادرهای مثل که داشت برادری اگر" کرد فکر خود با. باشد داشته دوست را او تا نداشت

 ایج دیگری کس هر داشت؟ صبری چه کشیدمی عذاب باید چقدر او. سوخت دختر حال به دلش مرتبهیک میشد حالی

 ینهم از که هم باز: کرد نگاه میشد خارج در از داشت که امیر به. " میشد تسلیم و آمددرمی پای از شاید بود دختر این

 .کن پیدا من از کشیدن حرف برای دیگه ترفند یک. کردی استفاده روش

 .شد منتظر و داد تکان سری. ایستاد امیر

 .کنم مشورت باهات میخوام بشین بیا: گفت و زد لبخند شهرام

*** 

 و رهمد افکارش. کردمی نگاه اطراف به شده وارد شهری به تازه که ایبیگانه مثل. گذشت ناآشنا هاییخیابان از شقایق

 به هتوج بدون. بود خیابان طرفآن کوچکی پارک کرد جلب را توجهش که چیزی اولین کجاست دانستنمی. بود آشفته

 کهآن از قبل رسید، خیابان دیگر سمت به که لحظهای درست. رفت پارک سمت به زدندمی بوق برایش که هاییاتومبیل



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 264 

 باران از خیس آسفالت روی الستیک شدن کشیده صدای.  کرد ترمز پایش جلوی ماشین یک بگذارد رو پیاده به را پایش

 .کرد جلب را توجهش

 ودتخ بود نزدیک جون احمق: گفت عصبانیت با و کرد خارج پنجره از را سرش بود کرده غلیظی آرایش که جوانی دختر

 .بدی کشتن به را

 آن از یکی که شنید اما شد؛ پارک وارد حرفی هیچ بدون و انداخت نگاهی کردمی رانندگی که دیگری دختر و او به شقایق

 .بود خوشگل چقدر ولی... بود؟ زده مواد... بود گیج: گفت دو

 و نبود توجهم اصال شقایق اما بود؛ شده خیس باران زیر فلزی نیمکت. رسید نیمکت اولین به شقایق. کرد حرکت اتومبیل

 اینکه مثل. کرد باریدن به شروع نم نم باران بود، شده خارج تعمیرگاه از او که ایلحظه از درست. نشست آن روی

 هایشاشک. شد شدیدتر باران بعد ساعت نیم. بود یافته گریه برای دیگران چشم از دور جایی و بود غمگین هم آسمان

 باران از فرار برای کس هر نداشت او به توجهی کسهیچ. شستمی را صورتش و بود شده مخلوط باران قطرات با

 را وا و بود شده فشرده سرما از هایشاستخوان. بود شده خیس کامال آمد، خود به شقایق گشتمی پناهی سر بدنبال

 از و رفت خیابان کنار به بود چروک شالش و خیس پالتویش برخواست نیمکت روی از. دادمی نشان قبل از کوچکتر

. داد ایینپ کمی را شیشه راننده و کرد توقف پایش جلوی تاکسی. کرد اشاره. میکرد عبور جاآن از تاکسی یک شانسش

 پاسداران؟ ببرید را من میشه: پرسید گونه بیمار صدایی با بود شده سرخ سرما از بینیش که شقایق

 برید؟ خواهیدمی خیابان کدوم. خانم پاسدارانه که اینجا:  پرسید و کرد اخمی راننده

 .هفتم نیستان خیابان برید: گفت و انداخت صندلی روی را خود و کرد باز را عقب در او سوال به توجه بدون شقایق

 باسمل نشدم باران متوجه. ببخشید: کرد معذب را او راننده خشمگین نگاه و کرد خیس را صندلی روکش خیسش لباس

 .برید زودتر لطفا فقط بشه جبران تا میدم پول بخواهید چقدر هر. شد خیس

 شقایق از ار کرایه برابر سه و کرد توقف سردار منزل جلوی بعد دقیقه پنج و نگفت چیزی دید را شقایق وضعیت که راننده

 .گرفت
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 به یفشک گشتن حس و بود زده یخ انگشتانش. گذاشت زنگ روی را دستش سپس شود دور تاکسی تا کرد صبر شقایق

 .نداشت را کلید دنبال

 .تو بیا زود شدی؟ خیس چرا مادر: کرد وحشت دید آیفون مونیتور در را او وقتی خانم کوکب

 .کند کمک او به تا رفت همکف یطبقه به سرعت به خودش و

 سوال هم همزمان که خانم کوکب و مادرش صدای. رفتمی گیج سرش.  رسید باال طبقه به چطور نفهمید شقایق

 .شنیدنمی را آوردندمی در را هایشلباس هم و کردندمی

 .نشده چیزی که هم حاال. گرفت شدت باران که زدممی قدم داشتم: گفت فقط

 گیرب گرم آب دوش یک برو. میخوری سرما مطمئنم. شدی آبکشیده موش مثل. نشده چیزی: زد تشر او به خانم مریم

 .کنهمی گرم شیر برات هم کوکب

 در تپش و نگفت چیزی حالاین با. کند فکر بهش راجع خواستنمی حتی شیر، اما بود؛ موافق گرم آب دوش با شقایق

 چشمش دریاچه سد انگار ریختمی اشک هم هنوز. کند خارج تنش از را سرما نتوانست هم گرم آب. شد ناپدید حمام

 .بگیرد را هایشاشک ریزش جلوی توانستنمی کرد،می سعی هرچه زیرا بود؛ شکسته

 هب را تصادفش خبر روز همان آنها اگر" کرد فکر ببخشد را هاآن توانستنمی داشت مادرش و پدر به که عشقی همه با

 ؟"میراند خود از اینگونه را او بازهم زندگیش مرد آیا. بودند داده شهرام

 .بیرون میام االن. نباشید نگران. خوبه حالم: داد جواب سختی به گرفت را سراغش و زد حمام در به مادرش وقتی

 شه؟نمی گرم آب چرا داره مشکل پکیج شاید: نبود گرم آب اما بود؛ پوشانده را آن سطح بخار. کرد نگاه حمام یآینه به

. آوردمی بوجود آوری چندش احساس و ریختمی عریانش پاهای روی موهایش از سرد آب قطرات. شد خارج حمام از

 مانشچش. ببیند آینه در را خود صورت توانستمی جاآن از. نشست تخت روی و بست موهایش به ایحوله پوشید لباس

 با کشید دراز تخت روی. کرده گریه فهمیدمی اول لحظه همان در دید،می را او کس هر که طوری. بود قرمز و کرده پف



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 266 

 راچ که دهد توضیح مادرش برای توانستمی کهاین مگر شود خارج اتاق از توانستنمی کرده پف سرخ هایچشم این

 .گریسته قدراین

 روی را شیر لیوان کوکب. پوشاند را هایشچشم بازویش با شقایق. شد اتاق وارد شیرگرم لیوان یک با خانم کوکب

 .بخور هم را شیر این. کن خشک رو موهات اول. نزنی خواب به را خودت بهتره... خوابیدی؟: گذاشت تخت کنار عسلی

 کمی یک. کنم استراحت خواممی. ببند هم رو در لطفا برو شما... خورممی حتما... ممنون: داد جواب آرامی به شقایق

 .میام شدم، گرسنه وقت هر... نکن بیدارم ناهار برای... امخسته

 اصال. کند صحبت او با نشود مجبور تا زد خواب به را خودش شقایق اما کشید؛ سرک اتاق به دوبار سردار خانم

 برداشت ار تلفن گوشی اندرفته خود اتاق به مادرش و پدر شد مطمئن وقتی. باشد تنها خواستمی فقط. نبود اشگرسنه

 Hello:شد نمایان اردشیر آلوده خواب چهره باالخره و خورد زنگ بار چند تلفن. گرفت را اردشیر یشماره و

 . جان اردشیر سالم: بود خوابیده اردشیر که بود چند ساعت مگر. شد متعجب شقایق

 افتاده؟ اتفاقی ؟ عزیزم هستی تو شقایق: زد زل گوشی مونیتور به و نشست تخت روی پرید اردشیر سر از خواب

 .باشید خواب ممکنه نبودم متوجه ببخشید. نشده هیچی نه: داد جواب شرمگین شقایق

 وقت ساعتی دو فرناز با مالقات تا دیدم. رسیدم تازه من. خانمی نیست مهم: گفت و کشید موهایش به دستی اردشیر

 چنده؟ ساعت. بزنم چرتی یک گفتم همین برای دارم

 ...خواممی معذرت ظهره از بعد پنج ساعت: کرد نگاه اتاق دیواری ساعت به شقایق

 .او مالقات رفتی کن تعریف خوب.  برم بشم آماده کم کم باید. شد بهتر نیست مهم: کرد قطع را حرفش اردشیر

 .خیر یا کندمی گوش هایشانصحبت به کسی آیا دانستنمی. نیاورد زبان به را شهرام نام عمدا اردشیر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 267 

 هجزءب باالخره اما بست؛می را نفسش راه بغض و کردمی پر را چشمانش اشک گاهی. کرد تعریف را ماجرا همه شقایق

 بخو. گرفت ایراد او از شودنمی: داد گوش او هایصحبت به سکوت در اردشیر. کرد بازگو برایش را صبح اتفاقات جزء

 ر؟خب چه دیگه. زوده خیلی گیری نتیجه برای هنوز. نبازی را خودت بهتره هم تو. بوده خودش شقایق منتظر جوان این

 خبر خانهکار مشتریهای به بهتره ”گفت داریوش به پدر که شنیدم قبل دقیقه چند... هیچی:کشید حسرت از آهی شقایق

 .“داریم فروش قصد ما که دهد

 تو اینکه مثل: گفت پس. بزند حرفی داده بزرگ پدر به او که قولی مورد در خواستنمی. داد تکان سری اردشیر

 بفروشی؟ را کارخانه خواهینمی

 از زودتر یدمم ترجیح. افتاد شما برای که اتفاقاتی با اما نیستم؛ فروش به مجبور من... نمیدانم: کرد بغض بازهم شقایق

 .کردند تیز دندان آن آوردن دست به برای زیادی هایگرگ انگار. شوم خالص کارخانه این شر

 به شروع کی دوباره او که نبودند مطمئن هاآن اما بود؛ کرده نشینی عقب فعال فرهاد اینکه با. بود موافق او با اردشیر

 کمک وت به تونهنمی بهپور آقای که حاال میکنم فکر من: گفت کند عوض را بحث کهاین برای پس. کرد خواهد شیطنت

 کند لبج را نرگس و داریوش توجه کهاین بدون تونهمی حتما. کاریه درست مرد او. پدربزرگ وکیل پیش بری بهتره. کنه

 .بده تو به کارخانه فروش مورد در اطالعاتی

. بوده دخیل ماجرا این توی اول از که کسی سراغ برم باید. میگی درست شما: گفت و کرد تائید را او حرف سر با شقایق

 تهالب. نکنیم ضرر تا کنم شروع باید کجا از بفروشم را کارخانه بخواهم من اگر دونهمی بهتر و داره خبر چیز همه از او

 .بده ما به ارثیه این از فرهاد کردن دور برای هم دیگری یچاره راه بتونه او شاید

 شقایق. بود کرده سپری را روزها این پیش هامدت خودش او. چیست برای هاحرف این دانستمی بود، ساکت اردشیر

 دادمی اننش طوراین او به راجع صحبت از رفتن طفره با و شود قلبش شدن شکسته متوجه کسی خواستنمی او، مثل هم

 فرد اردشیر آیا اما کند؛ پژمرده را روحش غصه این مبادا تا میزد حرف نفر یک با باید او. دهدنمی اهمیت موضوع آن به که

 بهپور شهرام به شقایق احساس دانستنمی هم خودش اردشیر که چند هر. بود عاشقانه دل و درد یک برای مناسبی
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 تونیمی وت البته بپرسم؟ ازت خصوصی سوال یک تونممی جان شقایق: پرسید شود راحت خیالش کهاین برای و چیست؟

 .ندی جواب

 پنهان شما از رو چیزی هیچ من: داد جواب شجاعت با است شهرام مورد در اردشیر سوال میزد حدس کهاین با شقایق

 .بپرسید کرده مشغول را فکرتان که چیزی هر پس. کنمنمی

 وت: پرسید میشد آماده که طورهمان و بود داده قرار میزی روی را خود گوشی. بود آمده بیرون تخت از دیگر حاال اردشیر

 شدی؟ بهپور شهرام عاشق

 یاطیاحت بی او آیا. شود باخبر شهرام به راجع احساسش از توانسته برادرش چطور. زد زل گوشیش به تعجب با شقایق

 .زده حرفی و کرده

 رداشتب این. نگفتی چیزی تو نباش نگران: داد ادامه خواندمی باز کتاب یک مثل را شقایق افکار تمام انگار که اردشیر

... میشی؟ متوجه رو منظورم.... شدی؟ او عاشق دیدار اولین در دوباره تو آیا بدونم میخوام... توست گفتار و رفتار از من

 داری؟ اون به حسی چه تو بدونم میخوام من و بوده تو تصادف از بعد شما دیدار اولین این زیرا

. بفهمد ار شهرام به او احساس توانسته راحتی این به برادرش که نمیشد باورش نداشت گفتن برای حرفی هیچ شقایق

 اام باشم؛ ضعیف قدراین خواستمنمی من... داداش متاسفم: نداشت اعتراف جز ایچاره شقایق بود پیدا که طوراین

... نه یا نیدکمی باور دانمنمی... شدم آشفته طوراین گذشت بینمان که کوتاهی صحبت و دیدنش با که شد چطور دانمنمی

 ودمخ تاملی هیچ بدون ببیند را من که بخواهد و بگیرد تماس االن همین اگر و ندارم برابراو در ای اراده هیچ من اما... اما

 .رسانممی او به را

 ویت آدم هامیلیون. بکشی خجالت خودت احساس این از نباید تو. عزیزم مبارکه پس خوب: گفت و زد لبخندی اردشیر

 دوباره که هستی شانسی خوش دختر تو بگم باید. باشند داشته نفر یک به را احساسی چنین دارند، آرزو که هستند دنیا

 زا را تو خواهدنمی هم بهپور شهرام که مطمئنم من. شدی سابقت عشق همان عاشق دوباره اینکه بهتر و شدی عاشق

 قبل از قعش این بسا چه. شود عالقمند تو به قبل مثل و بشناسد را تو دوباره تا داره احتیاج زمان به فقط اون. بده دست

 .باشد ترفروغ پر و ترسوزان هم
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 آماده یدهپوش شلوار و کت حاال که برادرش به زیبایی لبخند بود، درخشیده ذهنش تاریکی در امیدی کورسوی که شقایق

 .هستید جذاب خیلی شلوار و کت توی شما: گفت و زد بود رفتن

 ات بود شهرام عشق به تو امیدواری برای لبخند این دادممی ترجیح: گفت و گرفت صورتش جلوی را گوشی اردشیر

 .من شلوار و کت پسندیدن

 فرناز اب صحبتت بدانم خواهممی. نگذار خبربی را من لطفا: گفت و فرستاد برادرش برای ایــوسه بـ دست با شقایق

 .بگیر تماس باهام برگشتی تا پس. رودمی پیش چطور

 دارم تتدوس. کنیم صحبت حسابی باید شب چون کن؛ استراحت برو حاال پس باشه: داد تکان او برای دستی هم اردشیر

 .فعال. کوچولو

 .برود بود کرده نابود را زندگیش پیش سال سی که زنی سراغ به تا کرد قطع را شانارتباط سپس

 حشتو آن گرمای از و گرفت دست در را سرش. بود شده اضافه قبلیش هاینگرانی به دیگر نگرانی یک حاال که شقایق

 .دیگه چیز نه بارونه زیر ماندن خاطر به سردرد این: زد نهیب خود به حالاین با. کرد

 .دیگران کمک بدون بود تصادف از قبل که شود شقایقی همان باید شده طور هر بود گرفته را خود تصمیم او

 . شد تاریک جا همه و چرخید سرش دور دنیا کرد حس لحظه یک. برساند تخت به را خودش زودتر داد ترجیح

 هذیان و داشت تب فردایش و شب آن تمام بخوابد راحت عمر آخر تا تواندنمی کردمی فکر که دید کابوس قدرآن

 که فتگ دکتر. فرستاد عیادتش به را بیمارستان جوان پزشکان از یکی هم او داد اطالع شهیدی دکتر به مادرش گفتمی

 کنار را شب آن تمام سردار خانم. بدهند گرم نوشیدنی او به داد پیشنهاد و دارد استراحت به احتیاج و خورده سرما

 هم دنال و نرگس. داشت نگه خنک را پیشانیش سرد آب حوله با و کرد کنترل را تبش ساعت یک هر و نشست تختش

 .کند پرستاری اشخاله از او تا کند استراحت کمی خواست مادربزرگش از الدن آمدند صبح

 حفظ اشخانواده با را اشفاصله طریق این از تا بخوابد داد،می ترجیح او. ببرد سر به خبریبی در که داشت نیاز شقایق

 .کند
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 افتدری جوابی هیچ چون و بود گذاشته پیام خواهرش برای بار دو قبل شب از او بود اردشیر. خورد زنگ تلفنش روزهمان

 واندتنمی اردشیر که دانستمی چون و قرارداد شقایق بیماری جریان در را او خالصه بطور الدن. گرفت تماس او با نکرد

 .هستم مراقبش من. نباشید نگران شما: کرد اضافه. ندبرسا بیمارش خواهر کنار به سرعت به را خود

 .گذاشت را گوشی و کرد تشکر او از اردشیر

 مادربزرگش و مادر از را موضوع این داد ترجیح شناختمی را اشخانواده افراد تک تک خصوصیات الدن که آنجایی از

 .کند شروع نرگس با را جدیدی بازی خواستمی دلش او البته. کند پنهان

 .بود عصبانی بود خورده ویال از شقایق رفتن از بعد که دلیلیبی سیلی خاطر به هم هنوز

 وخیش به. کند عوض را جو اینکه برای او و بودند شده شوکه اردشیر و شقایق رفتن از همه ".برگشت عقب به لحظه یک

 با و دخوابان او صورت توی محکمی کشیده تامل بدون نرگس اما. بود شقایق او منظور پرید، قفس از مرغ که بود گفته

 هگرفت را او طرف مادربزرگش و پدربزرگ که چند هر.  "بود کرده سکوت به مجبور را او حرفی هیچ وبدون اشاره انگشت

 وجودش در مادرش رحمیبی این از که آتشی در هم هنوز الدن اما کردند؛ سرزنش سیلی آن خاطر به را نرگس و بودند

 .سوختمی بود، افکنده شعله

 و دهبر سر به بیهوشی و تب در تمام ساعت چهار و بیست که بود نشده متوجه اصال. شد بیدار خواب از غروب شقایق

 ظرین او به کتاب پشت از باریک دقیقه چند هر که الدن. کرد تعجب دید، مطالعه مشغول اتاقش مبل روی را الدن وقتی

 حتما چطوره؟ حالت شدی؟ بیدار سالم،: زد لبخند دید را بازش چشمان وقتی. شود آگاه حالش از تا انداختمی

 .بیارم سوپ برات میرم. ایگرسنه

 .تشنمه فقط. ندارم اشتها اصال. ممنون نه: کرد خواهش ضعیفی صدای با شقایق

 آب و میوه آب بهت لتیان سد اندازه به خانم کوکب و مادربزرگ حاال تا دیروز از کردممی فکر: کرد گرد را چشمانش الدن

 .کنم گرم شیر برات کن صبر. کنهنمی فرقی بیشتر یا کمتر لیوان یک نداره اشکالی باشه. دادند

 .خنک یمیوه آب یا آب داره امکان اگر خوره؛می بهم شیر از حالم خدا تورو نه وای:  کرد التماس شقایق
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 .گردمبرمی زود... حتما باشه: گفت و انداخت بود، خورده ترک آبی بی از که او سفید هایلب به نگاهی الدن

. بزند رفح هاآن با نشود مجبور تا بودند خوابیده همه کاش کرد آرزو. کندمی صحبت کسی با که شنید را او صدای شقایق

 اردشیر آزادی فرهاد، با اجباری عقد برادرش، بازداشت. آورد یاد به را اخیر روز چند خاطرات تمام. شد بیدار وقتی درست

 او به هدفش به رسیدن برای کردمی فکر که مردی. بهپور شهرام با مالقات همه از مهمتر و فرناز کردن تهدید از پس

 .زد او یسینه به رد دست تاملی هیچ بدون ناباوری کمال در و کرد خواهد کمک

 نهات مادرش داشتنیدوست و کرده آرایش صورت دیدن. زد لبخند خوشحالی از شقایق کرد، باز را اتاق در مادرش وقتی

 .مامان سالم: بنشاند هایشلب روی را لبخند این توانستمی که بود چیزی

 .عزیزم سالم: گفت گذاشتمی او گرم پیشانی روی را لطیفش دست که طورهمان و نشست تخت یلبه خانم مریم

  ترسیدم؟ چقدر دونیمی... داری تب کمی یک هنوز... چطوره؟ حالت

 تا ندچ از استفاده باید فقط... خوبه حالش دیگه االن. نباشید ناراحت بزرگمامان: شد وارد پرتغال آب لیوان یک با الدن

 چتر نام به وسیلهای از باران موقع در ما دونهنمی. آمده مریخ از دخترتون این آخه. بدیم یاد بهش را مهم یوسیله

 .برسونه قصدم به رو ما نمیره توش آب و داره سقف که ماشین یک تا زنیممی تلفن نداشتیم چتر اگر یا کنیممی استفاده

 .نگیره ایراد آن بودن خنک از دکتر امیدوارم: گفت و داد او به را پرتغال آب لیوان سپس

 بمتعج را الدن سرداروهم خانم هم که طوری. سرکشید الجرعه و گرفت او از را نوشیدنی لیوان لرزان دستان با شقایق

 آمدی؟ کربال صحرای از مگه میخوری اینطوری چرا خاله: کرد

 ره؟ندا ضرر براش میوه آب و آب اینهمه بپرس دکتر از الدن... جونت نوش: گفت و گرفت شقایق از را لیوان خانم مریم

 کرده؟ پیدا مشکلی نکنه. نمیشه سیراب اصال بچم آخه

 .میپرسم االن همین باشه: کرد ذوق الدن

 گشتی؟می بهونه دنبال شیطون ای: رفت ریسه خنده از خانم مریم
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 بود؟ معلوم: کرد جمع رو هاشلب الدن

  آره: سردار خانم

 روی از را مالفه و کرد صاف را کمرش آورد در نگرانی از را مادرش کهاین برای و نفهمید چیزی دو آن صحبت از شقایق

 احتیاطیبی این با نباید ببخش. هستی مراقبم همهاین که ممنونم خیلی. خوبه حالم مامان نباش نگران: زد کنار اشسینه

 .کردممی نگرانت

 حتما. باشی دومیش تو که کنهمی تشکر پرستاری برای مادرش از ایبچه کدام: کرد نوازش را او دست خانم مریم

 .آمد سرت بال این که رفتی کجا بگی برام باید ضمن در. بیارم سوپ برات میرم ایگرسنه

 رامب خواممی الدن از شدم گرسنه وقت هر بگذارید کنممی خواهش. نیستم گرسنه اصال واقعا. نه: کرد اصرار شقایق

 .نیست خوب شما برای خوابیبی. کنید استراحت برید شما لطفا. بیاره

 .بگی باید که باالخره نکن عوض حرفم داری، تب کمی هنوزهم: بوسید را او گرم پیشانی خانم مریم

 مخوابمی طبقه همین هم من. بگو اون به خواستی چی هر. مونهمی اینجا امشب الدن: گفت و برخواست خود جای از بعد

 .کن صدام داشتی مهمی کار اگر

 .کنی اذیت را خودت نباید جون مامان نه: گفت و گرفت خود گرم دست در را مادرش دست شقایق

 صداتون حتما شد الزم اگر نیستی؛ دور که زیاد. بخواب خودت اتاق برو: داد ادامه او اما برید را سخنش سرفه تا دو

 . پذیره مسئولیت واقعا بچه این دونیمی که خودت. باشی نگران اصال نباید الدن وجود با. زنیممی

 خونه رفت که فردا. نکنید لوسش اینقدر: برد در سمت به را او و گرفت را مادربزرگش شانه. کرد پیدا فرصت که هم الدن

 شیرین ینوه صورت سردار خانم. شیدمی پشیمون وقت آن. میاد گردهبرمی نکشند، رو نازش طوریاین اگر شوهر؛

 خونه وت کنهمی فکر نشناسه را تو کس هر. نکن شوهر شوهر قدرماین. باش مراقبش: گفت و بوسید لذت با رو زبونش

 .موندی بابات
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 دونم؟نمی کنه،نمی باور کسهیچ چرا: گفت شیطنت با الدن

 آن روی زانو چهار و گذاشت تخت کنار صندلی یک سپس. بست او سر پشت را در الدن و شد خارج در از سردار خانم

 ماشین کی نتونستی بارون زیر که بودی رفته کجا تو بدونند خوادمی دلشون همه اما کنم؛ فضولی ندارم دوست: نشست

 .نزلم بفرسته برات سفارشی دکتر یک شهیدی دکتر آقای وقت آن و بشی مریض که شدی خیس طورآن و کنی پیدا

 دیگه؟ چیه سفارشی دکتر نگو، چرند: گفت و خندید شوخی این به نداشت، خوشی حال کهاین با شقایق

 .رفت یادم داروت وای ای: کوبید پایش روی دست با الدن

 آماده شقایق سر باالی قبل از که آب لیوان یک با و کردمی خارج رنگش قرمز ورق از قرص حبه یک که طورهمان بعد

 تگفمی که طوراین رادان، بهرام شبیه دکتر یک نمیشه باورت. میگم راست خدا به: گفت دادمی او به بود گذاشته

 طفل اگر کردم؛ پیدا اطالعات کلی سرماخوردگی به راجع. نبود هم الله و بودی بیهوش تو شد خوب. بود داخلی رزیدنت

 .زندگیم خونه سر برم منم الله از بعد شااهللان شاید بخوابی دیگه روز دو و کنی

 را ستشد الدن که طوری. کردمی سرفه زمان هم و خندیدمی بلند بلند و بگیرد را خودش جلوی تونستنمی دیگه شقایق

 .کنه اتمعاینه بیاد جون پوریا گذارندنمی فردا که بخندی طوریهمین اگر ساکت: گذاشت او دهان روی

 لویج کردمی سعی که طورهمان و بردارد دهانش روی از را دستش الدن تا برد باال تسلیم عالمت به را دستانش شقایق

 خبر؟ چه دیگه بگو حاال. میشم بیهوش هم فردا من باشه: گفت بگیرد را اشخنده

 دتخو باشه الزم اگر کردم فکر... نگفتم کسی به راستش. توئه مخصوص خبر یک... فقط... هیچی: داد کشش الدن

 .میگی

 بزن؟ حرف جون دختر شده چی: میزد تندی به شقایق قلب

 نم. زد زنگ گوشیت به اردشیر دایی نترس، هیچی،: کرد آرام را او الدن اما بود؛ مشهود کامال شقایق صدای از نگرانی

 .یادنمی خوشش او کار این از اصال جون نرگس دارم حتم. دادم جواب



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 274 

 یارم؛نمی در سر که من چرا؟ آخه: کردمی صحبت طوراین نرگس مورد در الدن که بود بار اولین این. شد کنجکاو شقایق

 بگیره؟ تماس من با اردشیر که داره اشکالی مگر

 واهرخ ببینی بعد... باشی هم کنجکاو... باشی بزرگتر خواهر کن، فکر اما! نداره اشکالی نه: گفت شیطنت با الدن

 است؟ توجه مورد بیشتر کوچکترت

 . نیست درست اصال این کنه؟می حسودی مادرت بگی خواهیمی یعنی: پرسید صبرانهبی شقایق

 جون گسنر که دونیممی همه نبود، این منظورم نه: نشست شقایق کنار تخت لبه روی بر و شد بلند صندلی روی از الدن

 اویکنجک خوب،. زنهمی مرموز و صمیمی خیلی اردشیر دایی و شما روابط و بمونه پنهان دیدش از چیز هیچ نداره دوست

 .کنه می تحریک را هرکسی

 هچ به صمیمی روابط این خوب: میزد موج طوسیش چشمان عمق در عجیب شیطنتی. کرد نگاه او چشمان به شقایق

 زنه؟می صدمه کسی

 یدای تماس از من بدونی خواستم فقط. دونمنمی من. کسهیچ به هم شاید. همه به شاید: داد جواب معطلی بدون الدن

 .نکش وسط هم رو من پای لطفاً و بگو دونیمی صالح اگه خودت. نزدم حرفی کسهیچ به اردشیر

 مهادا کردمی نگاه باغ زدهباران و برگبی درختان به که طورهمان و رفت پنجره سمت به و برخواست خود جای از سپس

 .خورده ذوقش توی شدم، دختر کمی یک کهاین از راستش. نداره دوست منو اصال مادرم: داد

 اش،هخانواد مورد در بیشتر تا کند تشویق را او کهاین برای و میداد گوش الدن عجیب هایصحبت به سکوت در شقایق

 رفتارش و نگاه از رو این متنفره ما از مادرت چرا بدونم خوادمی دلم: گرفت را او دست بزند حرف نرگس بخصوص

 . خونممی

 ترننس تا گرفته نیلوفر خاله از میاد، بدش فامیل دخترهای همه از کال اون... دختر باهوشی چقدر: زد سردی لبخند الدن

 وستد هم را الله کنهمی تظاهر که طورآن کنممی فکر گاهی البته. است الله اشعالقه مورد دختر تنها. معصوم کوچولوی

 طوریاین... خوبی خیلی تو و گستاخم من که اینه دومش دلیل و ماست بودن دختر دلیلش یک... خوب بگذریم... نداره
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 پدر .مستبده و خودخواه خیلی. نیست تو شبیه اصال اون. هستید خواهر مادرم و تو کنهنمی باور کسهیچ نکن نگام

... آورد یم من زبونبی خواهر سر به چی نبود، معلوم واال اونه سوگلی الله اسیره، دستش توی گربه بچه یک مثل بیچارم

 با برخ بدون وقتی بدونی اگر... نشناختیش توهنوز. بودم کائنات تمام خصومت مورد آدم حضرت خلقت روز از که هم من

 حاال ازهت. بودی شده نیست به سر جایی یک االن نبود بعدش حوادث اگر داشت؟ حالی چه تهران برگشتی اردشیر دایی

 .بدی هم رو موقعبی مریضی این جواب باید

 ؟کردی سرهم چی فهمیدی خودت: کرد لمس دست با میسوخت تب از که را پیشانیش و زد کمرنگی لبخند شقایق

 خبر؟ چه الله از راستی

 .بیرون رفته عشقش مرغ با اونم: کرد استقبال شده عوض بحث موضوع کهاین از الدن

 راضیه؟ وصلت این از الله کن تعریف بیا خوب: آورد حرف به را الدن تا یافت ای تازه موضوع شقایق

 از نمخا الله انگار اما یاد؛نمی یادت که تو. کشیدم زبونش زیر از پیش روز چند. هست خداشم از راضی؟: زد پوزخند الدن

 .نبود مطمئن اون احساس از چون نگفته چیزی ما به البته. بوده هومن عاشق پیش وقت خیلی

 نداشتی؟ خبر تو: پرسید کنجکاوی با بعد

 گفته؟ من به چیزی الله میکنی فکر تو. نمیدونم: داد جواب بالفاصله بود سئوال این منتظر که شقایق

 ادتی چیزی خودت. گفته تو به حتما پس. کردنمی پنهون تو از رو هیچی اون اما. نزده حرفی که خودش: کرد مکثی الدن

 نیست؟

 .برگشته تبم دوباره انگار بخوابم کمی یک میشه باشه؟ یادم یکی این که یادمه چی من: زد لبخند شقایق

 .برگردم تا بکش دراز. یارممی خنک حوله برات: زد او پیشانی به دستی الدن

 ستگیخ با آمده پایین تبش که شد مطمئن وقتی و. کرد خنک را شقایق سر و پاها ها،دست حوله با بعد ساعت دو تا الدن

 . رفت خواب به



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 276 

 .بماند تخت در شد مجبور داشت که ایسرگیجه علت به شقایق اما خوردند؛ مفصلی صبحانه دو هر بعد روز صبح

 زدگوش او به هم باز خداحافظی موقع. کرد ترک را آنجا و سپرد مادربزرگش به را او پس رفت؛می دانشگاه به باید الدن

 .آمد خواهد او بازجویی برای زودیبه نرگس، که کرد

 و نگذارد شقایق دم روی پا مدتی دهدمی ترجیح افتاد، اردشیر برای که اتفاقی از بعد نرگس بود مطمئن شقایق اما

 .نپرسید را او احوال هم تلفنی حتی خواهرش زیرا بود؛ درست حدسش

 همیم کار نرگس، برعکس او اما. بود داریوش رسید؛نمی گوش به او از خبری شقایق، بیماری درمدت که دیگری شخص

 تا خواستمی اما بود؛ آگاه پدربزرگش کارخانه قیمت از داریوش البته. کارخانه فروش برای مشاور چند با تماس داشت؛

 . بفروشد قیمت باالترین به را اشخانواده دارایی عزیزترین دارد؛ امکان که جایی آن

 روشف با شقایق، یا فرهاد خاطر به نداشت عالقه اصال داریوش و بود باارزش خیلی خانواده، افراد بقیه و او برای کارخانه

 بخو شرایط مهم. نبود مهم او برای کشید؛می طول هم یکسال خوب مشتری کردن پیدا اگر حتی پس کند؛ ضرر آنجا

 .بود فروش

 که رد؛ک اکتفا کوتاه تلفن یک به فقط و برود اشپدری خانه به بیمار مالقات برای نتوانست هم کوروش داریوش، جز به

 گرفت؛نمی شقایق از سراغی خانواده، اعضای از کسهیچ اگر زیرا کرد؛ متعجب و دلگیر هم را شقایق موضوع، این

 بود؛ بیماری بستر در شقایق که گذشته روز دو ولی. کردمی حفظ شقایق با را خود ارتباط زمان هر و جا هر کوروش

 .نپرسید را او احوال بزرگش برادر و خواهر مثل هم کوروش

 .« کنیم صحبت مهم موضوع یه مورد در باید میام؛ دیدنت به حتما فردا: »داد قول فقط کوتاهشان مکالمه ودر

 اشدهخانوا افراد اردشیر، دستگیری ماجرای از بعد چرا بود؟ افتاده اتفاقی چه. کرد نگران را شقایق کوروش، صحبت این

 بودند؟ شده مرموز آنقدر

 اصال ایقشق که میداد بینیپیش قابلغیر حوادثی از خبر کوروش، مشکوک رفتار وسپس نرگس مورد در الدن هایصحبت

 .آورد نمی در سر آن از
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 رسیده وقتش. بوده خواب را روز آن تمام که بود مطمئن خودش. شد بیدار دارو و غذا خوردن برای باردو شب تا شقایق

 لاستقبا پیشنهاد این از مادرش و پدر. کند جو و پرس فرناز با اشمذاکره مورد در و بگیرد تماس اردشیر با که بود؛

 لپ ایقشق. بود اش خانه به بازگشت راه در او زیرا بگیرند؛ تماس پسرشان با بودند نتوانسته گذشته روز هاآن.کردند

 .کند برقرار ارتباط برادرش با توانست زحمت به و گذاشت خوری ناهار میز روی را اشتاپ

 .داداش سالم -

 :گفت و کشید خیسش موهای به دستی داشت تن به حمام حوله که اردشیر

 چطوره؟ حالت. عزیزم سالم -

 .ببیند نیز را پدرش و مادر اردشیر، تا شد جا جابه کمی شقایق

  چطوری؟ شما. خوبیم: شقایق

 .کردند احوالپرسی به شروع نیز، خانم مریم و خان همایون

 خبر؟ چه. نباشی خسته پسرم؟ چطوره حالت -

 .بود شده بهتر لبش زخم اما بود؛ نکرده تغییری اردشیر صورت کبودی

 نشده؟ خبری فرهاد از ببینم بگید. نباشید من نگران شما خوبم: اردشیر

 :داد جواب خانم مریم

 زدی؟ حرف زنه اون با بگو تو. اشلونه تو رفته فعال مار اینکه مثل شکر، رو خدا. مادر نه-

 داشتمی نگه هوشیار را هاآن حال عین در و آوردمی در نگرانی از را اشخانواده باید او. آمد خوشش تعبیر این از اردشیر

 :داد توضیح پس
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 تونستن چی هر فرناز، و عمو زن سال سی از بعد. نبود خوشایندی دیدار راستش خب. دیدم رو اون پیش روز دو بله؛ -

 همهینا نتونسته کرد؛می اعتراض که عمو زن. بودم من اومده سرشون به که بالهایی همه مقصر اینکه مثل. کردن من بار

 فرهاد وندنم که رسیدیم؛ توافق یه به باالخره اما ترسیده؛ تا بود عصبانی بیشتر که هم فرناز برگرده؛ کشورش به سال

 دست به برای حاضره که کرده ادعا فرهاد گفتن؛می مادرش و فرناز که طوراین. خطرناکه شما همه برای ایران، توی

 جاستاین جالب و بده؛ هستند همدست باهاش که دوستاش همون به رو اون نصف بزرگ، پدر اموال و کارخانه اوردن

 وارد دم؛فهمی من که طوراین. بیفته آسیاب از آبا تا شده پنهون جایی فعال کنه؛ عمل قولش به روز اون نتونسته که حاال

 بمراق بیشتر کنم؛ خواهش شما از خواممی من و میشه بد هم، شما همه برای پیامدش البته که شده؛ خطرناکی بازی

 .کنه احتیاط خیلی باید شقایق گفتم؛ قبال که طورهمون. باشید خودتون

 :پرسید شقایق

 .ببینیم خوب رو شما نتونستیم ما آخه برگردید؟ میتونید چی؟ شما خوب -

 اشچشمان گوشه از را اشک قطره یک که حالی در را مادرش طورهمین کرد؛ نگاه پدرش غمگین چشمان به اردشیر

 :گفت و دید میکرد پاک

 خوب ونهمت. کنم اطمینان فرهاد به تونمنمی اما بودم؛ شما با بیشتر میخواست دلم هم من. سخته خیلی که میدونم -

 راحتی همین به بده؛ تحویل واقعی مامورای به رو من بخواد باراین اگه و زده جاسوسی تهمت من به اون که دونیدمی

 جامان کارهایی مورد این در قراره میشناسه؛ خوب رو من که محترمی شخص اما. کنم ثابت رو خودم بیگناهی تونمنمی

 .میام حتمام ندارم؛ خطری مردم و دولت برای شد معلوم که وقت هر اما نمیدم؛ قول بهتون پس. بده

  بده؟ انجام تو برای رو کاراین قراره کی پسرم: پرسید بود شده مشتاق هم و کنجکاو هم که خان همایون

 جواببی را پدرش سئوال نخواست اما نه؛ یا است درست موضوع این گفتن آیا که دانستنمی کرد؛ مکث کمی اردشیر

 :گفت پس بگذارد؛

 . فرشته پدر مرتضی، حاج. شناسیدمی خوب رو ایشون شما -
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 :پرسیدند همزمان خانم مریم و شقایق

  فرشته؟ پدر -

 : گفت بود شده سرخ شرم از صورتش که خان همایون اما

 داری؟ ارتباط ایشون با تو مگه فرشته؟ پدر-

 :داد جواب اردشیر

 .پدر متاسفم نکردم؛ قطع اون یخانواده با رو ارتباطم وقتهیچ من -

 تماس اشمرده عشق پدر با وقفه بدون بود؛ نزده حرف او با هم کلمه یک حتی سال سی که پسری. رنجید خان همایون

 :گفت و زد تلخی لبخند. داشت

 .کن تشکر خیلی آقا این از من طرف از -

 مرتضی حاج فهمید وقتی حتی نرفته؛ هاآن سراغ به فرشته خانواده از دلجویی برای وقتهیچ پدرش که میدانست اردشیر

 هم آخر در و جنگید جبهه در تمام سال پنج و گرفت دستش کف را جانش که مردی. داده دست از را خود پای دو هر

 فقط هاآن برای کار کمترین میشد؛ دیده آن جای همه اشدردانه عزیز دختر خالی جای که برگشت ایخانه به پا بدون

 دادن تحویل

 .زدند باز سر آن از خانواده این اما بود؛ او قاتل

 :پرسید اشتیاق با مادرش

 ؟ است کاره چه مرتضی مگه -

 ود؛ب ارزش با و محترم قدرآن او دید از که مردی به مادرش توجهی بی. نشست اردشیر زخمی لب گوشه کمرنگی لبخند

 .دانستندمی برتر فرشته خانواده از را خودشان هم هنوز هاآن دادمی نشان
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 :داد ادامه پس

 اره؛د زیادی آشناهای. میکنه تدریس سیاسی علوم دانشگاه توی االن و کرد تمام رو درسش جنگ از بعد مرتضی حاج -

 هایارگان توی مهمی هایسمت حاضر حال در شاگردهاش از تا چند انگار اما.هستند ایشون هایرزمهم از بیشترشون

 . بشه بعدش اتفاقات و من بازداشت ماجرای پیگیر داده قول ایشون. دارن دولتی

 :پرسید خان همایون

 !بیاد؟ پیش برات مشکلی هیچ اینکه بدون ایران بیای تو کنه کاری میتونه آقا این بگی میخوای -

 :دید پدرش چشمان در را خوشحالی برق اردشیر

 .باشن فرهاد هایدوست از تر قوی مرتضی، حاج هایدوست امیدوارم اما نمیدونم؛ چیزی هنوز راستش -

 :شد شریک امید این در خانم مریم

 ینفس یک هم ما تا جاش سر بشونه را فرهاد بتونه و باشه راست ادعاش کنه خدا خوشحالم؛ چقدر نمیدونی مادر وای -

 .بکشیم

 :داد توضیح اردشیر

 یشترب رو حواسمون باید برعکس، اتفاقا. میشیم خالص فرهاد شر از ما که نیست معنا این به این مادر؛ نکنید عجله -

 به وشحالیخ این بشن دستگیر دوستاش و فرهاد که بود امکانش اگر. شناسیمنمی رو دشمنمون اصال ما چون کنیم؛ جمع

 هیچ بدون کشور از من فوری خروج صورت، اون در چون کنیم؛ شکایت دوستاش و فرهاد از تونیمنمی ما اما بود؛ جا

 این به راجع اصال من البته. داشته صحت هاآن تهمت شاید که میاره بوجود را باور این و برانگیزه شبهه ها،آن از شکایتی

 .داد من به مرتضی حاج رو اطالعات این بودم؛ نکرده فکر موضوع

 :پرسید شقایق

 کنه؟ آزاد را شما تا کرد قانع رو فرهاد چطور فرناز نگفتی شماهنوز داداش -
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 هر به ارد؛د پدرش روی تاثیری چه خبر این گفتن دانستنمی او. کند جور و جمع را افکارش تا مالید را پیشانیش اردشیر

 مقصر مرحومش برادر دردانه این بد سرنوشت در را خودش بود؛ ممکن او و بود خان همایون برادر فرزند فرهاد، حال

 اریناچ زمان در توانستمی او که بود؛ کارهایی مقابل در اشخانواده هوشیاری بود؛ مهم آن از بیشتر که چیزی اما. بداند

 .دهد انجام

 که تهداش دخترسوئدی دوست یه بشه خارج سوئد از اینکه از قبل فرهاد گفت؛می فرناز که طوراین: زد دریا به را دل پس

 چند تاسفانهم و نصبه امنیتی دوربین فرناز خونه اطراف که جاستاین جالب. میشه ناپدید بزرگ پدر فوت از قبل هفته چند

 رنازه؛ف دست االن فیلمش که کنندمی دعوا هم با فرناز خونه جلوی بیچاره دختر و فرهاد دخترک، شدن مفقود از قبل روز

 .یکنهم تهدید فیلم این با رو فرهاد بده؛ شوهرش به رو فرشته فوت مدارک مصره من، وکیل که بینهمی وقتی اونم خب

 :پرسید بود متاسف اشزاده برادر برای که خان همایون. بودند شده شوکه مطلب این شنیدن از نفر سه هر

 ؟ نیست خبری دختره از واقعا حاال -

 .داد تکان نه نشان به سری اردشیر

*** 

 (( ایثار))  دهم فصل

 او اب اردشیر تا بماند بیدار باید که دانستمی شقایق. است مطالعه برای فرصت بهترین زمستان، طوالنی های شب

 .کنند صحبت هایشاننقشه مورد در نتوانستند مادرشان و پدر حضور در هاآن زیرا بگیرد؛ تماس

 :کرد روشن را اشگوشی صفحه اردشیر پیام. بود گذشته ده از ساعت

 تنهایی؟ بیداری؟ -

 : داد جواب بالفاصله شقایق

 .میشم آن-
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 .دش ظاهر تاپلپ مانیتور روی میرفت طرفآن و طرفاین آشپزخانه کانتر پشت که اردشیر تصویر بعد، ثانیه چند

  خوابیدن؟ همه. سالم: اردشیر

 میخوری؟ ناهار. سالم: شقایق

 .میخورم قهوه. نشده ناهار وقت هنوز. نه: نشست تاپش لپ جلوی صندلی روی اردشیر

 !ای خسته حسابی پس. جان نوش: شقایق

 :کرد سئوال تردید با اردشیر

 ؟ نشد خبری بهپور آقای از. بود راحتی پرواز عزیزم نه -

 : زد تلخی لبخند شقایق

 .بشه خبری کنمنمی فکر -

 :اردشیر

 اتخنده سردرگمی همه این از کنیمی نگاه سرت پشت به وقتی روز یه. میشه درست چی همه نکن؛ ناراحت رو خودت -

 .گیرهمی

 : داد فرو را بغضش شقایق

 .میکردم کار چه نبودی تو اگر دونمنمی -

 :کشید پیش سوزاندمی را زبانش که را حرفی اردشیر

 کنی؟ کارچی کارخونه مورد در میخوای بگذریم؛ -

 :زد را دلش حرف شقایق
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 ده؛اوم سرم بال همه این کارخونه خاطر به فهمیدم وقتی از. متنفرم داده من به بزرگ پدر که ثروتی و کارخونه این از -

 .شم خالص شرش از زودتر میدم ترجیح

 :کرد مِن مِن اردشیر

 !دادی قول پدربزرگ به تو بفروشی؟ رو کارخونه نباید که میدونی تو -

 :شقایق

 .بوده اتفاقات این از قبل مال قول این اما دونم؛می -

 : اردشیر

 .کرده اطمینان تو به پدربزرگ. قوله قول، اما درسته؛ -

 :رنجید شقایق

 بشیم؟ خارج کشور از ما خواستهنمی بزرگ پدر چرا دونیمی نکنه زنی؟می حرفا این از چرا تو -

: گفت لذا داده، تصمیمش مورد در توضیحی چه پدربزرگ که داشت یاد به او. باشد صادق او با داد ترجیح اردشیر

 داران سرمایه مهاجرت از اون. بشه دیگه کشورهای آبادی صرف مملکت این هایپول خوادنمی دلش گفتمی پدربزرگ

 برندیم دیگه کشور یه به رو خودشون هایسرمایه چرا که کردمی انتقاد ازشون همیشه و بود عصبانی ترکیه و امارات به

 .گردهبرمی عقب به قدم یک روز هر خودمون کشور که صورتی در شوند؛می آنها کار و کسب رونق باعث و

 :پرسید تعجب با شقایق

 نکنه؟ مهاجرت پولش با کسهیچ خواسته همین بخاطر یعنی -

 .اره: اردشیر

 :پرسید باخجالت شقایق
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 به پول کلی و کرد خارج ایران از رو فرهاد و فرناز و تو خودش، که حالی در خواسته ما از چیزی همچین پدربزرگ چرا -

 بسازید؟ جااون جدیدی زندگی تا داد شما سه هر

 :گذاشت سرش به وسر زد دست برایش اردشیر

 .میترسه تو حافظه برگشتن از داریوش چرا فهمممی حاال! آفرین -

 :زد لبخند شقایق

 .نکن اذیتم داداش -

 :گفت قبلیش صحبت ادامه در و گذاشت کنار را شوخی اردشیر

 یم بیرون جااون از باید هم من که دونستمی و کنه دور ایران از رو قاتلش ساله شانزده نوه بود مجبور پدربزرگ چون -

 .داد نجات رو ما دوی هر جون کارش،این با اون حقیقت در. بیام کنار غمم با بتونم تا اومدم

 :شد دلخور شقایق

 به ناو از هیچی که باشم پدربزرگی میراث مراقب باید عمر، آخر تا و بفروشم رو کارخونه تونمنمی من اینجوری پس -

 .ندارم یاد

 :داد دلداریش اردشیر

 .بمونی وفادار قولت به تو ذارن نمی برادرهامون و خواهر پیداست؛ که اینطور نباش نگران -

 :کرد تایید شقایق

 .بشم پدربزرگ هایدارایی کل فروش به راضی من تا کننمی کار همه هااون درسته؛ -

 :رسید ذهنش به چیزی مرتبه یک اردشیر

 خودته؟ پیش کجاست؟ االن امالک و کارخونه اسناد راستی -
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 :داد جواب و کرد فکری شقایق

 باشه؟ من پیش باید کنیمی فکر. نمیدونم -

 :گزید را لبش اردشیر

 .بگردی دنبالشون بهتره ندیدی؛ رو سندها از کدوم هیچ االن تا اگر اما باشه؛ تو پیش باید -

 :پرسید نگرانی با شقایق

 باشه؟ نرگس یا داریوش پیش سندها کنیمی فکر -

 :کرد کامل را او جمله اردشیر

 بابا؟ پیش یا و -

 : شکست را سکوت اردشیر و شدند ساکت لحظه چند نفر دو هر

 دلشون مه بقیه طرفی از. کنید زندگی من با و اینجا بیایید بتونید ومادر پدر و تو که خواممی خدا از من عزیزم، ببین -

 با دیگه کشور هر توی تونن؛می ایران از خروج از بعد که کننمی فکر هااون. بشن خارج ایران از شده طور هر خوادمی

 دونمیم چون بگیرم؛ رو هااون جلوی تونمنمی من راستش. کنند درست خودشون برای رو زندگی بهترین دارند که پولی

 .بود خوشبخت و کرد زندگی رفاه در میشه دنیا جای هر پول با

 :پرسید او از سپس کند؛ هضم را هایشگفته شقایق تا کرد مکثی اردشیر

  چیه؟ تو نظر -

 ارندد کشور از خروج برای زیبا رویایی کدام، هر که برادرهایش و خواهر فکر به باید دانستنمی. بود شده گیج شقایق

 : فتگ بود طرفبی میان این که کسی تنها به صداقت با پس بماند؛ پابند داده پدربزرگش به که قولی به یا باشد؛

 .نشکنم رو قولم هم و دارم نگه راضی رو برادرهام و خواهر هم خوادمی دلم من. کنم کارچی دونمنمی واقعا داداش -
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 به یزیچ چه که دانستنمی هم خودش اما بگیرد؛ را تصمیم بهترین تا کند کمک او به که خواستمی دلش خیلی اردشیر

 .است اشخانواده صالح

 با اشدشمنی و فرهاد وجود با اما کند؛ وفا قولش به تا کردمی تشویق را شقایق او نبود؛ دوستانش و فرهاد تهدیدهای اگر

 .شوند خارج کشور از زودتر چه هر اشخانواده میداد ترجیح ها،آن

 هااون. کنی رو را نرگس و داریوش دست اول باید تو: گفت بود دوخته او دهان به چشم که کوچکش، خواهر به حالاین با

 فهمندب وقتی اما برن؛می پیش رو خودشون کارهای تو، نادونی از استفاده با و میکنن زرنگی دارن خودشون خیال به االن

 هچ باشه؛ ایران در موندن چه بدن؛ انجام رو تو خواسته شنمی مجبور دونی؛می هاشوننقشه مورد در رو چیز همه تو که

 .پدربزرگ پول با نهایتاً یا و خودشون پول با ایران، از خروج

 :داد پیشنهاد برادرش به بنابراین. کند درک را خود موقعیت بود توانسته انگار. شد آرام شقایق

 .بندازیم راه وبرادرمون خواهر با کوچولو بازی یک بهتره -

 ؟ چیه منظورت: اردشیر

 بفروشم؟ رو چی همه من خوانمی هااون اینکه نه مگه: شقایق

 .کند تمام را حرفش او تا کرد سکوت اردشیر

 :گفت و کرد غنچه را هایشلب شقایق

 طوریینا بفروشه؛ رو چیز همه تا بدم وکالت داریوش به خواممی بشه؟خب، تنظیم سند باید فروش برای اینکه نه مگه -

 .کجاست اسناد فهمیممی

 :داد تکان سری اردشیر

 . زده رقم ما برای چی زمان ببینیم میریم پیش نقشه این طبق. داریم نقشه یه باالخره خوبه، -

 *** 
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 زارشآ قبل شب دو تب از بیشتر داشت، که ضعفی. میرود گیج سرش هم باز کرد احساس شقایق شد، قطع که تلفن

 با و برداشت را گوشی شقایق.  کرد پر را اتاق فضای تلفن، زنگ صدای که بود نشده آماده خواب برای هنوز اما میداد؛

 :کرد سالم ضعیفی صدای

 .سالم -

 :رسید گوش به مردی صدای خط، طرفآن از

 .سالم-

 .نبود هم فرهاد صدای حتی نبود؛ اشخانواده مردان از یکهیچ صدای این. کرد مکث شقایق

 .سردار خانم هستم، بهپور شهرام من: داد ادامه تردید با خط پشت شخص شد، طوالنی او سکوت چون

 .بود سخت گرفته، تماس او با شهرام اینکه باور

 :کرد صحبت به شروع جوان مرد دیگر باریک

 هست؟ دستتون هنوز گوشی سردار، خانم -

 :میکرد مُعَطل را او این از بیشتر نباید آمد؛ خود به شقایق

 .بله -

 :داد ادامه اینحال با رنجاند؛ را شهرام کوتاه، جواب این

 بگیرم؟ رو شما وقت دقیقه چند میتونم -

 :داد جواب میکرد، مخفی را اشتیاقش که صدایی با و کند کنترل را قلبش ضربان کرد سعی شقایق

 افتاده؟ اتفاقی بفرمایید؛ میکنم خواهش -
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 حرف به اچر دونمنمی. زدم زنگ موقعبی اینکه مثل بودم؛ نگرفته تماس کاش» کرد فکر شهرام و بود جابی شقایق سؤال

 .«دادم گوش احمق امیر این

 .ادد توضیح را مزاحمتش دلیل و کرد جمع را شجاعتش پس. کند قطع را تلفن دلیل بی توانستنمی نبود؛ ای چاره

 خبارا آخرین ساعت، این شدیم آشنا هم با وقتی از ما باشید، داشته بخاطر اگه اما شدم؛ مزاحم بیموقع میدونم: شهرام

 که نیدکمی فکر اگه. بگیرم تماس االن گرفتم تصمیم همین برای خوابیدیم؛می بعد و میکردیم تبادل رو روزمون یک

 .کنم قطع االن همین تا بفرمایید گرفتم، تماس موقعی بد من یا و ندارید صحبت به تمایلی

 :داد جواب سرعت به کند، قطع را تلفن شهرام خواستنمی دلش اصال که شقایق

 چیه؟ تماستون دلیل که نگفتید هنوز اما نگرفتید؛ تماس موقعبی و نیستید مزاحم شما. نیست اینطور اصال نه -

 :داد ادامه راحت خیال با و بود شدن آب حال در کم کم میانشان یخ که شد خوشحال شهرام

 تونممی نم راستش. کنم کمک شما به هدفتون، به رسیدن برای گرفتم تصمیم و کردم فکر شما به راجع من میدونید، -

 ...برسید خواستتون به اطالعات این با بتونید شاید بگم؛ براتون میدونم شما گذشته مورد در که رو چیزی هر

 با طلبیم گفتن برای بود، معلوم دلیلش بی سکوت از زیرا کند؛ تمام را حرفش او تا شد منتظر شقایق و کرد مکث شهرام

 .میجنگد خود

 :آمد حرف به شهرام باالخره

 تفاهم وءس شما برای خوامنمی حقیقت در نداره؛ ما گذشته ارتباط به ربطی هیچ ارتباط این بدونید، باید شما ضمن در -

 به خوامیم بود، عزیز برام که کسی به ام عالقه خاطر به فقط بلکه شده؛ کمرنگ شقایق به من احساسات که بیاد، پیش

 .بنشونید جاشون سر رو هااون و کنید رو رو، دشمناش دست تا کنم کمک شما

 :پرسید بود شده کنجکاو که شقایق

 بفهمانید؟ من به را چیزی هاحرف این با دارید قصد شما نمیشم؛ منظورتون متوجه من ببخشید، -
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 :گذاشت کنار را دلی دو شهرام

 .شدن همدست شما، از خانوادگی ارثیه گرفتن برای شما، خانواده کل که بگم رودربایستی بی باید بله، -

 :گفت و کشید آهی تاسف با شقایق

 .میدونم بله، -

 :داد ادامه پس بود؛ متاسف موضوع این از شهرام

 تا دبذاری قرار یه داره، امکان شما برای اگه. کنیم صحبت موضوع این مورد در حضوراً باید بدین اجازه اگر سردار، خانم -

 .کنیم مالقات رو همدیگه

 :گفت و کرد فکر کمی شقایق

 جویزت استراحت برام دکتر که طوریبه. بیمارم که روزه چند االن که اوال. کنم مالقات رو شما فعال نمیتونم متاسفانه -

 .کرده

 :شد نگران شهرام

 .شدم شما مزاحم موقعی بد من انگار. متاسفم واقعا؟ -

 :داد توضیح فقط و نگفت چیزی بیماریش علت از پس کند؛ شرمنده را او نمیخواست شقایق

 .خوردم سرما کمیه نیست؛ مهمی چیز -

 با سپ باشد؛ خورده سرما رفته او مالقات به که روز همان باید شقایق که شد متوجه سرانگشتی حساب یک با شهرام

 :کرد سؤال موضوع این مورد در تردید

 شدید؟ بیمار دفتر، بودید اومده که روزی نکنه -

 :داد توضیح پس نداشت، ای چاره شقایق
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 .هستم بستر در هم هنوز و خوردم سرما و موندم بارون زیر اومدم، بیرون شما دفتر از که روز اون بله؛ -

 ردخت که آورد، خود روی به اینکه بدون پس دهد؛ نشان او به را اش شرمندگی خواستنمی اما شد؛ ناراحت خیلی شهرام

 :گفت شده بیمار او مالحظگی بی خاطربه بیچاره

 . خدمتم در من بفرمایید داشتید، نیاز چیزی به اگه لطفا -

 .ندارم نیاز چیزی ممنون: داد جواب پس کند؛ کوچک را خود او توجه جلب برای که بود آن از تر مغرور هم شقایق

 مان،ز اون تا بدید اجازه اگه البته. شما بهبودی از بعد ما دیدار اولین پس بشه؛ خوب زود خیلی حالتون امیدوارم: شهرام

 .کنیم صحبت گذشته مورد در بیشتر تونیممی طوریاین. بگیرم تماس شما با ساعت همین هاشب من

 :پرسید خجالت با و کرد مکثی شقایق

 میزدید؟ زنگ خط این به هاشب هم، مدت این تو شما بهپور، آقای -

 :داد جواب صادقانه شهرام

 که نگفت راست برادراتون که شدم مطمئن اون، از بعد اما گرفتم؛می تماس ساعت همین شب هر اول، یهفته دو. البته -

 . کنید صحبت من با خوایننمی شما

 دهد،یم گوش هایشصحبت به شهرام که باشد متوجه کهآن بدون و بود رنجیده برادرانش رفتار از اندازه از بیش شقایق

 :ریخت بیرون بلند صدای با را افکارش

 .«بود کوروش و داریوش دل توی من، به اردشیر محبت از ذره یک کاش »

 :پرسید اوست شقایق صحبت طرف کردمی فکر که شهرام

 دارن؟ تماس شما با ایشون -

 :داد جواب شقایق
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 خبر با خانواده اخبار از من، هایایمیل با بود مدتی که اردشیر شد، باعث و داشت خوب حسن یک من تصادف. بله -

 تا شد باعث مسئله، همین و برگرده ایران به کنجکاوی روی از و بشه نگران ارتباط این شدن قطع از بعد شد،می

 رتماسد ما همه با بلکه نداره، بقیه با مشکلی هیچ االن تنها نه خوشبختانه، و بذاره کنار خانواده با رو خودش اختالفات

 دونستید؟می چیزی اردشیر به راجع شما ببینم. هست

 :داد توضیح شهرام

 ترک رو هخون پدرتون، با اختالف یک خاطر به هاستسال اون که بودید گفته خودتون فقط دونستم؛نمی زیادی چیز خیر -

 .کنهمی زندگی آمریکا در حاضر، حال در و کرده

 :کرد سؤال شقایق

 داریم؟ ارتباط هم با ایمیل طریق از اردشیر و من که دونستیدمی شما راستی -

 .نداد جواب شما به وقتهیچ خان اردشیر اما میدید؛ نامه برادرتون به شما که دونستممی من. بله: شهرام

 من شاید نبود، اون اگه و خوندهرومی من هاینامه همه خوشبختانه اما نداد؛ من به جوابی هیچ اون. اوهوم: شقایق

 .کنم پیدا رو شما تونستمنمی

 :پرسید تردید با شهرام

 به وطمرب که چیزهایی همه عکس، اون بجز خانوادتون یعنی. داشتید من از عکس یک فقط که گفتید شما سردار، خانم -

 کردند؟ نابود رو بود من

 :پرسید شقایق

 چیه؟ چیز، همه از منظورتون -

 ویت باید من از یادگاری چندتا طورهمین گرفتیم؛ هم با سال سه این در زیادی هایفیلم و هاعکس ما راستش: شهرام

 .ندیدم شما دست رو اون من که ما، نامزدی یحلقه همه، از مهمتر و باشه شما اتاق
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 حلقه؟: پرسید تعجب با شقایق

 .کردیم هم دست حلقه نامزدیمون شب در ما بله؛: شهرام

 نامزدی؟ شب: شقایق

 .نمیاد یادتون که دونممی: شهرام

 هک شهرام عکس طورهمین کرده؛ سؤال او از ای حلقه به راجع نیز شاکری هومن که آورد یاد به. رفت فرو فکر به شقایق

 د،بو معلوم که طوراین. کردمی نمایی خود انگشتری درونش که کردمی تقدیم او به را جواهری جعبه و زده زانو برف در

 .شده مفقود او یحلقه

 : آورد خود به را او شهرام، صدای که بود غرق خود افکار در شقایق

 خوبه؟ حالتون سردار، خانم -

 :داد جواب اجبار به شقایق

 ...دیدم عکس توی که ایهحلقه همون منظورتون اگه ببخشید، -

 :کرد قطع را او حرف شهرام

 گرفتید؟ حلقه و من از دادم، ازدواج پیشنهاد شما به وقتی که عکسی همون -

 :شقایق

 شکلم. نکردم پیدا اون به شبیه چیزی و گشتم حلقه اون دنبال هم قبال من حال، هر به گرفتم؟ رو عکس اون من پس -

 حلقه دو مورد در ما یا کنید،می صحبت بهش راجع هم شما که ایهحلقه همون حلقه، این دونمنمی من که جاستاین

  کنیم؟می بحث جداگونه

 .گذاشت احترام او شک به حالاین با. کند خارج دستش از را او حلقه شقایق نداشته امکان که دانستمی شهرام
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 را هحلق این. فرستممی براتون رو اون طرح من حالاین با باشید؛ اورده در دستتون از رو اون شما کنمنمی فکر: شهرام

 میون رو اون گفتید، که طورهمون شاید ساخته؛ شما برای را اون معروف ساز جواهر یک و کردم طراحی خودم من

 .تمبفرس براتون انگشتر طرح از عکسی من تا بدید رو خودتون شماره ندارد اشکالی اگه حاال. کنید پیدا جواهراتتون

 .داد او به را جدیدش همراه شماره و کرد قبول شقایق

 کردید؟ عوض رو شمارتون چرا راستی: پرسید کنجکاوانه شهرام

 یشماره فرهاد خوادنمی که کرد ادعا و گرفت برام جدید شماره داریوش گوشیم، شدن گم از بعد نبود؛ من کار: شقایق

 .باشه داشته رو من

 :گفت و زد تلخی لبخند شهرام

 نیست؟ اینطور! باشم داشته تماس شما با من که خواستننمی اصل، در -

 با اریدد کنممی فکر اینطوری سردار؟ خانم نگید من به دیگه میشه ضمن در. کنممی رو فکر همین هم من بله؛: شقایق

 !زنیدمی حرف مادرم

 :داد جواب اما آمد؛نمی خوشش صحبت نوع این از هم خودش شهرام

 .اندازهمی گذشته یاد به رو من کاراین چون نزنم؛ صدا کوچک اسم با رو شما میدم ترجیح ببخشید، -

 : گفت پس دارد؛ حسی چه شهرام که دانستمی شقایق

 تصادف از قبل شقایق با من، که دونیدمی خودتون. نه احساساتتون به اما دارم؛ نیاز شما کمک به من نباشید، نگران -

 ممزاح باشه، راحت من فکر و قلب بابت از خیالتون پس رو؛ احساسش نه و دارم رو هاافکار اون نه چون دارم؛ فرق خیلی

 .نمیشن شما

 :بود دیگری چیز جوابش اما است؛ درجنگ خود با نیز او که کردمی ثابت شد، خارج شهرام دهان از که آهی
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 قتیو دونهنمی کس،هیچ که هرچند. باشید داشته مورد این در ایگله بازگشت، شما حافظه وقتی خوامنمی. متشکرم -

 .کرده تغییر چقدر احساساتتون برگرده، شما حافظه

 وان،عن هیچ به و دارد دوست را شقایق هنوز بهپور شهرام شد مطمئن جمله، این با زیرا بود؛ شده آرام دیگر حاال شقایق

 .باشد داشته او شقایق به شبیه کامال ظاهری دختر آن اگر حتی دهد؛ دیگری دختر هیچ به را او جای خواهدنمی

 مالک در. فرستاد بود، کرده طراحی شقایق با نامزدی برای خود که انگشتری از واضح عکسی شهرام بعد، دقیقه چند

 هر نام ه،حلق یپایه روی. کرد شوکه را شقایق آن پایه بود، کرده خاص را آن که انگشتر گرانقیمت هاینگین بجز ناباوری

 او یحلقه چرا فهمید شقایق بود، شده نوشته پایه روی که خودش و شهرام نام دیدن با. بود شده حکاکی هاآن دوی

 شده حک حلقه روی شهرام و او نام اما کنند؛می حک حلقه داخل را نامشان هازوج که بود شنیده الدن از زیرا بوده؛ خاص

 .اندکرده مخفی را حلقه و شده فراموشی دچار او که شدند متوجه وقتی اشخانواده که شد مطمئن پس بود؛

 .گذاشت میان در شهرام با را افکارش شقایق

 :پرسید و کرد فکر کمی جوان مرد

 بود؟ شکسته دستتون کدوم گفتید -

 .چپ دست: شقایق

 دارهن امکان پس بود، راستتون دست توی هم شما یحلقه باشه؟ راست دست توی باید حلقه که میدونید شما: شهرام

 .باشند اورده در انگشتتون از رو حلقه دستتون، گرفتن گچ موقع

 کدوم دست حلقه، االن بدونم خواهدمی دلم من و کرده خارج من دست از رو اون نفر یک باالخره اما درسته؛: شقایق

 .هاستاون از یکی

 :داد توضیح شهرام
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 سؤال مه حلقه مورد در دونید،می رو چیز همه که گفتید اونها به وقتی. کنید رسیدگی باید بعدا که موضوعیه این خب، -

 شما حافظه که داره امکان آن هر گفتید، خودتون که طورهمون چون ببرن؛ بین از را حلقه هااون کنمنمی فکر. کنید

 سراغشون هب پر دست با باشید داشته صبر کمی اگه پس. کردند فکر اون به خانوادتون حتما که موضوعیه، این و برگرده

 .میرید

 .داشت قبول را او هایحرف شقایق

 جای یچه شدم، روبرو اونها با وقتی تا بیارم دست به بیشتری مدارک و باشم صبور باید. گیدمی درست شما: شقایق

 .نمونه براشون انکاری

 یعبهج دقت با دیگر، باریک خواستمی دلش شقایق که بخصوص. نداشتند صحبت ادامه برای ایبهانه دیگر جوان، دو

 .کند جستجو حلقه دنبال به را جواهراتش

 :گفت و کرد استفاده فرصت این از شهرام

 .بگیرم تماس شما با ساعت همین فردا من بدید، اجازه اگه و کنید استراحت شما بهتره پس خب، -

 .ردک استقبال پیشنهاد این از بود، شده خسته حسابی شهرام، و برادرش با صحبت و بیماری علت به که شقایق

 .فردا تا بخیر شب پس. میکنم خواهش: شقایق

 شترانگ میزد، حدس که طورهمان اما. داد انجام گوشی گذاشتن از بعد شقایق که بود کاری اولین جواهرات، جعبه گشتن

 هجعب های طبقه تمام شقایق. هاگوشواره و گردنبندها بین طورهمین نبود؛ جعبه داخل انگشتر شش میان نظر مورد

 جهنتی بی تالشش اما چید؛ نو از دوباره و کرد خارج جعبه از کامال را، قیمتی اشیاء آن تمام و کرد رو و زیر را جواهراتش

 .بود

 .بود کار این در نرگس داشتن دست رسید، ذهنش به که فکری اولین فایده، بی کنکاش این از بعد

 .گیردمی نشات خواهرش حسادت از مشکالتش، تمام که داشت باور دیگر حاال او
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 هت. بود شده الغرتر روز چند این در برادرش، کوچکترین. بود کوروش آمد دیدارش به که کسی اولین بعد، روز صبح

 مادرش و پدر حضور در اینطور، را موقعش بی غیبت دلیل و نداشته هم خاراندن سر وقت که دادمی نشان بورش ریش

 .داد توضیح شقایق برای

 .میرم ایران از: کوروش

  کی؟ میری؟: پرسید تردید با شقایق

 .جمعه همین: کوروش

 :پرسید بود شده شوکه تصمیم این از واقعا که شقایق اما شدند؛ متعجب سردار آقای و خانم

 بری؟ گرفتی تصمیم خبری هیچ بدون و سرعت این به که شده چی چرا؟ -

 :گفت و نشست کناراو کوروش

 امن امخانواده و من برای دیگه جااین. دارم رو خودم دالیل من اما ندادم؛ خبر بهت قبال که خواممی معذرت عزیزم -

 .نیست

 :کرد سؤال شقایق جای به پدرش

 ؟ نیست امن شما برای اینجا چرا جان؟ بابا چیه منظورت -

 .بکنم جوونم همسر و دختر برای تونممی که کاریه بهترین این پدر،: کشید صورتش به دستی کوروش

 :کرد التماس آورد نمی در سر اشدردانه هایصحبت از همسرش و شقایق مثل که هم سردار خانم

 !کشتی رو ما که تو شده؟ چی بگو خدا به رو تو مادر کوروش، -

 :گفت و آمد حرف به باالخره کوروش
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 . فرهاد خاطر به -

 :پرسیدند وحشت با شنونده سه هر

  فرهاد؟ -

 اردشیر جای به عوضی، اون اگه...اگه... ترسیدم حسابی افتاد، داداشم برای که ازاتفاقی بعد راستش. بله: کوروش

 بعد .نداشتیم خوبی یمیونه هم با بچگی از فرهاد و من که دونیدمی شما میکردم؟همه کار چه من بود دزدیده رو نسترن

 را ردشیرا مثل بزرگی مرد تونست اون اگه کنید فکر حاال. شدیم درگیر هم با بارها شقایق خاطر به که هم برگشتنش از

 حاال فرهاد، مبادا که گرفته رز و من از رو خواب وحشت، این... داره؟ کاری اون برای من دختر بردن بده، شکنجه و بدزده

 آسیب همه از من، کوچک دختر و بدزده اخاذی برای رو هابچه از دیگه یکی باراین برسه، اشخواسته به نتونسته که

 .برم اینجا از امبچه و همسر با فرصت، اولین تو خواممی پس پذیرتره؛

 و خواهر. گرفت آغوش در را برادرش و کرد پاک را بود شده جاری کوروش، صحبت شروع همان از که هاییاشک شقایق

 یهگر با را انگیز غم صحنه این بودند، همراهشان سوگواری این در که پدرشان و مادر و گریستندمی هم آغوش در برادر

 .میکردند نظاره

 .کرد پاک را برادرش صورت هایاشک و آمد بیرون کوروش آغوش از شقایق

 و یرهم فروش لعنتی یکارخونه این سریع خیلی. نباش نگران اما ترسیدی، ما مثل هم تو که میدونم عزیزم: شقایق

 .بفروشم مشتری بهترین به و فرصت اولین تو رو کارخونه میدم قول بهت میریم؛ اینجا از هم با ما، یهمه

 .زد تلخی لبخند کوروش

 هاماه ونهکارخ فروش شاید. کنم صبر موقع اون تا تونمنمی من اما چیه؛ تصمیمت که گفته پدر. کوچولو میدونم: کوروش

 .کنم ریسک خوامنمی من و بکشه طول

 کجا ینمبب بگو اصال. بری اینجا از برنامه بدون تونینمی تو! نکن عجله میکنم خواهش جان، کوروش: کرد اصرار شقایق

 گرفتی؟ ویزا زودی این به چطور بری؟ خوایمی
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 .شد سرخ کوروش

 پول و اشیب داشته خوبی و ماهر وکیل اگه البته بکشه؛ طول ماه چند ممکنه ویزا گرفتن. میرم قانونی غیر نگرفتم؛ ویزا -

 ات بدم وکالت پدر به خواستممی همین برای. گیرهمی وقت چیزها بقیه و خونه فروش طرفی از. بدی او به هم حسابی

 کمک بهش که هایی عوضی اون و فرهاد از رو امخانواده زودتر هرچه باید منم. بفروشه رو هااون فرصت سر بعداً،

 اجاون رو خودم بتونم شاید و هستن انگلیس رز یخانواده. اروپا به هم جااون از و ترکیه میرم اول. کنم دور کنند،می

 .بمونم حاضرم بده پناهندگی بهم که کشوری هر صورت،این غیرهدر. برسونم

 : کشید جیغ بیتابانه شقایق

 این اب خوایمی چرا! بگیری را دکترات و آمریکا بری خواستیمی! داشتی برنامه خودت برای تو. نداره امکان این...خدایا -

! نیست النهعاد اصال این بگیری؟ کار یا تحصیل ویزای میتونی وقتی بشی، پناهنده خوایمی چرا کنی؟ فرار اینجا از خفت

 توی اما نمیارم؛ سردر چیزها این از من درسته. اتخانواده و تو نه عوضیشن، دوستای و فرهاد بره اینجا از باید که کسی

 از دردسر بی باید چطور میدونه هم نسترن حتی که کردین صحبت مهاجرت هایراه مورد در شما اونقدر ماه چند این

 کردی؟ انتخاب رو راه بدترین تو، چرا پس! بره اینجا

 صحبت مورد این در داریوش با: پرسید پس شده؛ همسرش و فرزند نگران چرا کوروش که میکرد درک خان همایون

 کردی؟

 .مخالفه شما مثل هم اون دونممی نه،: کوروش

 : کرد سؤال دیگر باریک پدرش

 هایکمپ توی مدتی چه باید ات،بچه و زن که میدونی ؟ داره سختیهایی چه بری اینجا از بخواهی قانونی غیر میدونی -

 ؟ کنن زندگی هاییآدم جور چه بین مختلف

 .کرد سکوت به وادار را او داریوش صدای که دهد جواب خواست کوروش

 کنی؟ آواره رو کوچیکت بچه و جوون زن میذارم کردی فکر. نمیدم اجازه من: داریوش
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 .خوشحال هم و کرد شوکه هم را همه لحظه، آن در داریوش دیدن

 االب یطبقه به و شد وارد میکرد، آبیاری را خانه جلوی هایدرخت باباکریم که زمانی بود، آمده شقایق دیدن برای که او

 .شنید را او هایصحبت تمام کرد،می بازگو آنها برای را دالیلش کوروش که زمانی از و رفت

 آغوش این اما بود؛ شده درمانده کوروش. گرفت آغوش در را او و رساند برادرش به را خود بلند قدم دو با داریوش

 .میداد اطمینان قابل پشتیبانی نوید او به مردانه

 .برگرداند جمع به را آرامش زیبایش، بم صدای همان با داریوش

 و تو به فرهاد ذارمنمی هستم، زنده من که زمانی تا بدون اما بری؛ اینجا از تا میدم بهت بخوای پول چقدر هر: داریوش

 خبر چون کنید؛ تمومش جاهمین رو موضوع این کنم، خواهش شما یهمه از میخوام هم االن. بشه نزدیک اتخانواده

 .دارم براتون خوبی

 چیه؟ خوبت خبر مادر خب: پرسید بود تر طاقت کم همه از که خانم، مریم و دوختند چشم او دهان به همه

 . کردم پیدا مطمئنی مشتری کارخونه، برای: داد جواب مقدمه بدون داریوش

 . شد بلند حاضرین شادی فریاد

 بره، پیش خوب چیز همه اگر و کردند موافقت ما پیشنهادی قیمت با که هستند شریک نفر سه البته: داد ادامه داریوش

 .میشه نوشته فروش قولنامه دیگه روز چند

 چیه؟ بره پیش خوب چیز همه اگه گفتی، اینکه از منظورت: پرسید بود شده راحت حدودی تا خیالش که کوروش

 . بده انجام باید شقایق که کوچیکه، کار تا چند فقط نیست؛ مهمی چیز: گفت و زد لبخند داریوش

 .کنممی بگید شما کاری هر کاری؟من چه: پرسید شقایق

 برای ات بیار رو بنچاقش و کارخونه سند برو حاال. نباش نگران عزیزم؛ میدونم: گفت و بوسید را خواهرش موهای داریوش

 .ببرم خونهدفتر به قولنامه تنظیم
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 .نیست من پیش که هااین اما بنچاق؟ سند؟: پرسید تعجب با شقایق

 کجاست؟ پس نیست؟ تو پیش: پرسیدند صدایک وکوروش داریوش

 .گذاشتی گاوصندوق توی کنممی فکر من اما کردی، فراموش تو داری؛ حق نباش نگران: گفت خان همایون

 صندوق؟ گاو کدوم: داد جواب معطلی بدون شقایق

 توی که همون: داد جواب رفتمی ها پله سمت به که طورهمان و کشید خود دنبالبه و گرفت را شقایق دست داریوش

 .انباره

 قرار راردشی اتاق یعنی میهمان، اتاق هایپله زیر درست همکف، طبقه انبار. رفتند داریوش دنبال به کوروش و مادر و پدر

 باران وارد داریوش. شود برده حیاط داخل در ساختمان، پشت انبار به نبود نیاز که لوازمی برای کوچکی انباری داشت؛

 ؛بود شده جاسازی کمد داخل گاوصندوق، کرد؛ باز را درکمد. رفت داشت قرار آن انتهای که کمدی سمت به و شد کوچک

  چیه؟ رمزش: گفتند صدایک داریوش هم و شقایق هم اول، نگاه همان در اما

 .کرد عوض رو رمزش شقایق بار آخرین که یادمه: داد جواب بود هاآن مخاطب که خان همایون

 اوصندوقگ این دونستنمی اصال شقایق کنیم؟ کارچی باید حاال: گفت و نشست نزدیکی همان صندلی تنها روی کوروش

 !چیه رمزش بیاره یادبه برسه چه هست؛

 بازش هم همفکری با باالخره کنیم؛ امتحان رو رمز تا چند بیایید. نشید نگران: گفت بود بقیه از تربینخوش که داریوش

 .کنیممی

 رصف اعداد داری داخلی قسمت یک بود؛ مجزا قسمت دو با و گرد صفحه،. انداخت صندوق روی صفحه به نگاهی کوروش

 .داشت قرار التین حرف هشت و بیست بیرونی قسمت و نه تا

 بخوایم؟ کمک هااون از و بگیریم تماس اشسازنده شرکت با نیست بهتر: گفت ناامیدانه کوروش
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 هترهب داریم؛ زمان مدتی یه افتاده؟ شقایق برای اتفاقی چه بدونه نباید کسهیچ رفته یادت. نه: کرد مخالفت داریوش

 .خوایممی کمک اشسازنده شرکت از نتونستیم، آخر در اگه و کنیم بازش خودمون

 ...فقط شده؛ فراموشی دچار شقایق بگیم خوایمنمی که ما: کرد اعتراض کوروش

 .کنیم امتحان خودمون اول بهتره: نیامد کوتاه داریوش

 .نگرفت صورت داریوش درخواست این با هم مخالفتی اما نشد؛ قانع کسی اینکه با

*** 

 همبه را هاآن اعصاب که ثمر، بی تالشی بود؛ مانده کردن امتحان برای زیادی حروف و اعداد هم هنوز بعد، ساعت یک

 .زد زنگ الدن به داریوش زمان این در. بود ریخته

 .نگو چیزی هم مادرت به لطفا دارم؛ مهمی کار بزرگ مامان خونه بیا الدن: داریوش

 کرد،می مشورت بزرگش خواهر با کارهایش، همه برای که داریوش چرا که برانگیخت را شقایق شک آخر، جمله

 .شود خبردار ماجرا این از او خواهدنمی

 وصلهح نگید؛ نرگس به چیزی نشده، پیدا سندها تا: داد توضیح خودش داریوش زیرا نبود؛ کردن سؤال به نیازی البته

 .ندارم جنجال

 راچ: گفت کند ترغیب زدن حرف به را او کهاین برای پس شده؛ آب شکر داریوش و نرگس بین که شد متوجه شقایق

 کنه؟ پا به جنجال موضوعی همچین برای باید نرگس

 شقایق به را چیزها خیلی توانستنمی او. زد زل شقایق چشمان به کشید،می سر را داغش قهوه که طورهمان داریوش

 باشی؟ نوشته جایی نکنی، فراموش کهاین برای رو رمز تو ممکنه: کرد عوض طوراین را حرف بنابراین بگوید؛

 .شده پرت قبلی سؤال از حواسش کرد تظاهر و داد تکان منفی عالمت به سری شقایق
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 هب یک را شقایق قبلی رمزهای تمام الدن. شد شروع صندوق کردن باز برای دوباره تالش و رسید هم الدن ناهار، از بعد

 کنم؟ بازش تونمنمی منم حتی که دادی این به رمزی چه: گفت شقایق به خستگی با آخر در و کرد وارد یک

 ند؛ک امتحان کشیدمی سوت سرش در بود، مدتی که را رمزی او تا بروند هاآن خواستمی دلش. بود شده کالفه شقایق

 .نداشتند رفتن قصد کدامهیچ اما

 .کردند موکول بعد به را صندوق کردن باز برای تالش و شدند خسته همه باالخره

. هکن استراحت کمیه بهتره پس بیماره، هنوز هم شقایق ضمن در شدید؛ خسته همتون: داد را پیشنهاد این داریوش

 هک را رمزهایی داد، پیشنهاد کوروش شد خوب. کن سعی دوباره و برگرد کردی، استراحت کهاین از بعد تو جان شقایق

 وقت ره بکش، زحمت هم تو پس. کردیممی وارد بار چند رو کد یک نبود معلوم صورتاین غیر در بنویسیم؛ کنیممی وارد

 .میشه جلوگیری کدها تکرار از طوریاین.  بنویس کنیمی وارد جدیدی رمز

 کنی؟ کمکش و بمونی اینجا امشب تونیمی تو: پرسید الدن به رو و

 هعجل خیلی شما اینکه مگه بیام؛ دانشگاه از بعد تونممی اما دارم؛ امتحان فردا راستش: داد جواب و کرد فکری الدن

 .باشین داشته

 پس ببرم؛ امهقولن نوشتن برای رو سند باید حتما صبح شنبه اما کنم؛ صبر هفته آخر تا تونممی دخترم، نه: گفت داریوش

 تلف وقت و زحمت همه این با امیدوارم البته. کنین باز رو گاوصندوق درِ روز، سه این توی که بکنید رو تالشتون تمام

 .باشه صندوقگاو این داخل سند کردن،

 را وا نداشت، را استرس و فشار همه آن توانایی ها،آن مثل که پدرش. کشید راحتی نفس شقایق نفر، سه آن رفتن با

 .کنم استراحت میرم شدم خسته واقعا من عزیزم: وگفت بوسید

 وقت تا تونیدمی مامان و شما. میدم ادامه بازم من نباشید؛ نگران جون، بابا باشه: کرد نوازش را پدرش بازوی شقایق

 . میکنم خبرتون شام موقع خودم. کنید استراحت شام
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 امن حروف. کرد وارد باشد، درست میزد حدس که را رمزی و بازگشت انبار به دوباره شقایق مانده،باقی نفر دو رفتن با

 زرم این متاسفانه اما بود؛ زده جدیدش ایمیل برای اردشیر، که رمزی همان زد؛ برعکس را تولدش تاریخ اعداد و خودش

 او از و داد پیام شهرام به و برداشت را اشگوشی. رسید ذهنش به فکری بود، شده ناامید که شقایق. بود اشتباه نیز

 درنگ دونب پیام این با گشت،می او با تماس برای ایبهانه دنبال به که شهرام. بفرستد برایش را تاریخ چند که خواست

 .گرفت را شقایق شماره

 فعال، که دانستمی زیرا بود؛ کرده سیو خود گوشی در را شهرام نام ترسی، هیچ بدون او. کرد نگاه اشگوشی به شقایق

 .بکشند سرک او گوشی به هاآن نداشت امکان پس کنند؛نمی چک را او برادرانش و خواهر از کدامهیچ

 .بهپور آقای سالم: داد را تلفنش جواب اشتیاق با

 .باشد تاببی اینقدر صدایش، شنیدن برای که شدنمی باورش. گزید را خود لب او، صدای شنیدن با شهرام

 افتاده؟ اتفاقی باشه؛ خیر. سردار خانم سالم: شهرام

. ستنی چیزی نه: میدهد اهمیت او به شهرام که رساندمی نگرانی این. شد خوشحال بود، شده نگران او کهاین از شقایق

 ...خواستم و کردم فراموش رو رمزش من که داریم صندوقی خونه توی ما راستش

 .کرد قطع را صحبتش بود شده او منظور متوجه که شهرام

 بوده؟ مهم ما برای که باشه هاییتاریخ تونهمی اون رمز کنیدمی فکر حتما. فهمممی بله،: شهرام

 .بود شهرام برای او اهمیت نشانه دومین این. بلعید هایشسلول تک تک با را جمله این شقایق

 کنم؟ یادداشت من تا بگید رو تاریخ چندتا این لطفا میشه. درسته: شقایق

 .حتما بله: شهرام

 ار هاآن شقایق و گفت او برای را نامزدیشان تاریخ و شقایق با اشآشنایی تاریخ خودش، تولد تارخ شهرام سپس

 .کرد یادداشت
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 .باشه نظر مورد رمز ها،تاریخ این از یکی امیدوارم. کردید کمک خیلی ممنون،: شقایق

 .یدبرس کارتون به نمیشم؛ مزاحمتون پس. کنم کمکی باشم تونسته خداکنه. نکردم کاری کنممی خواهش: شهرام

 اما داد؛ دستگاه به باشد، مرتبط آن با زدمی حدس که را حروفی و اعداد سرعت به و کرد خداحافظی او با شقایق

 تعجب، لکما در بود، کرده تهیه که لیستی به نگاه یک با. نبود گاوصندوق در گشودن رمز اعداد، آن از کدامهیچ متاسفانه

 اقعاو او اما گفت؛ آفرین الدن به. بود شده نوشته الدن بوسیله که دید، ارقام آن بین را خودش نامزدی تاریخ شقایق

 راینبناب کند، فکر درست نتواند شده باعث خستگی زد حدس. نمیرسید نظرش به راهی هیچ دیگر. بود شده ناامید

 .بازگردد کار ادامه برای صبح فردا گرفت تصمیم

 توافق سه هر و نشد داده رمز یافتن برای جدیدی پیشنهاد هیچ اما شد؛ صرف صندوق رمز مورد در بحث با همراه شام

 .بخواهد کمک هاآن از و بگیرد تماس سازنده شرکت با که بخواهند داریوش از صبح کردند،

*** 

 و زدیم مسواک که مدتی تمام. کند استراحت کمی تا رفت اتاقش به بود، گذرانده استرس با را کامل روز یک که شقایق

 هنشذ به چیزی که بار هر. کند پیدا صندوق در گشودن برای جدیدی رمزهای که بود فکر این در پوشید،می خواب لباس

 روفح و اعداد شب تمام. بست را چشمانش خستگی با و رفت رختخواب به باالخره اما میکرد؛ یادداشت را آن رسید،می

 .شد صبح کی نفهمید. رفتندمی رژه اشبسته چشمان جلوی

 ننشا که داشت اردشیر از هم پیام دو و شهرام طرف از پیام سه. کرد نگاه اشگوشی به اول گشود، را چشمانش وقتی

 .بودند او نگران واقعا مرد، دو هر دادمی

 .بود نکرده صحبت کوروش تصمیم مورد در اردشیر با هنوز شقایق

 .«کنیم بتصح مهمی موضوع مورد در باید بگیر؛ تماس تونستی وقت هر»فرستاد برایش مضمون این با پیامی بنابراین

 .زد زنگ الدن که بود رختخواب توی هنوز
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 .سالم خاله: الدن

 کجایی؟. بخیر صبح سالم،: شقایق

 کنید؟ پیدا را رمز تونستید شما.  میام دارم شد؛ تمام االن همین امتحانم. دانشگاه -

 .کردم امتحان رو بگی چی هر نه؛ -

 !خوردی رو زندگیت شکست بزرگترین انگار زنیمی حرف طوری ناراحتی؟ اینقدر چرا: خندید الدن

 یبدجنس با سرم توی صبح تا حروف و عددها. میدیدم کابوس همش دیشب ناراحتم؛ خیلی. نذار سرم به سر: شقایق

 .بودن گرفته جشن رو پیروزیشون و میرقصیدن

 .میکنم کم رو همشون روی خودم. میام دارم نباش نگران باحالی، خیلی: زد قهقه الدن

 .بخورم صبحونه میرم من بیا؛ زود فقط. بخند میخواد دلت چی هر باشه،: زد غر شقایق

 .گرفت را شهرام شماره تامل بدون شقایق کرد، قطع را تلفن الدن وقتی

 .بهپور آقای سالم: شقایق

 : داد جواب فریاد با صدا سرو پر جایی از شهرام

 .شنومنمی رو شما صدای که هستم جایی االن کنیم؟ صحبت بعد میشه ببخشید سردار، خانم سالم -

 : گفت فقط و پذیرفت را او عذر طرفآن گوشخراش صداهای شنیدن با شقایق

 .میزنم زنگ شما به خودم تونستم، وقت هر من بدید اجازه اینجا میاد داره الدن چون اما نداره؛ اشکالی-

 :داد جواب بود نشنیده را شقایق صحبت بیشتر که شهرام

 . شما با تماس. بهتره طوریاین میگید، درست اما نفهمیدم؛ رو دلیلش -
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 :گفت بخورد بیشتر خواستمی که مادرش جواب در و خورد تست نان عدد یک و شیر لیوان یک روز، هر مثل شقایق

 . خورممی مفصل ناهار یه بشه، باز صندوق این بذار. ندارم اشتها همین برای میزنه؛ شور دلم: شقایق

 همکف بقهط پذیرایی سالن وارد صدا سرو با سپس و کند باز برایش را در تا کرد خبر را کریم بابا پیاپی، بوق چند با الدن

 .شد

 کجایی؟ شقایق خاله: الدن

 .کشید سرک پله زیر انبار از شقایق

 .اینجا بیا میزنی؟ داد چرا: شقایق

 .کنممی اتفنی ضربه امروز نناز، خودت به خیلی: گفت شوخی به الدن و ایستادند سرسخت غول جلوی دختر دو هر

 هیچ داشت، انتظار که طورهمان و کرد وارد بود ساخته خودش قبل شب که را رمزی چند. شد کار به دست سپس و

 .رسید ذهنش به فکری مرتبهیک اما نیفتاد؛ اتفاقی

 .میده جواب یکی این مطمئنم شقایق خاله: الدن

 ببینیم: گفت و زد گره سینه روی را هایشدست میکرد، نظاره را او یفایدهبی تالش و بود نشسته صندلی روی که شقایق

 !کنیم وتعریف

 هک تاریخی. سازنمی رمز جور یک هاآدم درصد نود ببین کن؛ گوش خب خیلی گرفتی؟ کم دست و من: شد دلگیر الدن

 همم ولی ساده رمز یک هم تو کنیم فرض اگر خب. میمونه ذهنشون توی راحت نسبت، همون به البته و مهمه هااون برای

 و دمکر وارد االن تا رو شما زندگی توی مهم هایتاریخ کل من اما کنیم؛ پیدا زود خیلی رو اون تونیممی باشی، ساخته

 برای. کنیممی شروع پس کردی؛ جمع جایه رو ها مهم یهمه که هستی، هاآدم از دسته اون جزو تو پس نبوده، درست

 .کنیم امتحان رو باشه داشته رقم شش و حرف شش که رمزی بیا گردیم،می تو زندگی های مهمترین دنبال کاراین

 رقمیه؟ وشش حرفی شش من برای چی بیخیال،: گفت و زد لبخند شقایق
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 .میکرد تکرار را هااون بلند صدای با و کرد حروف و اعداد واردکردن به شروع دهد را او جواب کهآن بدون الدن

 .فرزند دومین یعنی دو و نرگس مامان اسم از نون، فرزند؛ اولین یک و اردشیر دایی اسم از الف،: الدن

 و کرد وارد شش عدد با را ش حرف آخر در و کرد وارد تولدشان ترتیب با را کوروش و نیلوفر و داریوش آخر تا وهمینطور

 . کرد باز را آن و چرخاند را در روی دستگیره حرکت یک با الدن و شد شنیده شدن باز کلیک صدای تعجب کمال در

 طبقه به را خود و آمد پایین هاپله از سرعت با بیچاره پیرزن. ترساند باال طبقه در را خانم مریم هاآن شادی فریاد صدای

 .آورد می بیرون آن از را اسنادی شقایق و است باز گاوصندوق در که دید تعجب کمال در و رساند اول

*** 

 ((بهپور شهرام)) یازده فصل

 که ودب بار اولین این اردشیر، رفتن زمان از. بودند شده جمع پدر خانه در دیگر یکبار سردار فرزندان. بود شلوغی عصر

 .بودند آمده پدر خانه به هم با دوباره هاآن همه

 وقعم به اسناد که بود نگران او قبل شب. بفروشد را کارخانه توانستمی باالخره زیرا بود، تر خوشحال همه از داریوش

 شداریو که طوری داد؛ پایان هایشدلشوره به الدن کمک اما بدهد؛ دست از کرده پیدا که را خوبی مشتری و نشوند پیدا

 .گفت آفرین او هوش به همه جلوی مغرور

 ینا فروش برای تونستم که خوشحالم. جون دایی نکردم کاری: گفت افتخار با و انداخت هوا به را سرخ سیب یک الدن

 .کنم کمک اجدادی بندی ماست

 .پیچید دوم طبقه پذیرایی سقف زیر سردار، فرزندان خنده صدای

 نه کشور؛ لبنیات کارخونه بهترین و بزرگترین بگو! بدجنس: گفت و ریخت بهم را الدن موهای سر پشت از کوروش

 .اجدادی بندی ماست
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 و داریمن دوستش خودمون اما باشه؛ آرزو کارخونه این داشتن هاخیلی برای ممکنه فایده؟ چه: گفت رودربایستی بی الدن

 .بشیم خالص شرش از میخوایم

 اون هب رسیدن برای و داریم مختلفی اهداف ما که اینه درستش. عزیزم نه: گفت و نشاند پایش روی را نسترن داریوش

 دافموناه به نتونستیم مجموعه، یک در همکاری و بودن کنارهم در با البته که کنیم، انتخاب رو راه بهترین باید ها،هدف

 .خودش آرزوهای دنبال بره کسی هر وقتشه حاال و برسیم

 و رفت سالن وسط مقدمه بی نکند، شرکت هاآن بحث در کردمی سعی و بود نزده حرفی هیچ ورودش زمان از که نرگس

 .بشه انگیزخاطره براتون امشب تا بدم بهتون هم دیگه خوب خبر یک بهتره خوشحالین، همتون که حاال: گفت

 .فریدونه و مامان تولد شب امشب،: کرد اعالم لبخند با و

 الس هر و است روز یک بزرگش داماد و خانم مریم تولد داشتند خبر همه. شد بلند طرف هر از تبریک و شادباش صدای

 .میگرفت جشن یک هاآن برای خانواده

 دوازده ساعت تا کادوها بازکردن و کیک ،خوردن پایکوبی و رقـــص. میزد موج خانواده افراد تک تک چهره در شادی

 سردار آقای و خانم جزبه کسهیچ بعد، دقیقه ده و شدند آماده رفتن برای همه دوازده، ساعت راس درست و داشت ادامه

 . نماند باقی دوم طبقه سالن در شقایق، و

 حقیقت در. ماند تنها بزرگ یخانه در بازهم شقایق رفتند، سوم طبقه در خودشان سوئیت به هم مادرش و پدر وقتی

 زا قبال شقایق. رفتمی فرو آوریوهم سکوت در پایین طبقه دو کل رفتند،می سوم طبقه به مادرش و پدر که زمانی

 بقهط ورودی در بنابراین. بود افتاده جانش به عجیب ترسی اردشیر، بازداشت زمان از اما ترسید؛نمی شانخانه سکوت

 یداپ را اردشیر کرد سعی و نشست تحریرش میز جلوی صندلی روی. کرد قفل را در و و رفت خود اتاق به. بست را دوم

 .کند

 خوشگله؟ چطوری. سالم: اردشیر

 نزدی؟ زنگ چرا گذاشتم پیام صبح امروز. خوبم سالم،: شقایق
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 شد، امتم شب نیمه از بعد دو ساعت امجلسه. رفته یادت ساعت اختالف تو انگار. داشتم جلسه گلم ببخشید: اردشیر

 نماال همین. میشه شروع دیگه دقیقه چند که دارم مهم جلسه یک هم امروز. کنم استراحت رفتم و بودم خسته خیلی

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی حاال میزنه؛ بال بال شیشه پشت داره کاترین

 توی هم کارخونه سند شده؛ پیدا مشتری کارخونه برای. میگم خالصه کمه تو وقت چون اما زیاده؛ که خبر: شقایق

 .شد پیدا خوشبختانه امروز که بود گاوصندوق

 .بدهد هم را دیگر خبرهای شقایق تا نگفت چیزی اما کرد؛ اخم اردشیر

 .داد احتیاط با را خبر آخرین شقایق

 .بره ایران از قانونی غیر میخواد کوروش: شقایق

 .رفتمی طرفآن و طرفاین سرکنده کبوتر مثل بزرگش برادر. کرد بازگو اردشیر برای را کوروش هایصحبت همه شقایق

 ... بکنه میتونه کوروش که اشتباهیه بزرگترین این. بگیریم را جلوش باید! فرهاد کنه لعنتت خدا: اردشیر

 مطمئن من اما بیفته؛ اشبچه و زن و کوروش برای اتفاقی هیچ نذاره داده قول داریوش: پرید او حرف میان به شقایق

 .باشه شده قانع اون نیستم

 این در داریوش و کوروش با برگشتم تا اما دارم؛ مهم جلسه یک من عزیزم: گفت و داد تکان کسی برای دستی اردشیر

 .فروشیمی رو کارخونه و میکنی فداکاری داری خانواده نجات برای که ممنونم ضمن در. میکنم صحبت مورد

 و امالک فروش مورد در که بگی هااون به داری، تصمیم تو بدونم خواممی اما نمیدم؛ اهمیت موضوع این به من: شقایق

 داری؟ خبر کشور از هااون خروج

 .میگفت من به باید نفر یه حال هر به میکنم؛ درستش نباش نگران. شقایق برم باید: اردشیر

 .گمب بهت باید که دارم هاحرف خیلی. بگیر تماس من با زود خیلی ولی برس، کارت به برو: زد تلخی لبخند شقایق
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 با ساعت این او نداشت امکان و بود یک نزدیک ساعت. کرد نگاه دیوار روی ساعت به شقایق شد، قطع که ارتباط

 . شد آماده خواب برای بنابراین بگیرد، تماس شهرام

*** 

 زحمت ایدب هنرجویان، بقیه به رسیدن برای که بود مطمئن علت همین به و نرفته آموزشگاه به شقایق که بود هفته یک

 یبرا. برساند کالس به را او جلسه دو در توانستمی نیلوفر زیرا نداشت؛ مشکلی هیچ زبان مورد در. بکشد زیادی

 . گرفت می کمک الدن از باید حتما هم کامپیوتر

 .بود فتهر فرو یخچال توی سر با پدرش و بودند نشسته میز پشت مادر و کوروش رفت، آشپزخانه به صبحانه برای وقتی

 .گشود برادرش برای را آغوشش شقایق

 .بخیر صبح سالم،: شقایق

 :گفت و سترد را اششادی اشک میشد، خیس زیاد چشمش گوشه روزها این که مادر. بوسید و کرد بغل را او کوروش

 .شهب خارج کشور از ها بچه بقیه با قانونی و بره فروش کارخانه تا کنه صبر کرده راضی رو کوروش داداشت،. بده مژده -

 :گفت و چپاند شقایق دست در بود آورده بیرون یخچال از که را فرنگی گوجه و خیار خان همایون

 ردخ رو هااین حاال. برداشتی دوشم روی از بزرگ بار یه. دادی خبر اردشیر به دیشب که کردی کارخوبی دخترم، آفرین -

 .کن

 .گذاشت پدرش سر به سر شقایق

 بخورید؟ ساالد میخواید: شقایق

 .پیچید آشپزخانه در کوچک جمع خنده صدای

 .بیا باش زود نره، یادت زیتون. بخورم ترکی صبحونه خواممی پاره؛ آتیش نه: خان همایون
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 و گرفته تماس او با شب نیمه از بعد ساعت دو برادرش، که داد توضیح راه در و رساند آموزشگاه به را شقایق کوروش

 . نشود خارج کشور از نگفته تا که کرده خواهش

 :داد جواب کوروش. پرسید را دلیلش شقایق وقتی

 کهنای دوم نمیکنه؛ تهدید رو ما خطری هیچ فعال و گرفتند قرار تعقیب تحت دوستاش و فرهاد اینکه اول. علت دو به -

 که وریکش هر به احترام با و آبرومندانه و بگیرم خوب ویزای یه سهمم با میتونم من و شده پیدا مشتری کارخونه برای

 .برم خواستم

 وارد .کرد خداحافظی برادرش با و رسید مقصد به زود خیلی. بود نگران دلش ته هم هنوز اما کرد؛ خوشحالی ابراز شقایق

 .رفت دفتر به مستقیم و شد آموزشگاه

 ضیحتو و کرد معرفی را خودش سالم، از بعد و رفت مدیر نزد شقایق. بودند صحبت مشغول استاد چند و آموزشگاه مدیر

 زودتر چه هر کرد، تاکید و پذیرفت را شقایق عذر مدیر. داده دست از را هایشکالس و بوده بیمار گذشته هفته که داد

 .شودنمی داده شرکت هاامتحان در زیرا کند؛ غیبت بیشتر نباید که گفت و برساند کالس به را خود

 .داشت شیرین تماسی از نشان لبهایش روی لبخندِ. خورد زنگ تلفنش که بود نشده کالس وارد هنوز

 .سالم: داد جواب متین و آرام

 .کنم صحبت نتونستم دیروز که ببخشید چطوره؟ حالتون. سالم: شهرام

 .شدم مزاحم موقع بد من ببخشید باید شما. نداره اشکالی -

 کردید؟ پیدا رو رمز شد؟ چی نیست؛ اینطور نه -

 .کرد شاهکار الدن البته؛ -

 .میکنه کارها این از هنوزم پس خوبه، -

 .آید می کالس سمت به راهرو انتهای از استادش که دید شقایق
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 .کالس سر برم باید من بهپور، آقای: شقایق

  هستید؟ کجا االن مگه: پرسید تعجب با شهرام

 .شماست دفتر پایینی کوچه که همون. کامپیوتر آموزشگاه -

 :گفت شقایق که بپرسد دیگری سؤال خواست شهرام

 .خداحافظ فعال میگیرم؛ تماس بعد -

 .شد کالس وارد سرعت به و

*** 

 او ماند؛ باز تعجب از دهانش. افتاد شهرام به چشمش که آمد بیرون کالس از و کرد جمع را لوازمش شد، تمام که درس

 .کردمی صحبت آموزشگاه مدیر با

 .کرد گوش مدیر توضیحات به دهد آشنایی اینکه بدون و انداخت او به نگاهی چشم گوشه از شهرام

 :کردند غافلگیرش هایش کالسی هم از تا سه که بود نیامده بیرون او دیدن شوک از هنوز شقایق

 .میدی قورت رو مردم بچه داری! سردار هی -

 :گفت داشت کوتاهی قد که دخترها از یکی آورد، دلیلی کهآن از قبل اما شد؛ دستپاچه شقایق

 .داره نامزد نمالین، شیره دلتون به بیخود -

 میدونی؟ کجا از تو: پرسید بود شده باز دهانش اندازه به هم هایشچشم حاال که شقایق

 .تعمیرگاهش بردیم رو بابام ماشین دیروز: داد جواب قد دخترکوتاه

 خب؟:  پرسیدند دیگه دختر دو
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 . بود همراهش زشتم بور دختر یک رفت؛می داشت رسیدیم وقتی: داد ادامه اول دختر

 :غرید زدمی چسب بینیش روی هم هنوز ماه، شش از بعد دوستانش گفته به و بود کرده عمل را بینیش که دیگری دختر

 .بودی نامزدیش توی یا دیدی دستش حلقه کردم فکر داره، نامزد گفتی همچین میگی؟ مزخرف چرا شیدا وای -

 فتگ که شنیدم مجید فضوله، پسر اون از من اما جون؛ سودی نکن باور تو باشه: گفت و زد تمسخری پر لبخند شیدا

 .داره نامزد رئیسمون

 .آورد در جیب از را اشگوشی عصبانیت با کرد،می گوش دیگر دختر دو صحبت به فقط شقایق مثل که سوم دختر

 لیال؟ میکنی کار چی: پرسید بود شهرام به حواسش که طورهمان شیدا

 .میکنم پاک را هاشعکس دارم: داد جواب لیال

 ما از ترزود تو میدونستم هم اولش از. کن پاک آره: گفت سودی به چشمکی با شیدا و رفتند ریسه خنده از دیگر دختر دو

 .میزنی جا

 .میشم دوست باهاش باالخره هستم، حرفم رو هنوزم من اما: گفت عشوه با و برگشت شهرام سمت به بعد

 گروه ویت بیایی میخوای: گفت لیال که شود جدا هاآن از خواست بود شده شوکه هاصحبت این ازشنیدن کامال که شقایق

 ما؟

. رفت در سمت به و شد جدا آموزشگاه مدیر از شهرام که بود نداده جواب آنها به هنوز اما کارنداشت این به تمایلی هیچ

 .گرفت را تصمیمش

 .خداحافظ شلوغه؛ سرم خیلی من. ممنون نه: شقایق

 «رفت؟ کجا »کرد فکر ندید را شهرام اما شد؛ خارج آموزشگاه از
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 روی پیاده کمی خواستمی دلش. شد شهرام کار محل روبروی فرعی وارد و رفت خیابان دیگر سمت به سالنه سالنه

 .کند

 ایمشکی دبلیو ام بی اتومبیل. داد او به را روی پیاده جسارت هوا، تغییر این اما بود؛ عجیب ماه دی وسط در هوا گرمای

 .کرد جلب را توجهش شهرام صدای که رفت رو پیاده به راننده به نگاه بدون شقایق. کرد توقف کنارش

 .برسونمتون بفرمایید سردار، خانم: شهرام

 :گفت لب زیر و لرزاند را بیچاره پسر قلب که نشاند هایشلب روی لبخندی شهرام دیدن برگشت؛

 .بشکنم رو قولم میشی باعث نخند؛ طوریاین-

 .کرد سالم و نشست کنارش شقایق و کرد باز داخل از را در

 :داد جواب و کرد عوض را دنده. شد دوخته جلو به شرم با شهرام، تشنه نگاه

 شد؟ خوب تونهستین؟سرماخوردگی خوب سالم، -

 خبر؟ چه. بهترم ممنون، -

 !میرین کالس اینجا بودید نگفته. نباشی خسته شکر، رو خدا -

 . ببند رو کمربندت لطفا: کرد اضافه و

 .نیومد پیش بحثش: کشید را بند کمر تسمه شقایق

 آشنایی؟ مدیر با: گفت طعنه به و

 فاقات داشتید؟ واجبی کار دیروز انگار شدید؟ خارج خونه از که روزیه اولین امروز. ماست هایمشتری از یکی بله: شهرام

 افتاده؟ مهمی

 :داد پاسخ لذا برمیگشت؛ خانه به زودتر چه هر باید اما بگوید؛ شهرام برای را چیز همه داشت تصمیم شقایق
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 یا اننگر مادر خوامنمی. خونه برگردم زودتر باید. ندارم هااون گفتن برای وقت اما افتاده؛ زیادی اتفاقات بله، راستش -

 .بشه مشکوک

 .کرد عوض را مسیرش شهرام

 .کنیم صحبت مزاحمت و نگرانی بدون تا بذاریم وقتی یه باید اما درسته،: شهرام

 .ندارم خونه از خروج برای ایدیگه یبهونه هیچ هامکالس به رفتن جزبه من اما بله؛: کرد تایید شقایق

 .شد ناامید ببیند بیشتر را شقایق خواستمی دلش که شهرام

 چیه؟ نظرتون. کنیم چت میتونیم بدید اجازه اگه. میگیرم تماس شب من پس باشه؛: شهرام

 .منتظرم شب. عالیه: شقایق

 .خداحافظ فعال باشید؛ خودتون مراقب. همیشگی وقت همون حتما،: گفت و کرد توقف خیابان سر شهرام

 .نگهدار خدا متشکرم،: شد پیاده ماشین از شقایق

*** 

 یتوطئه برابر در که هست دیگری شخص اردشیر، نبود در که داد را دلگرمی این شقایق به روز، آن در شهرام دیدن

 .برگشت خانه به نیست، تنها دیگر حاال که دلخوشی این با. کند محافظت و راهنمایی را او خانواده،

 و ودب کتاب پراز ای قفسه داشت، قرار شقایق دیدرس در که اتاق از قسمتی. گرفت تماس شقایق با ازمنزلش شهرام

 ظهر رسمی تیپ از سفید، شرت تی با شهرام. باشدمی کارش دراتاق او زد، حدس شقایق پس. نمیشد دیده دیگری چیز

 موهای و داشت تن به زیبا بلوزی گرفت، خواهد تماس شب آن او دانستمی که هم شقایق خود. بود آمده بیرون

 هایصحبت اما کردند؛ سالم دستپاچگی با هاآن دوی هر. بود کرده جمع سرش پشت کش یک با را اشمشکی ابریشمی

 بود؛ ردهک سانسور را افتاده برادرش برای که اتفاقاتی شهرام، با مالقاتش اولین در شقایق. کرد پرت را حواسشان جدی،



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 316 

 راردشی بازداشت از. دهد توضیح دومش حامی برای را چیز همه که نمود مجبور را او کارخانه، برای مشتری شدن پیدا اما

 .کارخانه فوری فروش و کوروش فرار به تصمیم تا گرفته، فرهاد با اجباری ازدواج و

 ردهک قطع را او صحبت فرهاد به گفتن بیراه و بد برای بار چند که شهرام. شد خسته که زد حرف آنقدر شقایق شب آن

 .کوبید میز روی را دستش دیگر باریک بود،

 کنی؟ نامش به هم رو کارخونه و کنی ازدواج باهاش میکرد مجبورت داشت فرهاد بگی میخوای پس: شهرام

 من ناال بود، نکرده تهیه عموم دختر کار اثبات برای رو مدارک قبال داداشم اگه اما سخته؛ باورش: داد تکان سری شقایق

 ادآز رو برادرم بازم کارها این همه از بعد نبود معلوم تازه. بود شده نامش به هم امخانواده دارایی کل و بودم فرهاد همسر

 .کنه

 .متاسفم واقعا: گفت شرمندگی با بود شده سرخ عصبانیت از که شهرام

 هستین؟ متاسف چرا شما: شقایق

 .ریخت بهم را اشخرمایی موهای شهرام

 .تیدنگف بهم رو بودین کشیده که هاییعذاب نصف که کردم رفتاری بد باهاتون آنقدر اومدید، دیدنم به که روزی چون -

 : گفت بود بخشیده را او قبال که شقایق

 م،نمیشد خارج بانک از تنها پول همه اون با و کردمنمی احتیاطی بی من اگه حقیقت در. نکنید سرزنش رو خودتون -

 .بود نیفتاده هااتفاق این از کدومهیچ االن

  نشدند؟ پیدا دزدیدن رو شما کیف که سوارهایی موتور راستی: شهرام

 .چرخاند راست و چپ به را سرش شقایق

 .نشده پیدا هااون از ردی هیچ اینکه مثل. چرا دونمنمی و نه: شقایق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 317 

 دانید؟می را دلیلش شما چرا؟: کرد سئوال تردید با شهرام

. شهب خبردار افتاده برام که اتفاقی از نباید کسهیچ که داشت اصرار بودم، شمال من که مدتی تمام کوروش اما نه؛ -

 نداد دست از و چیزه یه صاحبش، شدن زخمی و کیف یه دزدیدن چون نشدن؛ موضوع این پیگیر خاطر همین به شاید

 .دیگه چیز یه حافظه،

 :گفت بود نکرده قانعش توضیحات این که شهرام

 راداف اون باید باالخره اما کردند؛ رو کار این شماست نام به که هایی دارایی از حفاظت برای هااون که دارم قبول باشه، -

 .برسونیم عملشون سزای به و کنیم پیدا رو

 کنیم؟ پیداشون که چیه منظورتون: شد کنجکاو شقایق

 .بشه اجرام پیگیر خودش پلیس تا کنیم تنظیم شکایت یه و بریم فردا همین تونیممی بخواین، شما اگه خب: شهرام

 .نکشید وسط رو پلیس پای میکنم خواهش نه؛: گفت ترسیدو شقایق

 چرا؟: شهرام

 ساده، وابج و سؤال یه با هااون نمیکنم فکر. کنم صحبت افتاده که اتفاقاتی به راجع پلیس با خوامنمی اصال راستش -

 لحظه آخرین تا خواممی. دونممی چیزی شما مورد در من بفهمه کسی خوامنمی فعال درضمن،. کنن تمام رو موضوع

 .بگن رو حقیقت گذشته، به راجع خوانمی کی هااون که بفهمم تا بزنم خبریبی به رو خودم

 .آمد کوتاه شهرام

 توضیح ازشون دیدمی رو شون هاچک دارید که موقع همون میدم پیشنهاد نباشه، فضولی اگه. خوبیه فکر باشه -

 .بخواین

 انجام نخا فریدون رو شرکت مالی کارهای تمام. باشم داشته سهمی کار این توی نکنم فکر: گفت قیدی بی با شقایق

 .نیست ممکن زمان اون در ها،اون غافلگیری لذت پس میده؛
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 کردید؟ رو کار این چرا: پرسید تعجب با شهرام

 کار؟ کدوم: شقایق

 ندارید؟ شرکت حساب به نظارتی هیچ دیگه شما یعنی! خان فریدون به شرکت مالی کارهای تمام سپردن همین -

 .کند هضم را شهرام حرف تا کرد مکث شقایق

 :داد ادامه خودمانی لحن با دید را او سکوت که شهرام

 نکردی؟ امضا شرکت برای چکی هیچ تو تصادف، از بعد بگی خوایمی پس -

 حرف قدرت حتی عصبانیت از. خورده فریب اشخانواده طرف از طور،این که شدنمی باورش. شد سرخ شقایق صورت

 .نداشت زدن

 .شد شرمنده دید را او بد حال که شهرام

 فقط هاونا کردممی فکر االن تا. افتاده اتفاقی چه که دونستمنمی. کنم ناراحتت نمیخواستم کن باور ببخشید؛: شهرام

 هااون انگار اما بگیرم؛ رو اموالتون فروش جلوی من مبادا تا کردند مخفی شما از رو ما رابطه کارخونه، فروش برای

 .دارن بیشتری هاینقشه

 .گرفت بود شده جمع راستش چشم گوشه که را اشکی قطره شقایق

 واقعا من. نیدک کمکم گرفتید تصمیم که ممنونم طورهمین و هستید راست رو من با که ممنون. نیست شما تقصیر: شقایق

 بدید؟ توضیح بیشتر میشه شدم؛ شوکه

 هاآن. بود شده برادرهایش و خواهر طمع قربانی داشت، دوست جانش از بیشتر او که زنی. سوخت او حال به دلش شهرام

 توانستنمی کاری هیچ او و بودند فریفته دروغی، محبت با را بیچاره دختر او، اموال از سهمشان آوردن دست به برای

 .ندک خنثی را هایشان حیله تمام و کرده رو را آنها دست شقایق، تا کردمی کمک باید. گرفت را تصمیمش پس بکند؛
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 هب شرکت و کارخانه آمد در تمام که بود کرده باز شرکت برای اصلی حساب یه شما، پدربزرگ کهاینه موضوع: شهرام

 کارهای یهمه دارم، اطالع من که جااون تا بودید؛ شما فقط حساب، این از کننده برداشت و شدمی ریخته حساب این

 یحسابدار به چک یک با مبلغی ماه هر شما، که دونممی و بگیره صورت درش تخلفی مبادا تا بود شما نظر زیر مالی

 نظارت خودتون اومد،می پیش ای اضافه خرج هم اگر. شدمی برگردونده شما به رسیدها تمام ماه، آخر و دادیدمی

 ونستهت چطور حسابداری ماه، چهار این که جاستاین موضوع حاال بود؛ زنده بزرگتون پدر که زمانی مثل درست. میکردید

 اننگر را من که نیست حساب این از هاهزینه برداشت فقط بگم، هم رو این البته و! کنه برداشت پول شما حساب از

 نه؟ یا شده واریز حسابتون به شرکت آمدهای در ماه، چند این آیا بدونید باید شما بلکه کرده؛

 شانه ویر اشمشکی موهای و کرد پرت سمت یک به و کند را مویش کش عصبانیت با. بگوید چه که دانستنمی شقایق

 .ریخت

 :گفت بود مشهود صدایش در که ناراحتی با و کند سرکوب را دلش خواهش تا بست را چشمانش شهرام

 رو کرهامونف نفری سه اگه. فکرمیکنم بیشتر موضوع این مورد در هم من کنید؛ مشورت خان اردشیر با بهتره کنم فکر -

 قبل روال به رو چیز همه البته و بدن؛ توضیح رو چیز همه خودشون هااون کنیم، پیدا راهی تونیممی بریزیم هم روی

 .برگردونیم

 را هاآن و بود خانواده این از او باالخره. کردمی صحبت اردشیر با باید شد؛ آرام کمی شقایق. بود درست شهرام حرف

 .بیابد ایچاره مشکل این برای توانستمی پس میشناخت؛ شهرام از بیشتر

 .کنه صحبت میتونه پس باشه ناهارش وقت االن باید. میگیرم تماس اردشیر با االن همین من: شقایق

 .آمد خود به زود خیلی اما شد؛ قفل شهرام چشمان در نگاهش لحظه یک

 .کنم تشکر شما از چطور دونمنمی بهپور، آقای -

 طورینا. بشه تونخانواده و شما بین اختالف باعث من، هایصحبت مبادا نگرانم خیلی راستش. نکردم کاری من: شهرام

 . بریدمی سر به صلح در االن شما پیداست که
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 غرض بدون شما. ندارید من گیخانواده روابط خوردن بهم در نقشی هیچ شما. نیست اینطور: گفت صادقانه شقایق

 .نه یا کنم قبول رو هااون که من با انتخاب. گفتید دونستیدمی که رو چیزهایی ورزی،

 .بزنم زنگ اردشیر به باید بدید اجازه اگر: گفت و زد کنار پیشانی روی از را موهایش حرکت یک با

 .برسونید ایشون به هم رو من سالم: گفت بگیرد را او وقت این از بیشتر خواستنمی که شهرام

 . بخیر شب ممنون،:  شقایق

 .بخیر شب: گفت گذاشتمی کلید روی تماس قطع برای را انگشتش همانطورکه شهرام

 .برگشت کارش دفتر به شقایق تماس با و میخورد غذا شرکتش خوری غذا توی اردشیر بود؛ شقایق با حق

 .است مهم خیلی او برای موضوع که میداد نشان کرد بیان شقایق که سرعتی آن با بهپور، هایحرف تمام گفتن

 هب شرکت آمد در حتما پس ندارن؛ دسترسی شرکت اصلی حساب به هااون. موافقم بهپور آقای با من درسته،: اردشیر

 با وت فراموشی موضوع از کسی که خوادنمی داریوش اگه میاد، پیش اینجا سؤال یه. میشه واریز پدر یا داریوش حساب

 بریزن؟ دیگه حساب یه به رو پول کرده، راضی رو هافروشنده و هامشتری چطور بشه، خبر

 .دونم نمی -

 .میکردن باز تو اسم به دیگه حساب یک باید صورت این در که شده، بسته قبلی حساب گفتن شاید خب -

 وت از کهاین مگه کنن؛ کار باهاش و کنن باز ای دیگه حساب خودت حضور بدون نمیشه نه؛: داد ادامه و کرد مکث کمی

 .باشند داشته وکالت

 .ندادم وکالت هااون از کدومهیچ به من مدت این تو نیست؛ اینطور اصال نه -

 .کنی سؤال ازخودشون مستقیم باید میمونه، راه یک پس خب -

 چطوری؟ آخه -
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 .کوچولو من به بسپارش: گفت زدو لبخند اردشیر

*** 

 مرد، دو آن از خبریبی. گرفت تماس شقایق با یکبار فقط هم بهپور شهرام نشد؛ اردشیر از خبری هیچ پنجشنبه تا

 رایب خریدار، هایشریک اما شده آماده قولنامه که داد خبر پدر طریق از داریوش. بود کرده حوصله بی و کالفه را شقایق

 موکول بعد هفته هدوشنب یا یکشنبه روز به قولنامه امضای بنابراین اند؛ خواسته فرصت بعد هفته یکشنبه تا پرداخت پیش

 بد بخت از اما شد؛ داده او به شهرام با تماس برای بهانه بهترین البته و داد پیام اردشیر به بالفاصله شقایق. شده

 دلیل تواندمی ساعت، اختالف که دانستمی خودش. بود خبری شهرام از نه و داد را او پیام جواب برادرش نه شقایق،

 .بود برانگیز تعجب روز وسط در هم آن شهرام، ندادن جواب اما باشد؛ اردشیر از خبریبی برای خوبی

 ا،شید مشتاق نگاه یاد به ماند،می خبربی شهرام از که بار هر اما دهد؛ راه ذهنش به را بد فکرهای خواستنمی شقایق

 عجیب ایدلشوره اختیار بی و بود تالش در شهرام با شدن دوست برای سماجتی چه با که افتاد می شیطانش همکالسی

 .میکرد پیدا

 .شدند جمع خان همایون منزل در همه ظهر، از بعد پنجشنبه

 .کرد صحبت به شروع کند، آرام را بزرگترها و بفرستد پایین طبقه به را ها بچه توانست وقتی داریوش

 که ونیدبد باید و شد کامل پیش روز دو هم قولنامه. شده پیدا کارخونه برای خوبی مشتری که دونیدمی شما همه: داریوش

 صدق و میخرند هست که طورهمین رو کارخونه شریک، عنوان به که هستند نام خوش تاجر نفر سه مشتری، از منظورم

 مضایا زمان در اون از قسمتی بشه؛ پرداخت قسمت سه در فروش، مبلغ شد قرار البته. بدن تغییر را اون کاربری ندارن،

 .زنیم می نام به سند که موقعی هم، سوم قسمت و بعد ماه دو تقریبا یعنی اسفند بیست دوم، قسمت و قولنامه

 :داد ادامه شدند، ساکت دوباره همه وقتی. شود تمام هازمزمه تا کرد سکوت داریوش

 و ؛خودتون اموال و امالک فروش مثل بدین؛ انجام رو رفتن برای الزم اقدامات تونیدمی شما همه قولنامه، امضای از بعد -

 ونمدمی. بدن انجام رو ویزاهاتون گرفتن مراحل آخرین تا بگیرید تماس هاتونوکیل با امشب، همین از میخوام شما از
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 پول کامل گرفتن از بعد انشااهلل، تا کنید پرداخت رو هاهزینه دارید که هاییپول از اما هستید؛ پول منتظر شما همه که

 .بشه پرداخت قانون طبق هرکس سهم کارخونه

 نداره؟ اعتراضی کسی: گفت و زد معنی بی لبخند سپس

 جلب را همه توجه مادر، تلفن زنگ صدای وقت این در. هستند موافق برنامه این با همه که میکرد روشن جمع سکوت

 .اردشیر بچم اینم: گفت و برداشت را خود گوشی سردار خانم. کرد

 .برم قربونت سالم: گفت و گذاشت گو بلند روی را گوشی

 به پس شنید؛ رفتند طفره نفر چند و دادند جواب نفر چند نبود معلوم که جمعی، دست جواب یک و کرد سالم اردشیر

 : گفت شوخی

 .کمم من فقط و جمع جمعتون که میبینم خب -

 :پرسید مادرش از فهمیدنمی چیزی هیچ هیاهو آن در که اردشیر. رسید گوش به ای خنده و جوابی طرف هر از

 .شده تنگ براتون دلم ببینم؛ رو همتون خوادمی دلم کنید؟ روشن رو کامپیوتر میشه مادر -

 را او جواب شدند مجبور بارهمهاین اما کرد؛ سالم همه به دیگر باریک اردشیر و شد برقرار تماس دردسری هیچ بدون

 . بدهند

 :کرد سؤال بزرگش برادر از داریوش احوالپرسی از بعد

 خبر؟ چه داداش -

 ستگیرد رو من که قالبی مامور دونفر بگم باید هستی، کنجکاو فرهاد به راجع هم اگر نیست؛ خاصی خبر جااین: اردشیر

 .شدن بازداشت بودن، کرده

 الخوشح بقیه از بیشتر خان، همایون و خانم مریم و زدند دست نیلوفر و الدن. شد بلند طرف هر از شادی فریاد صدای

 .نزند جیغ تا فشرد بود کنارش که را الله دست شقایق. بودند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 323 

 .داد توضیح طوراین او کندو تعریف را ماجرا بتواند اردشیر تا شوند ساکت خواست ها بچه از داریوش

 .میکردم صحبت مرتضی حاج با مدام باید چون بودم، درگیر حسابی روز چند این راستش: اردشیر

 . پذیرفت را برادر عذر و شد متوجه او بود، شقایق برای توضیح این

 :داد ادامه اردشیر

 خواهرش یخونه کرج، دیگه یکی و بود مشهد هااون از یکی. بودند شده خارج تهران از جداگونه مامور دوتا اون -

 تبازداش حکم که داده خبر هااون به کیه، نفهمیدن هنوز که خودشون از نفر یه پیداست، که طوراین و بود شده پنهون

 دو هر اطرخ همین به بوده؛ ماشین راننده من دستگیری روز که کسیه اون مرتضی، حاج ظن به البته شده؛ صادر برایشون

 بگم ایدب. داد لو رو همدستش شدن مخفی محل و شد دستگیر باالخره بود، کرج که شخصی اما کنند؛ فرار بودن تونسته

 اون توی مامور دو هر عکس. داد من به رو تصویری آیفون مموری روز، همان که هستم شقایق مدیون رو هااین همه

 .کنه پیدا رو هااون طریق این از تونست ایشون و فرستادم مرتضی حاج برای رو هاعکس اون هم من. بود مموری

 رو شقایق، از او تعریف موقع هاآن دوی هر که دید بود، نرگس و داریوش به حواسش تمام صحبت موقع که اردشیر

 .کردند ترش

 نشد؟ خبری فرهاد از پسرم: پرسید نگرانی با خان همایون

 .بودن دنبالش هم دوتا اون ما، جزبه چون کرده؛ فرار نفر دو اون از قبل فرهاد. پدر نه: داد جواب اردشیر

 چیه؟ تکلیف حاال: پرسید خان همایون

 : داد جواب تامل بدون اردشیر

 هر هترهب پس شده، پیدا خوبی مشتری که گفت جون داریوش. بفروشید رو کارخونه قراره گفتید، خودتون که همانطور -

 جلهع بقیه از بیشتر کشور، از خروج برای که کوروش مخصوصاً. کنید اقدام کشور از شدن خارج برای شما همه زودتر چه
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 برنامه نم اینجا؛ بیایید و ببندید رو سفرتون بار االن ازهمین شقایق و مادر و شما خواهممی من اما دونمنمی رو بقیه. داره

 .دارم خوبی های

 کنی؟ ازدواج خوایمی داری؟ ای برنامه چه: پرسید کنجکاوی با نرگس

 :گفت و کرد کوچکی اخم اردشیر

 .باشن راحت بابا و مامان که خواممی اما خوبه؛ هستم که هم جااین البته. کنم بزرگتر رو امخونه خواممی. خواهر نه -

 کنم، واهشخ شقایق از خواستممی کاراین برای. بخرم بیشتر امکانات با بزرگتر، خونه یک کهاینه کارم اولین همین برای

 .بفرسته برام رو پولم کل و ببنده رو من حساب

 کوچولو؟ بکنی را کار این میتونی: گفت شقایق به خطاب و

 :داد جواب بالفاصله و گرفت را اردشیر حرف نکته شقایق

 ست؟کارخونه فروش از تو سهم منظورت نمیشم؛ متوجه -

 .نمیدونم مورد این در چیزی من چون بپرسی؛ داریوش از باید: داد ادامه معطلی بدون و

 .کرد نگاه داریوش به تکلیف تعیین برای و

 جور و جمع را خودش زودتر هرچه باید و نبود جایز بیشتر، سکوت. شد سرخ بعد و سفید اول داریوش صورت رنگ

 :داد جواب سرعت به پس کرد؛می

 .کرده اندازپس اون برای جدا حساب یه توی پدربزرگ که میگه رو پولی همون داداش جان، شقایق نه -

 ؟ میگی را حساب کدام. میزنی حرف چی به راجع دونمنمی: پرسید دربایستی رو بی شقایق

 و تگذاش جواب بی رو شقایق سؤال بنابراین شود؛ مطلع شقایق فراموشی راز از اردشیر که خواستنمی دلش داریوش

 :گفت اردشیر به
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 نباش نگران شما. سپرد من به رو شرکت مالی کارهای پیش وقت چند همین برای بود، خسته کمی یه شقایق راستش -

 .میکنم حواله برات رو پول خودم من

 و شدهن داریوش دروغ متوجه که داد نشان بنابراین بود راضی کند، زنبور النه وارد را چوب بود توانسته اینکه از اردشیر

 : گفت دهد ادامه را خود نقش بتواند شقایق اینکه برای

 بیا ربگی بلیط زودتر پس سپردی، داریوش به رو شرکت مالی کارهای که هستی خسته اینقدر که حاال جون شقایق -

 . بره در خستگیتون حسابی که میکنم، پذیرایی مادر پدر و تو از اینقدر جااین. خودم پیش

 .باشید خودتون مراقب فرهاد دستگیری تا همگی لطفا. برم باید من خوب: گفت مقدمه بدون و

 .میشم ممنون کن؛ اقدام زودتر موضوع اون مورد در لطفا هم تو داداش: گفت داریوش به خطاب و

 از باش؛ خودت مراقب هم تو پسرم: گفت خداحافظی حین در خان همایون و کرد خداحافظی او با بود جاآن کس هر

 .کن تشکر مرتضی حاج از هم من طرف

*** 

 ار خود تا شد جا جابه کمی بود، او العمل عکس نگران که داریوش. برخواست خود جای از شقایق تماس، شدن قطع با

 .کند آماده بازخواست برای

 چیه؟ پول این موضوع: پرسید کند مشخص را خاصی مخاطب اینکه بدون و انداخت جمع به نگاهی شقایق

 .بدهد ای کننده قانع جواب تا بود آماده داریوش

 هسرمای عنوان به بود زنده وقتی پدربزرگ که پولیه کرد،می صحبت بهش راجع داداش که پولی این عزیزم: داریوش

 ناداس و گذاشت جداگونه حساب یک در را اردشیر پول او و بود، برگردونده پدربزرگ به رو پول این اردشیر اما داد؛ بهش

 .بفرستی براش بتونی شما داشت، نیاز پول این به اردشیر وقت هر تا زد تو نام به سندها بقیه مثل رو اون

 :پرسید بنابراین بکشاند، کارخانه هایپول به را بحث خواستمی شقایق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 326 

 ود؟ب چی حرف این از منظورتون سپردم؛ شما به را شرکت مالی کارهای بودم خسته چون من گفتی، داداش به شما اما -

 : داد جواب بود کرده فکر موضوع این به راجع قبال که جاییآن از اما افتاد؛ تله به داریوش

 مهه همین، برای بدی؛ ادامه شرکت توی را کارهات حادثه اون از بعد تونستینمی که تو. میدونی خودت رو دلیلش خب -

 .بدم انجام رو کارها این تو جای به موقتاً من که گرفتن تصمیم

 نداشتید؟ من حضور به نیازی مالی کارهای از کدومهیچ برای که بگید خوایدمی پس: نیامد کوتاه شقایق

 صادق بود مجبور ندهد، دست از را شقایق اعتماد خواستمی اگر. نداشت ایچاره اما شد؛ شوکه سؤال این از داریوش

 :گفت پس باشد

 همه و میشد واریز حساب این به درآمدها همه و داشت خودش نام به شرکت برای حساب یه قبال پدربزرگ راستش -

 تو نام به رو خودش هایدارایی یهمه اون میدانی، هم خودت که طورهمون. میشد پرداخت حساب همین از هاهزینه

 ریخته تو حساب به هاپول تمام زمان اون از و شد باز تو نام به حساب یه و بست رو خودش حساب پس بود؛ کرده

 ما شمال، به تو رفتن و تصادف از بعد اما میکردی؛ پرداخت حساب همین از رو هاهزینه یهمه تو طبع، به و شدمی

 شد باز رگسن و ،من پدر امضای سه با و شرکت نام به حساب یه بنابراین. کنیم برداشت پول تو حساب از تونستیمنمی

 .نیاد پیش هاپرداخت در ایوقفه هیچ و نمونه زمین روی کارها تا

 و او فریب برای ظاهر در شاید. بودند کرده باز شرکت برای امضاء سه با حسابی هاآن چرا که فهمیدمی خوب شقایق

 کدامیچه از نتواند برگشت، اش حافظه شقایق روزی اگر که بود این برای اصل در اما بود؛ اختالسی گونههیچ از هامشتری

 .کند شکایت شرکت از پول برداشت و حساب تغییر برای هاآن از

 اما رفت؛می پیش کارخانه فروش تا طورهمین جریان این و زدمی نفهمی به را خود شقایق که بود این کار بهترین

 بهمرت یک بود، شقایق فکر در که چیزی نداشت؛ را آن گفتن انتظار هم خودش که شد خارج او دهان از حرفی مرتبهیک

 .آمد بیرون دهانش از
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 به ور هاشونپول که بخواید هامشتری از دوباره و برگردیم قبل روال به شده، بهتر حالم من که حاال بیاید پس: شقایق

 .گیرممی سر از رو کارم خان فریدون کمک با هم من. کنند واریز قبلی حساب همون

 . میشه کمتر هم ایشون کار اینجوری: کرد اضافه طعنه وبا

 چیه؟ نظرتون: کرد کج را لبش مصنوعی لبخندی

 .آورد زبان بر برموافقت مبنی حرفی نه و کرد مخالفتی نه کسهیچ. بودند ساکت همه

 .نیمکمی شروع رو کارمون شنبه از پس هستند؛ موافق همه خوبه،: گفت و داد تکان سری دید، را آنها سکوت که شقایق

 یزوار برای رو اول حساب شماره قولنامه، توی باشه یادت جان داریوش راستی: کرد اضافه داریوش چهره به نگاه بدون و

 .بدی پول

 :گفت او به خطاب و گرفت را او جلوی کوروش که کند اعتراض خواست بود، شده غافلگیر کامال که داریوش

 .بیفتیم دردسر توی بعدا که نزنی حرفی باش مراقب -

 .خواست توضیح چشم با نفهمید را او منظور که داریوش

 :گفت بود پیوسته هاآن به که نرگس و داریوش به و کرد جمع به را پشتش کوروش

 بایدن صورت دو هر در. میشه راهنمایی کسی طرف از یا و شدیم؛ بیچاره بگم باید که برگشته اشحافظه شقایق یا -

 .چیه وعموض ببینیم تا کنید حفظ رو خودتون خونسردی پس. بیاره دست به ما از شکایت برای ایبهانه هیچ اون بذاریم

 بهتر خودش اما بگیرد؛ را او جلوی و کند حمله شقایق به خواستمی مدت تمام او. بود کالفه بیشتر برادرهایش از نرگس

 اجازه او به کسهیچ نوعی، به و اندگذاشته کنار را او خانواده کل بعد، به اردشیر بازداشت زمان از دانستمی ازهمه

 چند و بردارد دست هایش بچه به زدن صدمه از است بهتر که بود گفته واضح خیلی پدرش. کند دخالت کارها در دهدنمی

 اما شود؛ن شقایق مزاحم و نرود پدر خانه به که بود گرفته را او جلوی عصبانیت با داریوش بیمارشد، شقایق که قبل روز

 همه از و کشیدمی حساب بزرگترهایش از داشت او. بود کرده درازتر گلیمش از را پایش کوچک، گستاخ دختر این امشب
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 اب و گرفت را او بازوی رفت شقایق سمت به و زد کنار را داریوش بنابراین. کردمی توهین او مظلوم شوهر به مهمتر

 .ریخت بهم کامال را اوضاع آن از بعد کلمات اما کرد شوکه را همه حرکت این. کشید خود سمت به خشونت

 برگشته؟ اتحافظه کی از ببینم بگو کوچولو، خانم خوب: نرگس

 : پرسید آورد می باال را دستش بقیه کردن ساکت برای که همانطور و زد داری معنی لبخند شقایق

 چیه؟ منظورت چطور؟ -

 :گفت و آورد در خواهرش چنگ از را بازویش

 .هستین ناراحت من حافظه برگشتن از واقعا شما یا کنم،می فکر طوراین من -

 وضعشه؟ چه این ها بچه: گفت و داد قرار دخترها بین را خودش خان همایون و گرفت را سرش دست دو هر با داریوش

 از هترهب پدر، اما ندارم؛ یادبه گذشته از هیچی من باشه راحت خیالتون نه،: گفت بشنوند همه که بلند صدای با شقایق

  ترسیده؟ من خاطرات برگشتن از اینقدر چرا بپرسید بزرگتون دختر

 .بنشیند مبل روی او کرد کمک و گرفت را مادرش دست الله

 :گفت جو کردن آرام برای داریوش

 .کردی شک خان فریدون بخصوص و ما به حساب مورد در تو که شد ناراحت این از فقط خواهرم شقایق، نه -

 !نمیکنم باور واقعا؟: داد کشش شقایق

 :گفت و زد زل او چشمان به و ایستاد نرگس رویروبه سپس

 رو فرهاد تونستیمی که وقت هر چرا چرا؟. ...بودی مراقبم جا همه کردم، باز رو هامچشم بیمارستان توی که روزی از -

 کنم؟ ازدواج باهاش میشم راضی من کنه، بازداشت رو داداشم اگر گفتی فرهاد به چرا سراغم؟ میفرستادی

 متنفری؟ من از اینقدر چرا: گفت التماس با و کرد باز طرف دو به را هایشدست نشست؛ مبل روی و کرد مکث
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 .بده جواب خودش اینبار بده اجازه داداش، نه: گفت شقایق که کنه دخالت خواست داریوش

 ورج همه. کند غافلگیرش طوراین شقایق نمیشد باورش. بود پریده صورتش رنگ کرد جمع را نازکش لبهای نرگس

 .کرد بیشتر را جسارتش نرگس سکوت.نماید بازخواست را او جمع میان در شقایق اینکه جز زد،می حدسی

 .نکنی دخالت من کارهای توی دیگه بهتره نداری، جوابی که حاال باشه؛: شقایق

 .کنه رتغیی باید چیزهایی یه کنم فکر متاسفم؛: گفت و کرد نگاه اش خانواده افراد تک تک به و برخواست مبل روی از

 کرده؟ عصبانی اینقدر رو تو چی چیه؟ موضوع دخترم: گفت و شد نزدیک او به خان همایون

 پنجه جای که را، بازویش روی کبودی و زد باال را بلوزش آستین مرتبه یک و انداخت پدرش به آلود اشک نگاهی شقایق

 داد نشان پدرش به بود نرگس قدرتمند

 جالب و آورد من سر به رو بال این شما همه چشم جلوی نرگس االن همین. ترسیدم فقط نیستم؛ عصبانی من: شقایق

 .برگردوندید رو روتون شما همه که جاستاین

 .کرد قفل داخل از را ودر رفت خود اتاق به و انداخت پدرش و داریوش به نگاهی کرد؛ سکوت شقایق

*** 

 . شد خاموش تا کشید طول ساعت نیم همهمه، صدای

 .خورد در به ایتقه موقع همان اما هاست؛آن رفتن علتبه سکوت این کرد فکر شقایق

 در. شد دور در از و چرخاند قفل توی را کلید. اندآمده او سرزنش یا و دلجویی برای مادرش یا پدر در پشت زد حدس

 .شد اتاق وارد نیلوفر که دید تعجب کمال

 تو؟ بیام نداره اشکالی: نیلوفر

 .گفت نه و گرفت انگشت نوک با را اشگونه روی اشک شقایق
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 و داد او به را یخ کیسه. بست سرش پشت را در و کرد روشن را چراغ. داشت دست در یخی یکیسه. شد وارد نیلوفر

 .نشست پنجره کنار بادی مبل روی

 میکنه؟ درد دستت: نیلوفر

 نشست مقابلش مبل روی گذاشت؛ میز روی را یخ کیسه شقایق

 .نه: شقایق

 .خوردیم کتک نرگس از هم قبال ما: نیلوفر

 گشوده؟ سخن به لب او که افتاده اتفاقی چه. بود خانواده فرد ترین ساکت نیلوفر. شد تیز شقایق هایگوش

 مهمونی رایب برید، حمام کی بخونید، درس خوب باشید، تمیز. میداد دستور بهمون همیشه بودیم، کوچکتر وقتی: نیلوفر

 تخت، روی شیرینی خوردن. شدیممی تنبیه بود، میلش خالف که کردیممی کاری هم اگه...و بهتره بپوشید لباسی چه

 و بابابزرگ با و کردی فرار تو و کردم ازدواج من. شدیم بزرگ باالخره اما... مدرسه از اومدن دیر کوکب، اتاق به رفتن

 .شمال رفتی بزرگ مامان

 :ادد ادامه پس بزند حرف شقایق با شب آن داشت تصمیم. فشرد را او انگشتان نیلوفر و کرد دراز را دستش شقایق

 و من البته. شده دچار تغذیه سوء به من، غذایی رژیم توی اون هایدخالت خاطر به پیمان و بود نرگس انتخاب آرش -

 .کنیممی بحث هم با نرگس خاطر به همیشه اما داریم؛ دوست رو همدیگه خیلی آرش

 .دونستمنمی چیزی من متاسفم: گفت صادقانه شقایق

 یزیچ هر کردم؛ خواستند هااون کاری هر عمرم همه. ندارم گفتن نه قدرت من. نیست تقصیرتو: زد تلخی لبخند نیلوفر

 میدونی. میدم دست از رو شوهرم دارم شدم، خسته دیگه اما دادم؛ انجام خواستند من از االن تا نرگس و مادر که

 .برم جااین از باید من اسارت، این از شدن خالص برای کوچولو

 .خورد گره شقایق ابروهای
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 .میزد حرف خودش با انگار نکرد توجهی نیلوفر اما

. داره رو انگلیس پاس و کرده زندگی لندن سال سیزده آرش. میریم عید از بعد آرش و من نره فروش کارخونه اگه حتی -

 با واجازد پیشنهاد نرگس که برگرده و بفروشه رو پدریش یخونه بود آمده مونده؛ اینجا من خاطر به هم رو سال پنج این

 درما با میدم ترجیح من اما بمونیم؛ آرش مادر خونه مدت یک مجبوریم و نداریم کافی پول که درسته. داد بهش رو من

 بخ میگی، خودت پیش... بگیرم اجازه نرگس از کارهام همه برای و بمونم اینجا تا کنم زندگی پیرم شوهر پدر و شوهر

 شکست و کردم امتحان بارها من نداره، امکان نمیشه، کنه، دخالت کارهات توی نگذار و وایسا جلوش بمون جا همین

 .خوردم

 .برداشت میز روی از را یخ کیسه. بود شده سبک انگار زد کوچکی لبخند کشید؛ بلندی نفس

 .گیرهمی رو هامویرگ بیشتر خونریزی جلوی ها؛کبودی روی بذارش: نیلوفر

 .بخیر شب: گفت و بوسید را او گونه

 .بست خود سر پشت را در و رفت بیرون اتاق از نیلوفر

 ؟ میکنم کارچی دارم من: زد حرف خودش با بلند بلند. گذاشت کبودش بازوی روی را یخ کیسه شقایق

 .گذاشت میز روی را کیسه. لرزید یخ ازسردی

 یمس و کرد خاموش را موبایلش. کند صحبت شهرام یا اردشیر با خواستنمی. میکرد درد سرش اما بخوابد؛ میخواست

 .کرد خارج پریز از را تلفن

*** 

 اتاقش از عصر تا و کرد بهانه را سردرد او اما بخورد؛ هاآن با را ناهار تا کرد، اصرار مادرش. خوابید بیشتر جمعه صبح

 و ادرم به تا خورد را آن تنهایی به. شام هم و بود ناهارش هم که کرد درست برایش سبک غذای یک کوکب. نیامد بیرون

 یرز که اشخانواده به باال از و بود ایستاده پل یک روی دید؛ عجیبی خواب شب. است ناراحت هنوز که بفهماند پدرش
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 خروشان رودخانه یک درون پل زیر او. شد عوض چیز همه لحظه یک در کرد؛می نگاه میشدند رد کوچکی رودخانه از پل،

 را سنرگ صدای که میشد آماده کالس به رفتن برای.شد بیدار سردرد با صبح. زدندمی لبخند او به پل روی آنها و بود

 .خوردم صبحانه نه،: شنید

 .بخیر صبح: بودند نشسته میز پشت مادر و نرگس. رفت آشپزخانه به و شد خارج اتاق از

 .ایستاد شقایق جلوی و زد دور را میز و برخواست نرگس

 .عزیزم سالم: نرگس

 .متاسفم: گفت و گذاشت او گوش کنار را سرش کرد بغل را شقایق

 .کشید عقب را خود و داد تکان او خواهی عذر پذیرفتن نشان به سری. نبود احمق اما بود مهربان شقایق

 نداری؟ کاری مامان، میرم دارم من: شقایق

 نمیخوری؟ صبحانه چرا: پرسید بود خواهر دو برخورد نگران که خانم مریم

 .ندارم میل: شقایق

 . برسونمت من کن صبر: گفت سریع پس کند، صحبت او با راه توی میتواند کرد فکر نرگس

 .برسون سالم دخترها به. نیست دور راهم نکش؛ زحمت نه،: شقایق

 .رساند خیابان به را خود و شد سرازیر هاپله از بزنند، حرفی مادر و نرگس آنکه از قبل

 .ایستاد کنارش شهرام اتومبیل که کردمی فکر نرگس برخورد مورد در هنوز. شد اصلی خیابان وارد

 .برسونم رو شما دیدمی اجازه یکیه؛ مسیرمون: شهرام

 .کرد سالم و شد سوار. کرد باز برایش داخل از را در شهرام. زدند لبخند دو هر برگرداند؛ او سمت به را سرش شقایق
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 سمته؟ این از مسیرتون واقعا. سالم: شقایق

 .میخندید چشمانش اما بود عادی شهرام هایلب و صورت

 داشت؟ کار چه اینجا زودی این به صبح خانم نرگس خبر؟ چه.شدم نگران ندادید جواب دیشب دیدم نه، -

 !هستین؟ منتظر اینجا وقته خیلی: پرسید تعجب با شقایق

 آمده؟ پیش مشکلی. اومد خواهرتون که دیدم ولی نه،: شهرام

 آن اقاتاتف بقیه اما کرده؛ حمله او به خواهرش که بگوید شهرام به تونستنمی. گرفت فاکتور را نرگس برخورد شقایق

 :نمود اضافه و کرد تعریف او برای را شب

 .کنم شروع کجا از دونمنمی اما برسم؛ مالی کارهای به و شرکت برم باید -

 :گفت و کرد فکری شهرام

 کچ دست. ببندید رو جدید حساب و کنید حواله براش رو خان اردشیر پول و برید بانک به فقط نکنید؛ خاصی کار -

 یسرئ هم هنوز خان فریدون. کنه کمکتون بتونه شرکت حسابدار کنم فکر. است حسابداری توی حتما قدیم، حساب

 حسابداریه؟

 .حسابه این به واریزها تمام االن چی؟ جدید حساب. هستن حسابداری رئیس هم هنوز ایشون بله؛ -

 ؟نتونن دوباره چرا اومدن بر پسش از قبال. کنه حل رو مشکل این راحت خیلی میتونه حسابداری. نباشید نگران -

 داشتن انتظاری همچین که شقایق. ایستاد آموزشگاه جلوی شهرام. کرد سکوت پس نداشت؛ گفتن برای چیزی شقایق

 :گفت و زد دریا به را دل و شد معذب

 .بیاید آموزشگاه در جلوی تا نیست الزم اما ببخشید؛ رو من بهپور آقای -

 .الزمه اتفاقاً: گفت و دریافت را او منظور شهرام
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 کسهیچ از و باشد شقایق همراه جا همه خواستمی او یا داشت؛ معنی دو جمله این. زد زل او عسلی چشمان به شقایق

 .بود خبر بی آن از شقایق که بود افتاده اتفاقی یا و ترسید،نمی

 ستخوا شقایق. آورد خود به را او اشسری پشت ماشین بوق صدای اما کرد؛ نگاه او به زدن پلک بدون ثانیه چند شهرام

 .گرفت را دستش مچ شهرام که شود، پیاده ماشین از و کند باز را کمربندش

 .کنم صحبت شما با باید بمونید لحظه چند: شهرام

 هرامش اما کند؛ خارج جوان دست از را دستش کند ناراحت را او اینکه بدون کرد سعی. میسوزد دستش کرد حس شقایق

 .شد دور آموزشگاه از و کرد عوض را دنده دست یک با نکرد رها را دستش

 دو، هر. برگشت شقایق سمت به و کرد خاموش و پارک را ماشین دستی یک طورهمان. کرد پیدا پارک برای جایی

 .شد آزاد شقایق مچ و کرد باز را انگشتانش آرام شهرام. کردند نگاه دستانشان به همزمان

 .شده اوعوض رفتار که افتاده اتفاقی چه. بود شوکه دخترجوان

 چیه؟ موضوع بهپور آقای: شقایق

 .گذاشت فرمان روی را دست دو هر شهرام

 .بدونید رو چیزی یه که الزمه اما بترسونم؛ رو شما خوامنمی سردار، خانم: شهرام

 .شد نگران بیشتر حرف این با شقایق

 افتاده؟ بدی اتفاق -

 .بگم باید چطور نمیدونم -

 .کرد سکوت شقایق

 نشدن؟ شما تصادف پرونده پیگیر تونخانواده چرا دونیدمی: داد ادامه شهرام



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 335 

 .کند تمام را حرفش او تا ماند منتظر

 .کرد دل دل جوان مرد

 ...و کرده تحقیق شما تصادف مورد در من اجازه بدون امیر اما... ندارم رو کسهیچ به زدن تهمت قصد... من -

 ؟...و: شد کنجکاو شقایق

 :گفت و برگشت شقایق سمت به آرام کشید بلندی نفس شهرام

 .ندادن تشکیل تصادف این برای ای پرونده هیچ شما، یخانواده -

 از ار زدن حرف قدرت که اوست صورت دیدن به تمایلش دانستنمی بود؛ مانده شهرام هایلب به خیره. شد مات شقایق

 ینا میکرد آرزو شهرام. کنند نگاه هم به فقط داشتند تصمیم دو هر حاضر حال در بود، چه هر اما خبر؛ شوک یا گرفته، او

 .محال آرزویی. نشود تمام لحظات

 یرو اختیار بی افکارش. کرد نگاه خیابان به و چرخاند را سرش پس. نبود درستی کار شهرام به زدن زل و نشستن

 .شد جاری زبانش

 ودند؟ب اتفاق این مسبب خودشون چون زدن، باز سر ماجرا پیگیری از من یخانواده که بگید خوایدمی شما پس: شقایق

 !نداره امکان این نه

 :داد توضیح بود شده خالص او جادویی نگاه بند از حاال که شهرام

 از نفر یه با اون. بود کرده شک موضوع این به امیر واقع در. زنمنمی تهمت هااون از کدومهیچ به من که گفتم -

 شما یفک دزدی بر مبنی ایپرونده که شد متوجه کنکاش کمی از بعد آقا این. کرد صحبت انتظامی نیروی توی آشناهاش

 ابراز هااون و میکنه صحبت رسوندن، بیمارستان به رو شما که اورژانسی پزشک و راننده با دلیل همین به نشده، تشکیل

 البته و. وردیدخ زمین بلند پاشنه کفش با رفتن، راه در احتیاطی بی علتبه شما بلکه نبوده؛ کار در سرقتی هیچ که کردند

 .ببینه رو اون نتونست امیر و است محرمانه شما بیمارستان پرونده
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 یعنی ند؟دانستمی اتفاق این مقصر را او هاآن پس بلند؟ پاشنه کفش با رفتن راه در احتیاطی بی. بود شده گیج شقایق

 پس ورده؟خ زمین احتیاطی بی علتبه او چون نگشتند بودند، کرده حمله او به که کسانی دنبال به اصال برادرهایش و پدر

 .اشدب زیرکاسه ایکاسهنیم باید. نداشت امکان این نکرده؟ دستگیر را سوارها موتور هنوز پلیس که گفتند او به چرا

 شده؟ دیر کنم باز ایپرونده اتفاق این برای بخوام من اگر: پرسید شهرام از شقایق

 :گفت پس دارد؛ حالی چه او که دانستمی شهرام

 کسایی چه یا کسی چه به شما خود بدونم، خواممی من اما کنه؛ سؤال را مورد این بخوایم امیر از باید. نمیدونم -

 هستین؟ مشکوک

 هاآن هخان در اتفاقی هیچ. هستند خبر با ماجرا اصل از حتما برادرش و پدر بود مطمئن اما نداشت؛ شک کسی به شقایق

 چطور .کنند کاری چنین او با اشخانواده که کردنمی باور بیچاره دختر. باشند خبربی آن از داریوش و پدر که افتادنمی

 اند؟ داشته دست اتفاق این در خانواده، افراد تمام یا یکی که کند قبول توانستمی

 کنید؟ کمک من به حقیقت کردن پیدا برای کنم خواهش شما از میتونم بهپور آقای: شقایق

 هب اتفاق این مسبب خوادمی دلم شما، از بیشتر من که دونهمی خدا. کنمنمی دریغ شما به کمکی هیچ از من: شهرام

. نیدک تعریف برام رو، دارید یاد به بیمارستان توی اومدنتون بهوش از بعد که چی هر خواممی پس. برسه عملش سزای

 .اوردیم دست به هاضارب این از نخی سر شاید

. آوردیم یاد به را بود شنیده و دیده که چه هر و گشتبرمی عقب به باید بود؛ خوبی فکر. کرد سکوت لحظه چند شقایق

 .بود نکرده توجه آن به لحظه آن که شود مشکوکی مورد متوجه توانست،می طریق این به شاید

 .میگید درست شما: گفت او که کند مرور را خاطراتش شقایق تا بود منتظر شهرام. رفتند فرو فکر به دو هر

 :پرسید و شد کنجکاو شهرام

 اومد؟ یادتون چیزی -
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 .کردند معرفی من نامزد رو فرهاد ها،اون چرا که فهمممی حاال اما نیاوردم؛ یاد به جدیدی چیز. نه: شقایق

 چرا؟: شهرام

 شکایت اون بزنیم بهم رو نامزدی اگه کرده، تهدید فرهاد که گفتمی پدر البته. داشته خبر چیزی یه از اون چون -

 حالی در. کردند استفاده من ثروت اوردن دست به برای موضوع این از امخانواده و شدم فراموشی دچار من که کنه،می

 ...که

 .میگه شما به رو چیز همه من، مورد در که بوده کرده تهدید اون که حالی در -

 .درسته -

 اب شب هر و روز هر که من از رو موضوع این تونستن شما، خانواده کهاینه اون و میاد پیش اینجا دیگه سؤال یک اما -

 شده؟ باخبر ماجرا این از فرهاد چطور پس کنن؛ مخفی بودم تماس در شما

 .کرد گره را هایشمشت شقایق

 .باشد بوده اتفاق این مسبب خودش اون اینکه مگه -

 :گفت و شد عصبانی شهرام

 کرده؟ حمله شما به خودش عوضی اون یعنی -

 .بود کشته رو اون االن تا کوروش صورت این در. نمیکنم فکر نه -

 .کنه تهدید رو تونخانواده بتونه هم و کنه حمله شما به هم نداشت امکان. درسته -

 از که تهتونس و شده خبر با ماجرا این از زود خیلی اون پیداست که طوراین. همینطوره متاسفانه: گفت ناراحت با شقایق

 .اومدمی من مالقات به بعد روز خانواده، افراد بقیه مثل که اینقدر بگیره؛ ماهی آلود، گل آب

 اول؟ روز همون: کرد سئوال و گزید را لبش شهرام
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 هب بعد روز عصر خانواده، افراد بقیه. بودن کنارم کوروش و داریوش و نرگس و مادر و پدر اومدم، بهوش من وقتی. بله -

 .اومدن دیدنم

 لدتو روز دونم،می من که جااون تا نیست؟ طوراین شده، مطلع تصادف خبر از روز، همون فرهاد که مشکوکه خیلی این -

 ابیآفت شما اطراف که بود وقت چند همین بخاطر کرد؛ کوروش با سختی دعوای فرهاد اون، از قبل ماه یک یعنی پدرتون،

 .شدنمی

 بوده؟ چی هااون دعوای دلیل دونیدمی شما کرده؟ دعوا فرهاد با پدرم تولد شب کوروش یعنی -

 ...و برقصه شما با خواسته فرهاد گفته، امیر به الدن اما نبودم؛ جااون که من -

 ؟...گفته امیر دوستتون به الدن گفتید شما االن ببخشید،: کرد قطع را او صحبت شقایق

. ودب نیومده پیش بحثش آخه نکردم، صحبت مورد این در زودتر که خواممی معذرت: گفت و زد داری معنی لبخند شهرام

 .بودن هم با الدن و امیر درسته،

 .کرد فکر کمی. داشته آشنایی شهرام دوست با الدن نمیشد باورش. بود شده خشک شقایق گلوی

 ...و کنه ازدواج من شوهر برادر با بوده قرار که گفتمی همین بخاطر پس: شقایق

 .نیست میون در قراری هیچ متاسفانه اما داره؛ برنمی شوخی از دست وقتهیچ. شیطون ای: گفت و زد لبخند شهرام

 .هافت می بدی دردسر توی بشه، نزدیک الدن به هم باز بخواد اگه که گفت امیر به و زد بهم را رابطه این خانم نرگس

 داد؟ خالی جا تهدید این با شما دوست یعنی: گفت کالفگی با شقایق

 .کشید کنار الدن اما نه؛: داد تکان سری شهرام

 چرا؟ آخه کشید؟ کنار خودش الدن: پرسید تعجب با شقایق

 .بپرسی خودش از روز یه بهتره: شهرام
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 ساعتش به نگاهی. شدمی عوض داشت شهرام با او صحبت مسیر اما بود؛ شده شوکه هم و بود کنجکاو هم شقایق

 .برسد کالس به توانستنمی دیگر انداخت؛

 شده؟ دیرتون: پرسید شهرام

 .نیست سرجاش حواسم دیگه االن اما نمیکنه؛ گیری سخت خیلی استاد این راستش. نیست مهم: شقایق

 .کنیم صحبت مورد این در بیشتر و بخوریم چیزی یه بیاین برین کالس خوایننمی اگر -

 .کرد قبول نمیشد خسته او با بودن از که شقایق

 .دارم وقت میشه تمام کالسم که یازده ساعت تا باشه، -

 :پرسید شهرام پس بگذرد، وقتشان تا بزنند پرسه خیابان در توانستندنمی آنها اما بود؛ زود شاپ کافی به رفتن برای

 من؟ دفتر بریم نداره اشکالی -

 .دیدنمی مسئله این در اشکالی هیچ شقایق

 و داد کانت دستی امیر برای دور از. کرد پارک کارکنان پارکینگ قسمت در را اتومبیل شهرام. شدند محوطه وارد ماشین با

 .رفت دفترش به مرتبط فلزی های پله سمت به شقایق با

 قشقای. خورد زنگ شهرام تلفن گذاشت، قدم که پله اولین روی درست. کند حرکت او جلوی که کرد تعارف شقایق به

 وا. خورد گره ابروهایش و آمد بند نفسش دید را اش گوشی صفحه بود، ایستاده او از باالتر که جاییآن از و برگشت

 شیگو صفحه روی که افتاد، بلوند موهای با دختری عکس به چشمش ولی بود برگشته شهرام سمت به منظور بدون

 .رفت عقب قدم یک شهرام. برگرداند را خود روی شود، متوجه شهرام اینکه از قبل. زدمی لبخند

 .دفتر توی بفرمایید شما میام؛ و میدم جواب تلفن این به ببخشید: شهرام

 که پاهایی با حرف بدون پس. نداشت کنترلی هیچ قلبش ضربان روی اما باشد؛ طبیعی رفتارش کرد سعی شقایق

 .رفت باال ها پله از لرزیدمی
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 .رساند شقایق به را اورخودش و کرد اشاره امیر به شهرام

 .سالم: امیر

 .دید خود سر پشت را امیر و برگشت بود هاپله باالی حاال که شقایق

 .بخیر صبح سالم؛: شقایق

 .کرد معرفی را امیرخودش

 .افتاده اتفاقی چه دونستمنمی اومدید، که قبل دفعه ببخشید. شهرام دوست امیرم، من -

 ولفض هایگوش از دور صحبت موقع در تا رفتمی ماشینش سمت به او. کند پیدا را شهرام تا چرخاند را سرش شقایق

 .باشد هامشتری و کارکنان

 .نداشتید خبر که شما میکنم؛ خواهش -

 .انداخت میکرد صحبت تلفن با که شهرام به نگاهی چشم گوشه از امیر

 .میاد االن تو بفرمایید -

 لوندب دختری با را شهرام بود گفته که افتاد شیدا هایحرف یاد. آمد سراغش وحشتناک ایدلشوره. شد اتاق وارد شقایق

 کسی چه باشد داشته خود گوشی روی را عکسش داشت، اجازه شهرام که دختر این. رفتندمی جاآن از هم با که دیده،

 بود؟

 گرم؟ شکالت یا قهوه چایی،. چسبهمی گرم نوشیدنی فنجون یه شده؛ سرد هوا: امیر

 عالقه او به اشخواهرزاده که مردی یا بود؟ شهرام دوست بهترین او اینکه نه مگر. دهد او به رد جواب که بود ادب از دور

 هب نباید بود، که هر او حال هر به. کرده زیادی تحقیقات او، به کمک برای که بود کسی مرد این آن، از گذشته داشت؟

 :گفت پس. میکرد اشتباه شقایق که بسا چه میگرفت؛ قرار غضب مورد دوستش رفتار خاطر
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 .ممنون چایی؛ -

 پنجره از و گذاشت او جلوی را چای از پر ماگ امیر. بودند او منتظر دفتر در امیر و شقایق. شد طوالنی شهرام صحبت

 .نگفت چیزی اما شد؛ او نگرانی متوجه شقایق. کرد نگاه را محوطه

 ندیده ار حرکتش شقایق اینکه از اطمینان برای او. است شهرام بود مطمئن شقایق که کرد اشاره کسی به دست با جوان

 شهرام دبع دقیقه یک. کرد سرگرم چای لیوان با را خودش شود، غافلگیر اینکه از قبل شقایق اما چرخید؛ دختر سمت به

 .شد وارد

 .بود کاری تلفن یه ببخشید: شهرام

 .نگفت چیزی و مکید را اشپایینی لب شقایق

 .رفت در سمت به خود لیوان با و ریخت او برای هم چای لیوان یک امیر. نشست او رویروبه شهرام

 .داد قرار مخاطب را امیر باشد، تنها شهرام با خواستنمی دلش دیگر که شقایق

 .بمونید کنم خواهش خواستممی امیر، آقا -

 :داد ادامه آورد بیرون کنجکاوی از را جوان دو هر اینکه برای و

 .کردید تحقیق من پرونده مورد در و کشیدید زحمت شما که گفتن من به امروز بهپور آقای -

 نگاه قایقش رفتار تغییر به بود شده ریز که چشمانی با و داد تکیه مبل پشتی به برداشت، میز روی از را لیوانش شهرام

 با واهدخنمی شقایق بلکه نیست؛ قضیه پیگیری برای شقایق درخواست این که شد متوجه شهرام مثل هم امیر. کرد

 .بست خود سر پشت را در و برگشت اتاق به بنابراین. باشد تنها شهرام

 سعی هاآن مکالمه، مدت تمام در. برخواستند نیز جوان دو طبع به و برخواست خود جای از شقایق یازده، به ربع یک

 .نشدند موفق اما کنند؛ باز را او ابروهای یگره داشتند،

 .کرد تشکر کند اشاره خاصی شخص به اینکه بدون شقایق
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 .دارید لطف من به خیلی شما کنم؛ تشکر چطور دونمنمی. ممنون -

 حسابداری؟ بریدمی تشریف امروز راستی میکنیم؛ شروع داریم تازه. نکردم کاری: داد جواب زودتر امیر

 اریک اون با مشورت بدون خوامنمی. ندارده خبر چیزها خیلی از من مثل هم کنم؛اون صحبت اردشیر با باید. نه: شقایق

 .آید نمی بر دستش از من مراقبت برای کاری هیچ راه، دوری علت به و من نگران اردشیر که بخصوص. کنم

 لیو کنه، تون کمک داره سعی و نگرانه طوراین باشه دیده رو شما اینکه بدون دنیا، طرف اون برادر یک جالب چه: امیر

 .بگیرن شما از رو اموالتون تا کردن یکی به دست طوریاین هستن، جااین که هاییاون

 .دارد باز ازصحبت را او تا کوبید امیر پهلوی به آرنج با شهرام

 :گفت و دید را حرکت این شقایق

 .مباش هااین از یکی با اروپا توی اینکه تا برم اون پیش آمریکا، به مادرم و پدر با میدم ترجیح که خاطره همین به -

 :داد ادامه شقایق و انداختند همبه متعجبی نگاه امیر و شهرام

 برای مادرم و پدر با دادم، رو هااون همه سهم من و رفت فروش امالک و کارخانه و افتاد آسیاب از آبا وقتی. درسته -

 نهاییت به اردشیر و شدند پیر خیلی دو هر.است هااون کنار بودن من، برای جا بهترین کنم فکر و میرم؛ جااین از همیشه

 از هم و دارند، دوستم که هستم کسایی کنار هم زنم؛می نشون دو تیر یه با من طوریاین. کنه نگهداری هااون از تونهنمی

 .میشم دور کافی اندازه به هستن متنفر من از که کسایی

 .کرد دراز امیر طرف به را دستش سپس

 اراحتن رو من موضوع اون اینکه از خارج بدید؛ خبر من به کردید پیدا که جدیدی چیز هر بدید قول لطفا. ممنونم بازهم -

 .کنهمی خوشحال یا

 عسلی چشمان به کوتاه ایلحظه برگشت؛ شهرام سمت به شقایق. فشرد رو شقایق سرد دست انگشتانش نوک با امیر

 .کرد دراز او سمت به را دستش دزدید،می را نگاهش که طورهمان و شد خیره او
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 .کردم تونخسته و گرفتم رو وقتتون که بخشیدمی -

 .داشتنگه و گرفت گرمش دست در را او سرد دست. کرد دراز را دستش شهرام

 .نکردم کاری هنوز که من میکنم؛ خواهش: شهرام

 او که کند خارج شهرام دست از را دستش خواست شقایق. شد خارج اتاق از سرعت به و ندانست جایز را ماندن امیر

 .کرد مقاومت

  شدید؟ ناراحت امیر هایحرف از شده؟ چی بگید خوایدنمی: شهرام

 گرانن که دادمی نشان نباید. نخورد تکان اما رفت؛می عقب کمی باید او صورت دیدن برای. کرد بلند را سرش شقایق

 :داد جواب بنابراین کرد؛می خارج دوستش رفتار مورد در سوءتفاهم از را او البته و شده او تلفن

 مهه با دونمنمی ترسیدم؛ کمی یه و نگرانم کمی یه فقط. بشم ناراحت من که نکرده کاری امیر آقا حرفیه؟ چه این -

 .کنم اعتماد تونممی کسی چه به افتاده که اتفاقاتی

 خارج او دست از را دستش کرد سعی و کشید کنار را خودش شقایق اما دهد؛ دلداری و کند بغل را او خواست شهرام

 .کند

 :گفت و شد دور او از قدم یک. کرد رها را دستش پس. دادمی حق جوان دختر به اما بود؛ دلخور رفتار این از شهرام

 .هستیم مراقبتون امیر و من موضوع، شدن روشن تا. نباشید نگران -

 او .نداشت امکان این اما کرده؛ صحبت تلفنی کسی چه با که بپرسد شهرام از خواستمی دلش کرد؛ بغض شقایق

 .نداشت ایاجازه همچین

 : گفت و چرخید در سمت به پس

 .خونه برسم دیر خوامنمی برم؛ باید -
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 :گفت و برداشت را ماشین سوئیچ شهرام

 .میرسونم را شما من -

 .شدید خسته خیلی امروز شما میرم؛ تاکسی با. نکشید زحمت نه، -

 .نکرد قبول شهرام

 .ترهراحت خیالم طوریاین. نداره امکان -

. زدن حرف زیاد هم شهرام که چند هر کند؛ صحبت کمتر کرد سعی راه در. شد پیاده منزلشان از باالتر کمی بعد، ربع یه

 : گفت شهرام خداحافظی موقع

 .گفته چی خان اردشیر ببینم تا گیرممی تماس شب -

 .کرد خداحافظی دوم بار برای و داد تکان قبول نشان به سری شقایق

 *** 

. کردمی خلوت خودش با کمی برود، خانه به خراب حال آن با اینکه از قبل باید. کرد عوض را مسیرش شهرام رفتن با

 .بود مادرش خورد زنگ تلفنش اینکه تا رفته راه چقدر نفهمید

 کردی؟ دیر چرا عزیزم -

 از را مادرش باید اما کجاست؛ حاضر حال در و رفته راه چقدر که بود نشده متوجه اصال. نداشت جوابی هیچ شقایق

 .میکرد خارج نگرانی

 .میرسم دیگه االن آمدم؛ می پیاده داشتم. جون مامان نباش نگران: شقایق
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 مطمئن. کرد ترمز پایش جلوی خالی ماشین یک تا شد منتظر. بود پاسداران اصلی خیابان توی انداخت، اطراف به نگاهی

 شدیم رد مخالف سمت از که تاکسی برای بنابراین کرده؛ منع شخصی هایماشین به شدن سوار از را او داریوش که بود

 .دربست: داد تکان دست

 .رسید خانه به که نکشید طولی

 .بودند نکرده صحبت گذشته پنجشنبه اتفاق مورد در هنوز. کرد استقبال او از مادرش

 .بود دوستانه مکالمه یک برای زمان بهترین ناهار از بعد

 چطوره؟ دستت جون مادر: خانم مریم

 یحت. بود کرده فراموش کامال را ماجرا آن که بود، شنیده منتظره غیر و عجیب چیزهای قدرآن روز آن شد شوکه شقایق

 .بود برده یاد از نیز را دستش درد

 .نشده چیزی مادر، خوبه: شقایق

 .ریخت او برای آبی لیوان پدرش

 .کنیم صحبت مهمی مسئله مورد در باید دخترم: خان همایون

 .بگویند خواهندمی چه هر هاآن تا کرد سکوت شقایق

 .گرفت دست به را سخن رشته خان همایون

 ... افتاد پیش شب دو که اتفاقی دخترم -

 .کرد قطع را پدرش صحبت شقایق

 . بزنم حرفی نرگس رفتار مورد در خوامنمی -

 .بمونیم متحد هم با باید هستیم؛ خانواده یه ما. بزنیم حرف باید اما: خان همایون
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 .کرد سکوت پس بکشد، کجا به را او خواهدمی پدرش که دانستنمی شقایق

 :داد ادامه خان همایون

 هب شروع زمان، اون از. خونه بچه بزرگترین و بود سالش هجده فقط. شد عوض رفتارش نرگس رفت، اردشیر وقتی از -

 در اومد؛ ادنی به الله اینکه تا داشت تمرکز خودش زندگی روی فقط کوتاهی مدت برای کرد ازدواج وقتی. کرد بقیه کنترل

 نیاد به نگران ما همه اما شدیم؛می خوشحال اون داشتن با باید مادربزرگت و پدربزرگ و ما و بود ما ینوه اولین اون اصل

 داشت امکان و بود زیاد مادرت سن. بودن شما دوی هر نگران دکترها و بود شده باردار موقعبی مادرت. بودیم تو اومدن

 تا شد ثباع متاسفانه و برگردوند تو و مادرت سمت به اون و الله از رو ما توجه هانگرانی این. بیاد پیش مشکلی تو برای

 بتونه، هک پسری داشتن امید. شد آرام دوباره شد، باردار دوم بار برای وقتی اما. بشه عصبانی تو اومدن دنیا به از نرگس،

 دختره هم هبچ این که شد معلوم و کرد سونوگرافی وقتی متاسفانه. داد تغییر رو رفتارش باشه، پدربزرگ وارث و جانشین

 رخی به چی همه باالخره اما کرد؛ تالش بارداری پنجم درماه جنین سقط برای که طوری. داد دست از رو کنترلش کامال

 و تو هک شنیدممی گاهی. شد عصبی و پرخاشگر بیشتر نرگس موقع اون از. اومد دنیا به سالم و صحیح الدن و گذشت

 .میکرد جور شما تنبیه برای ایبهانه بار هر اما زده؛ کتک رو نیلوفر

 : داد ادامه و کرد تازه نفسی خان همایون

 هامون بچه بین کردیممی سعی همیشه مادرت و من اما کردی؛ شکایت خواهرت رفتار از بارها تو. متاسفم واقعا من -

 .کنیم برقرار صلح

 مجبور ماا بوده؛ عصبانی قدراین او، به ارثیه دادن برای پدربزرگش تصمیم از چرا نرگس که دانستمی دیگر حاال شقایق

 .کند سکوت مورد این در بود

 :گفت و چسباند سینه به را او سر ایستاد؛ شقایق صندلی کنار و برخاست خان همایون

 .بشه عوض اینجا از رفتن و کارخونه فروش مورد در نظرت نشه باعث خواهرت، احمقانه رفتار این بده قول -
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 گوشش زیر شدت با که را پدرش قلب صدای. انداخت کردمی خشک را هایشاشک هم باز که مادرش به نگاهی شقایق

 یزندگ اردشیر کنار در را کوتاهشان عمر بقیه که داشتند امید هاآن دوی هر سوخت؛ آنها حال به دلش. شنید تپیدمی

 کند؟ ناامید نرگس خاطر به را پیرزن و پیرمرد این توانستمی چطور. کنند

 .کرد بغل را پدرش و برخاست

 .بدید وقت من به کمیه فقط. میدم قول. میفرستم اردشیر پیش رو شما من شده، طور هر باشید مطمئن: شقایق

 .کرد حمایت هاآن دوی هر از کاراین با و گرفت آغوش در را وفرزندش شوهر. پیوست هاآن به سردار خانم

 .نداد جواب او تلفن به بود دلخور شهرام از که شقایق و نگرفت تماس شب آن اردشیر

 باال طبقه در هاآن اتاق به بنابراین بودند؛ نیامده پایین طبقه به هنوز پدرش و مادر. شد خارج اتاق از پوشیده لباس صبح

 .کرد باز را در رنگ جگری ربدوشامبری با خان همایون. زد در و رفت

 .اومدیممی صبحانه خوردن برای داشتیم تو؛ بیا: خان همایون

 :گفت و بوسید را او یگونه شقایق

 خوابیدید؟ خوب دیشب بخیر؛ صبح -

 .داد پاسخ را شقایق ــوسه بـ و انداخت گوشش به زیبایی، مانند اشک یگوشواره خانم مریم

 بخوابی؟ خوب تونستی توچی؟: خانم مریم

 .بله: داد جواب و نشست هاآن بزرگ تخت روی شقایق

 :پرسید و انداخت شقایق لباس به نگاهی خان همایون

 میری؟ جایی -

 . رفت در سمت به او همراه به و انداخت مادر بازوی توی را دستش. شد بلند شقایق
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 .کنم حواله رو اردشیر پول باید شرکت؛ میرم دارم -

 :داد پاسخ بعد و کرد مکثی خان همایون

 شتریبی پول شاید کرده، اقدام بهتر ایخونه برای گفتمی که طوراین اگر بفرستم؛ براش پول کمی یه هم من بهتره -

 .باشه داشته نیاز

 :گفت خوشحالی با خانم مریم

 نخرید توی تونیممی پس کنیم؛ زندگی او با خوایممی ما که حال هر در. بگه نشه روش بچم شاید جان، همایون آره -

 .کنیم کمک بهش خونه

 .بودند راضی تصمیم این از سه هر

*** 

 خانم فتند؛ر سوم طبقه به. داد دست خان همایون با و کرد سالم شقایق به خوشرویی با نگهبان رسیدند، شرکت به وقتی

 .بروند خان فریدون نزد حسابداری، به هم با خواست او از پدرش. نبود میزش پشت آذری

 کرد استقبال هاآن دوی هر از احترام با بزرگ داماد

 دارین؟ میل چیزی. جان شقایق شما طورهمین! پدر اومدید خوش: فریدون

 .نشست صندلی روی خان همایون

 .کنیم حواله پول اردشیر برای کنی کمک اومدیم. خوردیم صبحانه تازه پسرم، ممنون -

 بفرستم؟ ایشون برای باید چقدر حاال. خوب هم خیلی البته،: خان فریدون

 : داد جواب پدرش از قبل شقایق

 .میکنه واریز مقدار یخ جداگونه پدر البته. داره من پیش که پولی تمام -
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 :گفت و زد لبخند خان فریدون

 حساب توش ما که بانکی نباش، نگران اما کنی؛ حواله آمریکا به رو کالنی این به مبلغ تونینمی راحتی همین به دخترم -

 برای نمببی باید. نکردیم حواله خان اردشیر برای میلیون چند وقتهیچ ما. فرستهمی براش رو پول راحتی به داریم، ارزی

 .کرد باید کار چی مشکل این

 هایحساب بانک تا چند توی اردشیر. بفرست رو پول این هست جور هر خودت تو پسرم؛ نداره اشکالی: خان همایون

 برسونی؟ دستش به رو پول این زمان ترینکوتاه توی تونیمی ببین داره، مختلف

 : کرد تاکید خان فریدون

 .میدم انجام اومد، بر دستم از کاری هر -

 :گفت شقایق به رو و

. کن نگاه رو اامض این االن همین لطفا فقط کنیم؛ ارزی حساب وارد رو مبلغ این بتونیم تا بیاید بانک به من با باید شما -

 بزنی؟ بانک برای امضا همین مثل دقیقا میتونی

 . کردمی نمایی خود آن روی شقایق، امضای و مهر و بود سفید چک. انداخت چک یک روی امضای به نگاهی شقایق

 : گفت دید را شقایق گرپرسش نگاه که خان فریدون

 اخلد هم دومی هاست؛اون از یکی این. بودید داده من به نشده بینیپیش کارهای برای امضا، سفید چک فقره دو شما -

 .صندوقه

 :پرسید تعجب با خان همایون

 داره؟ خبر هاچک این از هم ایدیگه کس -

 :گفت صداقت با دامادش
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 بود؟ مونده باقی حساب توی پولی االن داشت، خبر هاچک این از کسی اگه کنیدمی فکر. هیچکس -

 : داد توضیح پدرش اما نیاورد؛ در سر هاآن صحبت از شقایق

 اطرخبه اگه و نبود ما داماد خان فریدون اگه دخترم،. دادی خان فریدون به سفید چک تا دو قبال تو معلومه که طوراین -

 شده خالی تو حساب حتما االن تا داد،می قرار هاچک این جریان در رو هااون داریوش، به وفاداری یا نرگس، به عشق

 یکار چک این به هم نرگس یا داریوش بود ممکن البته. امانتداره اینقدر مرد این که خوبه. کردی اشتباهی کار بود؛

 .بوده اشتباه کارت هم باز اما نداشتند؛

 با. افتادمی اتفاقاتی چه نبود معلوم اال و کرده پنهان خود نزد را چک مدت، این تمام در خواهرش شوهر که فهمید شقایق

 :گفت صداقت

 .شماست برازنده تون خانوادگی نام که حقا. فریدون عمو ممنونم -

 .بوسید را اشگونه و کرد بغل را او بعد

 :گفت و داد دست دامادش با خان همایون

 .بزنم سر داریوش به میرم هم من بانک؛ ببر را توشقایق -

 همان تا کرد تمرین او کمک به و کرد تشکر خواهرش شوهر داری امانت از دیگر باریک شقایق سردار، آقای رفتن با

 .بزند بانکی سندهای و هاچک روی را قبل امضای

 فریدون به ار اردشیر پول توانست باالخره اما شد؛ خسته خیلی علت همین به بود، کننده گیج شقایق برای بانکی کارهای

 واریز و جدید حساب بستن ترتیب خواست خان فریدون از طرفی، از. کند حواله برایش قسط چند در تا بدهد خان

 زواری قبلی حساب به را هایشانپول که بخواهد هامشتری از دیگر باریک و بدهد را شقایق خود حساب به آن، هایپول

 .کنند

 .شد روبرو داریوش با تعجب کمال در و بازگشت شرکت به خان فریدون همراه به گرسنه و خسته ظهر
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 خوبی؟ سالم؛: داریوش

 ارهشم باید کارخانه، فروش یقولنامه در که بود گفته او به شرمی هیچ بدون شقایق. بود عصبانی هم هنوز داریوش

 .کند دخالت کاری هر در و بازگردد شرکت به دوباره بود، شده قرار طورهمین و بدهد را او حساب

 همین. هدند نشان خود از نرمشی هیچ نرگس و او برابر در بود گرفته تصمیم اما دانست؛می را عصبانیتش علت شقایق

 دانستنمی هنوز که چند هر. بود کافی کند پوشی چشم هاآن توسط خانواده، به فرهاد برگرداندن از بود مجبور او که

 .است خانواده افراد از یککدام کار او برگرداندن

 خوردی؟ ناهار: داریوش

 .برگشتیم بانک از االن همین نه؛: شقایق

 کردی؟ حواله رو اردشیر پول -

 .کردیم حواله رو اون از یکم امروز اما بفرستیم؛ جایه رو پول همه تونیمنمی -

 .بخوریم ناهار هم با بیا. باشه رفته پیش خوب هم کارها بقیه امیدوارم خوبه؛ -

 . کند جمع خود در را رد جواب دادن شجاعت تا کرد لمس را اشپیشانی شقایق

 .بخورم غذا هااون با میرم هستن؛ تنها بابا و مامان. برم بهتره نه؛ -

 .بگیرن ماشین برات میگم. رفته پدر باشه، -

 تا اومدم. سالم. »زد گره را ابروهایش شهرام طرف از پیام یک. کرد چک را اشگوشی شقایق منزل، به بازگشت راه در

 .«دارم موفقیت آرزوی براتون باشید؛ شجاع. رفتید پدرتون با اما شرکت؛ برسونم رو شما

 !پرویی خیلی: غرید شقایق

 بودید؟ من با: راننده
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 .نه: گفت و گزید را لبش شقایق

*** 

 .آمد اتاقش به صدا سرو با الدن عصر، پنج ساعت حدود

  خوابیدی؟: الدن

 .نشست زانو چهار و برخاست پس. نبود خواب کامال اما زد؛می چرت و بود کشیده دراز تخت روی شقایق

 .بود سررفته امحوصله زدممی چرت داشتم. نه: شقایق

 .نشست گردانصندلی روی تحریر، میز پشت الدن

 بیام؟ دادی پیام بار چند که داشتی کار چه بگو خب: الدن

 :گفت و کرد مِن مِن شقایق

 کمی یه بریم بیای تو گفتم... دیدش نمیشه و میذاره قرار هومن با همش که الله این... رفته سر امحوصله...آخه -

 . کنیم ماجراجویی

 .کرد کج را گردنش الدن

 .اسینم هم داره تاتر هم دستش بغل خوای،می اگه یا عبدل بولینگ میریم شو حاضر شو بلند باشه؛ ماجراجویی؟ -

 میگی؟ جدی -

 .نکن تعارف اسکی؟ بری خوادمی دلت نکنه -

 اسکی؟ بریم تنهایی دختر تا دو میشه مگه شده؛ تاریک دیگه هوا. نه هم دوری این به بابا نه -

 .بیان همراهمون دانشگاه هایبچه از تا دو میگم. باشه همراهت کی داره بستگی -
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 پسره؟ منظورت: شد گرد شقایق هایچشم

 نمیرن؟ بیرون تنها شب وقت این دخترها نگفتی االن همین مگه: الدن

 داری؟ پسر دوست تو: پرسید تعجب با شقایق

 میشه؟ دوست دانشگاه پسرهای با عاقلی دختر کدوم جون، خاله بابا ای -

 سر،رام بودن اومده هم با که رو پسرت و دختر هایدوست از تا چند گفتی، بودیم شمال که پیش وقت چند همین انگار -

 .دیدی بازار توی

 .عاقل دختر که، گفتم: زد لبخند الدن

 شدی؟ عاشق حاال تا تو: پرسید مقدمه بی و خندید شقایق

 .بار یک فقط: گفت و انداخت شقایق معصوم چشمان به نگاهی الدن

 .شد مشتاق شقایق

 . کن تعریف جزییات کل با و بشین جااین بیا خوب جالب؛ چه -

 .کشید کوتاهش موهای به دستی الدن

 کرده؟ تعریف اشخاله برای رو پسر یه با روابطش جزییات حاال تا کی. میکشم خجالت من میگی؟ چی -

 .نبود جزییات اون منظورم دیوونه: زد قهقه شقایق

 .میخوای زیاد هیجان رفته سر اتحوصله خیلی کردم فکر! آهان -

 :گفت و کرد پرتاب سمتش به بالشتی شقایق

 .کنی تعریف برام باید امشب بری؛ در زیرش از تونینمی -
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 : گفت و کرد دفع را بالش الدن

 .میدم جواب هم من بپرس تو. بگم چی دونمنمی من -

 : کرد اصرار شقایق

 .االن همین تا اول از دیدیش؟ کجا شدی؟ آشنا چطور بگو میکنی؟ ناز چقدر بابا ای -

 .آمد کوتاه الدن

 !جزییات...دیگه بعد و کرد سالم و جلو اومد. بود امروزی و تیپخوش خیلی. شدیم آشنا مهمونی یه توی: الدن

 .نمکی بی خیلی: نالید شقایق

 .نگم چیزی جزییات از کردیم توافق االن همین درضمن، است؛ الله که اون -

 :گفت و دوخت نامعلومی جای به را ماتش هایچشم کرد مکث کمی

 . اونم با توقف بدون سالهیه دیدم و اومدم خودم به روز یه. شد چی نفهمیدیم -

 بود؟ سالت چند یعنی شدی؟ دوست اون با کی مگه سال؟ یه -

 .سال یک و بیست -

 االن؟ پس: کرد سؤال دوباره شقایق

 .کرد خرابش نرگس مامان: الدن

 از و برخاست. بود زده آنها مورد در را حرف همین شهرام که بود نگذشته زیادی زمان. دانستمی را موضوع این شقایق

 .متاسفم: بوسید را موهایش و کرد بغل را او پشت،

 .کرد نوازش را شقایق دست الدن
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. دادممی دست از رو دوستهام بودم، معروف شیرفروش یه ینوه اینکه خاطربه میاد، یادم وقتی از راستش. نیست مهم -

 .تو از البته و گرفته؛ من از رو چیزها خیلی اجدادی، لبنیاتی این

 :گفت و زد زل او طوسی چشمان به. گرفت قرار رویشروبه الدن صورت تا چرخاند را صندلی شقایق

 گرفته؟ منم عشق که اینه منظورت -

 :گفت و شد بلند صندلی روی از. کشید عقب را خودش الدن

 .کنیم حساب عشق رو فرهاد بخوایم اینکه مگه میکنی؟ فکر چی خودت -

 :گفت و رسید ذهنش به فکری مرتبه یک. دهد توضیح بیشتر امیر و بهپور شهرام مورد در الدن، نداشت امکان

 داری؟ دوستش هنوزم -

 به و شتبردا داشت بژ رنگ که رژلب یک. نشست توالت میز آینه جلوی نکند، نگاه شقایق چشمان به اینکه برای الدن

 :گفت سپس زد؛ لبهایش

 .برهنمی یاد از رو اولش عشق کسهیچ -

 . زد دریا به دل شقایق

 میزنی؟ حرف باهاش هم هنوز -

 :گفت و کرد نگاهش الدن

 مگه؟ طورچه.تولد عید، مثل گیم؛می تبریک هم به هامراسم تمام برای -

 کنی؟ ازدواج باهاش خواینمی. داری دوستش هم هنوز که تو: شقایق

 .نمیشه دیگه کرد؛ ردش نرگس مامان که، گفتم: الدن
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 چرا؟ -

 .بمونه جااین مجبوره اش،خانواده خاطربه اون و کانادا میرم دارم من چون -

 : گفت و آمد هیجان به شقایق

 کنی؟ ازدواج باهاش تا مونینمی چرا خب خاطر؟ همین به فقط -

 .شد کنجکاو شقایق. کرد سکوت الدن

 نمیدی؟ جواب چرا: شقایق

 : گفت و کشید آهی الدن

 .بدم ادامه رو درسم و جاناو برم باید. تونمنمی -

 .میدی دستش از همیشه برای بری؛ جااین از اگر -

 و خودش خدمت نکنم، تمرکز کانادا به رفتن روی و نشم جدا ازش اگه که گفت نرگس مامان وقتی اما میدونم؛ -

 .نداشتم چارهای دیگه میرسه، اشخانواده

 دیونه؟ دختر بکنه؟ تونستمی کاری چه اش،خانواده و اون با نرگس مگه -

 و مادر چطوری بودن، اومده خواستگاری برای که روزی خواهرت، که یادمه خوب من ولی خاله؛ رفته یادت تو: الدن

 .شد خرد غرورم من هااون جای به نمیشه باورت. کرد بیرون خونه از رو خواهرهاش

 باهاش و بمونی تونیمی. کنی درست رو چیز همه تونیمی داری دوستش اگر تو. اسگذشته مال هااین: شقایق

 ...بشی خوشبخت

 کنی؟ تمومش میشه شقایق: پرید حرفش میان الدن

 : گفت و کرد مکث کمی بعد
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 رو مادرش جون نرگس چون. نشم نزدیک امیر به دیگه گرفت، قول من از و اومد دیدنم به مادرش اتفاق، اون از بعد -

 .ندازهمی زندان به رو پسرش که بود کرده تهدید

 چرا؟: شد شوکه شقایق

 .من فریب خاطر به: الدن

 تو؟ چی؟: ماند باز تعجب از دهانش شقایق

 .دونستیدمی نرگس مامان و تو فقط رو موضوع این ضمن، در. زد حرف جزییات مورد در نمیشه که گفتم -

 دونستم؟می من -

 .گفتم بهت خودم آره -

 چرا؟ -

 .برم اینجا از من تا بفروشی رو کارخونه میشی راضی زودتر طوریاین کردم فکر: بود صادق الدن

 کرد؟ کارچی مشکل این حل برای آقا اون خود!... دیونه: شقایق

 اام نرگس؛ مامان دادن قرار فشار تحت برای رسید فکرمون به که راهی تنها. کردیم رو کار این عمدا ما راستش: الدن

 .کنه تهدید من فریب برای رو اشخانواده و امیر که اون، برای شد بهونه بهترین

 : داد ادامه و

 اون نیببی نبودی تو. داده فریب رو دختر اش،خانواده از گیری باج برای هم بعد. شده پولدار دختر عاشق فقیر پسر یک -

 .کشید بدبخت اون رخ به رو ثروتش و مال طوریچه روز

 :گفت و کرد راست را کمرش بعد
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 ماا. شدم عاشق من که بود خوشحالم حتی نداشت؛ مشکلی بابا. نمیشه راضی نرگس مامان که بودم مطمئن من -

 ... خواهرت

 . نشست تخت روی؛ رفت وا شقایق

 قبول من اما کنیم؛ ازدواج هم با مامان از خبربی که بود شده راضی بیفته، تو برای اتفاق این اینکه از قبل بابا: الدن

 .نکردم

 نکردی؟ قبول چرا خوب. میشم دیونه دارم: شد گیج شقایق

 .بشه ازدواج این به مجبور امیر خوادنمی دلم -

 میکنه؟ رو کاراین اجبار به اون میدونی کجا از تو -

 گانه،هبچ عشق یه خاطر به کرد التماس و میکنم بازی پسرش جون با دارم من گفت و اومد دیدنم به مادرش که، گفتم -

 هم خونه دوازدهم پسر اگه البته. داره خودش از کوچکتر خواهر تا سه و پسره تک امیر آخه. ندم کشتن به رو پسرش

 دونممی من و میدونه مقصر رو خودش اتفاق، اون خاطر به امیر هاحرف این همه با. زدمی رو حرف همین مادرش باز بود،

 . تعهده بلکه نیست؛ عشق فقط ازدواج، برای دلیلش دیگه االن

 .ایستاد مرتبه یک و رفت راه اتاق در کمی

 نشدی؟ پشیمون کارخونه فروش از که تو: الدن

 مورد رد بدی قول باید تو اما فروشم؛می زودتر چه هر رو نحس کارخونه این باش مطمئن. نه: کشید بلندی نفس شقایق

 وت پدر و دارید دوست رو همدیگه شما کهاینه مهم میگن؛ چی مادرهاتون نیست مهم. کنی فکر هم باز آقا این با ازدواج

 .کارهاین موافق هم

 .کند تموم را بحث خواستمی دلش. رفت در سمت به الدن

 .میکنیم پیدا چی ببینم آشپزخونه بیا گرسنمه؛: الدن
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 .زد حرف شقایق با صبح، هایدم دم تا و ماند بزرگش پدر منزل شب آن الدن

 تاهمی هایشکالس به کمتر بود، شده مریض که روزی از. داد دست از را کالسش شقایق و شدند بیدار دیر دو هر صبح

 و بود تهنشس روبرویش شقایق. میخورد شیر با فلکس کورن و بود نشسته آشپزخانه صندلی روی زانو چهار الدن. میداد

 یک و داشت آرایش همیشه مثل شد؛ وارد ملکه یک مثل خانم مریم. گذاشتمی دهان در تکه تکه را خالی تست نان

 .بود گوشش در بلند ایگوشواره و داشت تن به سیاه کاج هایبرگ طرح با سفید، شیک لباس

 .بخیر صبح خوشگلم مامانی سالم: الدن

 .بوسید را او صورت و شد خم خانم مریم

 کردید؟ پرحرفی دیشب باز. هاتنبل بخیر صبح: خانم مریم

 . شد شیطان الدن

 ایشون ثلم االن میخوابیدیم، موقع به هم ما اگه خانم، شقایق بینیمی. بخوابم من نذاشت! دخترتونه این تقصیر همش -

 .درخشیدیممی

 : گفت و کرد نوازش را او شانه خانم مریم

 .میکنه نامزد دیگه روز ده ام نوه آخه شدم؛ پیر دیگه -

 .کشید آغوش در را مادرش شقایق و کشیدند جیغ خوشحالی از دخترها

 .میگم تبریک مادر؟ میگی راست: شقایق

 : وگفت سترد انگشت با را اشکش خانم مریم

 .بشه دوتا شما قسمت انشااهلل -
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 .کرد لودگی دوباره الدن

 .جونم مامانی بشنوه دلت ته از خدا آمین؛ الهی -

 .کشاند آشپزخانه به را خان همایون هاآن خنده صدای

 سرتون؟ روی گذاشتین رو خونه صبحی سر شده چی: خان همایون

 :گفت و کرد بغل را او همسرش

 .زندگیشون خونه سر برن زودتر و باشه دوتا این سر زیر الله راست دست کردم،می دعا داشتم -

 .آمین: گفت و خندید گریه با همراه خان همایون

 شدی؟ ناراحت چرا. میدن شوهر رو هاشون نوه هاساله هفتاد همه نخور؛ غصه بابایی: پرسید الدن

 : گفت بود افتاده جانش به عجیبی غم خبر، این شنیدن زمان از که پیرمرد

 .ببینم هم رو امنوه عروسی تا داد رو سعادت این من به که کنممی شکر رو خدا و خوشحالم اتفاقا. شیطون ای -

 . بینیمی هم رو کوچولو نسترن حتی و اردالن و الدن و شقایق عروسی انشااهلل دیدی؟ چه رو خدا: خانم مریم

 .عزیزم تو کنار در: داد جواب خان همایون

 :گفت و کرد دخترها به رو خانم مریم

 دوزید؟ب یا بخرید لباس خوایدمی بگیرید تصمیم امروز همین از نمیاد؛ گیرتون خوشگل لباس بسه، پرخوری خوب -

 :گفت بالفاصله الدن

 .دوخت برام خانم مهین دادم گذاشت، قرار الله با بار اولین برای هومن که روزی دارم، لباس که من -

 .شد گرد خانم مریم و شقایق هایچشم
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 .کنم پیدا لباس چطوری من کم فرصت این توی ندادی؟ خبر من به چرا خب بدجنس ای: گفت دلخوری با شقایق

 .بپوشی اوردم برات کیش از من که لباسی همون تونیمی تو مادر: خانم مریم

 کوتاهه؟ زانو باالی تا و بازه کمر گودی تا پشتش که اون اون؟: کرد اعتراض شقایق

 داره؟ اشکالی مگر: پرسید الدن

 :گفت و رفت ای غره چشم شقایق

 این هب میدم دوخت برای و میخرم خوشگل پارچه یه فردا نکردم، پیدا مناسبی چیز اگر بزنیم؛ سر جا چند بریم امروز -

 بود؟ چی اسمش. خانمه

 .خانم مهین: الدن

 .همون آره: شقایق

 .بزنند سر شناختندمی که هاییبوتیک و هامزون به تا رفتند دخترها بعد ساعت یک

*** 

 ((راز بدون دنیای)) دوازده فصل

 .آورد وجد به را شقایق الله، نامزدی خبر هیجان

 به دیگر فرصت یک بخواهد میشد، باعث این و بود کرده خوشحال را او اش،خواهرزاده ازدواج اما بود؛ دلخور شهرام از

 سیو گوشی روی را اشمشتری عکس کسهیچ بود مطمئن که چند هر بود؛ کرده اشتباه اصال او شاید. بدهد شهرام

 .کندنمی

 رایب. بود اشنگرانی برای محکمی دلیل که کردمی امضا را کارخانه فروش قرارداد باید او و بود دوشنبه روز آن طرفی از

 .کردمی مشورت نفر یک با باید اشتباه از جلوگیری
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 . کرد شرمنده را شقایق او زده هیجان صدای. گرفت را شهرام شماره و برداشت را تلفن گوشی

 سردار؟ خانم: شهرام

 .سالم: شقایق

 .شدم نگران خیلی.خبرمبی شما از روزه چند خوبه؟ حالتون سالم؛ -

 :گفت مقدمهبی پس کند؛ صحبت خبریبی این دلیل مورد در نداشت تصمیم شقایق

 و ادهافت که اتفاقاتی تمام وجود با نه؟ یا درسته کار این دونم،نمی هنوز اما کنم؛ امضا رو فروش یقولنامه قراره امروز -

 و داریوش هایحیله از یکی هم این که بشم مطمئن طورچه داشتن، رو من فریب قصد هااون مدت، این تموم در اینکه

 باهاش هم باز آخریدم این تا کنم پیدا رو اردشیر تونمنمی راستش نیست؟ کارخونه اوردن دست به برای نرگس،

 .کنم مشورت

 : گفت پس دادمی حق او به شهرام

 کنید؟نمی مشورت وکیلتون با چرا -

 رسولیه؟ آقای منظورتون -

 .بله -

 وشداری و کوروش طرف از البته که داشتم ایشون با کوتاه صحبت یه پیش، ماه دو فقط. شناسمنمی رو ایشون من -

 .دونممی رو آدرسشون نه و دارم ازشون تلفنی شماره نه من، کهاینه اون از ترمهم. بود شده ریزی برنامه

 دارید؟ وقت چند ساعت تا -

 .ازظهر بعد چهار ساعت -

 .دنبالتون میام شید آماده -
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 با یدارد علتش دانستمی خودش و تپیدمی سرعت با قلبش بود؛ شده شوکه شقایق. کرد قطع را تلفن سرعت به بعد

 .وکیل نزد رفتن نه است، شهرام

 رنگ همان به بوتی و کیف با خوشرنگی زرد شال. زد را داشت که ایرژگونه و رژ ترین کمرنگ کرد؛ آرایش وسواس با

 یآیینه به نگاهی شد، آماده وقتی. کرد انتخاب را روشنش جین شلوار و یخی سفید کت. بود آفتابی و صاف هوا. کرد ست

 .انداخت کمد روی قدی

 .ایشده نیمرو مرغتخم شبیه گفتمی االن بود، الدن اگر کرد، فکر خودش با

 .آماده شهرام دیدن برای و بود نقص بی دیگر االن. کرد عوض مشکی کت با را سفیدش کت و زد لبخند

 دمق چند. بود منتظرش ماشین توی خانه جلوی شهرام زد؛ خشکش تعجب از لحظه یک. شد خارج منزل از صدا سرو بی

 .کرد توقف کنارش و شد نزدیک آرام شهرام. شود خارج تصویری آیفون دوربین دیدرس از تا شد دور

 .سالم: شهرام

 .زد زل بود هایشلب روی دیدنی لبخندی که او به شقایق

 خبر؟ چه. سالم: شقایق

 کرد باز داخل از را در شهرام

 .شدم مزاحمتون کنهمی فکر ببینه وضع این در رو من هرکس االن. باال بفرمایید -

 شامشم توانستمی که آنجا تا عمیق نفس یک با. بود پرکرده را اتومبیل فضای شهرام همیشگی عطر. سوارشد شقایق

 .کرد غافلگیر زدن دید حال در را شهرام و چرخاند را سرش نفس به اعتماد با بست را کمربندش وقتی. کرد پر را

 !میکنه موردتون در فکری چه نیست معلوم وقتاون ببینه؛ رو شما کسی شاید بریم؟ نیست بهتر: شقایق

 :پرسید کنجکاوی با پس. نفهمید را آن دلیل اما دریافت؛ شهرام که بود ایطعنه این
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 زدین؟ طعنه من به االن شما -

 :گفت کردمی نگاه روروبه به که طورهمان شقایق

 کنه؟ فکری همچین شما مورد در یکی شاید که نگفتید خودتون االن همین بود؟ طعنه یه این کردید فکر چرا -

 .کردیدمی صحبت خاصی شخص مورد در انگار آخه: شهرام

 .جوید را لبش گوشه شقایق

 .نگرانید خصوصیبه فرد مورد در شما انگار اما نگفتم؛ چیزی همچین من: شقایق

 : پرسید پس کشدمی خواهشدل سمت به را صحبت مسیر عمدا شقایق که فهمید شهرام

 بود؟ همین هم روز چند این غیبت دلیل -

 .نشدم منظورتون متوجه: گفت و شد سرخ شقایق

 : گفت مطمئن شهرام

 .کرده سوءتفاهم دچار رو شما قبل، روز چند تلفن زنممی حدس -

 بیاد چشم به حسود و سطحی دختری خواستنمی دلش آمدمی کوتاه؛ نباید. کرد سکوت بود شده غافلگیر که شقایق

 :گفت پس

 میکنید؟ صحبت چی به راجع تلفن؟ کدوم -

 :گفت بود خوانده را او دست که شهرام

 .دادممی توضیح براتون موردش در اوردیدمی خاطربه اگه شاید. نمیاد یادتون که شد بد چه -
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 رایب پس بگیرد؛ پس را حرفش که بود آن از مغرورتر او کند عوض را حرفش توانستنمی دیگر. گرفت لجش شقایق

 : پرسید صحبت کردن عوض

 ریم؟نمی شرکت سمت به مسیر این از -

 .شماست شرکت روبرویی ساختمان توی وکیل دفتر بله،: داد جواب شهرام

 .کوچولو تخس لجبازی هنوزم: کرد زمزمه لب زیر بعد

 . شد خوشحال لبخندش دیدن از اما گفت؛ چه او که نشنید شقایق

 :پرسید شهرام از شقایق آسانسور در

 داریوش برای هم اون شاید کنم؟ اطمینان بهش میتونم که هستید مطمئن شما. شناسمنمی رو آقا این من بهپور، آقای -

 .کنهمی کار

 طورچه ایشون فوت از بعد شاهدم خودم من. بود پدربزرگتون اطمینان مورد آقا این. نباشید نگران: داد جواب شهرام

 .میکرد خدمت شما به صادقانه

 .بپذیره قبلی وقت بدون هم رو ما البته و باشه نداشته دادگاه امروز امیدوارم: گفت و کرد مکث ایلحظه شهرام

 با همه هک بودند کار مشغول مجزا میز سه پشت خانم، دو و آقا یک منشی، نفر سه. بود بزرگی آپارتمان رسولی، آقای دفتر

 او، و اختندشنمی را او که میشد روروبه کسانی با بار چندمین برای شقایق. کردند سالم او به و برخواستند شقایق دیدن

 .آوردنمی خاطر به را هاآن از یکهیچ

 اومدید؟ دکتر دیدن برای سردار؟ خانم چطوره شما حال: پرسید شقایق از بود بیشتر سنش که منشی خانم

 :گفت شهرام که بود مناسب جواب فکر در شقایق هنوز

 .ببینیم رو رسولی آقای خوایممی باشه، داشته امکان اگر -
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 کنسل رو نوقتتو مرتبه دو شما چون اما میگرفتید؛ وقت قبال باید البته: داد بجوا دانستنمی را نامش شقایق که منشی

 اشتهد تشریف لحظه چند پس بشه؛ داده شما به خواستید وقت مالقات برای زمانی هر بودند گفته دکتر آقای کردید،

 .بدم خبر ایشون به تا باشید

 .کرد صحبت به شروع تلفن با منشی و نشستند رنگ بد ایپارچه هایمبل روی شقایق و شهرام

 رسولی آقای جوان منشی دید، تعجب کمال در و انداخت نگاهی اطراف به بود، بریده را قرارش و آرام دلشوره، که شقایق

 تردخ با تبادل در را شهرام نگاه تا برگشت لحظه یک. است شهرام تماشای محو نشسته دفتر از دیگری زاویه در که

 دست از را تمرکزش اینکه برای و شد شرمنده کارخود از. دید میز روی روزنامه خواندن مشغول را او که کند غافلگیر

 .دادمی انجام کردن فکر موقع همیشه که کاری. برود راه تا برخاست خود جای از ندهد،

 .شماست منتظر دکتر! سردار خانم: گفت خوشرویی با و آمد او سمت به تر مسن منشی

 او صورتش، روی هایچروک که جوگندمی موهای کوتاه، قدی با میانسال مردی و شد باز هااتاق از یکی درِ وقت همین در

 .آمد او طرف به و شد خارج اتاق از میداد، نشان اشواقعی سن از پیرتر را

 .بینممی رو شما دوباره که خوشحالیه بسی جای سردار، خانم: رسولی

 .کرد دراز او سمت به را دستش برگشت، شهرام سمت به سپس

 .نزدید سر ما به وقته خیلی! عجب چه. دیدار مشتاق سردار؟ آقای کوچیک داماد بهبه -

 .داد را او آمد خوش جواب و فشرد را مرد دست شهرام

 .بود شلوغ سرم وقتی چند یه شماست، با حق. بینممی رو شما دوباره که خوشحالم هم من ممنون، -

 .نشستند نفره دو مبل یک روی هم کنار و رفتند او اتاق به رسولی، آقای راهنمایی با دو هر

 : گفت و نشست خود میز پشت نیز رسولی

 انشااهلل؟ هستن سالمت مادر و پدر خوبه؟ همگی حال خبر؟ چه سردار خانم خوب -
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 .هستن خوب همه ممنون؛ خیلی: شقایق

 باید هم هنوز یا کردید؟ رسمی رو اجازه اون باالخره. آوردید تشریف هم با هم باز که میبینم: پرسید کنجکاوی با وکیل

 .بمونم شیرینی منتظر

 : گفت و شد سرخ بود شده او منظور متوجه که شقایق

 .افتاده زیادی اتفاقات چون نه؛ -

 کرده؟ درست شما برای مشکلی دوباره داریوش نکنه اتفاقی؟ چه: پرسید تعجب با رسولی

 .کرده همدستی اون با هم سرنوشت باراین اما تقریبا؛: شقایق

 !نمیشم منظورتون متوجه: رسولی آقای

 و گرفتمی کمک شهرام از گاهگه داستانش کردن خالصه برای و کند تعریف او برای را ماجرا تمام گرفت تصمیم شقایق

 :گفت آخر در

 راینبناب باشه؛ کار در ایدیگه یدسیسه که ترسممی اما کنم؛ امضا رو کارخونه فروش یقولنامه قراره بعدازظهر امروز -

 .کنید همراهی منو قولنامه این امضای برای کنم، خواهش شما از خواممی

 به بارهیک که چیزی نکرده؛ وکیل از جاییبی درخواست که شود مطمئن تا انداخت شهرام به نگاهی و کرد سکوت شقایق

 . کرد تایید را او کار دلنشین لبخندی با نداشت را خواست در این شنیدن انتظار که شهرام. بود رسیده ذهنش

 ار سخن رشته شدند، ساکت هاآن وقتی و داد گوش جوانش همراه و شقایق هایصحبت تمام به سکوت در رسولی آقای

 .گرفت دست در

 فروش یبرا تونهمی که هستید کسی تنها شما ثانیا متاسفم؛ افتاده شما برای که اتفاقی برای واقعا من اوال: رسولی

 مینه بدید، اجازه اگه بنابراین کنن؛ دخالت کار این در تونننمی عنوان هیچ به پدرتون و برادر پس کنه، اقدام کارخونه
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 بازداشت کمح تونممی قولنامه، امضای از قبل و کنممی تنظیم شما بیماری از هااون سوءاستفاده بر مبنی شکایت یه االن

 .بگیرم رو فروش عملیات توقف البته و هااون همه

 می بودند برده را برادرش فرهاد دوستان که روزی یاد به را او کلمه این بار، هر. ترسیدمی بازداشت کلمه از شقایق

 :گفت بالفاصله پس انداخت؛

 هب هااون تا بره فروشبه کارخونه این که خوادمی دلم هم خودم من چون نکنید؛ رو کار این اصال میکنم خواهش. نه نه -

 .برسن هاشون خواسته

 زمان در ،داریوش که بدونید بهتره پس بکنید؛ رو اینکار تا گذاشتند فشار تحت رو شما هااون که میدونم: داد جواب وکیل

 زا داشت سعی مرحوم، اون فوت از بعد خاطر همین به برده؛ سود کارخانه این از کافی اندازه به پدربزرگتون بودن زنده

 .کنه جلوگیری کارخونه امور در شما دخالت

 یچه حق ندارم قصد من حالاین با. باشه طوراین که میزنم حدس. بله: گفت و داد تکان تایید عالمت به سری شقایق

 نم همراه معامله، این سالمت از شدن مطمئن برای که بدید قول فقط لطفا پس کنم؛ ضایع رو برادرهام و خواهر از کدوم

 .اومد خواهید

 شما از زودتر من بفرست؛ من برای رو اون ساعت و قرار محل پس. بخواید شما طور هر دخترم، باشه: رسولی آقای

 .بخونم رو قولنامه متن بقیه، رسیدن از قبل تا میرم جااون

 داشت امکان زیرا شدند؛ خارج داریوش دید یمحدوده از تامل بدون و کردند تشکر او از و برخاستند شقایق و شهرام

 .کند خراب عصر برای را او سورپرایز و ببیند جاآن را شقایق شرکت، کارکنان از یکی یا او آن هر

 فشرد طوری را دستش خداحافظی موقع شهرام. شدمی آماده عصر قرار برای باید اما بود؛ سخت شهرام از خداحافظی

 و شد پیاده ماشین از سرعت به. کندمی دل او از باید نداشت، ایچاره. گرفت گر تنش تمام کرد احساس شقایق که

 .شد ناپدید باغ در پشت

*** 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 369 

 یکبوت یک به الدن با خواهدمی که کرد توجیه را او و خواست کمک پدرش از قرارداد، بستن محل فهمیدن برای شقایق

 جزییات از که سردار آقای و داد جواب ترفند این. برود دنبالش به جاهمان الدن که خواهدمی این برای را آدرس و برود

 دهش ذکر آن در مالقات ساعت و آدرس که فرستاد رسولی آقای برای پیامی شقایق. نوشت برایش را آدرس داشت، خبر

 وا از و داد را آدرس و فرستاد او برای هم پیامی پس دهد؛ قرار موضوع این جریان در نیز را الدن گرفت تصمیم او اما بود؛

 .ببینند را همدیگر جاآن کوچک، گردش یک به بردنش برای که کرد خواهش

 .میزنم گول دارم رو کی بدونم حتما باید ولی میام؛ باشه: داد جواب شده مشکوک اشخاله رفتار بود مطمئن که الدن

 .دارم براتون سورپرایز ی. بیان همه بگو. بینمتمی خودمون خونه شد؛ عوض تصمیمم: داد جواب شقایق

 .بود امالک بنگاه یک به متعلق که شد دفتری وارد کوروش، و داریوش و پدرش همراه به او چهار، ساعت

 در که کوروش و زد خشکش خان همایون همچون رسولی آقای دیدن با بود شده وارد پدرش و شقایق از بعد که داریوش

 .رفت وا ماست مثل رسولی آقای دیدن با و شد شوکه هاآن العمل عکس از بود خریداران از یکی با تعارف حال

 آقای ایشون: گفت بودند اتاق در که مردانی به و گرفت باال را سرش بود، دستش در اوضاع کنترل حاال که شقایق

 .هستند من وکیل رسولی،

 عزیز، رسولی دکتر آقای سالم: رفت رسولی آقای سمت به خان همایون که بود نیامده بیرون شوک از هنوز داریوش

 .بود الزم واقعا جااین حضورت. اومدی و گذاشتی وقت که ممنون

 ماش دوباره که خوشحالم: گفت و داد دست وکیل با کند جور و جمع را خودش توانست باالخره فرصت این در که داریوش

 .باشه آخر بار این کنم فکر البته و بینممی رو

 .کرد سالم بقیه به و زد لبخند او به رسولی آقای

 :گفت و داد دست خریدار سه هر با او
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 دتاکی دوباره که الزمه و هست سردار شقایق خانم نام به تماما کارخونه این که دونیدمی شما همه حتما آقایان، خب -

 کنم یبررس رو اون قرارداد، امضای از قبل خواستن من از ایشون کارخونه؛ وکیل نه هستم سردار خانم وکیل فقط من کنم،

 این در هبش من موکل مالی ضرر باعث که بندی هیچ خوشبختانه خب. نمونه باقی گذاریگله برای ایشبهه هیچ بعدا تا

 دکنی وارد ایشون حساب به رو نظر مورد مبلغ قسط سه در باید شده، ذکر قرارداد در که طورهمون شما و نیست قرارداد

 میشه کم دکردی پرداخت که مبلغی از بدقولی بابت سنگینی جریمه و لغو بالفاصله قرارداد پرداخت، در تاخیر صورت در که

 .میشه گردونده باز شما حساب به بعد، ماه یه الباقی و

 :گفت تعجب با بود دیگر نفر دو از تر جوان که خریدارها از یکی

 .نداره امکان این! نبود قرارداد در بندی همچین اما -

 همین یدتونمی هستید، ناراضی اون از شما اگر که کردم اضافه قرارداد به من رو بند این البته؛: گفت غرور با رسولی آقای

 .بگیرید معامله زدن همبه برای رو خودتون تصمیم االن

 و رساند رسولی آقای به را خود بود، شده شوکه بقیه مثل که شقایق شدند، جدا جمع از مشورت برای خریداران وقتی

 بزنید؟ همبه رو معامله خوایدمی شما: پرسید

 ...بخوره همبه معامله این اگه: گفت و قرارداد هاآن بین را خود بود، شده عصبانی موضوع این از که هم داریوش

 وکیل به و کرد قطع را او صحبت و داد قرار داریوش شانه روی را دستش و پیوست هاآن به سردار آقای موقع همان

 :گفت

 ایریمهج معامله زدن بهم برای بود قرار البته بود؛ نرسیده ما از کدومهیچ فکر به اصال موضوع این رسولی، آقای آفرین -

. درسته امالک شما کار. بود نرسیده ما فکر به بریزند، حساب به موقع به رو پول نتونند هااون اینکه اما بشه؛ گرفته نظر در

 .بزنن همبه رو قرارداد االن همین که بهتر همون کنند، پرداخت موقع به رو کالنی این به مبلغ تونندنمی هااون اگه

 این هب قرارداد برای بند این میگه؛ درست پدر. ممنونم هم من: گفت بود شده رسولی آقای منظور متوجه تازه که داریوش

 .الزمه بزرگی
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 .کردند امضا را قولنامه شاهدان، همه پذیرفتند، نیز را بند این خریداران وقتی

 .یافت پایان داریوش برای شیرین عصری آخر، در و رفت پیش سرعت به کارها بقیه

  *** 

 ویر شادی نشان به ایــوسه بـ و گفتمی تبریک دیگری به هرکس. شد شلوغ دوباره سردار منزل که نکشید طولی

 .نشستمی ایگونه

 اتاق به ات یافت فرصت ایلحظه بود، گرفته قرار خانواده لطف مورد بیشتر و بود شده بوسیده همه از بیشتر که شقایق

 کسی اب او که شنید و رفت دنبالش به گشتمی او با صحبت برای فرصتی انتظار در مدت، تمام که نرگس. برود خودش

 .بود کرده قطع را تلفن شقایق شد، اتاق وارد خبربی عادت، طبق که زمانی اما کند؛می صحبت تلفنی

 کنیم؟ صحبت تونیممی: نرگس

 .داد صحبت اجازه معنادار سکوتی با. نداشت خانواده بقیه و او از ترسی هیچ دیگر. بود آرام شقایق

 ...تو اما بگم؛ رو این ندارم حق دونممی. متاسف و ممنونم: گفت و کرد بغل را او شد نزدیک نرگس

 .بود نرگس و شقایق جستجوی در نگرانی با که شد شنیده پایین طبقه از خانم مریم صدای

 .کرد قطع را حرفش جمله این با و آید بیرون او آغوش از تا رفت عقب قدم یک شقایق

 .بریم بیا میکنه صدامون مامان -

 ماا برود؛ هاآن دنبال به خودش که خواست بود، شده نگران دخترها غیبت از که خانم مریم. شد خارج اتاق از سرعت به و

 .شد روروبه آمدمی پایین سرعت به باال طبقه از که شقایق با پله اولین در درست

 .کنه سرو رو شام کوکب بگیم بهتره دیگه رفتی؟ کجا عزیزم: خانم مریم

 .شدی آمریکایی االن همین از! بزرگمامان وای: گفت شیطنت با کردن، سرو کلمه شنیدن با الدن
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 .میکردیم نظر تجدید الله، نامزدی روز مورد در داشتیم بودی؟ کجا: گفت و کرد شقایق به رو بعد

 ذاشتنشگ سرسربه برای ایسوژه دوباره الدن دادمی نشان که آورد در شکلکی او کرد نگاه الله به تعجب با شقایق وقتی

 .کرده پیدا

 کرد،می پرواز ابرها روی قولنامه امضای زمان از که داریوش

 . گرفت او جلوی را داشت دست در که شیرینی ظرف

 .هستی شیرینی این مستحق همه از بیشتر شما خوشگله؛ خانم بفرمایید: داریوش

 . گذاشت بود میز روی که ظرفی در بخورد، اینکه بدون و برداشت را ظرف داخل شیرینی کوچکترین شقایق

 راسمم دارن تصمیم هااون. میان فردا جون حوری و شاکری تیمسار باالخره: گفت و شد وارد تصنعی لبخندی با نرگس

 .میان زودتر روز چند همین خاطربه بدن؛ انجام رو سنتی خواستگاری

 بگیرید؟ کجا رو نامزدی جشن شد قرار نگفتید؛: پرسید بود تجمالت عاشق همیشه که یاس

 .اسپیناس هتل جشن، برای هاهتل بهترین از یکی هتل؛ معلومه خوب: داد جواب غرور با و نشست مادر و او کنار نرگس

 .تپیدمی شدت به شقایق قلب و گذشتمی کندی به زمان

 هب بوردا، توی رز و کردندمی صحبت آرش با هومن و الله بودند؛ شده جمع شطرنج میز دور مردها. انداخت جمع به نگاهی

 روی الدن. داشتند نامزدی مراسم مورد در داغ بحثی خانم مریم کنار نرگس و یاس. گشتمی نیلوفر برای لباس دنبال

 لویج پیمان، و بودند مشغول خود گوشی با آرمان و اردالن. میکرد نگاه را نسترن رقصیدن و بود نشسته بزرگ مبل

 . نداشت او به توجهی کسهیچ. بود زده زل آتش به شومینه

 .زد را بازکن در دکمه بالفاصله بود ایستاده آیفون نزدیک که شقایق. درآمد صدا به منزل در زنگ وقت این در

 زد؟ زنگ کی دخترم: پرسید تعجب با خان همایون



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 373 

 .پدر منه مهمون: شقایق

 عزیزم؟ کیه تو مهمون: پرسید کنجکاوی با خانم مریم

 وت،سک آن در بود مطمئن که آرام صدایی با شقایق وقت این در. دوختند چشم در به و شدند ساکت سالن در حاضر جمع

 .بهپور شهرام آقای: گفت میشنود را آن همه

 تن به دوختی خوش ای سرمه شلوار و کت. شد سالن وارد آراسته و وقار با شهرام. نکشید نفس کسهیچ لحظه یک

 یستادا. پرکرد را فضا اشهمیشگی گوچی عطر آبی، باریک و پهن هایخط با سفید کراوات و آسمانی آبی پیراهن داشت؛

 .خوش همگی شب سالم: کرد سالم رساندمی را نفسش به اعتماد که صدایی با و زد لبخند

 :پرسید و ایستاد کوروش کنار برخاست داریوش. زد چنگ را داشت دست زیر که کوسنی و شد قرمز خشم از نرگس

 چیه؟ موضوع

 .نبیند اشگونه روی را خجالت سرخی شقایق تا انداخت زیر را سرش شهرام دیدن با سردار آقای

 :گفت و ایستاد شهرام کنار. کرد وجور جمع را خودش زود خیلی اما انداخت؛ جوان مرد به خریدار نگاهی شقایق

 داریم، اردو تازه نفر یه فقط. نیست معرفی به نیازی پس شناسید،می رو من خانواده که شما. بهپور آقای تو بفرمایید -

 .الله نامزد شاکری هومن آقای

: گفت الله و او به رو شهرام. فشردند را دیگریک دست جوان دو هر. کرد دراز را دستش و رفت هومن سمت به شهرام

 .میگم تبریک شنیدم، رو شما نامزدی خبر

 اینکه برای بود، شده معذب هاآن سکوت از که شهرام. شد برقرار سکوت دوباره و کردند تشکر زمان هم هومن، و الله

 .برد فرو شلوارش درجیب را راستش دست و کرد باز را کتش باالی دکمه کند، پنهان را استرسش

 .ترسیدمی نه و داشت استرس نه دیگر شقایق او، عکس به

 :گفت و شکست را سکوت شهرام
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 .اومدم ساعت این سردار خانم خواست به راستش. باشم نشده مزاحم موقعبی امیدوارم -

 .بود مشکوک چیز یک کرد؛ نگران را کوروش اشرسمی لحن

 مراقبشون و باال ببر رو ها بچه داداشی: گفت اردالن به و کرد خاموش را ضبط ریموت با الدن. نمیزد حرفی کسهیچ

 .باش

 . کنیم بازی موشک قایم باال بریم بیار، رو نسترن تو: گفت آرمان به و گرفت را پیمان دست اردالن

 .کرد تعارف شهرام به مبلی شقایق هابچه رفتن با

 .بشینید اینجا بفرمایید بهپور، آقای: شقایق

 من که یددونستمی هم شما باید باالخره اما کنم؛ خراب رو شبتون خواستمنمی ببخشید: گفت و نشست او کنار خودش و

 .شدم باخبر چیزهایی چه از

 همین رهبهت بشه، باخبر مسائل بعضی از نیست نیازی دامادتون که میکنی فکر اگه جان، نرگس درضمن: کرد اضافه و

 .ببرن تشریف االن

 .ببرد آنجا از را هومن که کرد اشاره الله به سر با نداشت زدن حرف قدرت دیگر که نرگس

 هم و شما تصادف هم داره؛ خبر چیز همه از هومن: گفت و کرد شقایق به رو خونسردی با مادرش به توجه بدون الله اما

 .بهپور آقای جریان

 دختره: گفت الله به لرزیدمی خشم از که صدایی با و برخاست خود جای از. آورد جوش به را نرگس خون جمله، این

 ...احم

 !گفتی رو چیز همه که نگو: کشید فریاد دوباره و داد تکان سری تاسف با و کرد مکث

 در .بگیم اون به رو حقیقت بودیم مجبور ما عزیزم: گرفت را هایش شانه و رساند او به را خود خان فریدون وقت این در

 .کنه شروع دروغ با رو زندگیش خواستنمی الله و پرسید شقایق نامزدی خوردن بهم مورد
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 .شد ولو مبل روی و زد کنار را همسرش دست خشونت با. بود شده غافلگیر بیچاره، نرگس

 :پرسید و کرد شقایق به رو بود عصبانی خورده دست رو که این از خواهرش، از بیشتر که داریوش

 ؟بودی نشده فراموشی دچار اصال شاید یا شدی؟ باخبر جریان از کی بگو حاال کردی؛ غافلگیر رو همه کوچولو خوب -

 او چشمان توی و کرد قالب سرش پشت را هاشدست ایستاد، بزرگش برادر جلوی. رفت او سمت به و برخاست شقایق

 از چیز هیچ و دادم دست از رو امحافظه واقعا چون ندادم؛ فریب رو شما من جان، داریوش نه: گفت شجاعانه و زد زل

 .بفهمم رو چیز همه من شد باعث اتاقم، دکوراسیون تغییر برای تو لطف اما ندارم؛ یاد به گذشته

 را انجری کل شوند، متنفر او از بیشتر اش خانواده مبادا تا بگوید چیزی شهرام هایکمک به راجع اینکه بدون سپس

 .کرد تعریف

 دست وا برای. برخاست خود جای از بود، شده ولو مبل روی کلماتش اولین با که داریوش شد، تمام شقایق صحبت وقتی

 :گفت و زد

 تو و نوشت رو سناریو ایشون یا نداشت؟ اون در دخالتی هیچ آقا این و کردی کارگردانی خودت رو تئاتر این کل پس -

 کردی؟ اجرا فقط

 زیچی که خواست او از اشاره یک با شقایق اما بدهد؛ را او جواب تا برخاست بود، شده عصبانی توهین این از که شهرام

 .شد چشم در چشم او با دوباره. رفت داریوش سمت به خودش و نگوید

 و منم؛ نهک سؤال باید االن که کسی اون. کنی بازخواست و بدی جلوه مقصر رو من و باشی عصبانی نداری حق تو: شقایق

 کردی؟ من زندگی وارد رو فرهاد چرا بدونم خواممی مثال بطور

 :گفت و برگشت پدرش سمت به
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 چرا مدوننمی اما بدم؛ رو شما سهم و بفروشم رو بزرگ پدر امالک بقیه و کارخونه من خواستید،می شما که دونممی من -

 نبی رو مزاحم این که داشته دلیلی حتما پس بودید؛ متنفر او از من اندازه به شما همه کردید؟ بازی این وارد رو فرهاد

 بود؟ فرهاد بودن از بیشتر خطرش من، کنار بهپور آقای بودن! دادید راه خودتون

 .کند پیدا را راز این گفتن شجاعت نفر یک تا کرد سکوت

 یقشقا قرمز چشمان به نگاهی. رسید او به و گذشت کارش خطا فرزندان کنار از و برخاست. شد قدمپیش خان همایون

 :گفت و کرد بغل را او. شکستمی را هایشچشم پشت سد تلنگری، کوچکترین. انداخت

 زا دوباره تو شد،می باعث کار این و میگه تو به رو چیز همه بود، کرده تهدید فرهاد دونیمی. عزیزم میگی راست تو -

 .بشی پشیمون جااین از رفتن و کارخونه فروش

 .نداره حقیقت این اما: گفت و کرد نگاه ریختمی اشک پدرش آغوش در که شقایق به شهرام وقت این در

 .داد پایان آن به ساکت همیشه نیلوفر که پیچید سالن در نامفهوم ایزمزمه

 چیه؟ حقیقت پس: نیلوفر

 ؟چیه ماجرا اصل بدونم خواممی شقایق مثل هم من. کافیه کاری پنهان دیگه: گفت و کشید را چپش گوش دست با

 .گفت پدر که بود همون چیز همه نخور؛ رو آقا این هایحرف گول نیلو: گفت و کرد مداخله کوروش

 زا واقعا یا زنیمی گول رو خودت تو: گفت کوروش به کنند توهین شهرام به اشخانواده خواستنمی دلش که شقایق

 اطالعی؟ بی موضوع

 زنی؟می حرف موضوع کدام مورد در: پرسید بود شده شوکه که کوروش

 ونخواهرت کیف سرقت برای ای،پرونده هیچ که دونیدنمی خانم نیلوفر مثل هم شما حتما: داد جواب شهرام وقت این در

 !نشده باز
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 همتوج و دید را هاآن العمل عکس خان همایون. نرگس و داریوش جزبه شدند شوکه موضوع این شنیدن از حاضران تمام

 دونستید؟می دونفر شما اول لحظه همون از داشتی؟ خبر تو: گفت و رفت نرگس سمت به. شد موضوع این

 .افتاد کار به سریع پردازشگر یک مثل کوروش مغز

 رخاط همین به! بکنه رو کار این بودید خواسته اون از شما هم شاید فرستاده؟ شقایق سراغ را هاآدم اون فرهاد: کوروش

 .بگید نه او به تونستیدنمی

 :گفت و کرد رو خواهرش به پس. بگوید را ماجرا اصل داد ترجیح بود، شده متهم نکرده کار به که داریوش

 .بگیم رو چیز همه گرفته ما کردن رسوا به تصمیم خانم شقایق که حاال بهتره میگه؛ درست نیلوفر -

 تواندنمی دید چون و شود پشیمان الله با ازدواج از او مبادا تا شود رسوا دامادش جلوی این از بیشتر خواستنمی نرگس

 :گفت نزند حرفی ماجرا این در او دخالت از تا بگیرد را داریوش جلوی

 پس داره؛ن رو کارخونه فروش قصد که بگه شما همه به تا انداخته راه رو نمایش این کوچولو رئیس. نمیکنه فرقی دیگه -

 .بشه مصمم هارسوایی این با داره هم تردیدی اگر شاید. کنید خراب اون جلوی رو همدیگه خوایدمی چی هر

 اریوشد تشویق راهِ تنها و بگیرد مهمی مطلب گفتن برای را داریوش جلوی تا کندمی تالش نرگس که فهمید شقایق

 :بگوید را واقعیت خودش از دفاع برای او که بود این آن، گفتن برای

 فرهاد از اون مشخصه کامال چون کنی؛ منحرف کارخونه سمت به رو ما فکر داداش از دفاع برای خوادنمی نرگس، خب -

 .داشتی اطالع موضوع این از هم شما و کنه تعقیب رو من تا خواسته

 :گفت و زد ایکننده تمسخر لبخند نداشت دخالتی هیچ آن در که شدمی کاری به متهم داریوش

 اما دی؛بو اجتماع در کمتر و خواندی درس کمتر ما همه از تو اینکه با. میخوردم غبطه تو به همیشه من شقایق، میدونی -

 موقعیت این در که االن و نداشتم دخالتی ماجرا این توی من زدی، حدس درست. داشتی پدربزرگ مثل خوبی معلم

 رایب نباشم مجبور تا نگفتم تو به رو حقیقت همه اول، روز همون چرا که فرستممی لعنت خودم به دارم، قرار باراسف
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 رخب ماجرا کل از تو دیگه حاال شده؛ تمام چیز همه حال هر به. بدم باج همه اون احمق، فرهاد اون به بیشتر کاری پنهان

 و تتوس مال اموال این همه االن پدربزرگ، احمقانه کار خاطر به. نمیکنم مخالفت تو با بگیری، که تصمیمی هر و داری

 و همسر دهش قیمتی هر به من، که بدونی بهتره اما بفروشی؛ یا و دارینگه رو ها اون بگیری تصمیم باید که هستی تو این

 .اون بدون چه و پدربزرگ پول با چه. برممی اینجا از رو هامبچه

 :گفت شقایق به و زد داریوش شانه به دستی کوروش

 بزرگ درپ به که رو قولی تو نیست نیازی بنابراین کنیم؛می پیدا رفتن برای راهی باالخره ما. موافقم داریوش با من -

 .بشکنی دادی

 :گفت ختام حسن برای هم خان همایون

 اجرام همه داشتیم تصمیم مادرت و من اما کنیم؛ دور اتگذشته از رو تو کردیم سعی ماه چند این ما که درسته! دخترم -

 از االن ورمخمی قسم و بودیم نکرده پیدا اینکار برای مناسبی فرصت هنوز فقط. بگیم تو به کاستی و کم هیچ بدون رو

 .کنی عوض رو تصمیمت تو که بشه باعث مسئله، این اگه حتی میدونی؛ رو چیز همه تو که خوشحالم قلب صمیم

 تا شهرام داشتن برای و ماندمی جاهمین. میکرد انتخاب را یکی اشخانواده و او بین باید. کرد نگاه شهرام به شقایق

 به اشتیاق با.. ساختمی خود برای جدیدی زندگی و کردمی مهاجرت اشخانواده با یا و کردمی صبر اشحافظه برگشتن

 قبال او که دانستمی. آورد درد به را شقایق قلب که کاری دزدید؛ او از را نگاهش شهرام. کرد نگاه شهرام های چشم

 دازهان به هاآن بین ماه، چند این فاصله. شده آشنا دیگری زن با او حاال. بود شده عوض کامال اوضاع اما داشته؛ دوستش

 او، گذشته از خالی یحافظه ازطرفی. میگرفت نشات او دودلی از جوان، مرد نقیض و ضد رفتارهای. بود عمیق دره یک

 به سومی راه. داشت انتظار او از شهرام که چیزی. دهد عشق مرد این به تصادف از قبل شقایق مثل تا نمیداد اجازه

 .رسید فکرش

*** 

 برای فیحر کسهیچ او، تصور برخالف. کنند بیان و کرده استفاده فرصت این از دارند حرفی هم دیگران اگر تا شد منتظر

 : فتگ رسا صدایی با و کند جلب خود به را همه توجه تا کرد صاف کوچکی یسرفه با را اشسینه پس نداشت؛ گفتن



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 379 

 همه این بودم، داده انجام تصادف از قبل اگه که بدم، انجام رو کاری خواممی گرفتم؛ رو خودم تصمیم من که بگم باید -

 .افتاد نمی ناگوار و بد اتفاقات

 ربهت را او صدای تا بود شده خم جلو به نرگس حتی بودند؛ دوخته چشم او هایلب به کنجکاو همه. کرد سکوت دوباره

 .بشنود

 .دممی رو شما همه سهم من و میشه فروخته کارخونه قبلی، قرار طبق: گفت و کرد نگاه شهرام چشمان به آخر بار برای

 .کرد گم خود در را شهرام آه صدای پیچید، سالن در که شادی همهمه صدای

 .شد ولو مبل روی چطور شهرام که ندید و شد گم اشخانواده افراد میان در لحظه یک. شدند جمع دورش همه

. ودب تمام کارش کند؛ پنهان بقیه از را دستانش لرزش کرد سعی. لرزیدمی مردی پیر همچون جوان، بهپور پای و دست

 .بماند کشور در اشخانواده بدون او نداشت امکان و بود داده دست از را شقایق

 .ایستاد او جلوی و شد جدا جمع از. دید را او شقایق که برخاست

 .ممنونم: شقایق

 .برگرفت در را جوان هایلب روح، بی لبخندی

 بدید زهاجا اگه حاال بدین؛ انجامش تونستیدمی تنهایی، به خودتون حقیقت در. نکردم مهمی کار. میکنم خواهش: شهرام

 .کنم زحمت رفع

 : گفت و شد نزدیک هاآن به خان همایون

 بیرون من خونه از گرسنه غذا، موقع کسهیچ که دونیمی تو و بخوریم شام خوایممی تازه ما بری؛ تونی نمی پسرم، نه -

 .نمیره

 :کرد تشکر پس برد؛نمی لذتی هیچ جمع آن در ماندن از. کرد نگاه بزرگ سردار به شهرام
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 چیز مهه اینکه از نمیشم، مزاحمتون پس. خوردم شام دوستان از یکی با بیام اینکه از قبل من اما دعوتتون؛ از ممنون -

 .میگم تبریک همه به و خوشحالم رفت پیش خوبی به

 «نبود؟ من با دیدار برای لباس این بلوند؟پس دختر یا امیر خورده؟ شام کی با »رفت وا شقایق

 .بپرسد او از سؤالی تونستنمی

 هچ حاال شهرام که دانستندمی باید اشخانواده. گرفت را او جلوی شقایق که کند اصرار بیشتر خواست خان همایون

 .دارد او به احساسی

 دونیدب باید شما و شد حاضر جلسه این در داشت، دوست تصادف اون از قبل که کسی خاطر به بهپور آقای پدر،: شقایق

 ... ایشون

 .کند صحبت شهرام و خود عشق شکست از جمع میان در که باشد حیا بی و پروا بی آنقدر توانستنمی کرد مکث

 ینکها نه مگر. بداند متعهد او به را خودش نیست نیازی که میکرد راحت را شقایق خیال باید او آمد کمکش به شهرام اما

 ایدنب شهرام به اشعالقه پس رفت؟ خواهد اردشیر نزد مادرش و پدر همراه به که بود گفته امیر به پیش روز چند همین

 .میشد ایران در او نگهداشتن برای زنجیری

 ... داشتم رو اون با ازدواج قصد من که کسی حقیقت در کنم؛ جدا شما از رو سردار خانم ندارم قصد من -

 .بشه پیدا دخترتون برای مناسبی همسر امیدوارم: گفت و کرد اصالح را اش جمله سریع خیلی اما کرد؛ مکث

 و کرد هاآن به را پشتش بگیرد، را اشکش جلوی توانستنمی که الدن. بست را دهانش جلوی دست با سردار خانم

 .گرفت آغوش در را شقایق کوروش،

 دستش پس کند؛ نظر تجدید مورد این در بخواهد شهرام از و بشکند را دخترش غرور دادنمی اجازه خود به خان همایون

 .کنید زندگیتون شریک رو مناسبی شخص بتونید هم شما امیدوارم: گفت و کرد دراز او سمت به را

 :گفت و کرد دراز عشقش تنها سمت به را دستش ترسیدمی او چشمان به نگاه از. چرخید شقایق سمت به شهرام
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 .ینباش بختخوش هستین، خاکی کره این کجای هر امیدوارم. گرفتید درستی تصمیم میگم؛ تبریک سردار خانم -

 را دستش شهرام بعد ثانیه یک. گذاشت شهرام لرزان و سرد دست در را گرمش دست و شد حیا و شرم بیخیال شقایق

 .گریخت سردار منزل از جمعی خداحافظی یک با و کشید بیرون او دست از

 .گرفت فرا را سالن سهمگین سکوتی شهرام رفتن با

 .بود الدن شکست را سکوت که نفری اولین

 .نگفتی من به رو راز این که دلخورم ازت واقعا اما نکردی؛ عوض رو نظرت که ممنونم خیلی شقایق خاله: الدن

 :گفت و زد تلخی لبخند شقایق

 منم؟ فقط باشه عصبانی باید کهاون دونیدمی هم شما یا هستین؟ عصبانی و دلخور من از هم شما بقیه چی؟ بقیه واقعا؟ -

 رو من نخودتو منافع به رسیدن برای کردید،می کمک من به باید وقتی اما هستین؛ من به دنیا هایآدم نزدیکترین شما

 اگه و ببخشم رو شما سرعت این به که باشید نداشته توقع اما کنم؛ محاکمه رو شما خوامنمی من البته. دادید فریب

 دونممی که خاطره این به فقط برید، کشور این از تا بدم رو شما قانونی سهم و بفروشم رو چیز همه خواممی که بینیدمی

 هدافیا به اگه حتی میرید؛ شما همه نکنم، هم رو کاراین اگه که دونممی من. دیدنمی تغییر رو نظرتون شما از کدومهیچ

 .بخشمنمی رو خودم وقتهیچ من صورتاین در و نرسید خوایدمی که

 :داد ادامه و کرد نگاه هااون به مرطوب و سرخ چشمانی با و زد کنار صورت روی از را بلندش موهای. کرد مکث کمی

 .شرط یه به اما میدم؛ رو شما سهم و فروشممی رو بزرگ پدر امالک همه و کارخونه من -

 .برخواست خود جای از بود شده نگران که داریوش

 شرطی؟ چه: داریوش

 .بمونم جاهمین من که شرط این به: گفت جدی و محکم شقایق

 بمونی؟ جااین تو که چی یعنی: پرسید تعجب با خانم مریم
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 بمونی؟ اینجا تنها خوایمی تو دخترم: پرسید همسرش سؤال ادامه در خان همایون

 .تنها پدر، بله: شقایق

 ونهتمی طورچه دختر یه اما نداشت؛ اشکالی کردیمی ازدواج اگه. عزیزم نمیتونی: گفت و شد جا جابه کمی خانم مریم

 کنه؟ زندگی تنها پیکر و دربی شهر این توی

 .اومدمنمی شما با جوریاین کردم؛ ازدواج شهرام با من کنید فکر خب: گفت سماجت با شقایق

 نشنیدی؟ نداره؛ رو تو با ازدواج قصد که گفت االن همین اون ولی: گفت بود شده کالفه که مادرش

 هب سهوا چه و عمدا خبر این چه. بزنه حرفی اون به من موندن مورد در نباید کسهیچ علت همین به: بود جدی شقایق

 مندگی،شر هیچ بدون من کنه، خبر با تصمیم این از رو اون نفر یه فقط نفر، یه اگه. نداره فرقی من برای برسد، او گوش

 باخبر یا رهتمهم اینجا از رفتن شما، برای ببینیم تا ذارممی افتاده من برای تصادف از بعد که اتفاقاتی جریان در رو قانون

 . من تصمیم از شهرام شدن

 هم قیهب یکی اشتباه صورت در نکنید فراموش: گفت و انداخت کردمی تایپ پیامی داشت که الدن به نگاهی. کرد مکث

 .میشن تنبیه

 :گرفت رو الدن گوشی بود، فهمیده را او منظور که داریوش

 .ندارم دردسر حوصله کنی؛ گوش حرفش به بهتره -

 حرف این: پرسید الله از تعجب با و انداخت بود ایستاده خانواده جمع وسط راست، قامتی با که شقایق به نگاهی الدن

  ندازه؟نمی یکی یاد رو تو زدنش

 حرف که خدا به. باشه داده دست از رو اش حافظه اون دارم شک داریوش مثل هم من: داد جواب نیلوفر الله جای به

 .میترسم ازش من شده؛ تصادفش از قبل مثل زدنش

 .کردمی بیشتری امنیت احساس او کنار زیرا برود؛ هومن نزد تا شد دور هاآن از الله
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 رو تخود تصمیم واقعا تو دخترم: پرسید التماس با بود نشده قانع هم هنوز که سردار خانم. رفت در سمت به شقایق

 گرفتی؟

 میرم دارم: داد جواب سنگدلی با اما کند؛ ناراحت را او خواستنمی دلش قلبا. کرد نگاه مادرش به و ایستاد شقایق

 . بینمتونمی اسناد امضای موقع فقط بعد به این از بردارم؛ رو چمدونم

 .کرد سد را او راه و کرد باز هم از را هایشدست رساند؛ در جلوی را خودش خانم مریم

 شب؟ وقت این بری خوایمی کجا برداری؟ چمدون: خانم مریم

 کیی میرم: داد جواب. کند نگران را پیرش مادر آمدنمی دلش هم باز اما رود؛می کجا که نگوید هاآن به بود گرفته تصمیم

 .خالیه نیاوران توی که همون پدربزرگ؛ هایآپارتمان از

 !بری خونه از نمیدم اجازه: زد تشر او به خانم مریم

 .بگیرید رو جلوم تونیدنمی: شقایق

 .نمیکنه حساب آدم رو بقیه و شده بزرگ دیگه چون بگیره؛ رو جلوش تونهنمی کسی. بله: کرد مداخله داریوش

 .گیرمنمی اجازه تو از موندن و رفتن برای: گفت کالفه شقایق

 گیری؟نمی اجازه هم من از چی؟ من از: پرسید پدرش

 برم؟ ذاریدمی بگیرم اجازه اگه چرا؟: انداخت سرش پشت به نگاهی شقایق

 را او سرش پشت جیغ صدای اما. رفت هاپله سمت به و زد کنار بود گرفته را او جلوی که را، مادرش دست و برگشت

 نرگس و یاس گفت؛می چیزی کس هر. شدند جمع او دور به همه و گرفت را مادرش سقوط جلوی داریوش. کرد متوقف

 .زد کنار را

 شد؟ چی مامان: شقایق
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 نمیشی؟ راحت نکشی رو ما از یکی تا: زد فریاد سرش بر خان همایون

 . آمد اج بود رفته باال فشارش که خانم مریم حال باالخره اما کشید؛ طول ساعت نیم آمبوالنس، آمدن و اورژانس با تماس

 مامور رفتن از بعد. است خوب حالش کرد اظهار او اما شود؛ برده بیمارستان به کامل، چک یک برای که کرد پیشنهاد دکتر

 که کرد اشاره ریختمی اشک سالن از ایگوشه در همه از دور که شقایق به و انداخت هایشبچه به نگاهی اورژانس،

 .شود نزدیک

 .گرفت دردست را او سرد دست زد زانو زمین روی و شد نزدیک او به لرزان پاهای با شقایق

 . خواممی معذرت: شقایق

 .نبمو من پیش هستم، جااین من که روزی تا کنممی خواهش اما نداره؛ اشکال بیایی ما با خواینمی اگه: گفت مادرش

 . مادر ندارم رو شما آزار قصد واقعا من: گفت و بوسید را او دست شقایق

*** 

 .شد ظاهر صفحه روی زنگ اولین با اردشیر تصویر

 .بودم منتظرت پیش ساعت یه. بدقول سالم: اردشیر

 . کشید طول کردممی فکر که چیزی اون از بیشتر کمی یه ببخشید سالم؛: شقایق

 .کرد تعریف او برای را ماجرا همه بعد

  چی؟ مامان چطوره؟ حالت االن خب: پرسید بود شده نگران که اردشیر

 کارم. دمب خیلی خودم اما باال؛ رفته فشارش گفت دکتر. خوبه حالش اون: گفت بود آمده پیش که وضعی از شرمندگی با

 . کردممی صحبت طوریاین باهاش نباید بود؛ اشتباه

 .دهد اشدلداری کرد سعی اردشیر
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 خانواده، از شدن جدا بدون رو این. ندی عذاب رو خودت بهتره بزنی؛ صدمه اون به خواستینمی که تو. نباش نگران -

 ایبر تو روش اما دارن؛ مستقل زندگی تو های سن هم درصد نود دنیا، طرف این اما نشه؛ باورت شاید. نیست بدی کار

 .بود غلط کاراین انجام

 جاابهج رو کوه یه انگار ام؛خسته خیلی راستش. شدم پشیمون شد بد حالش مامان وقتی. دونممی: داد توضیح شقایق

 .کنهنمی سنگینی دوشم روی رازی هیچ دیگه. شدم سبک حال عین در و کردم

 شده؟ عوض تو با ازدواج برای تصمیمش گفت پدر به راحتی همین به بهپور آقای و: پرسید اردشیر

 .دزدید اردشیر از را آلودشاشک نگاه و داد تکان سری شقایق

 من؟ پیش بیای خوادنمی دلت واقعا حاال: پرسید اردشیر

 رایب راه یه باید. باشم تنها مدت یه میدم ترجیح فقط باشم؛ تو کنار آرزومه که میدونی: گفت و کرد فکری شقایق

 .کنم پیدا هااون بخشیدن

 .کردمی درک را او اردشیر

 بهت کسی رو این. نکن عجله خونه از رفتن برای اما ببخشم؛ رو پدر تا کشید طول سال سی من خود. داری حق تو -

 برای وقتی. کنهنمی حل رو مشکلی هیچ خانواده، از دوری و تنهایی بدونی باید. هست تو از بیشتر اشتجربه که میگه

 ونا توی وقتی میشه؛ باز آب برداشتن برای فقط که یخچالیه چراغ میشه، روشن اتخونه توی که چراغی تنها ها،سال

 واریومآک توی ماهی با فقط اتخونه توی که زمانی اون باشه؛ تلفنت گیر پیغام صدای شنوی،می که صدایی تنها خونه

 رو پدر اینکه امید به کشیدم حصار خودم دور لجبازی با هاسال من. نعمتیه چه خانواده داشتن فهمیمی میزنی، حرف

 از رو وت که نمیگم رو هااین. بردممی رنج شما از دور من و بود خوشبخت شما کنار اون اما کنم؛ تنبیه کرد که کاری برای

 تو موندن اگه و است زنده هنوز تو عشق که فرق این با هستم تو آینده من بدونی، خواممی فقط کنم؛ منصرف کار این

 .کنممی حمایت تو از من باشه، هم به شهرام و تو پیوستن رایب ایدیگه فرصت تونهمی جااون
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 او اما بود؛ هم مثل هاآن دوی هر سرنوشت. گفتمی راست او. بود خوشحال کردمی ودل درد اردشیر با اینکه از شقایق

 طنتشی با پس نماند؛ پنهان اردشیر دید از که نشاند هایشلب روی زیبا لبخندی فکر این. داشت اردشیر مثل حامی

 .میدم تو به اول رو خبر این جایزه، برای خندیدی خوشگلی این به که حاال خب: گفت

 افتاده؟ اتفاقی: پرسید بود شده کنجکاو که شقایق

 .بزن حدس: گذاشت سرشسربه اردشیر

 ! بگو لطفا تونم؛نمی: شد تاببی شقایق

 .بشی خوشحال شنیدنش از بیشتر تو کنم فکر: اردشیر

 کنی؟ ازدواج میخوای: پرسید زده ذوق شقایق

 . میام الله نامزدی برای دارم شد؛ تموم فرصتت. عزیزم نه: خندید شیطان بچه پسر یک مثل اردشیر

 .شکرت خدایا داداش؟ میگی راست: کشید جیغ خوشحالی از شقایق

 .میترسونی رو مامان و بابا نزن داد کوچولو؛ میگم راست: زد قهقهه اردشیر

 رایب مشکلی هیچ دیگه یعنی: پرسید تردید با و کرد توقف مرتبه یک. چرخید خودش دور دور، یک صندلی با شقایق

 نداری؟ ایران به اومدن

 .کردن اعتراف رو چیز همه نفر دو اون گفت و گرفت تماس مرتضی حاج صبح، امروز: اردشیر

 میای؟ کی: گفت و کرد شکر را خدا گریه میان در بار چند. افتاد گریه به خوشحالی از شقایق

 .نامزدی از قبل روز یه یعنی هفتم،: اردشیر

*** 

 !احمقی یه تو: امیر
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 .میدونم: شهرام

 .بزن زنگ بهش االن همین -

 .نمیتونم -

 !احمقی یه تو -

 .نکن تکرار اینقدر میدونم -

 !میدی دستش از داری -

 .کردی تکرار کهبس گرفت؛ درد سرم -

 !خری خیلی -

 فهمی؟نمی شدم خسته: گذاشت کانتر روی بودکرده پر مسکن خوردن برای که را آبش لیوان. کرد سکوت باراین

 .بگه بهت رو واقعیت این باید نفر یه اما کردم؛ خستتون که ببخشید: امیر

 بود کرده پر را دیوار طرف یک که شقایق و خودش بزرگ عکس رویروبه سالن، توی. رفت بیرون آشپزخانه از شهرام

 نگاه ندیدخمی لبش از بیشتر که شقایق هایچشم به. دادندمی نشان را هایشانحلقه لبخند با عکس آن در دو هر. ایستاد

 .ددی کردمی نگاه عصبانیت با را او و نشسته وسط میز روی که را امیر و کرد عکس به را پشتش. کشید آهی و کرد

 .کشید دراز سفید و بزرگ کاناپه روی و رفت

 .کشدتمی شقایق بشکنه اگه نشین؛ میز این روی: شهرام

 . کوبید پیشانیش به محکم دست، کف با و بست را هایشچشم

 !احمق: غرید امیر
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 نمیکنی؟ کاری چرا تو میره؛ هم الدن. نکن نصیحت و من بیخود: شهرام

 .نکن نصیحت و من بیخود: آورد در را ادایش امیر

 ورد ما از رو مادرش تا میره. دارم دوستش من دونهمی الدن. میکنه فرق شقایق رفتن با الدن رفتن: داد ادامه و شد جدی

 .داری بهش احساسی چه تو دونهنمی خانم شقایق اما برمیگرده؛ بشه تموم که درسش. کنه

 میکنی؟ کار چه تو برنگرده الدن اگه: نشست شهرام

 .میرم من برنگرده اگه اما گرده؛برمی: امیر

 !سردارها ینوه دنبال کانادا بره اشدونه یه یکی گذاشت هم زهرا خاله. خودت جون آره: گفت تمسخر با شهرام

 :گفت و نشست شهرام کنار و شد بلند میز روی از امیر

 رقب مثل خیابون وسط که روزی اون نه. دونستممی دیدیش بار اولین برای که روزی از. داری دوستش تو دونممی من -

 که آمبوالنسی دنبال تا اومد بیرون خونه از پدربزرگش با اون و شد فوت سردار خانم که روزی بود؛ زده خشکش هاگرفته

 . زد خشکت هاگرفته برق مثل تو که روز همون. بره ، برهمی تهران رو پیرزن

 چیه؟ منظورت: شهرام

 خکوبمی رو تو دختری هیچ چون کنی؛ نگاه دیگه دختر یه به ندیدم وقتهیچ سال، سه این توی بگم میخوام فقط: امیر

 .کنهنمی

 شبام. بینهنمی رو من دیگه. شده عوض شقایق اما دونم؛می خودم رو میگی که چیزهایی این: کوبید او پای روی شهرام

 تمام .خواسته کمک من از فقط امروز تا کرده تصادف گفت و دفتر اومد که روزی از. نکرد نگاه هامچشم توی دقیقه دو کال

 درشپ به امشب وقتاون. مونده قلبش تو قدیم عشق از ذره یه بده نشون که اشاره یه بودم؛ اشاره یه منتظر مدت این

 .شد حاضر جلسه این در داشت، دوست تصادف اون از قبل که کسی خاطر به بهپور آقای گفت،

 گفت؟می چی باید خب: امیر
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 .نشنید را امیر سؤال انگار داد تکان را سرش شهرام

 رخونهکا فروش از بعد. نکرده فکر موندن به هم لحظه یک حتی فهمیدم فروشه،می رو کارخونه گفت راحت خیلی وقتی -

 .گرفته رو تصمیمش بمونه؛ اینجا تنها تونهنمی چون میره

 .ببردش تونهنمی کسهیچ کنه ازدواج تو با اگه ولی بمونه؛ ذارننمی هااون تنهاست، اون چون. درسته: امیر

 کنم؟ ازدواج نداره همبه احساسی هیچ که دختری با چطور -

 کنی؟ ازدواج زنهمی آتیش رو شهر احساساتش فوران و پالستیکه نصفش که دختری اون با خوایمی پس -

 .کند کنترل را اعصابش تا کشید عمیق نفس یک. بست را هایشچشم شهرام

  کنم؟ تجربه رو عمرم قتل اولین یا میشی خفه امیر -

 شقایق اب باید تو. میدم بهت که هشداریه آخرین این اما کنم؛ توهین بهت خواستمنمی. ببخشید باشه: آمد کوتاه امیر

 .باشه مغرور نباید عشق تو آدم. تمام و هستی عاشقش بگو کلمه یک فقط! کنی صحبت

 را شهرام گوشی صفحه بود نشسته که جاهمان از امیر. پریدند جا از دو هر که خورد زنگ شهرام تلفن وقت همین در

 .دیدمی

 :گفت بلند را اسمش امیر. شد ظاهر مصنوعی لبخندی و بلوند موهای با دختری عکس صفحه، روی

 .زدن آتیش رو موش انگار بفرما،...لیدا -

 .ندارم رو یکی تو حوصله: کرد قطع را گوشی شهرام

 .رفت در سمت به و شد بلند امیر. خورد زنگ دوباره شهرام گوشی بعد، ثانیه چند

 .نمیاد خوابش انگار گذشته؛ یک از ساعت: امیر

 .کرد رد را تماس دیگر یکبار شهرام
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*** 

 ((الله شب)) سیزدهم فصل

 رشماد اینکه برای بیاد، بیرون رختخواب از خواستنمی دلش اینکه با. بود ساکت سردارها یخانه. شد صبح باالخره

 از ایین،پ سرِ با. پیمود پیاده را آموزشگاه تا خانه مسیر. شد خارج منزل از زود صبح نکند، پیدا نصیحت برای فرصتی

 را چیزهایی و دوخت چشم استاد زدن لب به نیم و ساعت یک. رساند کالس به را خود و گذشت شهرام کار محل جلوی

 .کرد کپی نوشت بُرد روی او که

 به هک فرعی خیابان وارد. نکند عبور شهرام دفتر جلوی از تا رفت خیابان دیگر سمت به آمد بیرون آموزشگاه از وقتی

 اینکه دونب. ایستاد اتومبیل. گفت را مقصد فقط توجه، بدون او زد بوق برایش اتومبیل یک. شد رفتمی منزلشان سمت

 . شد سوار کند نگاه بود ایستاده شهرام که جایی سرش پشت به

 و رخیدچ راننده سمت به وحشت با. انداخت پارکینگ در به نگاهی شقایق. کرد توقف شانخانه جلوی راننده بعد دقیقه ده

 .دید را امیر تعجب کمال با

 .سالم نشدم؛ متوجه اصال ببخشید شمایین؟: شقایق

 و دیدش ماشینی چه سوار نبود حواستون اصال شما خانم شقایق اما نداره؛ اشکالی کنممی خواهش. سالم: زد لبخند امیر

 .خطرناکه خیلی این. اومدم مسیری چه از من

 .مراقبم بیشتر بعد به این از. ممنون شماست؛ با حق: لرزید شقایق

 .خداحافظ. بعد تا پس باشه: بود شده عوض کامال شقایق گفت؛می راست شهرام. کرد تعجب امیر

 :بست را اتومبیل در خشک خداحافظی یک با و گرفت را زبانش جلوی اما برسانید؛ سالم بگوید خواست شقایق

 .خدانگهدار

 .شد منزل وارد حوصله بی و شد دور امیر تا ماند منتظر
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 .رفت اتاقش به و خورد زودتر را ناهارش پس نشود؛ روروبه مادرش با کرد سعی

 :گفت همسرش به خان همایون

 . کنه لج شاید بشی اشپی پا زیاد اگه میزنه؛ حرف باهاش اومد که اردشیر. بذار تنهاش -

 برای بود داده قول الدن به. نداشت دادن جواب حوصله شقایق اما خورد؛ زنگ همراهش تلفن ازظهر، بعد چهار ساعت

 پیام الدن تا ماند منتظر شد، قطع که تلفن. بشود خارج خانه از خواستنمی دلش ولی برود؛ همراهش کفش خرید

 ؟بگو: گفت و برداشت را گوشی نداشت؛ ایچاره. لرزاند را اتاق خراش گوش صدایی با اشثابت تلفن اما بفرستد؛

 .هستم بهپور من سردار؛ خانم سالم: شد شنیده شهرام صدای خط، طرفآن از

 .الدنِ کردم فکر ببخشید: گفت میشد شنیده سختی به که صدایی با بود شرمنده اشادبی بی از که شقایق

 .کنم عوض رو گوشی این باید: زد غر لب زیر

 .میگیرم تماس بعدا هستید، تلفن منتظر اگر: بود شنیده را صدایش شهرام

 .میزنه زنگ همراهم به حتما الدن. نه نه: شد دستپاچه شقایق

 .بزند حرف او تا شد ساکت پس گرفته؛ تماس چرا شهرام که دانستمی

 .شد معذب دید را او سکوت که شهرام

 خوبه؟ حالتون شما سردار خانم: شهرام

 .خوبم البته؛: گرفت را خودش جلوی مهمه؟اما تو برای مگه بگوید خواست. زد حدس را سؤالش دلیل شقایق

 :گفت بود نکرده قانعش کوتاه جواب این که شهرام

 ...حواستون اینکه مثل. دیده رو شما امروز امیر -
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 .نکردم نگاه راننده به اصال میکردم؛ فکر داشتم. نبود مهمی چیز: کرد قطع را حرفش شقایق

 بیافته؟ براتون بدی اتفاق بود ممکن که دونیدمی: گفت نگرانی با شهرام

 .مراقبم بیشتر این از بعد هستم؛ متوجه: میشود سرزنش دارد کرد حس شقایق

 ببره؟ خواستید جا هر رو شما هابچه از یکی بگم نداره، ایرادی اگر: پرسید پس نشد قانع شهرام

 .خواستنمی چیزی همچین شقایق

 .ممنونم توننگرانی برای خان امیر و شما از هم باز. نیست الزم باشید مطمئن نه -

 .کند حفظ را اشخصوصی حریم بخواهد که داد حق او به شهرام.بود فایده بی اصرار

 . خداحافظ. نمیشم مزاحمتون این از بیشتر پس نکردیم؛ مهمی کار. میکنم خواهش: شهرام

 .نکرد پیدا صحبت ادامه برای ایبهانه اما شد؛ دلگیر داشت، خداحافظی قصد سرعت این به او اینکه از شقایق

 .خدانگهدار ممنونم، هم باز -

 انستدنمی هم خودش. کرد گریه به شروع اختیاربی و چسباند اشسینه به را گوشی. آورد خود به را او ممتد، بوق صدای

 ندچ امیر حتما. کرد فکر کمی شان؟ رسمی و سرد مکالمه یا او؟ صدای شنیدن برای خوشحالی. چیست اشگریه دلیل

 .شکست را دلش حقیقت این. بگیرد تماس دوستانه تذکری برای او تا کرده اصرار ساعت

 :گفت شقایق که آورد دلیل و کرد اصرار قدرآن الدن. آورد بیرون فکر از را او همراهش تلفن زنگ

 .میشم آماده من برسی تو تا. بیا باشه -

 وزهن. بود شده ابری هوا پیش ساعت یک بردارد؛ مناسب بارانی یک تا کرد باز را کمد در و انداخت تخت روی را گوشی

 .آمد اتاق به خانم کوکب. دادمی کسی آمدن از خبر در زنگ صدای که بود ایستاده کمد جلوی

 کنم؟ آماده براتون خوریدمی چیزی. اومده الدن مادر،: کوکب
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 :گفت پس شود؛نمی الدن حریف که دانستمی. زد لبخند شقایق

 .بگو مامان به خوریممی هم با شام بیرون؛ ریممی داریم. خوادنمی جون کوکب نه -

*** 

 و رفتن الله رسمی خواستگاری مراسم به شقایق اینکه با. کرد جمع هم دور به را خانواده دوباره و آمد اردشیر چهارشنبه

 رایب ایبهانه تا کردند دعوت نامزدی میهمانی به رسما را او شب، آن الله و نرگس اما رنجاند؛ را هومن و الله مسئله این

 اتاق هب خسته اردشیر و بود گذشته شب نیمه از ساعت دو. بود آماده شب فردا جشن برای چیز همه. باشد نداشته نرفتن

 . کند صحبت تنها او با نتوانست شقایق و رفت خود

 شد، اقات وارد. کند بیدار را اردشیر تا رفت همکف طبقه به پاورچین و کرد آماده را صبحانه و شد بیدار همه از زودتر صبح،

: تگف آلود خواب صدایی با اردشیر که برگردد خواست کند؛ بیدار شیرین خواب از را او نیامد دلش. بود خواب برادرش

 شدی؟ بیدار زودی این به که خروسی تو مگه

 .نشست تخت کنار و برگشت. خندید شقایق

 .آرایشگاه ببریم رو الله و نرگس خونه، بریم باید داریم؟ کار امروز چقدر دونیمی: شقایق

 ؛داریم وقت ساعت دوازده شب هفت تا هفته، ساعت االن تازه عزیزم: کرد نگاه ساعت به و مالید را هایشچشم اردشیر

 برید؟ آرایشگاه به خوایدمی زودی این به چرا

. رگردیب زود باید گفتی خودت. باشم تو کنار روز تمام خواممی من ضمن در داریم؛ ایفشرده برنامه امروز: خندید شقایق

 .اسبقیه از کمتر بودن تو با برای من وقت صورتاین در

 .کند برطرف را جدید بالش کوفتگی تا چرخاند راست و چپ به را گردنش اردشیر

 .گذرونیممی خوش حسابی نفری چهار طوریاین بیا؛ بابا و مامان همراه باشیم، هم با بیشتر خوایمی اگه: اردشیر
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 هااون بخشیدن برای بیشتری وقت اما باشم؛ شما کنار میخواد دلم: گفت و شد خیره او تخت باالی تابلوی به شقایق

 .خواممی

 .کرد نوازش را او موهای اردشیر

 .بهپور به شدن نزدیک برای دیگه فرصت یه البته و: اردشیر

 .کرد مخفی موهایش پشت را سرخش صورت شقایق

 کنی؛ امتحان اون با بودن برای رو شانست دیگه باریه خوایمی چرا که نمیکنم سرزنش رو تو من. نباش نگران: اردشیر

 به ایدیگه کس یا خودت برای بلند رو دلیل این بار،یه شده اگه حتی که باشی داشته رو شجاعت این خوادمی دلم فقط

 فهمی؟می رو منظورم بمونی؟ جااین تنها تو بذارم که داره رو ارزشش که فهمممی وقتاون. بیاری زبان

 رو ندنممو واقعی دلیل خودم به تونمنمی حتی من. میگی راست تو اما چیه؛ منظورتون دونمنمی: گفت صادقانه شقایق

 .بگم

 ها،ترس با شدن روروبه برای میگن هاروانشناس: گفت پس کرده زدن حرف به وادار را شقایق که شد خوشحال اردشیر

 ترس چهی بدون و کنی نگاه خودت هایچشم به و بایستی آینه جلوی باریه خواممی تو از هم من. بری سمتشون به باید

 یا و شهب بیشتر اتانگیزه بیاری، زبان به رو اون باریه اگه شاید. بمونی جااین خوایمی چی برای بگی خودت به شرمی، و

 تونیمی بشه، عوض تصمیمت اگه طوریاین. بکنی رو کار این زودتر چه هر خواممی ازت. بشی پشیمون کاراین از حتی

 .بیای مامان و بابا همراه

 .جاآن نه و روزآن نه اما دهد؛ انجام میگوید او که را کاری گرفت تصمیم علت همین به. داشت باور رو برادرش شقایق

 : گفت و انداخت سرش پشت ساعت به نگاهی

 رهب بتونه تا کنن آماده رو الله چهار، تا باید هااون و ده ساعت آرایشگاه وقت. میشه نه ساعت نرگس، خونه بریم تا -

 به تهف اگر. بیفتی راه زودتر ساعت یه باید بری خوایمی هرجا تهرانه؛ جااین تازه. تکی هایعکس گرفتن برای آتلیه

 . میکنه سکته نرگس نرسیم، هتل
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 و یرممیگ دوش من کن؛ آماده رو صبحانه برو تو. باشه: گفت بود پریده سرش از خواب برنامه این شنیدن با که اردشیر

 .میام

 .بینمتمی باال است؛ آماده صبحانه: گفت رفتمی در سمت به که طورهمان و برخاست شقایق

 .ببخشی رو هااون من از زودتر تو امیدوارم: کرد زمزمه خودش با برخاستن حین اردشیر

*** 

 او دکم در و برد الدن اتاق به را لباسش شقایق. رسیدند نرگس خانه به ده ساعت داشت، انتظار اردشیر آنچه برخالف

 تا بود هفرستاد آرایشگاه به تنهایی به را الله نرگس،. برگردد خانه به پوشیدنش برای نباشد مجبور عصر تا گذاشت

 نرگس اما دهد؛ انجام را آخر های هماهنگی تا رفت هتل به خان فریدون کهاین وجود با. برسد دیگر کارهای به بتواند

 اریک باید اردشیر. میکرد مرور بود کرده سیو خود تبلت روی که را ایبرنامه و چرخیدمی خودش دور. بود نگران هم هنوز

 :گفت شقایق به و گرفت دستش از را تبلت. نشاند مبل روی را او لذا کرد؛می

 .بیار آب لیوان یه -

 .کند آرام را او کرد سعی و داد ماساژ را نرگس هایدست او آورد، آب شقایق تا

 بتنو اون از بعد تازه. داری رو پیش بخت، خونه به اون فرستادن برای دیگه مراسم تا چند هنوز تو کاره؛ اول تازه این -

 .کنی برگذار خوبیبه رو هااون یهمه بتونی تا بیاری فشار خودت به کمتر بهتره پس. الدنه

 .گرفت را بود آورده شقایق که آبی لیوان بعد

 کنیم؟ کارچی باید ببینم بگو هستیم؛ جااین کمک برای شقایق و من. بخور رو آب این حاال: اردشیر

 .کشید سر نفس یک و گرفت اردشیر از را آب لیوان نرگس

 ات جااین برگردن هاجوون هتل، توی مراسمِ از بعد قراره امشب. دارم احتیاج شما کمک به واقعا اردشیر؛ مرسی: نرگس

 جااین باید من حاال و شد گرفته امروز تصمیم این. دارن رو خودشون قوانین هاهتل که دونیمی. کنن کاری شلوغ کمی یه
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 هبقی و مو آرایش دارم؛ کار کلی هم خودم تازه. هتل به هم و برسم الله به هم تونمنمی پس کنم؛ آماده کاراین برای رو

 وشزدگ هاناو به باشه کسر و کم چیزی اگه مطمئنم و خجالتیه خیلی شناسی،می که اونو اما هتل؛ رفته فریدون. چیزها

 .کاره و کس بی عروس میگن االن آرایشگاه؛ رفته تنها بچم الله. کنهنمی

 .گرفت دست در را نرگس دست دوباره اردشیر

 هیچ دونب حاال. باشه الله کنار تا آرایشگاه میره هم شقایق کنم؛ کمک خان فریدون به تا هتل میرم من. فهمیدم باشه -

 کجاست؟ الدن. کن آماده رو اینجا خوایمی طور هر استرسی

 .اس دیگه بدبختی یک اونم: نالید نرگس

 کنممی خواهش و کنهمی غلطی چه داره ببین برو. کنه درست رو موهاش تا خونه اومده آرایشگرش: گفت شقایق به رو و

 .میشه جادوگرها مثل بزنه؛ سیاه یسایه نذار

 ونا. بده نظر خودت هم الله آرایش مورد در راستی: گفت و آورد وجد به را او شقایق کمرنگ لبخند و اردشیر خنده صدای

 .کنهنمی اعتراض بیارن سرش بالیی هر و هست خجالتی خیلی پدرش از بدتر هم

 :گفت و شد خارج مادرش اتاق از بود شده داده پوش آن از نیمی که موهایی با الدن وقت همین

 .بود شما خنده صدای شنیدم درست پس -

 :داد ادامه و بوسید را اش خاله و دایی

 .نکرده سکته تا کنه آروم رو جون نرگس تونیکی لطفا. اومدید خوش -

 :گفت و برخاست نرگس

 .هتل بره هم خودش و آرایشگاه برسونه رو شقایق ات،دایی تا بیار رو سوئیچ برو. نزنه رو من شور دلت تو -

 :گفت و گرفت را شقایق دست اردشیر
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 ور ما امروز تا داد خبر مامان راننده به پدر شناسیم،می رو تهران اندازه یه به دو هر شقایق و من چون نیست؛ الزم نه -

 .ما با اشبقیه بگو، رو هتل اسم و آرایشگاه آدرس فقط شما. ببره خواستیم جا هر

 .بای فعال دارم؛ کار کلی که برم منم پس: گفت بود شده راحت خیالش که الدن

*** 

 خونه ریمب هم با تا دنبالم بیا شد تموم که کارت: گفت اردشیر به و شد پیاده آرایشگاه جلوی شقایق بعد، ساعت نیم

 .کنم عوض لباس من تا نرگس

 .میام موقع به نباش نگران باشه؛: اردشیر

 :یدپرس بود نشسته در به میز ترین نزدیک پشت که دختری. کرد تعجب آنجا شلوغی از و شد آرایشگاه وارد شقایق

 آمدید؟ کاری چه برای بفرمایید، -

 .کرد جور و جمع را خودش زود اما شد؛ شوکه داشت تن به که ایپاره قرمز تاپ دیدن از. کرد نگاه او به شقایق

 .هستم منش بزرگ خانم همراه من: شقایق

 گشاد مانچش با شقایق و داشت پا به بود دیده روز آن تا شقایق که دامنی ترینکوتاه. آمد بیرون میز پشت از جوان دختر

 :گفت دختر که کردمی برانداز را او شده

 بزرگ مخان انگار اما ببیندش؛ کسی ذارننمی نشه تمام عروسها کار تا اینه قانون اینجا البته. عروس اتاق بفرمایید -

 .داخل برید حتما شما که کردن سفارش منش

 کردمی کار موهایش روی که آرایشگر دست زیر از او دیدن با الله. شد وارد شقایق و کرد باز برایش را اتاقی در بعد

 : گفت دل ته از و بوسید را صورتش آمد؛ بیرون

 .اینجا بیا. اومدی که ممنون خیلی -
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 .داد دستش به بوردا تا دو او و ایستاد کنارش شقایق

 .الدن رو یکی این و خریده مامان رو تاج این حاال. الدن هم یکی این و پسندیده مامان رو مو مدل این: الله

 بهتره؟ کدومش میگی تو: پرسید شقایق از التماس با بعد

 و اهتاج. بودند گذاشته فشار تحت را بیچاره الله کارشاناین با هاآن دوی هر. کرد تعجب الدن و نرگس کار از شقایق

 : گفت الله به و کرد نگاه بود ایستاده هاآن سر باالی شانه با که را آرایشگر و کرد برانداز دوباره را هامدل

 داری؟ دوست رو کدوم خودت تو هستند؛ هم شبیه که موها مدل این -

 .میاد خوشم این از خودم: گفت و داد نشان شقایق به را دیگری مدل الله

 .بیاد تربیش مدل این تو صورت به کنم فکر خوبه؛ مدل این هم من نظر به. عالیه خیلی این خب: گفت و زد لبخند شقایق

 .بذارید براش رو تاج این لطفا: گفت آرایشگر به

 .داد آرایشگر دست به را بود خریده الدن که تاجی

 .زد دست شوق از شقایق پوشید را لباسش الله وقتی

 .رو هومن بخصوص بریمی رو همه دل امشب. شدی خوشگل خیلی: شقایق

 : فتگ و گرفت را شقایق هایدست بعد نشود؛ جاری صورتش روی بود چشمش در که اشکی تا گرفت باال را سرش الله

 .هستم تو مدیون رو خوشبختی این -

 نم از رو سؤال اون نداشت امکان بود، دیده رو تو شب اون هومن اگه مطمئنم من. نیستی مدیون من به چیزی: شقایق

 .بپرسه

 اید؟آماده منش،بزرگ خانم: گفت و زد در نفر یک که بگوید چیزی خواست الله
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 شده؟ چی بله،: داد جواب شقایق

 .بیارید تشریف. اومدن فیلمبردار و داماد: گفت ناز با دختر

 هم الدن. کردند شروع را کارشان اول، لحظه همان از که دیدند را فیلمبردار و عکاس و شدند خارج اتاق از الله و شقایق

 .کشید حیرت از سوتی الله دیدن با و پیوست هاآن به

 .شدم پشیمون جوونک، این به نمیدم رو خواهرم من آقا: الدن

 :گفت و رساند الله به را خودش آرایشگر اما خندیدند؛ بلند صدای با حرف این از الله و شقایق

 .بزن لبخند فقط لطفا. میشه خراب آرایشت بخندی؛ صورت همه با نباید -

. آمده عروس بردن برای هومن همراه کسی چه ببیند تا شد خارج آرایشگاه از دید، هاآن محاصره در را الله که شقایق

 نپایی و باال الله انتظار در زده، گل مشکی لیموزین یک کنار هومن و بودند منتظر خیابان طرفآن راننده، و اردشیر

 .رفتمی

 : گفت نگرانی با هاآن دیدن با هومن و رساندند او به را خود اردشیر و شقایق

 نیست؟ آماده هنوز نمیاد؟ چرا -

 !بذارن فیلمبردار و عکاس اگه میاد؛ داره: داد جواب شقایق

 هب فیلمبردار با هاآن بعد، دقیقه چند. نشاند لب روی را بود سزاوارش او که لبخندی هومن دیدن با و آمد الله باالخره

 .نرگس منزل به اردشیر و شقایق و رفتند آتلیه سمت

 به هاآن که زمانی و کرده تمام را کارهایش باالخره هم نرگس و بوده آماده هتل در چیز همه که کرد تعریف راه در اردشیر

 .نرسد دیر هاشب پنجشنبه ترافیک خاطر به تا رفته هتل به مادر و پدر همراه به هم او آمدند، آرایشگاه

 .بماند منتظرشان خواستند راننده از و رسیدند نرگس خانه به هاآن تا کشید طول ساعت نیم
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 .بده زودتر رو کلید: گفت اردشیر به و رسید منزل در به شقایق

 .نیست من پیش که کلید: کوبید پیشانیش به دست با اردشیر

 نگرفتی؟ نرگس از رو کلید: کرد نگاه او به باز دهان با شقایق

 .نه: اردشیر

 خونه هب را لباسش برنگردد داشت، زیادی فاصله آرایشگاه با که خودشان منزل به دوباره اینکه برای او. وارفت شقایق

 .بود برده نرگس

 .نبود حواسم اصال. عزیزم خواممی معذرت: گفت بود شده ناراحت واقعا که اردشیر

 :گفت و کرد جمع خاصی طرز به را هایشلب شقایق

 .بپوشم دیگه لباس یه تا خونه بریم بیا. نیستم من بدرخشه قراره امشب که کسی. نیست مهم اصال -

*** 

 .ددویمی زنان نفس شاندنبال به کوکب. بروند دوم طبقه به تا کردند طی را ها پله سرعت به و شدند خانه وارد دو هر

 شده؟ چی اومدی؟ چرا مادر: کوکب

 :گفت میرفت اتاقش به که طورهمان شقایق

 پیدا اسبمن کرده اتو لباس یک کن کمک بیا حاال بگیریم؛ ازش رو کلید کردیم فراموش ما و مونده نرگس خونه لباسم -

 .کنم

 تعجب از دهانش که دید طالیی رنگ به ابریشم و گیپور از زیبا لباسی تخت، روی. زد خشکش شد، اتاق وارد کههمین اما

 .ماند باز

 .داد تکان چشمش جلوی کلیدی اردشیر و شدند وارد کوکب و اردشیر
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 .بدی بهش نره یادت کیفت، توی بذار رو نرگس کلید: اردشیر

 : گفت و کشید تخت سمت به را او کوکب که بود لباس تماشای محو شقایق

 .زد خشکم تو مثل دیدم وقتی منم شکلیه؟ چی تنت تو ببینم بپوش بیا -

 .عالیه اتسلیقه داداش وای: انداخت اردشیر آغوش در را خود و خندید دل ته از شقایق

 .دنبالمون نفرستادن قشون یه مامان، و نرگس تا شو آماده باش زود: اردشیر

 :گفت لبخند با اردشیر و شد خارج اتاق از شقایق بعد دقیقه چند

 .ندیم کشته امشب کنه خدا. بینممی رو لباست که باشم نفر اولین خواستمی دلم -

 .شهمی زیاد توقعم طوریاین. کردی لوسم حسابی: گفت و کند کمکش پوشیدن، برای تا داد او به را شنلش شقایق

 :گفت و گرفت بزرگش هایدست بین را او صورت ایستاد اردشیر

 آماده شدنش عروس برای که داشتم الله و تو سن هم دختری االن شاید بودم، کرده ازدواج پیش سال سی من اگه -

 .شدممی

 .کنی برآورده تو رو آرزوهام تمام خواممی ندارم، دختر که حاال خب: گفت و زد لبخندی کرد مکث

 از ممید قول من و بشی داربچه تا داری وقت هم هنوز شما. کنمنمی فکر طوراین من: گفت و کرد بغل را برادرش شقایق

 .بگردم خوب دختر یک دنبال براتون امشب همین

 آره؟ خودت هایسال و سن هم از حتما: گفت و برد در سمت به را او اردشیر

*** 

 ویر از را شنل اردشیر. بود پنهان بلند خزدار شنل زیر لباسش. شد سالن وارد اردشیر دست در دست بعد ساعت یک

 .دویدند سمتش به الدن و خواهرهایش آن یک در و برداشت او دوش
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 !شدی ایتیکه عجب! وای: الدن

 .کردیمی دستت فیروزه یک کاش. نزنن چشمت کنه خدا: گفت و کرد بغل را او نیلوفر

 :گفت و نماند عقب دو آن از هم نرگس

 .کنید سالم خانمش و تیمسار به برید حاال. مردممی دلشوره از داشتم اومدید؛ دیر قدراین چرا -

 پدرش از را خود هیکل و قد هومن. آورد جا به را معارفه مراسم نرگس. رفتند شاکری خانم و آقا نزد اول شقایق و اردشیر

 .بود مادرش شبیه هایشلب و بینی و بود برده ارث به

 .داد دست اردشیر و شقایق با تیمسار

 .ندیدم رو شما وقته خیلی جان، اردشیر: تیمسار

 چطوره؟ حالتون. دیدار مشتاق: اردشیر

 برازنده یاربس شنیدم، رو تعریفشون که طورهمون شما کوچک خواهر که بینممی: گفت و داد تحویل او به لبخندی تیمسار

 .هستن

 روسع خاله هم این به،به: گفت و کرد لمس را شقایق گونه اشگونه با تیمسار خانم وقت این در. کرد تشکر شقایق

 .خودت عروسی انشااهلل. من خوشگل

 :گفت تیمسار همسر به خوش روی با اردشیر. کند کمکش او تا کرد اردشیر به نگاهی شقایق

 .کنیم سالم دیگه میهمونای به باید و اومدیم دیر کمی یک راستش. ببخشید رو ما -

 :گفت شاکری خانم و پذیرفتند را هاآن عذر کردند،می رسیدگی هم خودشان میهمانان به باید که داماد مادر و پدر

 .داریم صحبت برای وقت شب آخر تا حاال. بفرمایید نداره اشکالی -
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 رفته، جوانش نامزد و الله نزد دیگر میهمانان همچون و کند دور هومن مادر از را او تا گرفت را شقایق بازوی اردشیر

 .بگیرند جوان زوج با یادگار رسم به عکسی خوشبختی، آرزوی ضمن

 ت،شناخنمی را آنها از کدامهیچ که شقایق. کردند پرسیاحوال دوستانشان از تن چند و پدرش و مادر با کار این از بعد

 حرکت این که اردشیر. زد خشکش شقایق ترطرفآن قدم چند. کرد قبول اردشیر بگیرد؛ فاصله بقیه از کمی داد ترجیح

 .کرد دنبال را او نگاه مسیر بود کرده کنجکاوش

 بود شده سرخ گل مثل که شقایق صورت به نگاهی اردشیر. آمد می هاآن سمت به تیپخوش و صورتخوش جوانی

 .ایستاد و انداخت

 : گفت و کرد دراز اردشیر سمت به را دستش احترام با. رسید هاآن به سیما خوش جوان

 .بشن پیر هم پای به میگم؛ تبریک. هستم بهپور شهرام من سردار، آقای سالم -

 :داد جواب و فشرد محبت با را او دست اردشیر

 میدوارما هم من. خوشبختم شما با آشنایی از. بودید کوچولو این مراقب من غیاب در که هستین کسی شما پس به،به -

 .شما همینطور بشن؛ خوشبخت هاجوون همه

 و بود ایستاده جاهمان هنوز که شقایق به داشت لب بر رضایت لبخند که همانطور و آمد خوشش او برخورد از شهرام

 :گفت خوردنمی تکان

 .بشن خوشبخت امیدوارم میگم؛ تبریک. سردار خانم سالم -

 :گفت فقط شقایق و دهد جواب باید که کرد متوجه را او بازویش به کمی فشار با اردشیر

 ؟ هستید اینجا شما چطور اما دارید؛ لطف. سالم -

 جشن این در کردند دعوت رو من رسما و اومدن دیدنم به کوروش آقا شما برادر و خانم نرگس دیروز راستش: شهرام

 .هستم شما خدمت در االن کنم، رد رو رسمی دعوت این بود ادب از دور چون. کنم شرکت
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 .نپرسد را گستاخانه سؤال این داد ترجیح اما ندادی؛ خبر من به چرا بگوید خواست شقایق

 .رسیدند بست بن به دوباره هاآن که فهمید اردشیر و شدند ساکت دو هر

 :گفت جوان به رو اردشیر

 . بگذره خوش شما به امیدوارم. میکنم تشکر شما از همه طرف از و ممنونم خیلی آوردید تشریف اینکه از -

 :داد جواب مودبانه شهرام

 .کردم زیارت رو شما امشب که افتخاره باعث من برای. دارید لطف شما -

 :گفت لذا بزنند؛ حرف هم با کند مجبور را هاآن تا نداشت ایچاره. است ساکت همچنان شقایق دید اردشیر

 .بیارم نوشیدنی برات تا نرو جایی عزیزم -

 :گفت و کرد رو شهرام به بعد

 .برمیگردم زود. شما به سپارمش می لحظه چند -

 دیقص چنین مشتاق هایچشم آن صاحب میدانست که هرچند. نخورد تکان شقایق کنار از کرد موظف را او حرف این با و

 و او به دید،می میهمانان میان در را اشخانواده افراد از هرکدام. کرد نگاه اطراف به شقایق اردشیر شدن دور با. ندارد هم

 .هومن و الله حتی بودند؛ دوخته چشم شهرام

 راه بهترین. شود خارج هانگاه آن بار زیر از چطور دانستنمی اما کرد؛ حس خود روی را هاآن نگاه سنگینی هم شهرام

 .بود صحبت

 جرگه از رو مجلس هایجوون از خیلی گرفته، بزرگش دختر برای که مفصلی جشن این با خواهرتون: شهرام

 .پرونده بزنن رو اشخانه درِ بود ممکن که بعدی، خواستگارهای

 : گفت و دریافت را او حرف نکته شقایق
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 .بشه مجلس این هایجوون نگران تا نداره ازدواج قصد فعال الدن چون نیست؛ مهم زیاد -

 !کنه ازدواج ایران از خارج خوادمی دلش شاید پس واقعاً؟: پرسید کنجکاوی با شهرام

 گاهن در نگاهش اما شما؛ برعکس است، وفادار خود سابق عشق به هم هنوز الدن که بگوید خواستمی. برگشت شقایق

 .خورد گره شهرام

 .بخواند چشمانش از را رازش نتواند شهرام تا چرخاند را سرش نشود، رو دلش دست اینکه برای و زدند قفل را دهانش

 .کرد عوض را صحبت مسیر کند آرام را او اینکه برای پس دیده؛ را او چشمان برق لحظه یک که بود مطمئن شهرام

 .کنید زندگی بزرگتون برادر با و برید آمریکا به مادرتون و پدر با گرفتید تصمیم چرا شدم متوجه حاال: شهرام

 چرا؟ واقعا؟: پرسید شقایق

 .شدید نزدیک دیگرتون برادر دو از بیشتر خان اردشیر به کنم فکر خب: شهرام

 یشنهادپ من به رو راه بهترین اردشیر داشتم، نیاز راهنمایی به وقت هر مدت این در و مهربونه خیلی اون درسته؛: شقایق

 .داده

 پس است؛ بهتر رفتن از ماندن که کند قانعش تواندمی نفر یک فقط باشد، دل دو هم هنوز او اگر کرد فکر شهرام

 .کند امتحان دیگر باریک را خود شانس خواست

 داره تجربه قدراون اردشیرخان کنممی فکر من و خوادمی هم خوب راهنمای یه درست، راه یه انتخاب بگم باید: شهرام

 .کند کمک شما به مهم، هایگیری تصمیم در بتونه که

 :پرسید و شد خوشحال اردشیر درمورد او نظر ازحسن شقایق

 در نظرتون ،شدید آشنا باهاش نیست بیشتر دقیقه چند اینکه با بینممی که خوشحالم اینه؟ اون مورد در شما نظر واقعا -

 . مثبته موردش
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 دیدم رو صداقت و روشنی اردشیرخان، هایدرچشم من و شناخت هاشونچشم از میشه رو هاآدم خب: داد جواب شهرام

 برادرهای با گفتید، هم شما که طورهمون اردشیرخان. مثبته ایشون مورد در من شخصی نظر گفتم، که طورهمون و

 .گیریدمی یاد چیزها خیلی ایشون کنار در شما مطمئنم و دارد تفاوت دیگرتون

 مونید؟می جااین کی تا کنیدمی فکر: پرسید کنجکاوی با بعد

 : داد جواب لذا ندارد؛ رفتن قصد که بگوید دادنمی اجازه شقایق غرور

 رو کارها همه من تصادف از قبل داریوش که هرچند گیره؛می وقت ماهی چند کاراین و بفروشیم رو امالک همه باید -

 به رو خودشون باید جدید تحصیلی سال شروع از قبل خانواده همه چون کنممی فکر حساب این با. کرده ریزی برنامه

 .بشن راهی تک تک که کشهنمی طول چیزی. برسونن اقامتشون محل

 هستید؟ ایران در همزمان شما همه که هست، تابستونی آخرین تابستون، امسال پس: گفت و کشید آهی شهرام

 : گفت حسرت با و گرفت انگشت با بود چشمش گوشه که را اشکی شقایق

 . شده تنگ هااون همه برای دلم االن همین از من اما داریم؛ وقت خیلی هنوز اینکه با. طورههمین متاسفانه -

 :پرسید او هوای و حال تغییر برای پس کند؛می غمگین را شقایق مورد، این در بحث که فهمید شهرام

 .بینمنمی رو اردشیرخان -

 : گفت شده خسته او با صحبتی هم از شهرام زد حدس که شقایق

 .میرم هااون پیش هم من بدید اجازه اگه. ببینه رو داماد پدر شاکری، آقای رفته حتما -

 :گفت دلخوری با و شد تمام گران شهرام برای جمله این

 .کردم خسته رو شما کنم فکر -

 .کند برداشتی چنین صحبتش از شهرام نداشت انتظار شقایق
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 .کرده خسته رو شما من، با صحبت شاید کردم فکر من. نیست طوراین نه: شقایق

 .کرد نگاه او هایچشم به شهرام

 .نیست جالب برام هستن، اینجا که دیگه کسای با صحبت راستش ابداً،: شهرام

 :داد ادامه داردنگه او هایلب روی را لبخند آن اینکه برای شهرام. نشاند شقایق هایلب روی کوچک لبخندی جمله این

 . باشن من جای خوادمی دلشون هاخیلی االن که بخصوص -

 بود؛ کرده پیدا سوق تریجذاب سمت به دهنده، آزار و خشک بحث آن از هاآن صحبت. کردمی پرواز ابرها روی شقایق

 کار به دست غذا سرو برای خدمه. گشتبرمی خود سرمیز هرکس. افتاد راه به سالن در وجوشی جنب مرتبه یک اما

 .شدند

 باشد مادرش کنار وقت این در باید یا است صحیح شهرام همراه خوردن غذا دانستنمی که شقایق وقت این در

 .برخاست

 به ار خود سرعت به کوروش. کند بدرقه رفتن برای را او تا شد بلند حسرت با بود شده او سردرگمی متوجه که شهرام

 : گفت و رساند هاآن

 .بذاری تنها شام برای را ایشون نباید. هستند افتخاری مهمون بهپور، آقای که شدی؟میدونی بلند چرا -

 .کرد نگاه او به بود آن در پرسش هزار که چشمانی با و شد شوکه کوروش دهان از حرف این شنیدن از شقایق

 .بشیم همسفره شما با ما که دیدمی اجازه بهپور آقای: گفت و پیوست هاآن به اردشیر وقت این در

 .کرد دراز بود نزدیکش که صندلی سمت به را دستش مودبانه شهرام

 .افتخاره باعث -

 :گفت کوروش به و بنشیند که کرد اشاره شقایق به اردشیر
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 .نباشن تنها نسترن و رز تا برو شما خوریم،می شام بهپور آقای با ما -

*** 

 .رفتندمی هومن و الله نزد خداحافظی برای هابعضی کم کم شام، از بعد

 :گفت داشتند نظر زیر رفتندمی که را میهمانانی و بودند نشسته ساکت که دو آن به اردشیر

 .نرمی جااون ترکوندن الدن قول به یا بکوب و بزن برای الله و هومن دوستان. باشه نرگس خونه اصلی جشن قراره -

 هستید؟ ما همراه جشن آخر تا که شما: پرسید شهرام به رو و

 :داد جواب تامل بدون شهرام

. مبرس خدمت وصلت این تبریک برای که دادم ترجیح و کردم قولی بد اما داشتم؛ مهمون امشب هم من راستش خیر، -

 برگذار ایتالیا در قراره عروسی جشن و هستن ایران در که هست آشناهایی برای جشن این که گفت خواهرتون چون

 هااون یبرا خوشبختی آرزوی و تبریک برای فرصت بهترین ترتیب این به باشن؛ داشته حضور تونننمی همه و بشه

 .کنم زحمت رفع مهمانم از دلجویی برای بدید اجازه اگه حاال و بود امشب

  کنید؟ همراهی رو من خداحافظی برای کنم خواهش تونممی: پرسید شقایق از و

 :داد جواب او چشم کوچک اشاره با و کرد نگاه اردشیر به شقایق

 .بیارید تشریف کنممی خواهش. البته -

 زوج کنار سن روی خانفریدون و نرگس همراه شاکری، یخانواده. رفتند هومن و الله نزد شهرام همراه به برادر و خواهر

 .کردندمی خداحافظی بیایند، خانه به نبود قرار که میهمانانی از جوان

 ملهج از. شدند آن متوجه نیز همسرش و شاکری تیمسار که کرد ایجاد سنگینی جو سن، روی شقایق همراه شهرام ورود

 اردشیر. نکرد نگاه شهرام به هم باریک حتی مهمانی، طول در او. بود داریوش کرد، معذب را او شهرام حضور که کسانی

 .شکست را سکوت گیرد قرار احترامیبی مورد شهرام خواستنمی که
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 .برندمی تشریف بهپور آقای جان، الله: اردشیر

 :کرد اصرار هومن و کردند ناراحتی ابراز او رفتن از هومن و الله

 دیگه، دوستان همراه و بیاید منزل به شیممی خوشحال باشه داشته امکان اگه. بریدمی تشریف زود خیلی بهپور، آقای -

 .بیارن در رو جااین سکوت تالفی و کنن کاری شلوغ خونه توی خوانمی هابچه راستش. بگذرونید خوش کمی

 : گفت و زد کوچکی لبخند شهرام

 ذشتگ خوش خیلی من به هم جاهمین تا امشب حال هر به. باشم شما همراه رو شب بقیه تونمنمی ببخشیدکه رو من -

 راتونب و میگم تبریک دیگه باریه. باشم کنارتون مهم شب این توی تا کردید دعوت رو من که ممنونم بابت این از و

 .دارم خوشبختی آرزوی

 پس کند؛ عوض را نظرش ندارد قصد که فهمید شهرام صحبت لحن از اما بود؛ ناراحت او رفتن از شقایق خاطر به الله

 :گفت

 شراست. اوردید که زیبایی گل خاطر به طورهمین و ممنونیم شما از اوردید تشریف و کشیدید زحمت اینکه از هم ما -

 .انداختن عکس باهاش ها بچه همه کهطوری گرفت، را ها خیلی چشم

 دست با او و میکند؟ صحبت چه مورد در الله که کرد سؤال الدن از چشم با نداشت خبر موضوع این از که شقایق

 روی زا لبخندی بود، پسندیده را شهرام سلیقه که شقایق. داد نشان را بزرگی گل سبد نشود، متوجه شهرام کهطوری

 .زد رضایت

 .درویشه تحفه نداشت؛ رو شما قابل: شهرام

 قرار شهرام و او بین را خود و رفت شقایق نزد. کرد استفاده فرصت از شاکری خانم که داشت ادامه هاآن تعارفات هنوز

 :گفت بود صحبتش عادت که ادایی و ناز همان با و داد

 .جم مهران دکتر. کنم معرفی برادرم به رو شما خواستممی جون، شقایق -
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 . دید داشت لب بر مضحک لبخندی که را بزرگ شکمی و تاس سری با مسن مردی و برگشت هاآن سمت به شقایق

 : گفت و کرد دراز او سمت به را دستش دکتر

 .هستن ستودنی دیگری از بعد یکی سردار، خانواده دخترهای که حقا -

 .کشید عقب را آن کوتاه تماسی از بعد و گذاشت دکتر دست در را انگشتانش نوک ادب روی از شقایق

 .خوشبختم سالم،: شقایق

 :گفت و زد رضایتی لبخند شاکری خانم

 هب مادرتون و پدر همراه به قراره هم شما که شنیدیم ما هستن؛ آنجلس لوس در ای ال بیمارستان قلب جراح من برادر -

 . کنید زندگی خان اردشیر با و برید آمریکا

 : ادد ادامه است سخنرانی درحال که کسی مثل بعد ثانیه چند و کند جلب بیشتر را جوان دختر توجه تا کرد مکثی

 یجایاون از. میکنه کار بیمارستان همون در و قلبه جراح پدرش مثل هم اون که داره فرزند یک فقط ما مهران راستش -

 اب دیگه وصلت یه مورد در بخوام شما از تا گرفتم اجازه مادرتون از من هستن، عزیز خیلی ما برای سردار خانواده که

 .کنید فکر ما یخانواده

 هرامش جلوی چرا که فرستادمی لعنت او به دل در کرد،می گوش شاکری خانم هایصحبت به مودبانه که همانطور شقایق

 .کشیده پیش را بحث این

 کامال جوان که دید می و داشتبرنمی شهرام صورت از چشم کرد،می صحبت تیمسار همسر که مدتی تمام اردشیر

 .بود اضطراب نشان که نشست پیشانیش روی عرق و پرید رنگش

 خواستگاری او از جمع بین و وضعیت آن در فکری،بی کمال در هومن مادر. رودمی گیج سرش کرد احساس شقایق

 .کرد نگاه بزرگش برادر به درماندگی با. کردمی
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 شما که سعادته باعث عزیز، شاکری خانم: گفت مالحظهبی بانوی به و گرفت حمایت نشان به را او بازوی اردشیر

 سالشونه؟ چند ایشون فرمودید راستی. دیدمی ما به پیشنهادی همچین

 : گفت و کرد جمع را خود اما شد؛ سرخ بود شده غافلگیر که شاکری خانم

 ازدواج ما مهرداد که بگم باید البته و جاستاین از باالتر ازدواج سن جااون که دونیدمی. است ساله چهل اون خوب -

 .اولشه

 :گفت میزد لبخند که طورهمان بنابراین بود زده هدف به درست اردشیر

 .مجرده هنوز هم شقایق راستش. متشکریم خیلی شما پیشنهاد از -

 :گفت بالبخند و نیامده خوششان پیشنهاد این از آنها که بداند شهرام تا داد جواب را او توهین طعنه، این با و

 رو اهمهمان این، از بیش بهتره حاال ولی. میدیم رو شما جواب بعدا و کنیممی فکر موضوع این مورد در بدید اجازه اگه -

 هک جاییاون از. ببرید تشریف خواهرم با شما کنممی خواهش. بریم نرگس منزل به جشن ادامه برای و نذاریم منتظر

 .میایم تیمسار و پدر همراه و فرستممی خانه به رو اون هم من شده، خسته خیلی شقایق

 بگیرد؛ ار مثبت جواب سماجت با شب همان نتواند او تا فرستدمی خانه به را شقایق اردشیر که شد متوجه شاکری خانم

 : گفت دلخوری با و کرد لمس اشگونه با را او گونه و رفت شقایق سمت به پس

 .شدیممی آشنا هم با بیشتر خواستمی دلم. اومدیمی ما با هم تو کاش -

 :گفت بود راضی تیمسار همسر از او کردن دور برای برادرش ترفند از که شقایق

 . دید خواهیم رو همدیگر باز دیگه فرصتی در انشااهلل. ببخشید رو من -

 لهال هاآن از بعد. شد خارج سالن از نرگس همراه به و کرد خداحافظی او از بنابراین دید؛ فایده بی را اصرار تیمسار خانم

 .رفتند هم هومن و

 :گفت و کشید کنار را شقایق سردار بزرگ پسر وقت، این در
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 .نداشتم ایدیگه چاره اون کردن دور برای ببخشید. کردم خراب کنم فکر -

 :گفت و داد برادر تحویل زیبایی لبخند شقایق

 .برم خونه به تا گشتممی ایبهونه دنبال به خودم من چون کردید؛ رو کار بهترین شما نباش، نگران -

 .انداخت بود کوروش با صحبت حال در که شهرام به نگاهی چشم، گوشه از و

 .دندبو داده تن معنیبی گفتگوی یک به شقایق تکلیف شدن روشن برای فقط شهرام، هم کوروش هم اینکه از غافل

 :تگف کوروش به و رفت نداشتند گفتن برای حرفی دیگر که جوان دو نزد. شد دور او از گرفت را خود تصمیم اردشیر

 ماش داره امکان اگه. بمونم کنارش جشن آخر تا حتما دادم قول نرگس به من و خونه بره خوادمی شقایق جان، کوروش -

 .بیا نرگس خونه به بعد و برسون رو شقایق

 :گفت شهرام که بود نداده جواب کوروش هنوز

 با من رمسی چون. برگرده و بیاد منزل تا خان کوروش که باشه احتیاجی کنمنمی فکر اما میکنم؛ دخالت که ببخشید -

 .برسونم رو ایشون میشم خوشحال بدید، اجازه شما اگه و یکیه خانم شقایق

 :گفت بود پیشنهاد همین منتظر که اردشیر

 .کنم سؤال هم خودش از بدید اجازه اما ندارد؛ اشکالی من نظر از راستش -

 :پرسید او ایستاد برادرش کنار شقایق وقتی. بپیوندد هاآن به تا کرد اشاره شقایق به و

 رو وت ایشون بلکه برگرده؛ و نیاد خونه به تو با راه همه این کوروش که دادن پیشنهاد و کردن لطف بهپور آقای عزیزم، -

 چیه؟ تو نظر. برسونه

 . شماست منتظر ایشون و دارید مهمان منزل در گفتید چون بشم؛ شما مزاحم خوامنمی من: گفت شهرام به شقایق
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 و یهمراه که چند هر. کسی با یا برم تنها که کنهنمی فرقی پس برم؛ رو مسیر این باید من حال هر به: داد جواب شهرام

 .نیدک همراهی کننده خسته راه این در رو من نداره اشکالی اگه پس بشه؛ کوتاه مسیر میشه باعث شما با صحبتیهم

 :گفت شقایق به بود آمده خوشش شهرام خواست در نحوه از که اردشیر

 و کنی لطف ایشون حق در باید تو معلومه که طوراین اما رسونن؛می رو تو و میکنن لطف بهپور آقای کردممی فکر -

 . بری همراهشون

 :گفت شهرام به رو شقایق و خندیدند اردشیر شوخی این به همه

 .برسید قرارتون به هم شما که بریم زودتر بهتره پس ممنونم؛ شما از حالاین با -

 .شدند خارج سالن از و کردند خداحافظی هاآن از دو هر

 :گفت اردشیر به بود شقایق نگران که سردار خانم

 .نکنه اذیت این از بیشتر رو شقایق پسر این امیدوارم -

 حتی نخجالتشو از نرگس و داریوش که میبینید. هستن بقیه مقصر کنه کاری چنین هم اگه: گفت اعتراض به اردشیر

 .هبش پیاده شیطون خر از اون که خواممی خدا از شما مثل هم من حالاین با. کنند نگاه شقایق هایچشم به تونننمی

 شما با و بذارم تنها جااین طورچه رو شقایق دونمنمی من واال. بشه میگیی تو که طورهمین کنه خدا: گفت سردار خانم

 .میگرده آزاد خودش برای بیرون اون هم هنوز وجدانت، بی عموی پسر اون که بخصوص. بیام

 .داد دلداری را او اردشیر

 نام به سپری اون که بخصوص رسه؛نمی بهش ایصدمه هیچ تنهایی، و هست عاقلی دختر اون. نباش شقایق نگران -

 نگران هم من راستش فرهاد، مورد در و داره هاسختی با مبارزه برای عجیبی قدرت عاشق، که دونیدمی شما و داره عشق

 رو شقایق تکلیف جوون این بشید، خارج کشور از شما اینکه از قبل خوادمی دلم همین، خاطربه. هستم موضوع همین

 .کنه روشن
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*** 

. ستب آرامی به را در او و نشست راننده کنار صندلی روی شقایق. کرد باز او برای را در شهرام رسیدند، ماشین به وقتی

 . کرد پر را اتومبیل فضای خواننده، صدای. کرد روشن را پخش پارکینگ، از خروج از بعد

 .باشد گذاشته او برای عمدا را آهنگ آن که کردمی دعا دل در و دادمی گوش ترانه به عالقه با شقایق

 :پرسید طعنه به دید موزیک در غرق را او که شهرام

 کنید؟می فکر خواستگارتون به راجع -

 :داد جواب دلخوری با شقایق

 .باشه بزرگتر سال پانزده که مردی با بخصوص ندارم؛ ازدواج قصد فعال من. نیست اینطور -

 کنه؟می کار آمریکا مهم هایبیمارستان از یکی توی و قلبه جراح اون بدونید اگه حتی: گفت شیطنت با شهرام

 :گفت پس رود پیش کجا تا خواهدمی شهرام دانستنمی شقایق

 بشم؟ قائل ارزشی موضوع این برای من کنیدنمی فکر که شما -

 .باشه خودتون طبقه از باید شما همسر کنیم، قضاوت منصفانه بخوایم اگه خب: شهرام

 .گرفت لجش حرف این از شقایق

 .کنید تحقیر رو ما حرف این با دارید قصد شما کنم فکر: شقایق

 فقط ماش زندگی از کنند،می نگاه شما طبقه به بیرون از که کسانی. نیست من نظر این. نکردم جسارتی همچین: شهرام

 رخب هااون مشکالت از شما که طورهمون. بینندنمی رو شما هایگرفتاری و مشکالت هااون بینن؛می رو تفریح و رفاه

 .ندارید
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 دربزرگپ کارخونه وقتی. میام تر پایین هستم که هم این از بزودی و نیستم طبقه این از من» رفت فرو فکر به شقایق

 توی یا و کنم گذاری سرمایه رو سهمم بقیه و بگیرم لوکس لوازم کلی با آپارتمان یه سهمم با تونممی من بره فروش

. یچهه میدم دست از که چیزی مقابل در هااین اما کنم؛ زندگی شاهانه اون هنگفت سود با و کنم اندازپس خوب بانک یک

 .«خویشی و قوم هیچ حضور بدون میشم؛ تنها من این از بعد

 .کند چرانی چشم تواندمی هرچقدر تا کرد استفاده فرصت از دید را او سکوت که شهرام

 فکرهای با را وقتش چرا پس بود؛ خوشحال او کنار بودن از. آمد خود به شقایق و کرد متوقف را او قرمز چراغ وقت این در

 :گفت کند باز را صحبت سر دوباره اینکه برای و کرد؟می تلف بیهوده

 .شدم مزاحمتون امشب ببخشید، رو من باید -

 .برسونم رو شما کردید قبول که افتخاره باعث حرفیه؟ چه این: گفت درنگ بی شهرام

 .کند سؤال او میهمان به راجع تا بود فرصت منتظر شقایق

 .نیاد خوشش مآنده منتظر ساعت این تا که این از شما مهمان کنم فکر: شقایق

 میزد حدس که طوراوهمان آیا بفهمد و بگذارد سرشسربه کمی خواست و رسید جوان مرد ذهن به فکری لحظه یک

 .هبخش لذت دیدنش برای کشیدن انتظار باشی داشته دوست رو کسی وقتی: گفت شیطنت با میکند؟ حسادت

 نشده؟ خسته انتظار از مهمانتون که هستید مطمئن شما پیداست که اینطور و درسته: شقایق

 :داد جواب پس بپرسد را هست زبانش روی که سؤالی شقایق خواستمی دلش شهرام

 کشهب طول که وقت هر تا دیدنم برای و داره دوست رو من دنیا این توی ایدیگه کس هر از بیشتر اون. مطمئنم من بله -

 .مونهمی منتظر

 دلش در. کرده فراموش کامال را اشگذشته و او شهرام. بود زده حدس درست پس شد؛ شوکه اعتراف این از شقایق

 یزچ همه و رفت دیدنش به که افتاد روزی یاد به اما بود؛ عصبانی کردمی اعتراف صراحت این با او که این از. زدند چنگ
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 میان در دیگری کس پای. شد معلوم مهری بی این علت حاال و بود رانده خود از را او درنگ بدون شهرام. گفت او به را

 .بود

 ببینید؟ رو اون خوادمی دلتون: پرسید شهرام که بود غرق خود افکار در

 :گفت غیظ با و فشرد هم روی را هایشدندان شقایق

 داره؟ دوست همه از بیشتر رو شما که کسی اون -

 .بله: شهرام

 : گفت و کند کنترل را اعصابش تا کرد فرو دستش کف را ناخنش شقایق

 ببینه؟ رو من بخواد ایشون کنیدمی فکر -

 . شماست عاشق اون البته؛: شهرام

 شناسه؟می رو من: پرسید پس نداشت؛ طاقت دیگر

 . بله: گفت لبخند با شهرام

 نشدیم؟ معرفی هم به هنوز ما که صورتی در باشه، عاشقم و بشناسد رو من ممکنه چطور: شد کالفه

 :گفت و کرد توقف سردار باغ بزرگ در جلوی شهرام

 .شماست عاشق تردید بدون هم و شناسهمی رو شما هم من عموی -

 : گفت و کشید راحتی نفس شقایق

 ... کردم فکر من ببخشید -
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 اون اما کردید؛ فراموش رو رضا عمو چون دارید حق شما خوب میکنم؟ صحبت ایدیگه کس مورد در کردید فکر: شهرام

 .میگیره رو شما سراغ ریز یه دیروز از

 دیروز؟ از: شقایق

 .برگشته صبح دیروز چون بله،: شهرام

 کجا؟ از: شقایق

 که ایهلحظ از و برگشته سالم و صحیح حاال و انگلیس بود رفته باز قلب عمل برای پیش ماه شش: داد توضیح شهرام

 .گیرهمی رو شما سراغ رسیده،

 نگفتید؟ اون به هیچی افتاده که اتفاقاتی مورد در شما و: کرد کامل را او صحبت شقایق

 االح و ندیم بهش بد چه و خوب چه خبری هیچ که کردند تاکید دکترها بود، جااون که زمانی تا راستش. درسته: شهرام

. کنید کمک من به موضوع این گفتن برای کنم خواهش شما از خواممی خاطر همین به. شده ترسخت گفتن برگشته، که

 پس. یکنهم پیدا عادی روال زندگی فردا از اما بود؛ خوبی بهونه خانم الله نامزدی خب. بیاورم بهونه تونمنمی این از بیشتر

 .بدیم بهش هم با رو خبر این تا باشید ما مهمان ناهار فردا نداره، اشکالی اگه

 ودخ به. بدهد دست از را بزرگ بهپور دیدن فرصت او نداشت امکان. دهد رد جواب درخواست این به توانستنمی شقایق

 :گفت لذا باشد؛ داشته تاثیر هم او عجوالنه تصمیم روی بسا چه و دارد نفوذ او روی شهرام، عموی که داد امید

 .گیرهنمی رو ایشون دیدن و اومدنم جلوی چیز هیچ. میل کمال با -

 اآمریک به اشخانواده همراه شقایق گذاردنمی رضا عمو بود مطمئن او. زد جرقه شهرام قلب تاریک چاه در امید سوی کور

 : گفت خوشحالی با پس برود؛

 .دنبالتون میام دوازده ساعت فردا -
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 قایقش وقت این در. آمد در جلوی تا او همراه هم شهرام. شد پیاده اتومبیل از خواستنمی خدا از بیشتری چیز که شقایق

 .کشید آه

 شده؟ چی: شهرام

 .کنم بیدار شب وقت این رو بیچاره کریم بابا باید و ندارم کلید: شقایق

 .بمونید منتظر ماشین توی شما! سرده هوا: گفت و آورد در صدا به را سرایدار زنگ او جای به شهرام

 .تو بفرمایید خانم؛ سالم: داد جواب کریم بابا که بود نزده حرفی شقایق هنوز

 .ندارم هم رو اون کلید کنی؟ باز هم رو ورودی در بیای میشه. کردم بیدارت ببخشید کریم، بابا ممنون: شقایق

 .میام االن همین خانم، بله: داد جواب پیرمرد

 :گفت امید از پر لبخندی با. شد باغ وارد بود کرده باز کریم بابا که کوچک در از شقایق

 ورمجب که کنید عذرخواهی عموتون از هم، من طرف از. کنممی تشکر کشیدید زحمت اینکه از بازهم. ظهر فردا تا پس -

 .بذارید تنهاش شب وقت این تا شدید

 را در دش ظاهر ساختمان پشت از که او دیدن با و بیاید ساختمان ورودی در کردن باز برای کریم بابا تا بود منتظر شهرام

 :گفت زمان هم و ببندد را آن تا کشید خود سمت به

 .بخیر شب بگیید، بهش خودتون فردا -

 .برگشت باغبان پیرمرد سمت به و گفت کوچکی بخیر شب شقایق

 .بیای جااین تا شدی مجبور و کردم بیدارت که متاسفم خیلی. خواممی معذرت واقعا وای: شقایق

 گذشت؟ خوش بهتون حاال. بودیم بیدار کوکب و من جان؛ بابا حرفیه چه این: گفت و کرد باز را در کریم بابا

 : گفت و شد گرم ساختمان وارد بود کرده نفوذ پوستش به کم کم سرما که شقایق
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. داره دکلی خودش بابا کن، قفل هم رو در این بخواب؛ برو لطفا حاال. میدم نشونت رو هاشونعکس فردا. بود عالی خیلی -

 .بخیر شب

. گرددبر اتاقش به تا کرد قفل را ساختمان ورودی در. کرد خداحافظی سریع و بود شده سردش شقایق اندازه به هم کریم

 .پرید باغ داخل به دیوار روی از کسی اینکه مثل شنید؛ صدایی وقت این در

*** 

 ((پیر وفادار)) چهاردهم فصل

 االب دیوار از گربه یک مثل و انداخت اطراف به نگاهی. آمد بیرون باغ رویروبه درختان پشت از ایسایه شهرام، رفتن با

 .گذشت سختی به فلزی حصار از و رفت

 و ودب سرقت ضد در،. گذاشت جیب در را کلید و کرد قفل را ورودی در باغبان پیرمرد. شد ساختمان وارد که دید را شقایق

 .پرید پایین دیوار از حرکت یک با. رساندمی پیرمرد به را خودش سریع باید کلید داشتن برای

 آبی یگوش. آمدمی ساختمان سمت به که دید را شخصی تاریکی در. کرد او متوجه را کریم بابا باغ درون افتادنش صدای

 .گرفت را کوروش یشماره رفتمی ساختمان پشت به که طورهمان و آورد در را اشقدیمی رنگ

 .بست را ساختمان پشت به رفتنش مسیر و رسید فرهاد. خورد زنگ بار چند گوشی

 .برداشت را آن شود متوجه فرهاد اینکه از قبل و دید را بود گذاشته دیوار کنار اتفاقی که بیلی کریم،

 کنی؟می کارچی جااین شب وقت این فرهاد، آقا: کریم بابا

 :گفت میشد نزدیک او به کوتاه هایقدم با که طورهمان فرهاد

 .من به بده رو کلید -

 : گفت میرفت عقب عقب که طورهمان و کرد بلند را بیل کریم بابا



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 420 

 .خونه توی بری بتونی که بشی رد من جنازه روی از مگه -

 من؟ سوپر بیاری در بازی قهرمان خوایمی چیه؟: فرهاد

 شتاده پیرمرد. بود قوی و جوان فرهاد ولی کرد مقاومت کریم. گرفت را بیل دست دو با و رساند او به را خود حرکت یک با

 .افتاد زمین به پشت از ساله

 .من بده رو کلید حاال: برد باال را بیل فرهاد

 :گفت کشیدمی عقب استخر سمت به را خود سرد زمین روی که طورهمان کریم بابا

 کنی؟ نگاه عموت صورت توی فردا خوایمی طورچه -

 !میدونی تو ندونه، کسهیچ اگه. کردمی رو وقتی همچین فکر باید کشید باال رو پدرم ارثیه وقتی عموم: فرهاد

 :کرد التماس نداشت رفتن عقب برای راهی دیگر. کرد توقف بود رسیده استخر به حاال که کریم بابا

 . گمنمی کسی به هم من برو االن همین. نداره خوبی عاقبت کار این! میشی پشیمون فردا. نکن رو کاراین جان بابا -

 میزنی؟ سینه به دادن کشتن به رو اتنوه که کسایی سنگ چرا: خندید فرهاد

 .نداشت بچم مرگ به ربطی هیچ خانهمایون: کند معطل را او میتواند تا خواستمی نشست؛ کریم

 یبشج داخل کلید روی را دستش. خورد زمین به سرش و افتاد پشت به دوباره پیرمرد زد؛ او سینه به محکمی لگد فرهاد

 .انداخت می استخر توی را کلید باید گذاشت؛

 .آب جوب توی انداخت بعد و گرفت زیر ماشین با رو بچم خواهرت: کریم بابا

 .بشه سردارها عروس میخواست اون چون بود؛ زیادی براش هم آب جوب: کرد اش مسخره فرهاد

 .کلید: گفت و گذاشت پیرمرد سینه روی را بیل
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 : گرفت را مادرش شماره رفت،می باال ها پله از که طورهمان شقایق

 .خونه رسیدم من مامان -

 رسیدی؟ دیر چقدر: خانم مریم

 .بیاد زود بود قرار بگو، اردشیر داداش به. کردیم صحبت در جلوی کمییه: شقایق

 .کن صحبت خودش با گوشی بیا: خانم مریم

 تو؟ نیومد. برید آروم بگم رفت یادم رسیدی؟ زود چقدر: اردشیر

 تا بیای زود یدبا. کردیم صحبت نباش نگران ولی سنتیه؛ کمییه بهپور آقای کنم فکر و ایرانه اینجا داداش: خندید شقایق

 .کنم تعریف برات

 ترسی؟نمی تنهایی که تو. میام االن باشه: شد نگران اردشیر

 !بیا آروم لطفا. ترسمنمی نه: کرد مکث شقایق

 .بای فعال باشه: اردشیر

 . بای: شقایق

 .خوابید نمیشه آرایش این و مو این با: گفت و انداخت آینه به نگاهی

 .شد حمام وارد و کرد آویزان را اشداشتنی دوست لباس

 و گرفت را موهایش آب داشت، دست در که کوچکی حوله با و برداشت را اشحوله کاله. آمد بیرون حوله با بعد ربع یک

 . شد خشک چوب مثل زبانش. کردمی نگاهش وقاحت با و بود نشسته او تخت روی فرهاد. زد خشکش جاهمان
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 .یدکوب در به مشت با. بود قفل در دوید در سمت به و انداخت سالن به را خود مرتبه یک و رفت عقب. لرزیدمی پاهایش

 !...کوکب!...کریم بابا -

 .آمد بیرون اتاق از فرهاد

 !عمو دختر شنوهنمی رو صدات کسی: فرهاد

 !...کریم بابا! ...کریم بابا: زد فریاد دوباره و گرفت پناه آن پشت رساند خوری ناهار میز به را خود شقایق

 .نیست سرما از لرزش این که دانستمی اما لرزیدمی. کرد تار را دیدش اشک

 :گفت خونسردی با و کرد روشن و چرخاند خوری ناهار میز سمت به بود گذاشته پایه سه روی که را دوربینی فرهاد

 .میکنه شنا داره کریم بابا -

 .کن خاموشش. کثافت عوضی: غرید شقایق

 رو المثلضرب این. باشم داشته یادگاری یک انگیزخاطره شب این از خواممی. نداره امکان نه میکنی؟ شوخی: خندید

 ملخک، جستی دوبار ملخک، جستی بار یه میگه که شنیدی

 .ملخک مشتی تو آخر: گفت و زد شرمانهبی ایقهقه بعد

 به راگ. بود ترنزدیک داریوش اتاق راستش سمت کرد؛ نگاه اطراف به. بود گرفته بیچاره دختر از را تفکر قدرت ترس

 .بود بسته هاپله باالی آشپزخانه در چپ، سمت. کردمی قفل را در فرهاد رسیدن از قبل شاید دویدمی سرعت

 ور کدومشون اتاق کلید بیا؛: ریخت زمین به دوربین پایه سه جلوی و آورد بیرون جیبش از کلید مشت یک فرهاد

 خوای؟می

 .برم بذار میکنم، خواهش فقط میدم؛ بهت بخوای پول چقدر هر فرهاد ببین: کرد التماس شقایق

 : انداخت زمین روی و آورد در را کتش فرهاد
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 االن که احمقی اون. کننمی ناممبه رو کارخونه حتی فیلم این داشتن برای فردا برادرهات که مطمئنم. دونممی -

 بفرستم؟ کپی یک هم او برای میخوای چی؟ رسوندت

 .کرد اخمی فرهاد. بود شده فلج مغزش نگفت چیزی شقایق

 تو عزیزم، دونیمی. باشه داشته تو از چیزی کثافت اون خوادنمی دلم! عاشقتم من آخه. نمیدم عوضی اون به! نه: فرهاد

 برای یگهد تو. بشم شریک کسی با رو تو هیچی خوامنمی. ترسیدنت حتی کردنت، گریه خندیدنت، قشنگه، کارهات همه

 .میشی من مال همیشه

 :کشید جیغ و کرد جمع را توانش تمام بزند حرف توانستنمی گریه شدت از بدبخت دختر

  لعنتی؟ میدی جواب چی بابام به -

 بپرسه؟ سؤالی من از بخواد که است زنده فردا جونت بابا کنیمی فکر: فرهاد

 .شد مرگ جوون تو برادر نامردی خاطر به من بیچاره پدر: داد ادامه نفرت با بعد

 .وجدان بی آشغال: شقایق

 .برسه خودش به پدربزرگ ارث همه تا دنیا طرفاون کرد شوت رو خواهرم و مادر و من غیرتت، بی بابای: فرهاد

 .کثیف دروغگوی: شقایق

 :بریزه بیرون را بود شده تلنبار دلش توی چی هر و بزنه حرف او شده، هم باریک خواستمی فرهاد

 ایدب اونم باشه داشته غیرت اگر میسوزه؟ وجدانی بی آدم همچین حالبه دلم کرده فکر! تو دزد بابای همون آره بابات، -

 .کنه سکته امشب دخترش خاطر به

 !حیوون! فطرت پست: شقایق

 .نبود بردار دست فرهاد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 424 

 دهز ماشین با رو باغبان دختر حماقت و نادونی روی از اون و کرده ول رو خواهرم تو، برادر شنید وقتی من بیچاره بابای -

 . ایستاد قلبش خواب توی شب همون کرده، فرار و

 ولگرد؟ سگ خوایمی چی جونم از: نالید شقایق

 .کنی توهین من به تونینمی امشب دماغ، گند دختره ببین: رسید خوری ناهار میز جلوی فرهاد

 .ذارننمی زنده رو تو برادرهام: شقایق

 .ببینیم: زد قهقه فرهاد

! غیرت بی میاد؟ چند ساعت گفت اردشیر داداش راستی: گفت و بود اردشیر تمسخر برای که گرفت مضحکی ژست بعد

 میمونه؟ پیشت کی تا سوسول بچه اون کردی فکر

 از ار نجات برای امیدش آخرین. بشنود را هاصحبت این توانسته که بوده اشقدمی یک در هتل، در او که فهمید شقایق

 که ودب سالحی تنها خوری، ناهار میز روی گلدان. جنگیدمی نفس آخرین تا باید شود، تسلیم خواستنمی اما داد؛ دست

 روی دورتر کمی گلدان بعد ای لحظه و داد خالیجا او. کرد پرت فرهاد سمت به و کرد بلند را آن. داشت دسترسی آن به

 .شد خرد زمین

 دستش به چه هر شقایق. شد اتاق وارد او دنبال به فرهاد. دوید اتاقش سمت به و کرد استفاده فرصت این از شقایق

 ریادف درد از او و خورد فرهاد دست به تلفن. بود کالسیکش تلفن سالحش آخرین. کردمی پرتاب او سمت به رسید،می

 .رسیدنمی چیزی هیچ به دستش دیگر. رسید دیوار به باالخره اما زد؛

 یغج درد از شقایق. فشرد قدرت با و گرفت را هایشدست باالخره فرهاد افتاد؛ او جان به ولگد مشت با. نداشت فرار راه

 .است شدن خرد حال در دستش مچ کرد احساس. کشید

 هب را سرش بار دو. بود رسیدمی نظر به چهآن از تر خشن فرهاد. نالید دل ته از شقایق کشید؛ را موهایش وحشی مرد

 با .گذاشت او بینی و دهان روی و آورد بیرون دستمالی و برد جیب داخل را دستش فرهاد. کرد گیجش درد کوبید؛ دیوار
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 از ار او ولگد مشت با کردمی سعی بزند؛ فریاد خواستمی شقایق. بود گرفت را او موی دیگر دست با و دهان دست یک

 .ندید چیزی هیچ دیگر رفت سیاهی چشمانش. شد محکم فرهاد دست فشار لحظه یک. کند دور خود

*** 

 احساس. ودب کوه سنگینی به هایشپلک اما کند؛ باز را چشمانش کرد سعی. بود شکسته دوباره حتما میکرد؛ درد دستش

 ریخته شهشی گلویش توی انگار. بکشد نفس توانستنمی و بود شده تنگ اشتنفس راه. شده کنده سرش پوست کرد

 ... که بود هاییجیغ خاطر به شاید. بود زخمی اش حنجره بودند؛

 :شنید دستها دور از را مردی صدای چکید اش بسته پلک گوشه از گرمش اشک. کرده حمله او به فرهاد که آمد یادش

 .اینجا بیاد یکی -

 .گرفت آغوش در را او ای مردانه هایدست. کشید جیغ دل ته از و کرد جمع را قدرتش تمام. گرفت را وجودش وحشت

 ...امانی در... امانی در تو! عزیزم اینجام من -

 .امانی در تو نترس؛ اینجام من: میکرد تکرار مدام اردشیر

 .گریست دل ته از برادرش دیدن با و کرد باز سختی به را هایشچشم بود اردشیر صدای. آمد خودش به شقایق

 !...داداش!...داداش -

 .چسباند سینه به را سرش اردشیر

 .دادنمی زدن حرف مجال گریه اما است؛ امان در واقعا کرد احساس

 شقایق کردن آرام راه بهترین اما داشت؛ شرم بگوید خواستمی که چیزی از. کند آرام را او طورچه دانستنمی اردشیر

 .بود حقیقت گفتن

 .رسید موقع به پلیس! ندیدی صدمه تو شد؛ دستگیر اون. عزیزم باش آروم خوشگلم، کوچولوی خواهر: اردشیر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 426 

 شد؟ دستگیر: پرسید تردید با دستگیری؟ پلیس؟ میکرد؟ صحبت چه مورد در برادرش کرد؛ نگاه او به شقایق

 .داد مثبت جواب اردشیر

 .ندیدم صدمه من: شقایق

 .آورد پایین مثبت نشان به را سرش دیگر باریک اردشیر

 با مچ ود هر انداخت؛ دستش مچ به نگاهی. بود پوشانده را گردنش اسفنجی، طبی بند گردن. زد دست گردنش به شقایق

 خوب زود خیلی شده، کبود هم هاتمچ کنی؛ استفاده روز سه دو باید رو گردنبندت: گفت اردشیر. بود شده بسته باند

 .میشه

 .کنن صحبت خانم با خوانمی سروان سردار، آقای: شد اتاق وارد سربازی

 .آورد باال را دستش اردشیر

 .بمونید منتظر نیومدن دکترش و وکیل تا -

 .بزنم حرف کسی با خوامنمی من: کرد بغل را اردشیر شقایق

 .هستی ماجرا شاهد تنها تو. بگی رو چیز همه باید تو عزیزم: اردشیر

 کوکب؟ کریم؟ بابا: کرد نگاه اردشیر سرخ چشمان به ای لحظه و کشید عقب را خود شقایق

 .خوبه حالش کوکب: شود سرازیر اش گونه روی اشک تا داد اجازه اردشیر

 .زد ضجه شقایق

 :داد توضیح اردشیر

 هر بوده تهخواس کریم بابا از که هم کوروش. میکنه قطع زود خیلی و میزنه زنگ کوروش به بینهمی اونو وقتی کریم بابا -

 وشیگ. نمیده جواب کریم بابا اما گیرهمی تماس باری چند. میشه نگران بده خبر بهش دید برخونه و دور را فرهاد وقت
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 قتیو. رسیدند ما از زودتر هااون. گرفتم تماس مرتضی حاج و پلیس با ندادی، جواب هم تو وقتی. بوده افتاده ازدستش

 یبیهوش از بعد عوضی اون. داشتمی نگه خودش پیش رو زاپاس کلیدهای همه کوکب. بوده قفل باال در شدند خونه وارد

 .میشه وارد پلیس که برداره رو دوربین تا اومده بیرون اتاق از. داره زیادی وقت کرده فکر تو،

 . بود تنم حوله من! خدایا وای: پوشاند را صورتش شقایق

 .اتاق توی اومد همه از قبل کوکب نترس؛ نه: اردشیر

 .استخره توی کریم بابا گفت روانی اون: گفت ناامیدی با شقایق

 .نبوده بلد شنا که هم کریم. کرده پرت استخر توی رو پیرمرد و گرفته ازش رو ساختمون در کلید آره؛: اردشیر

 .شد اتاق وارد و زد کنار را در جلوی سرباز خانم، مریم

 شدی؟ بیدار عزیزم: خانم مریم

*** 

 رکنا اتفاق آن از بعد روز دو کریم بابا. بود زهرا بهشت و دادگاه به رفتن شقایق کار. گذشت اندوه و غم از پُر روز چهل

. ودش دفن دخترش کنار تا بود خریده خودش برای مرتضی حاج پیش، سالسی که قبری. شد سپرده خاک به فرشته

 وراییعاش کریم بابا ختم مراسم. دید باریک فقط را مرتضی حاج. کشیدمی خجالت پری دخترش و خانم زیور از شقایق

 وشپ سیاه کوکب. دید بار اولین برای را کوکب و او فامیل مردهای و هازن شقایق. آمدند مسجد به محل کسبه تمام. بود

 .رفت برادرش خانه به گریان و

 کهاین برای هاآن. سپرد کوروش به را شقایق او. بازگشت آمریکا به پدرش و مادر اشک میان در بعد، روز سه هم اردشیر

 .رفتند کوروش منزل به ترسیدمی خودشان خانه از شقایق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 428 

 به بح،ص سپیده تا و خوابیدمی نسترن اتاق توی. نمیزد حرف کسهیچ با او اما ببیند؛ را شقایق خواست بار چند نرگس

. مدآ می سراغش به کابوس برد،می خوابش خستگی از که هم گاهی. کردمی نگاه بود خوابیده آرامش در که زیبا کودک

 .کوبدمی دیوار به محکم را سرش و فشردمی را گلویش که دیدمی را فرهاد بیداری، زمان حتی

 تردک و وکیلش حضور در را ماجرا همه شقایق اما نکرد؛ اعتراف فرهاد. شد برگذار محل مسجد در کریم، بابا چهلم مراسم

 او و شد استفاده استخر، در کریم بابا انداختن به فرهاد اعتراف عنوانبه دوربین، فیلم. داد توضیح پزشکش روان امامی،

 زا بعد خانم سیمین. کنند کاری او برای که کرد التماس عمویش به و زد زنگ بار هزار فرناز. شد محکوم قصاص به

 با و میکرد صحبت اردشیر با گاهی فقط بود؛ زده لب به سکوت مهر شقایق. گرفت تماس نرگس و مریم با سالسی

 .بازی عروسک نسترن

 نشد؟ خبری بهپور آقای از: زد دریا به را دل اردشیر روز یک

 .خاموشه تلفنم: زد تلخی لبخند شقایق

 .بگم بهت رو چیزی یه باید عزیزم: اردشیر

 .داداش ببینمش خوامنمی: شقایق

 .گرفته تماس کوروش با بار چند مدت این توی اون ولی: کرد اصرار اردشیر

 .کرد سکوت شقایق

 .فهمهمی رو موضوع ببره، ناهار برای رو تو تا بود اومده وقتی: داد ادامه اردشیر

 .نداند را ماجرا اصل شهرام بود امیدوار. بست را هایشچشم شقایق

 از گاهی الدن، از گاهی. پرسهمی رو تو حال روز هر شهرام. کردند شرکت کریم بابا مراسم امتم توی هااون: اردشیر

 .کنی صحبت باهاش خودت هم باریه بهتره نظرمبه. کوروش
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 کسیچه با تونمنمی االن. بده وقت بهم لطفا: میکشید خجالت کرده حمله او به فرهاد دانستمی شهرام اینکه از شقایق

 .کنم صحبت موردش در

 .کنه صحبت تو با مورد این در بخواد بهپور آقای کنمنمی فکر! خوشگلم خواهر: اردشیر

 .تونمنمی واقعا: شقایق

 .بخوای تو طور هر باشه؛: دید فایده بی را اصرار اردشیر

*** 

 وازشن را موهایش پوش، سیاه کوکب. کرد باز را هایشچشم کوکب نوازش با نسترن اتاق در اسفند، وسوم بیست روز

 .کردمی

 میخوابی؟ ظهر تا هم هنوز. شدی بزرگ دیگه! خانم تنبل شو بیدار: کوکب

 بـ. شوند جاری داد اجازه هایشاشک به هم کوکب. گریست خجالت از دوباره و انداخت کوکب آغوش به را خود شقایق

 :گفت و زد شقایق گونه به آبداری ــوسه

 ؟چی گفتی اگه. کردم درست خودم هم رو اتعالقه مورد ناهار و پختم کیک برات. بیرون بیای رختخواب از باید امروز -

 .الزانیا: کرد خشک گرمش دست کف با را کوکب هایاشک و کرد پاک را هاشاشک دست، پشت با شقایق

 کردی؟ درست کیک چرا دیگه حالت این با کشیدی؟ زحمت چرا: پرسید بعد

 همه همراهبه شمع، از پر تولد کیک یک با او بعد لحظه یک و کرد اشاره رز به. بود ایستاده در آستانه در که کوروش

 .شد اتاق وارد خانواده

 :گفت و کرد مرتب را موهایش دوباره کوکب. ریختمی اشک شقایق و خواندندمی مبارک تولدت و زدندمی دست همه
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 به رو مخان شقایق کیک از تیکه یه کوکب گفتمی کریم کردم،می درست برات وقت هر. هست تو عالقه مورد کیک این -

 یلیخ رو کیک این کریم فهمیدی که بود سالگیت دوازده تولد تو. بردممی براش تیکه یه تو کیک از منم. بده هم من

 کیک یه برات خواستیمی من از بار،یه وقت چند هر بعد به روز اون از! شکالت روکش با شکالتی کیک. داره دوست

 .خوردیمی مامانت و بابا با خودت رو نصفش و بردیمی کریم برای رو نصفش و کنم درست

 .کن روشن رو هاشمع: گفت کوروش به و داد قرار اتاق کوچک میز روی را کیک رز

 .کنی فوت رو هاشمع و کنی آرزو باید: گفت شقایق به بعد

 به عزیزانش همه که کرد آرزو و بست را هاشچشم. بشکند را پیرزن دل نخواست. کرد نگاه خانم کوکب به شقایق

 و بیست روز اولین وارد تا کرد خاموش را شمع پنج و بیست نفس، یک و کرد هوا از پر را دهانش. برسند آرزوهاشان

 .شود اشسالگی شش

 .نیست جا همه برای جااین ببری؟ رو کیک بیرون نمیایی چرا: گفت نیلوفر و زدند دست همه

 .بخورم ناهار شما با اومدم امروز من. بیا و بزن صورتت به آبی یک مادر، آره: گفت و برخاست کوکب

 کریم اباب چهلم از روز چند. بود عزادار هم هنوز او! سیاه هم باز. پوشید لباس و برخاست شقایق. رفتند بیرون اتاق از همه

 هب اما دادم؛ دست از رو عزیز یه من باشه، که هم تولد: کرد فکر. آورد در را عزایش لباس توانستنمی او اما گذشت؛می

 .شد خارج اتاق از و زد خودش به آینه توی کجی لبخند. کرد اخم نباید امروز شده، که هم کوکب خاطر

 .بود نشسته پدرش کنار مبل روی شهرام و بودند جمع کوروش منزل بزرگ سالن توی همه زد خشکش

 .کرد دراز او سمت به را دستش و برخاست شهرام. فشرد دندان با را اشپایینی لب و شد سرخ او دیدن با

 .مبارک تولدتون میگم تبریک سالم،: شهرام

 شقایق و فشرد را او نرم دست شهرام. ماندند حرکت بی دو هر لحظه یک. گذاشت او دست در را لرزانش دست شقایق

 .لرزید
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 بِبُره؟ را کیک بتونه تا کن ول رو شقایق عمه دست عمو: کشید را شهرام کت نسترن

 .کشید را دستش و شد سرخ خجالت از شهرام

 .میدم کیک بهت خودم االن جا،این بیا! شکمو ای: گفت و کرد بغل را نسترن و آمد جلو الدن

 .اومدید خوش: آمد بیرون شهرام دیدن شوک از شقایق

 .ممنون: شهرام

 .ببر رو کیک و بشین اینجا: داد نشان را کیک نیلوفر

 رهاشا با اردالن شد، تقسیم کیک وقتی. میخورد چشم به کادو زیادی تعداد داشت، قرار آن روی کیک که میزی اطراف

 .منه کادوی این. مبارک تولدت شقایق عمه: داد شقایق به کوچیک بسته یک داریوش

 .گذاشت میز روی را کادو و بوسید را او شقایق

 . آورده برات چی خوشگلمون دایی پسر ببینیم کن بازش جا؟اون گذاشتی چرا دِ،: کرد اعتراض الله

 صدف و سنگ با که قابی در را بود دریا کنار شقایق و اردالن عکس که قاب یک و کرد باز را کادو کاغذ چسب شقایق

 .دید بود شده ساخته

 :بوسید و کرد بغل را اردالن

 کردی؟ درستش خودت. ممنون عزیزم؛ قشنگه خیلی -

 :داد توضیح اردالن

 مونمعلم از. بودم کرده جمع رو هاصدف این شمال، رفتیم اردشیر عمو با که آخری بار. کردم درستش خودم اره -

 گفت اونم یم؟بد کادو باید چی ببینیمش تونیمنمی زیادی مدت که دونیممی و داریم دوستش خیلی که کسی به پرسیدم

 و ینهبب رو اون همیشه تا بدیم بهش کردیم، درست خودمون هایدست با که قابی یه توی رو خودمون از عکس یک بهتره
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 ور همدیگر دوباره کی نیست معلوم و نمیایی ما با شما دونممی چون کردم؛ درست شما برای رو این منم. باشه ما یاد

 .ببینیم

 ولق این، و برود هاآن با نیست قرار شقایق که بود گفته شهرام جلوی ناخواسته اردالن. شدند ساکت همه لحظه یک

 :گفت شود اردالن مقصود متوجه شهرام است ممکن دید که داریوش. شکستمی موضوع این کردن پنهان برای را هاآن

 .میبینیم رو بزرگ مامان و عمه و آمریکا ریممی بتونیم وقت هر ما نباش نگران عزیزم -

 به داریوش که ندید و پریده رنگش طورچه حرف این شنیدن از نشوند متوجه هاآن تا انداخت پایین را سرش شهرام

 .باشد زدنش حرف مراقب تا کرد اشاره اردالن

 :گفت شقایق به کند عوض را بحث موضوع اینکه برای الدن اما

 .کنجکاوی از مُردم کن، باز هم را کادوها بقیه. نکن معطل یاال -

 :گفت و داد شقایق به را بود دورش آبی روبانی که کوچک بسته یک شهرام شد، باز خانواده همه کادوی وقتی

 چون ؛کنید قبول یادگار رسم به رو این. بوده شد دزدیده که کیفی توی من قبلی هاییادگاری تمام شنیدم. ناقابله -

 .ببینیم روهمدیگه دوباره کِی نیست معلوم ، گفت اردالن که طورهمون

 کادوی شقایق. داشتنگه بسته را دهنش و کرد فکر بود داده خواهرش به که قولی به. مالید را اشپیشانی کوروش

. بود شده پیچیده درهم برجسته کوچک هایگل قاب روی مستطیل، قاب یک همراه طال زنجیری. کرد باز را شهرام

 لیو عکس جای دیگر طرف و نوشته کوتاه متنی آن طرف یک کرد؛ باز را آن و داد فشار را قاب دکمه کنجکاوی با شقایق

 . نکن فراموشم: کرد زمزمه را متن شقایق. بود خالی

 .کرد صحبت به شروع و داد قورت را بغضش شد سرازیر چشمانش از اشک



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 433 

 انبیمارست توی و کردم تصادف وقتی مثل باشم؛ کرده فراموش رو چیز همه خواستمی دلم شدم، بیدار وقتی روز اون -

 دارهن امکان... نمیره یادم... نمیره یادم نمیشه، اما رو؛ خودم حتی نشناسم رو کسهیچ و نیاد یادم هیچی...اومدم بهوش

 .بره یادم

 .میشه درست چی همه. باش شجاع: کنه آرومش کرد سعی و کرد بغلش نشست کنارش شهرام

 .برنمیگرده کریم بابا: گریست شقایق

 .کنی سرزنش رو خودت نباید: کرد پاک را او اشک شهرام

 ... بودم نذاشته جا رو کلیدهام اگر. بود من تقصیر اما: شقایق

 . بکشد خود تن در رباآهن مثل را دردهایش بتواند شاید تا فشرد سینه به را او شهرام

 ار اشکش کسی تا رفت تراس به خانهمایون. نشیمن اتاق در عده یک و آشپزخانه در عده یک رفت؛ طرف یک هرکس

 .نبیند

 به یکس نداشت دوست. نمیداد اجازه غرورش کند کاری همچین خودش با توانستنمی. آمد بیرون شهرام بغل از شقایق

 .شهرام حتی کند ترحم او

 خوب حالتون زودتر چه هر امیدوارم. میرم دیگه من:  برخاست کرد روی زیاده اون بود؛ دیگری چیز برداشتش شهرام

 .میگم تبریک رو تولدتون هم باز بشه؛

 نیست؟ منتظرتون کسی اگر بخورید، ناهار ما با امروز: کرد تعارف شقایق

 واستخنمی او و بشود رد قرمزها خط از میشد باعث شقایق به بودن نزدیک. نداشت اعتماد خودش به نبود؛ صالح ماندن

 کنارش و ندک نظر صرف رفتن از که کند التماس او به بود ممکن ماند،می بیشتر کمی اگر. باشد عشقش خوشبختی مانع

 .نداشت بودن او با و ماندن به تمایلی هیچ شقایق اما کند؛ التماس بار هزار است حاضر که دانستمی خودش. بماند

 :گفت خانهمایون به خداحافظی موقع
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 و اومده بیرون خودش خونه از که داره وجدان عذاب و ترسهمی قدراین وقتی. برید بقیه از زودتر باید شما من نظر به -

 شزندگی محیط اگه شاید. صالحه به کشور از رفتن پس اومده؛ سرش به چه بیاره یادش که باشه جایی خواستهنمی

 .برگرده عادی زندگی به و کنه فراموش رو بد اتفاقات زودتر بشه، عوض کامال

 معالجش دکتر. دونهمی مقصر کریم مرگ برای رو خودش اون. کشهمی رنج خیلی شقایق پسرم؛ دونممی: خانهمایون

 آدم کال و پرهمی جا از بلندی صدای هر از بخوابه، تنها ترسهمی بینه،می کابوس شب هر. نداره پیشرفتی هیچ میگه

 .بیاد بیرون خونه از ترسهمی هم هنوز اما زندانه توی فرهاد اینکه با. شده ایدیگه

 نترسه؟ دیگه تا کنیم کارچی باید چیه؟ نظرش دکتر: پرسید شهرام

 .نداشته اثری اما دادیم؛ انجام االن تا گفته اون کاری هر راستش: خانهمایون

 .شد پشیمان اما بزند حرفی تا کرد باز لب شهرام

 .دهد امانج برایش تواندنمی کاریهیچ او و کشدمی رنج چقدر عزیزترینش که بشنود نداشت طاقت دیگه. رفتمی باید

 .نگهدار خدا. کنید خبرم داشتید کاری من با اگه کنم؛ کمک تونمنمی که متاسفم: شهرام

 .نیامد نبیرو شام برای شب تا و رفت نسترن اتاق به گریه با میداد گوش پدرش و او صحبت به هال در پشت که شقایق

 و کرد پاک را کودک چرب لب و بوسید را او. دهدمی غذا نسترن به که دید را کوکب و آمد بیرون اتاق از شب هفت ساعت

 اشصدقه قربان کوکب و زد قهقه شوخی این از نسترن. گذاشت دهان به و گرفت را بود کوکب دست در که ایلقمه

 .رفت

 .نشست تلویزیون جلوی پدرش و کوروش کنار

 .کنم صحبت موضوع یه مورد در خواممی بیان؟ همه فردا بگی میشه: شقایق

 داری؟ الزم چیزی عزیزم؟ شده چی: پرسید پدرش از قبل کوروش

 .میگم اومدن همه که فردا. بخورم آب آشپزخونه میرم: برخاست شقایق
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 ((خداحافظی)) پانزدهم فصل

 و خواهر از و نشست مادرش کنار. داشت تن به مشکی هم هنوز شقایق. شدند جمع کوروش خانه در همه بعد، شب

 :خواست برادرهایش

 .بذارید احترام من هایخواسته به شما همه خواممی و کنم صحبت موضوع تا چند مورد در باید -

 :پرسید کند نگاه چشمانش به اینکه بدون و کرد داریوش به رو. ندارند اعتراض قصد کسی داد نشان هاآن سکوت

 میره؟ پیش طورچه کارخونه انتقال و نقل کار -

 با خانهمایون اما بود؛ عصبانی کردمی بازخواست او از رئیس یک مثل شقایق اینکه از. انداخت پدرش به نگاهی داریوش

 : داد توضیح داریوش باشد خونسرد خواست او از چشم، اشاره یک

 وزر چهار یعنی ماه، همین بیستم هم دوم قسمت و بود شده واریز مشکل بدون پول، اول قسمت میدونی که طورهمون -

. نگیرمی تحویل رو کارخونه مرحله به مرحله دونی،می خودت که طورهمون هم خریدارها. شده ریخته تو حساب به پیش

 .بوده کارها همه ناظر مدت این توی رسولی. شد واگذار خوبی خریدارهای به هم بود تو نام به که ملکی تا چند

 آقای از و نیاورد خود روی به اما است؛ دلخور ها معامله تمام در وکیل، رسولی بودن از داریوش که دانستمی شقایق

 : پرسید منشبزرگ

 کردید؟ کارچی شما فریدون عمو -

 : گفت بود سؤال همین منتظر که خانفریدون

 که دوم مرحله هم و بودی جریان در خودت که اول مرحله هم. شده ریخته حسابش به کس هر سهم وکیل، نظارت با -

 هب رو هااون وکیل، که کردیم صادر رو هاحواله فقط ما و بود معلوم مبالغ و هاحساب البته. داد انجام رو کارها تمام وکیل

 .میشه واریز حسابش به کس هر سهم بالفاصله میره، فروش که هرکدوم هم امالک مورد در. رسوند شما امضای
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 .کنم صحبت بشید جمع جااین خواستم خاطرش به که موضوعی مورد در بدید اجازه حاال. نباشید خسته ممنون: شقایق

 ماش از بعضی که دونممی: کرد صاف را صدایش. کشید سر آخر تا و برداشت را بود میز روی که آبی لیوان و کرد مکث

 ینفرورد تا رو سفرتون که کرد مجبورتون دادگاه مشکالت اما برید؛ اینجا از بود قرار عید از قبل کوروش و الله یعنی

 بخواد کس هر پس شده؛ تموم( بود فرهاد منظورش) اون دادگاه. نزدیکه خداحافظی وقت هرحال به. بیاندازید عقب

 . گردممی بمناس خونه یه دنبال به فردا از دلیل همین به نمیام؛ شما با عنوان هیچ به من که کنم تاکید باید و بره تونهمی

 .شد خاموش یکی یکی باالخره اما کرد؛ قطع را صحبتش گنگی همهمه

 :داد ادامه شدند آرام هاآن وقتی

 .بشنوم حاضرم کنه، کمک مورد این در تونهمی کسی اگه. بگردم کار دنبال خواممی -

 کنی؟ کار خوایمی که چی یعنی کار؟: پرسید بود شده شوکه که پدرش

 :گفت پدرش صحبت ادامه در داریوش

 ارک خودت برای تو قبال. نداری مهارتی هیچ االن تو که بخصوص. نیست راحت اصال دیگران برای کردن کار عزیزم -

 گها حاال. بود داده تعلیم تو به ماه چند بود، کرده مشخص برات رو هامسئولیت همه پدربزرگ بودی، رئیس کردی،می

 .بشی دردسر دچار ممکنه کنی، کار کسی برای اطالعاتی هیچ بدون بخوای

 : کشید عمیق نفس یک شقایق

 جتماعا توی خواممی فقط ندارم؛ احتیاج پول به من که دونیمی بهتر تو. نخواد خاصی مهارت که کن پیدا کارییه خوب -

 .مختلف هایکالس برم یا کنم نگاه رو دیوار و در و بشینم خونه توی عمرم تمام اس کننده خسته. باشم

 کسهیچ دانستمی هم شقایق خود. کرد عوض را تصمیمش بتوان که بود آن از تر جدی شقایق. کرد سکوت داریوش

 را کارخانه کنند مجبور را او تا بودند شده متحد هم با هاآن. ترسیدندمی خشمش از همه ندارد؛ را او با مخالفت قصد

 لپو هرحال به. ببخشد را دیگرشان خطاهای نبود معلوم اما بود؛ بخشیده را خطایشان این او. شدند موفق و بفروشد
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 تا ندک مجبور را هاآن بود او نوبت حاال. باشد داشته بدی عواقب تصمیماتش با مخالفت داشت امکان و بود او دست هاآن

 .دهند انجام خواستمی که را کارهایی

 بده جارها بتونه که جایی یه. بخرید کوکب برای آپارتمان یه کارخونه سوم قسط از بهتره: گفت و انداخت جمع به نگاهی

  بده؟ اونم خرج مرتضی حاج که ندارید انتظار. بگذرونه رو اموراتش و

 ارهاج هم رو یکی و کنه زندگی یکیش توی که خرممی براش دوطبقه یه. خوبیه فکر این: داد جواب همه جای به داریوش

 داشته خودش از سرپناه یه باید اما داره؛ بازنشستگی حقوق کوکب البته. نیست برادرش سربار هم و مستقله هم. بده

 .نشه آواره و باشه

 :گفت و کرد صاف را اشسینه خانهمایون

 تمیزش. شد تمام که مستاجرها موعد. خالیه هااون کنی؟نمی نامشبه رو داریم الله توی که واحدی تا سه اون چرا -

 تنها مریع آخر بیچاره پیرزن این. بهتره نباشه دور کوکب از نشینه؛ اجاره مرتضی حاج... فروش برای گذاشتیم و کردیم

 .میدن اجاره هم رو یکی و شیننمی رو واحدش دوتا جوریاین. باشه مراقبش باید یکی. کنه زندگی تونهنمی

 .هستیم مدیون خیلی خانواده این به ما: کرد زمزمه لب زیر و

 و وکبک از تشکر برای توانستندمی هاآن که بود کاری تنها این. دهد نشان گونهچه را اشخوشحالی دانستنمی شقایق

 .نیستم کوکب نگران دیگه طوریاین. جون بابا ممنون: کرد بغل را پدرش و برخواست. دهند انجام برادرش

 انداخت؛ همراهش گوشی به نگاهی. نشست تخت روی. رفت نسترن اتاق به و شد خارج جمعشان از. شد راحت خیالش

 .بگیرد تماس او با شهرام دارد انتظار چرا دانستنمی

 .خورد در به ای تقه

 .بفرمایید: شقایق

 .گذاشت نسترن کوچک تحریر میز روی را گوشی
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 .گذاشت زمین روی را جعبه. شد وارد زیبا حصیر طرح جعبه یک با نرگس

 .هست تو مال هااین: نرگس

 .کرد بغلش شد خم نرگس. کند نگاه صورتش به خواستنمی دلش زد؛ زل او پاهای به شقایق

 .ببخش رو من تونیمی اگه لطفا. خواممی معذرت: نرگس

 .نداشت گفتن برای حرفی هیچ. بست را هایشچشم شقایق

 .رفت بیرون اتاق از. بود شرمی بی بخشش انتظار کرد؛ پشت او به نرگس

 نجکاویک. کرد نگاه حصیر طرح با ای قهوه جعبه به. نشست نسترن رنگ صورتی کیتی هِلو فرش روی اتاق کف شقایق

 .کرد باز را جعبه در و کرد غلبه نفرتش بر

 .بود جعبه روی بری، بری طرح چرم، دستی بزرگ کیف یک

 .بود سنگین برداشت را آن شقایق

 شد؟ دزدیده که هست کیفی همون این پس: شقایق

 راول،ت چند شامل که(دستی کیف ست)پول کیف پد، آی موبایل، گوشی. کرد باز را آن زیپ و گذاشت پایش روی را کیف

 یفک ست هم آن آرایش کیف یک. بود ملی کارت و رانندگی گواهینامه جمله از شناسایی، هایکارت و بانکی کارت چند

 هرامش با بتواند تا بود داده او به دادگاه که اینامه و شناسنامه... .و پنکیک کوچک، آینه یک و رژ یک محتوی دستی،

 .کند ازدواج پدرش اجازه بدون

 از مختلف های اندازه در عکس قاب چند بزرگ، هارد یک و فلش و دی سی و کتاب تعدادی. کرد نگاه جعبه داخل به

 .نشاند هایشلب روی لبخند دیدنشان، که هاییعکس. شهرام و او هایعکس
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 ننگی یک آورد؛ بیرون آن از زیبایی حلقه. کرد باز و برداشت را آن. دید رنگ قرمز مخمل کوچک کیف یک جعبه گوشه

 با و دکشی بلندی آه. بود شده حک حلقه پایه روی که شهرام و او نام و بود نگین اطراف که مستطیل باگت چند و درشت

 .بودند آورده بیرون دستش از بیمارستان در را حلقه هاآن بود؛ گفته راست شهرام. کرد دست به را حلقه اشتیاق

 .زد شارژ به را گوشی و دید نسترن تخت کنار را شارژر. بود خاموش ؛ برداشت را اشقدیمی گوشی

*** 

 ویلتح جدید خریداران به رسما را تعطیالت،کارخانه از بعد بود قرار. نداشت خاراندن سر وقت داریوش اسفند، آخر هفته

 و بود تهران گاهی و شمال گاهی داریوش. بود گیر وقت داشت کنار و گوشه در پدربزرگ که امالکی فروش طرفی از. دهد

 .میشد واریز حسابش به کس هر سهم بالفاصله، و رفتمی خانه دفتر به سندها امضای برای فقط شقایق بار هر

 جبورم دلیلی به اگر و کنند سکونت آن در را آخر روزهای رفتن از قبل تا ماند باقی کوچکی آپارتمان هاآن از یک هر برای

 .باشند نداشته مشکلی سکونت محل مورد در گردند، باز ایران به شدند

 اما ند؛ک اقامت دادند سردارها که ای خانه در تا نبود راضی مرتضی حاج اینکه با و کرد مکان نقل جدیدش منزل به کوکب

 .کند قبول را تحفه این کوکب خاطر به کرد مجبور را او خانم زیور

 الله هاینک تا نپسندید خود اقامت برای را یک هیچ اما کرد؛ بررسی را هاآن بزرگ، پدر هایآپارتمان فروش از قبل شقایق

 پنج و تبیس تولد هدیه بود قرار که زمانی را آپارتمان آن. کند بازدید اقدسیه در امیر، درخیابان را آپارتمانی داد پیشنهاد

 خصوصب. شد آن محله و آپارتمان عاشق شقایق. پسندید را خودش فعلی آپارتمان بعد اما بود؛ دیده بگیرد را سالگیش

 رلکنت را افراد خروج و ورود کوچه سر روز شبانه شیفتی، نگهبان دو و داشت قرار بست بن کوچه یک در ساختمان که

 دهش اعالم ورودشون قبل از که مهمانانی و ساکنین بجز کسهیچ و بود خصوصی مجتمع یک کوچه نوعی به. کردندمی

 نام هب خانه زود خیلی. بود کوچه آن در دیپلمات یک سکونت احتیاط، همه آن دلیل. شوند کوچه وارد توانستندنمی بود،

 .شد موکول بعد به آن کردن مبله اما بگیرد؛ تحویل را منزلش عید برای توانست او و شد شقایق

*** 
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 هایامپ آن در شهرام زیبای عشق. بود شنیده و خوانده اشتیاق با را اشقدیمی گوشی هایپیام همه. نبود خبری شهرام از

 .جنگیدمی باید او داشتن برای هم هنوز حال این با. کرد امیدوار ایران در زندگی به را او

 سیعک مورد باالخره، تا رفتمی طفره شقایق بار هر و برود شهرام مالقات به ایبهانه به که خواست او از بار چند اردشیر

 .گفت برادرش به بود دیده شهرام گوشی روی که

 نداره؟ خواهر شهرام مطمئنی تو: اردشیر

 ماموریت برای همزمان و بودند پزشک هااون. شدن شهید جنگ آخر سال مادرش و پدر دونممی که جااون تا: شقایق

 مادرش. میرسه جبهه به شهادتشون روز لغو نامه اما بشه؛ لغو شهرام خاطر به مادرش ماموریت بوده قرار. شنمی احظار

 هب رو اون حضانت عموش بعد. میسپره خواهرش به رو شهرام بره، جبهه به همسرش با بوده مجبور بار اولین برای که

 جای به که عمویی دختر پس نکرده؛ ازدواج که هم عموش. بوده سالش پنج فقط شهرام زمان اون. گیرهمی عهده

 .نداره هم باشه خواهرش

 اوردی؟ کجا از رو اطالعات همه این تو: پرسید تعجب با اردشیر

 حبتشص بیشترین و کنهمی تعریف بقیه و خودم مورد در چیزها خیلی. میاد دیدنم به خیلی روزها این الدن: خندید شقایق

 .هست دوستش امیر و شهرام مورد در

 زندگی از کامال رو آقا اون نرگس کردممی فکر داشت؟ رو باهاش ازدواج قصد الدن که نیست آقایی همون امیر: اردشیر

 !کرده بیرون الدن

 .کنهمی رو فکر همین هم نرگس خود انگار خوب: شقایق

 .بود زده گول را مادرش حسابی الدن. خندید اردشیر

 صحبت به لذا شود؛ منحرف اصلی بحث از شقایق خواستنمی اردشیر و بود بهپور شهرام مورد در هاآن صحبت

 تو ایدش: گفت باشد داشته خود گوشی روی را غریبه دختر یک عکس شهرام نمیشد باورش که او. برگشت شانقبلی

 .هباش مادرش هایجوونی عکس تونستهمی. نبوده گیرنده تماس به مربوط و بوده گراند بک عکس و کردی اشتباه
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 توی رو بلوند دختر یک خودش چشم با که میگیچی رو همکالسیم طوراست،این که گیریم خوب: خندید تلخ شقایق

 داری؟ شک بازم دیده؟ ماشینش

 .نداره دختر دوست بهپور شهرام که مطمئنم اما نه؛: گفت صادقانه اردشیر

 .کرد ریز را هایشچشم شقایق

 میگم؟ دروغ من کهاینه منظورت -

 کی درجه بستگان از اگه خانم این مطمئنم شنیدم، اون مورد در من که چیزهایی با. نمیگی دورغ تو عزیزم نه: اردشیر

 ...نباشه اون

 او که بود این آمریکا و اروپا در زندگی مزیت اما دهد؛ آزار را شقایق بود ممکن حرف این گفتن. کرد مکث اردشیر

 .نگوید دروغ مصلحت برای حتی یادگرفت

 . باشه همسرش شاید یا و شهرام نامزد حتما خانم این -

 یسشرئ که گفت و همکالسیم دختر دست روی ریخت رو پاکی آب تعمیرگاهش شاگرد! ... حتما! نه شاید: لرزید شقایق

 .داره نامزد

: فتگ شقایق که کند آرام را او خواست اردشیر. شد سرازیر او سیاه چشمان از نبود شقایق دست اختیارش که اشکی

 .کنم فکر کمییه باید من بزنیم؟ حرف دیگه وقت یه میشه داداش

 را لبشق توانستمی تا و گذاشت سینه قفسه روی را دستش کف شقایق و کرد قطع را تلفن بحثی هیچ بدون اردشیر

 .بایستد تپیدن از تا فشرد

*** 

 .شد تمام شادی بدون و سرد عید
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 برای چیزی اگر و کند چک را پدربزرگ ویالی وسایل بار آخرین برای تا رفت شمال به پدرش و مادر همراه به شقایق

 را شانشخصی لوازم هاآن داد اجازه فقط و خرید مبله طورهمان را ویال جدید، مالک زیرا بردارد؛ خواهدمی یادگاری

 .بردارند

 .برود کوروش منزل از و کند راهروبه را آپارتمانش زودتر هرچه دادمی ترجیح او. ماند شمال روز سه فقط

 او اب اینکه از. داد کوتاه و رسمی خیلی را جواب شقایق. پرسید را او حال و فرستاد عید برای تبریک پیام یک شهرام

 .کرد رد را عمویش دیدن برای او دعوت پس. کشیدمی خجالت و داشت واهمه شود روروبه

 و فروخت را بزرگش آپارتمان کوروش. شدندمی تبدیل ها هفته به روزها و روزها به ساعتها. گذشتمی باد گرد مثل زمان

 رینتسخت پدر، منزل لوازم فروش. شد فروخته کوروش منزل از قبل پدرش منزل. کرد مکان نقل کوچکی آپارتمان به

 هاآن کرد،می داری عزا کوروش منزل در شقایق که روزهایی تمام. دادند انجام خواهرهایش و داریوش که بود کاری

 را ودب مادرش یجهیزیه که گردو چوب از دراور یک و عتیقه قدی آینه یک فقط شقایق. فروختندمی را قدیمی منزل لوازم

 می اشجهنمی شب یاد به را او هاآن. نخواست را خرید اتاقش برای داریوش که جدیدی مبلمان حتی او. برداشت

 ولا شب. رفت خود مبله نیمه آپارتمان به هاآن اصرار یهمه با شقایق و رفتند داریوش خانه به مادرش و پدر. انداختند

 خودش به کشید دراز تخت روی خسته که صبح دمای دم اما رفت؛ راه صبح تا و گذاشت روشن را خانه هایچراغ تمام

 .کند عادت جدید زندگی این به تواندمی تا و بگذارد کنار را ترس داد قول

 زا و کردمی زندگی خودش آپارتمان در شقایق که بود ماه یک. رسید راه از گرم خرداد و شد تمام اردیبهشت و فروردین

 خواهرهایش و برادرها خانه به آمدش و رفت تا خرید اتومبیلی شود، خبردار موضوع این از شهرام خواستنمی که جاآن

 انجام بهپور به شدن نزدیک برای اقدامی هیچ هستند، ایران در اشخانواده وقتی تا نداشت تصمیم او. باشد نامحسوس

 اگر که کرد تهدید شقایق زیرا کنند؛ خبر با موضوع این از را شهرام نداشتند قصد هم خانواده افراد از کدامهیچ البته. دهد

 هاآن که جاییآن از و کرد خواهد متوقف را هاپرداخت ندارد، را کشور از رفتن قصد او برساند شهرام گوش به کسی

 واریز هاآن حساب به ماندمی باقی را چه هر شقایق که بود قرار و کنند خارج کشور از جایک را پولشان همه توانستندنمی

 .بود بزرگی ریسک او کردن عصبانی کند،
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 فتنر. کرد ترک را کشور کوروش هاآن از بعد روز ده و رفتند ایتالیا به هومن و الله باالخره که بود ماه اردیبهشت اواسط

 تدارکات تا بروند ایتالیا به نرگس همراه به بعد هفته دو بود قرار مادرش و پدر. بود ترسخت الله رفتن از کوروش

 قهبدر برای مادرش و پدر با او. رفتمی آمریکا به سوئیس در کوتاه توقف یک با کوروش اما بچینند؛ را الله عروسی

 .رفت فرودگاه به کوروش

*** 

 زر او از بعد. شد وارد داشت آغوش در را نسترن که طورهمان یاس که بود نشسته ورودی به رو صندلی روی مادرش کنار

 .شد سالن وارد کودک ساک یک و چمدان یک با

 پاهای ،صورتی تور با جورابی و سفید کفش. داشت تن به صورتی و نارنجی کوچک هایگل با سفید لباس یک نسترن

 کی و بود ریخته شانه روی تا مجعدش طالیی موهای. بود هلو رنگ صورتش و سرخ هایشلب. بود پوشانده را کوچکش

 از را کودک و دوید یاس سمت به نیاورد تاب دیگر شقایق. کردمی مهار بود چشمش جلوی که را آن از قسمتی زیبا گیره

 جواب ایــوسه بـ با را اشــوسه بـ هر بود آمده وجد به او دیدن از که نسترن. کرد بوسیدن به شروع و گرفت او

 یدبوس و بویید را او اشک درمیان قدرآن شقایق. بست یخ هایشلب روی خنده دید، را شقایق هایاشک وقتی اما. دادمی

 .داد پایان تراژدی این به خانهمایون اما انداخت؛ گریه به را رز که

 . میمونیم منتظر جاهمین ما. بدید تحویل رو هاتونچمدون برید شما هابچه: خانهمایون

 . دهد تحویل را هاچمدان تا کردند کمک کوروش به آرش، و داریوش

 .داد او به زیبا کیف یک و بماند خواست کوروش از شقایق

 .میافتی من یاد به ببینیش وقت هر کنممی فکر. ابریشمی قالیچه یه یادگاریه، یه فقط این: شقایق

 اندازه به تو از دوری...بکشی زحمت نبود الزم: گفت و کرد بغلش. گذاشت زمین و گرفت او دست از را ساک کوروش

 .بشم وجدان عذاب دچار این از بیشتر نکن کاری کنممی خواهش. هست سخت کافی

 : گفت و آمد بیرون او بغل از شقایق
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 من. تمداش یاد به شما از بیشتری خاطرات موقع اون حداقل. نیفتاد اتفاق این تصادف از قبل چرا که پشیمونم خیلی -

 .کنم تحمل رو دوری درد تا نیست کافی برام هم ماه چند این خاطرات و ندارم یاد به قبل از چیزی هیچ

 بشه؟ راحت خیالم تا نمیای من با چرا: پرسید بار آخرین برای کوروش

 !چرا میدونی خودت: گفت و بوسید را او شقایق

 .بیا بدی؛ تحویل رو هاچمدون باید کوروش: شد نزدیک هاآن به داریوش

 .شهمی تنگ برات دلمون. ذاریممی تنهات که ببخش رو ما: گفت شقایق به رز رفتند، هاچمدان تحویل برای هاآن وقتی

 .میزد پا و دست اینکار برای و کند برطرف را شقایق و خودش بین کدورت رفتن از قبل خواستمی رز

 لیخی تو از خاطرش به و بود ما به لطف بزرگترین تو کار این بدونی خوادمی دلم. دادی رضایت باالخره که ممنونم: رز

 ور مادرت و پدر سال پنج من مثل اگه. داشتم اصرار رفتن برای قدراین چرا من که نیستی متوجه االن شما. ممنونم

 .میکردی درک رو من االن دیدینمی

 .اورد خواهم دست به رو تجربه این بزودی هم من ها بعضی لطف به. فهمممی بله: داد جواب شقایق

 به تمادر و پدر همراه و بگیری تصمیم زودتر چه هر تونیمی.  خودته میل به بسته این: گفت دریافت را او متلک که رز

 . میشی پشیمون نکردی اقدام امروز همین اینکه از دیگه سال یک مطمئنم من. بری آمریکا

 .افتدهمی اتفاقاتی چه دیگه سالیه ببینیم تا کنیم صبر بهتره: کشید بلندی نفس شقایق

 پس نداند؛ مقصر را هاآن تنها که بود منصف قدرآن اما بود؛ دلخور رفتن به اصرارشان برای یاس و او از اینکه با شقایق

 : گفت محبت با را آخر کالم و کرد بغل را رز

 وقت هر و شماست اصلی خونه جااین نره یادت رو این. باش هم نسترن و کوروش مراقب لطفا. باش خودت مراقب -

 .شرمندگی هیچ بدون برگردید؛ تونیدمی خواست دلتون

 نمیایی؟ ما با تو: گفت آوردنمی سردر هاآن هایصحبت از که نسترن
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 .عزیزم نه: شقایق

 .مونیمی تنها جااین تو گفت اردالن: پرسید نسترن

 .تنها تنهای: شقایق

 ترسی؟نمی دیگه: گرفت را او دست نسترن

 . ترسمنمی نه: کند نگران را کودک نخواست شقایق

 گیری؟نمی رو بزرگ مامان دست خواب موقع دیگه پس: گفت و شد خوشحال نسترن

 .بود او نگران باهوش کودک کرد بغض شقایق

 .خوبه خوب حالم دیگه حاال من چون نباشی؛ من نگران دیگه بهتره تو. گیرمنمی نه،: شقایق

 را خود اردالن. آمدند آنها سمت به دوان دوان بودند، رفته هاچمدان تحویل برای پدرشان همراه به که آرمان و اردالن

 .تنبل باختی تو: گفت بود کندتر که آرمان به و رساند هاآن جمع به زودتر

 کنی؟ مسخره رو برادرت نباید بگم بار چند: زد تشر او به یاس

 .ببخشید: کرد خواهی عذر آرمان از و شد ناراحت اردالن

 نه؟ مگه نمیشه دلخور داداشش از من کلوچه: گفت و کشید دست آرمان موهای به شقایق

 نه؟ یا دادی دست از رو اتحافظه تو میکنه شک آدم که میزنی هاییحرف گاهی: گفت و جاخورد داریوش

 حرفی؟ چه مثال: شد کنجکاو شقایق

 :گفت او جای به یاس
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 اون که گفتی دیدیش تا موقع همون و اومدی بیمارستان به دیدنش برای تو آمد دنیا به آرمان وقتی. کلوچه همین مثال -

 .زدیمی صداش کلوچه همیشه اون از بعد و است کلوچه شبیه

 .ندارم یاد به گذشته از چیزی هم هنوز من راحت خیالتون: گفت دانستنمی را موضوع این اصال که شقایق

 جای به خواستمی کوروش عمو االن همین گید،می را این که نیستید شما فقط عمه: گفت و کرد بغل را نسترن اردالن

 .بار قسمت به بده تحویلش ساک،

 .کرد توبیخ را اردالن چشم با دیگر باریک یاس و خندیدند شوخی این از همه

 گذشتند،می بازرسی گیت از آنها وقتی. کرد خداحافظی همه از اشک با کوروش و شد خوانده هاآن پرواز شماره باالخره

 توی و شد خارج سالن از بقیه از زودتر شقایق. فرستاد هاآن برای فوت با و گذاشت دستش کف ــوسه بـ یک نسترن

 .ماند پدرش و مادر منتظر پارکینگ

 .ددی خود کنار را شهرام و برگرداند را سرش. شد گرفته صورتش جلوی دستمالی که بود کرده تار را چشمانش اشک

 . سالم: شهرام

 ... شما. سالم: گرفت او از را رنگ شیری دیور دستمال شقایق

 ارید،د عالقه خیلی دخترش و کوروش به شما که جاییاون از. میره امروز برادرتون که بود گفته امیر به خانم الدن: شهرام

 .کنید دل و درد نفر یه با بخواد دلتون شاید زدم حدس

 عوض در و نیاورد خود روی به اما شد؛ عصبانی بود کرده صحبت امیر با کوروش رفتن مورد در الدن اینکه از شقایق

 :گفت

 جریان در دونمنمی. میشن جدا ما از هم الدن و الله نیلو، نرگس، داریوش، بلکه نیستن؛ اشخانواده و کوروش فقط -

 هی توی هستند آمریکا در که هم اردشیر و کوروش حتی. میرن جداگونه کشور یه به هااون از کدوم هر اما نه؛ یا هستید

 .کنننمی زندگی شهر
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 .کنهنمی درست رو مشکلی هیچ گریه اما: گفت نگرانی با شهرام

 .دونیدنمی شما: گرفت را چشمش گوشه اشک او معطر دستمال با. کرد بغض دوباره شقایق

 برید؟ آمریکا به هم شما که نیست قرار مگه اما سخته؛ شما برای چقدر هااون از دوری دونممی خوب: شهرام

 مگه؟ چطور: کردمی مشکوک را او نباید. آمد خودش به شقایق

 قیهب از بیشتر رو کوروش تونیدمی حتی و کنیدمی زندگی اردشیرخان با مادرتون و پدر همراه شما حداقل خب: شهرام

 .ببینید

 .بود طوراین کاشکی: گفت دل در شقایق

 همراه به نرگس و داریوش که دید وقتی اما داد؛ دست خانم مریم و خانهمایون با شهرام. رسیدند مادرش و پدر باالخره

 .نیدک خبر رو من داشتید کاری اگر لطفا. میشم مرخص من شما اجازه با: گفت هاآن به شوندمی خارج ساختمان از بقیه

 .فشرد مشت در را اشهدیه گردنبند و کرد نگاه او سر پشت به شقایق. شد دور جاآن از دیگران رسیدن از قبل و

 رفت؟ زودی این به چرا پس میکرد؟ کارچی جااین بهپور آقای: گفت شقایق به دید را او رفتن که داریوش

 هک طوراین. دید تصادفی رو ما و بود اومده کسی بدرقه برای: گفت لذا دهد؛ لو نرگس جلوی را الدن نخواست شقایق

 .رفتمی باید و داشت عجله گفت

 درشپ ماشین سویچ رفتن، حین و کشید و گرفت را شقایق دست. فهمید را چیز همه شقایق، کرده گره ابروهای از الدن

 .بیایید بزرگ بابا با، شما بابا: گفت و زد قاپ را

 .برسم خدمتت خواممی چون. میام خودم نکش، رو من: زد غر شقایق شدند دور جمع آن از وقتی

 .کنم رانندگی من بذارید پدر: گفت زنش پدر به و گرفت را نرگس دست خان فریدون

 :داد توضیح الدن بازگشت راه در
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 .ناراحتی خیلی کوروش دایی رفتن برای تو که گفتم بهش منم چطوره؛ تو روز و حال بدونه کرد اصرار خیلی امیر -

 .گرفت را برگشته بخت امیر شماره و آورد بیرون کیفش از را تلفنش گوشی بعد

 .نباشه خالی جونت دایی جای. خانمی سالم: امیر

 .بده پیام نه بزن زنگ نه هفته یه: داد جواب الدن

  شده؟ چی عزیزم چرا: شد شوکه امیر

 وردخ قسم و ببخشد را او اشعصبانی خاله تا کرد التماس شقایق، خانه تا و کرد قطع را گوشی و نداد جوابی هیچ الدن

 .داد نخواهد امیر به او، از خبری هیچ دیگر که

*** 

 از بعد روز سه اردشیر. بماند هتل توی هفته یک بود قرار کوروش. بودند ساکن جدا شهر دو در اردشیر و کوروش

 ه،کوتا جستجوی یک با و برسند دانشگاه در نامش ثبت کارهای به زودتر تا کرد کمک و زد سر هاآن به رسیدنشان

 .خریدند دانشگاه نزدیک مناسب ایخانه

 .داد قرار اتفاقات جریان در را مادرش و شقایق و بازگشت خود منزل به شب همان اردشیر

. کنند کمک الله به تا رفتند ایتالیا به همسرش و خانهمایون همراه نرگس و او. شد تمام هم الدن هایامتحان

 رد خانم مریم. بود شده بالش اندازه به گریه از شقایق هایچشم. ماندمی هاکتاب و حساب پایان تا باید خانفریدون

 .بگیرد دارو شهیدی دکتر از شد مجبور و رفت باال فشارش شقایق از شدن جدا و اردشیر نزد رفتن شادی تضاد

 او با منزل در جاهمان که خواست التماس با مادرش و بود شب نیم و ده آنها پرواز چون نرفت؛ فرودگاه شقایق

 .کنند خداحافظی

 .گذاشت شقایق دست در و آورد در خود جیب از وکالتنامه یک آخر، لحظه پدرش

 .بشی خارج کشور از خواست دلت که زمان هر و کنی ازدواج من اجازه بدون میتونی راحتی به تو برگه این با -
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 .ببیند بهتر را وکالتنامه تا کرد پاک را اشکش شقایق

 : داد ادامه و فشرد سینه به را او خانهمایون

 قول دپیرمر من به پس. نه یا بینیممی روهمدیگه هم باز ما آیا که دونهمی خدا. توست از من خواسته آخرین این عزیزم -

 هب و بیای اون همراه هم تو. نکرد رابطه این اصالح برای اقدامی هیچ اینجا، از برادرت شدن خارج تا بهپور آقای اگه بده

 .بشی ملحق ما

 کند ناراحت را پدرش نداشت قصد حالاین با نیست کافی شهرام به خودش اثبات برای زمان این که دانستمی شقایق

 .میکنم سعی: داد جواب پس

 اتخانه به رو کسهیچ. نکنی اعتماد گرفت قرار راهت سر که کسی هر به بدی، قول خواممی تو از: داد ادامه خان همایون

 .کنیمی زندگی تنها که نگو کس هیچ به و نیار،

 .میدم قول: گفت او کردن آرام برای و است نگران قدرآن پدرش چرا که میکرد درک او

 شهرام هب بتواند که بود این اشخوشیدل تنها. کرد گریه صبح تا شده گم که ایبچه مثل شقایق و رفتند هاآن باالخره

 فرقی هیچ و بود عاشقش تمام سال سه او که است دختری همان اما داده، دست از را اشحافظه اگرچه کند، ثابت بهپور

 باز عادی زندگی به دوباره بود طور هر باید کار این برای. کرده فراموش را خاطراتش اینکه جز ندارد؛ زمان آن با

 .کردمی تمرکز هدفش روی باید آمد؛ خودش به باالخره. گشتمی

 چه هر دادمی ترجیح و بود پدربزرگ امالک فروش مشغول هم داریوش البته. رفتنمی داریوش خانه به که بود هامدت

 هک نبود مردی او. برسد ریخته اشخانواده و خود برای که ایبرنامه به بتواند تا بدهد را برادرهایش و خواهر سهم زودتر

 .نگذارد ناتمام را کاری هیچ بود کرده عادت بچگی از داریوش. شود قضایا پیگیر دور، راه از و برود و بگذارد را چیز همه

 نیلوفر ،اشخانواده و داریوش بودند، نرفته هنوز جمعیتش پر خانواده از که کسانی تنها. بود تنها خودش یخانه در شقایق

 باشد، دخترش کنار عروسی روز و کند تمام را کارهایش الله عروسی از قبل بود قرار که خانفریدون همراه به آرش، و

 .بودند
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 اختصاص لباس اتاق به که آپارتمانش اتاق چهار از اتاق کوچکترین در را هایشلباس داشت خرداد، آخر گرم روز یک

 .آورد در صدا به را اشخانه زنگ داریوش که کردمی مرتب بود، داده

 .بود آمده تنها داریوش. کرد تعجب آیفون مانیتور در او چهره دیدن از شقایق

 .دید در جلوی بود زیبا و پوش خوش همیشه مثل که را داریوش و کرد باز را ورودی در شقایق

 .اومدی خوش سالم -

 کنی؟می کارچی داری: انداخت او دستان به نگاهی داریوش

 :فتگ رفتمی آشپزخانه به که همانطور و انداخت مبل روی داشت دست در کردن آویزان برای که را سفیدش بلوز شقایق

 .میذارم لباس اتاق توی رو هاملباس دارم. کردم باز رو هاچمدون باالخره -

 .کارهاین برای خوبی جای آره کوچیکه؟ اتاق همون: گفت و گرفت او از را پرتغال آب لیوان داریوش

 .شده خوب خیلی گذاشتم هم رو مادر دراور و آینه. ببین بیا: شقایق

 .کردم کار اتاق رو بود ایدایره اشپنجره که اتاقی تازه

 .جایی یه بریم بپوش لباس برو نداریم؛ وقت: داریوش

 شده؟ چیزی کجا؟: شقایق

 .باش زود کردم؛ پیدا کار برات: گفت و کشید سر را خنک نوشیدنی داریوش

 کاری؟ چه کردی؟ پیدا کار: زد خشکش شقایق

 .کنممی تعریف برات راه توی بیا بپوش لباس. میگم: داریوش

 :گفت بود رفته اتاق به لباس پوشیدن برای که شقایق به بلند صدای با بعد
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 ریمیم من ماشین با. نمونم زیاد که شرطی به کنم پارک کوچه توی داد اجازه نگهبان نبود پارک جای. پایین میرم من -

 .نیار ماشین تو

 ازویشب داریوش. بود زده هیجان شقایق. شدند پیاده اتومبیل از داریوش دوست بیمارستان جلوی هردو بعد ساعت نیم

 .دارم قرار شهیدی دکتر با: گفت بیمارستان در جلوی نگهبان به و گرفت را

 یاستر دفتر به را خود و رفتند دوم طبقه به آسانسور با. بود اصلی بخش از جدا ساختمانی بیمارستان، اداری قسمت

 .رساندند

 .دید را اشبرامده شکم شقایق. برخاست داریوش دیدن با دکتر آلود اخم منشی

 .شماست منتظر دکتر سردار، آقای اومدید خوش خیلی: منشی

 او از ورود هنگام داریوش و شقایق. کرد باز را اتاق در زمان هم و زد در و رفت بهروز دفتر سمت به پنگوئن مثل بعد

 .کردند تشکر

 پیدایی؟ کم: کرد بغل را اشقدیمی دوست بهروز،

 شدی؟ بهتر چطوره؟ ما کوچولوی خواهر خب: داد دست شقایق با

 .کرد تشکر شقایق و نشست چرمی مبل روی داریوش

 .نیستم بد ممنون: شقایق

 .نشست داریوش کنار خودش و کرد تعارف او به را خودش روبروی مبل بهروز

 بینی؟نمی رو امامی دکتر دیگه نیستی؟ بد که چیه منظورت: بهروز

 .بشم راهروبه ات کشهمی طول بیشتر کمییه باراین راستش. بینممی رو ایشون بار یه ایهفته. نیست اینطور نه،: شقایق
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 را او جواب هرسه. کرد سالم و شد وارد متوسط هیکل و قد با مویی سفید مرد. داد ورود اجازه بهروز و زد در مستخدم

 . دادند

 میوه؟ آب یا چای قهوه، خورید؟می چی: پرسید بهروز

 .خورممی آب فقط من ممنون: گفت او. دهد سفارش اول شقایق تا شد منتظر داریوش

 همیشگی؟ همون که هم تو: کرد نگاه دوستش به بهروز

 .کنهنمی فرقی: داد تکان را سرش داریوش

 .بیار هم آب خانم برای قهوه، تا سه: گفت موی سفید مرد به هم بهروز

 .کار سر بری خوایمی میگه داریوش: گفت شقایق به و

 .نیست پولش خاطر به اما درسته؛: شقایق

 ارک به مشغول خوایمی مالی نیاز خاطر به تو گفته کی. ببین رو ما کوچولوی خواهر: گفت داریوش به و خندید بهروز

 بشی؟

 :گفت دربایستی رو بی پس کرده؛ توجیح را او داریوش که فهمید شقایق

 این. دبستانیه بچه یه اندازه به مردم از شناختم که هستم ساله شش و بیست دختر یه من که دونیدمی بهتر شما -

 .نکنم برقرار ارتباط خانواده از خارج کس هیچ با من که شده باعث مسئله

 : داد ادامه و انداخت بودند دوخته چشم او به باز دهان با که بهروز و داریوش به نگاهی. کرد مکث شقایق

 تیمد تمام در. دونمنمی چیز هیچ که هم اجتماعی زندگی از. شناسمنمی خوب هم رو مردم. نیستم باهوشی دختر من -

 من حاال اما بدن؛ آموزش من به بود صحیح خودشون نظر از چهاون کردن سعی امخانواده گذره،می تصادف اون از که

 هاکالس اون توی کمی افراد. کامپیوتر کالس و انگلیسی زبان کالس. میرم کالس به ساعت دو روز هر. هستم تنها

 و کنم معاشرت مردم با باشم، اجتماع توی خواممی من. محدوده خیلی هااون با آشنایی برای من فرصت و دارن حضور
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 هاونا از و ببینم رو بیشتری هایآدم تا باشم داشته شغلی خوادمی دلم همین برای. بدم تشخیص رو بد و خوب خودم

 هخون از خوادمی دلم فقط. نیست مهم برام کار سختی بدم؛ انجام کاری هر حاضرم من. بگیرم یاد بیشتری چیزهای

 .بشم آشنا شناسننمی رو من اصال که هاییآدم با اجبار، به و بیام بیرون

 برسونم؟ رو منظورم تونستم: پرسید دید مبهوت را او چون و بزند حرفی دکتر تا شد منتظر و کرد سکوت

 .برگشته اشحافظه کنهمی فکر آدم که میزنه حرف طوری. میگی راست: گفت و کرد داریوش به نگاهی بهروز

 .تنیس سردارها دختر شایسته کاری هر طرفی از. کنی کار هاغریبه برای تو خوادنمی داریوش: گفت شقایق به رو بعد

 هک کسی این و شده گم پیش ماه شش شناختیدمی شما که شقایق اون. اممعمولی دختر یک من: داد جواب شقایق

 نید؛نهک نگاه دوستتون کوچک خواهر عنوانبه رو من داره، امکان اگه پس نیست؛ بافته جدا تافته نشسته، شما جلوی

 .سردار خانواده کوچک دختر

 شپی ماه شش دختر تو که درسته. کردیم صحبت حسابی تو مورد در دیشب داریوش و من: گفت و کرد مکثی بهروز

 و کردیممی کاری هر تو از حفاظت برای که هستی شکننده و کوچک سردار شقایق همون ما برای هم هنوز اما نیستی؛

 ؛نمیان جااون زیادی هایآدم همسرم، هما مطب اول. دارم پیشنهاد تا دو میذارم، احترام تصمیمت به بدونی اینکه برای

 .کنی حساب روش خواهر یه مثل تونیمی و هست بهت حواسش هما ضمن در. ببینی تونیمی رو آدمی جور همه اما

 .بشنود را بعدی پیشنهاد تا شد منتظر. پرید چپش پلک خواهر کلمه از شقایق

 .شد خارج و گذاشت مهمانان جلوی میز روی را هاآن. آورد شقایق برای آبی بطری و هاقهوه مستخدم وقت همین

 بدت بیمارستان محیط از اگه. ترهسخت کمییه دوم پیشنهاد خوب: است دوم پیشنهاد منتظر شقایق که فهمید دکتر

 .خودم پیش اینجا بیا نمیاد،

 بکنم؟ تونممی کارچی اینجا من آخه بیمارستان؟ توی جااین: پرسید تعجب با شقایق
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 شروع زایمانش مرخصی بزودی و بارداره من منشی: گفت و داد دستش به بود ساکت هنوز که را داریوش قهوه بهروز

 شیب قبول دانشگاه وقتی مطمئنم. میشی آماده دانشگاه برای هم مدت این توی. بدی انجام رو اون کار تونیمی. میشه

 .کنینمی کار هم دیگه جای هیچ بلکه اینجا، تنها نه که میشه شلوغ قدراون سرت

 .نمیام بر کاری همچین پس از من. تونمنمی نه: بود مخالف شقایق

 .بری کالس فقط قبل مثل بهتره پس: شکست را سکوتش داریوش

 چرا؟ آخه: شقایق

 فرستهیم رو دبستانی بچه یه کی خب. دبستانیه بچه یک حد در معلوماتت که گفتی خودت تو. نگرانتم چون: داریوش

. بنویس ماس کالس تا چند توی بشه پر وقتت خوایمی. شو منصرف فکر این از من نظر به کنه؟ کار شناسهنمی که جایی

 .میشی آشنا زیادی هایآدم با طوریاین. برو کنکور کالس

 بزنه؟ صدمه من به کسی که ترسیمی تو: گفت و کرد فکری شقایق

 از یکی برای یا حاال. هستن هما و بهروز دارم اطمینان که کسایی تنها به من. هدف به زدی آفرین: داد جواب داریوش

 .شو منصرف تصمیمم این از یا کن کار نفر دو این

 .قبوله باشه،: کوبید بهم را هاشدست شقایق

 هما؟ پیش کنی؟ کار خوایمی واقعا یعنی قبوله؟: کرد تعجب داریوش

 ان،بیمارست توی جاهمین پس. خواممی تریوسیع محیط من اما داره؛ لطف من به خیلی جون هما که دونممی. نه: شقایق

 .کنممی شروع رو کارم اولین

 چیه؟ نظرت: کوبید داریوش پهلوی به آرنج با بهروز

 .ندارم حرفی منم خوادمی طوراین خودش که حاال اما کرد؛می کار تری خلوت جای دادممی ترجیح: داریوش

 .مبارکه پس: کرد دراز شقایق سمت به را دستش بهروز
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 .دارم خواهش دوتا ولی ممنون: گفت و فشرد را دکتر دست شقایق

 .بخوای چی هر: دکتر

 باشم اشتهد بقیه به مزیتی هیچ خوامنمی یعنی کنید؛ رفتار کارکنان بقیه مثل هم من با کنم خواهش خواممی اول: شقایق

 .کنید رفتار ضوابط طبق هم و بدید تذکر هم حتما دادم انجام اشتباهی کار اگه و

 خاطر هب رو کارکنان جااین. صومعه بری باید اینکار برای کنی؟ تزکیه رو خودت داری تصمیم کوچولو؟ چیه: خندید بهروز

 . میدیم تذکر بهشون فقط گفتی که طورهمون کنیم؛نمی تنبیه اشتباهاتشون

 از ههمیش اگه. بگیرم یاد بیشتری چیزهای خواممی فقط خوام؛نمی چیزی همچین شدن تزکیه برای دکتر نه: شقایق

 غلط؟ کاری چه و درسته کاری چه که بفهمم چطور بشه پوشی چشم خطاهام

 چیه؟ دوم خواهش خب: کرد مداخله داریوش

 .کنم کار مختلف هایبخش تو آزمایشی صورتبه بیشتر یا هفته یه بدم انجام خواممی که کاری با آشنایی برای: شقایق

! ارنند سردرد که هامریض همه. باشی داشته رو هامریض دیدن طاقت تو نکنم فکر. عزیزم نه: گفت و کرد مکثی بهروز

 .کنی شروع خودم دفتر توی اول روز همون از رو کارت بهتره

 دست به اطالعات هابخش مورد در کنم برخورد هامریض با اینکه بدون هست امکانش: پرسید و کرد فکری شقایق

 بیارم؟

 ؛بدی انجام دفتری کارهای فقط بخش، هر توی تونیمی تو درسته؛. شدم متوجه رو منظورت کنم فکر: داد جواب بهروز

 .خودم دفتر توی بیای باید دوم هفته از هفته یه فقط اما

 کنم؟ شروع کی از خب: گفت زده ذوق شقایق

 برای الزمه مدارکی چه میگن بهت هااون. کارگزینی ببردت بخواه منشی از برو االن. داشتی دوست وقت هر: بهروز

 . کن شروع را کارت و بیا خواستی، وقت هر و کن تهیه رو هااون. بیاری استخدامی پرونده
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 ((جدید دنیای)) شانزدهم فصل

 شغل هک حاال اما نرفت؛ آموزشگاه به دیگر و کرد تعطیل را هایشکالس شقایق وحشتناک، اتفاق آن و الله نامزدی از بعد

 آنجا ات داشت تصمیم منظور، این برای. دهد انجام نقص بدون را کارش توانستمی که آنجا تا باید بود، کرده پیدا خوبی

 هاینک از. رفت آموزشگاه به نویسی نام برای وقت اول صبح بعد، روز. ببرد باال را خود معلومات سطح دارد توان در که

 اطراف. بهپور شهرام طرفداران کوچک گروه بخصوص بود؛ خوشحال ببیند را اشقدیمی هایهمکالسی نبود مجبور

 به ینیاز و رفتمی کالس به تاکسی با چون نداشت خبر موضوع این از شقایق اما نبود؛ پارک جای وقتهیچ آموزشگاه

 .نداشت پارک جای

 داشتند رارق نمایشگاه در که هاییاتومبیل از آمدند، می بهپور شرکت به گارانتی مزایای از استفاده برای که هاییاتومبیل

 .نمیشد پیدا هم پارک جای طبع به و بود شلوغ او کار محل اطراف همیشه علت همین به. بودند بیشتر

 مک کم. بود نکرده جستجو قدراین پارک جای کردن پیدا برای وقتاوهیچ. بود نشده روبرو معظل این با قبال شقایق

 لتحوی بیمارستان کارگزینی به را خود مدارک باید طورهمین. بود روز آن نام ثبت مهلت آخرین میشد؛ تمام وقتش

 به ار خود زودتر اینکه برای. نیست جدی کارش در او که کند فکر شهیدی دکتر خواستنمی دلش اینکه ترمهم. دادمی

 که جایی قادقی یعنی کرد پارک آموزشگاه به محل نزدیکترین در برود بیمارستان به آنجا از بعد و برساند آموزشگاه دفتر

 .رساند آموزشگاه دفتر به را خود سرعت به و رفتندمی تعمیرگاه داخل به بازدید برای هااتومبیل

 ایبر الدن با که اولی روز یاد به. سپرد خونسردش معاون به را او نام ثبت برای و کرد خوشحالی ابراز دیدنش از مدیر

 قدرآن و داد انجام را شقایق نویسی نام مراحل هم روز آن آموزشگاه، معاون احمدی آقای افتاد؛ بود آمده نویسی نام

 .شِلمان گذاشت را اسمش الدن که کرد را کار این آهسته

 .کرد نگاه او به کنجکاوی با معاون و خندید آوری یاد این از

 هاماشین ورود راه و شده پارک تعمیرگاه جلوی مشکی سراتو یک احمدی آقای: گفت و شد دفتر وارد جوانی وقت این در

 ! باشه شما شاگردهای از یکی مال شاید بپرسید میشه. بسته تعمیرگاه به رو

 .گذاشت او جلوی را بود شده نوشته آن روی ماشین شماره که ایبرگه و
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 .باشد کرده سد را شهرام هایمشتری راه جلوی او ماشین نمیشد باورش. زد چنگ کیفش به شقایق

 .بردارد گاه تعمیر جلوی از را ماشین مالکش زودتر چه هر کرد اضافه و خواند را ماشین شماره بلندگو با شلمان

 .شد خارج دفتر از و کرد تشکر او از تعمیرگاه شاگرد

 رو ماش خواستید که طورهمون. میشه شروع ها کالس شنبه: گفت و داد او به را شقایق بانکی کارت شلمان جوان، رفتن با

 .روز سه ایهفته گذاشتم؛ عصر کالس در

 در جلوی را امیر یا شهرام و میشد خارج آموزشگاه از اگر کرد تردید رفتن برای. برخاست و کرد تشکر او از شقایق

 وا کردندمی فکر حتما چه؟ بودند او منتظر اعتراض برای که دیدمی ماشینش اطراف را هاآن اگر یا کرد؟می چه دیدمی

 .کند خودش حضور متوجه را هاآن تا کرده پارک جاآن را ماشین عمدا

 از. مدآ بیرون آموزشگاه از شرمندگی با. نکرده پارک دورتر کمی چرا که فرستاد لعنت خودش به و کشید تاسف از آهی

 .بود پل جلوی کمی فقط کرد، دقت. نبودند اطرف آن نفر دو آن از کدامهیچ. دید را ماشین بود ایستاده که جاهمان

 کردند؟ شلوغش قدراین چرا پس نیستم؛ راهشون سد هم خیلی: گفت خودش با

 قبل و ساندر محبوبش ماشین به را خود سریع خیلی. کشید صورتش جلوی بیشتر کمی را شالش و زد را آفتابیش عینک

 سوپر هب شیر و کیک خرید برای مجید اینکه از غافل. شد دور آنجا از ببینند را او تعمیرگاه کارکنان از کدام هیچ آنکه از

 .کند فرار شدن دیده بدون داشت سعی چطور که دید را او بازگشت حال در و رفته روروبه

*** 

 . رساند امیر به را خود و زد هوا در بشکنی مجید رفت، شقایق وقتی

 بود؟ کی مال ماشین گفتی اگه: گفت و ایستاد کنارش کردمی چک را اسناد فروش، دفتر در امیر

 چه؟ تو به: گفت و داد منشی به را کاغذها امیر

 بزنی؟ حدس تونینمی: گفت و رفت عقب عقب مجید
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 بزنم؟ حدس رو چی: ایستاد امیر

 !دیگه بود کی ماشین صاحب اینکه: مجید

 فضولی؟ برای کردی پیدا ایسوژه چه باز: گفت و گرفت را جوان پسر مچ خیز یک با امیر

 .کند خارج امیر دست از را مچش کرد سعی مجید

 کهاین برای هم بعد کرد، اختالل کار توی کلی. بود کرده پارک تعمیرگاه در جلوی ساعتیه دختره کدومه؟ سوژه: مجید

 یه لحداق. باشه فرهنگبی قدراین اومدنمی بهش اصال. کرد فرار و صورتش جلوی کشید رو روسریش نبیندش کسی

 بکنه؟ تونستمی که عذرخواهی

 .اومد پیش اختالل کارتون توی که خواممی معذرت شما از خانم اون طرف از من: گفت و کرد ول را مچش امیر

  نشدی؟ عصبانی همین خاطر به شهرامه؟ آقا نامزد دونستیمی: گفت و کشید باال را بینیش مجید

 کی؟ نامزد: شنیده اشتباه کرد فکر کرد مکث امیر

 .که گفتم: داد کشش مجید

 همدبف مجید داشت کم را همین دهد، نشان مشتاق را خودش کردنمی جرات اما کند؛ سؤال بیشتر خواستمی دلش امیر

 گفته تو به کی: کندمی صحبت که مورد در او که بفهمد موضوع به اشعالقه دادن نشان بدون کرد سعی شده، کنجکاو او

 داره؟ نامزد شهرام آقا که

 .نعمت آقا: گفت و خندید مجید

 وعموض این او شاید. باشد کرده صحبت مجید با شهرام خصوصی مسائل مورد در نداشت امکان نعمت کرد تعجب امیر

 .کشید وسط را نعمت پای تنبیه، از فرار برای و بود شنیده دیگری کس از را

 کرده؟ دل و در تو با شهرام آقا نامزد مورد در نعمت بگی خوایمی: امیر
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 :گفت است خرابه اوضاع فهمید که مجید

. تمومه چی همه ماشااهلل هزار آخه کردن؛می نگاش حسابی داشتن هابچه جا،این اومد خانم اون که باریه! بابا نه -

 .کنید درویش رو هاتونچشم شهرامه، آقا نامزد خانم این بکشید خجالت که سرشون زد داد نعمت آقا وقتاون

 در دهش مجبور بترساند را او اینکه برای نعمت و افتاده مجید خود برای فقط اتفاق این که بود روشن روز مثل امیر برای

 یه کنی،می وراجی سرش پشت تو بشنوه شهرام آقا اگه بچه، ببین: گفت پس کند صحبت شقایق و شهرام نامزدی مورد

 .بابات پیش شهرستان فرستدتمی و میزنه بهت پا تی

 .شد دلخور کردنمی باور را حرفش امیر اینکه از مجید

 .کنی باور تا میارم مدرک برات دیدمش که دفعه این. نکن باور شما باشه -

 .شد خارج فروش دفتر از میزد غُر که طورهمان و کرد امیر به را پشتش افتاده های شانه با بعد

*** 

 و کرد طی را ورودی کنار آهنی هایپله تا دفتر فاصله بلندش پاهای با بعد شود، دور رس دید از شاگرد تا شد منتظر امیر

 .شد او دفتر وارد و کرد تازه نفسی در پشت. رفت باال آن از یکی تا دو

 آنجا مدع به امیر دید که شهرام. شود تمام صحبتش تا نشست هامبل از یکی روی امیر. کردمی صحبت تلفن با شهرام

 :گفت خود مخاطب به کند قطع را تلفن او تا نشسته

 .کنیممی صحبت میام شب کن؛ استراحت برو تو -

 شدی؟ سگ باز شده چی: گفت و زد لبخند میکرد نگاهش غضبناک که امیر به گذاشت که را گوشی

 و نه وبگ کالم یک میدی؟ گوش هاشحرف به داری که باز کنی؟ روشن رو دختره این تکلیف نبود قرار مگر: کرد گله امیر

 .خالص

 میاد؟ بدت بدبخت لیدای این از قدراین چرا تو: داد تکیه صندلی پشتی به شهرام
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 .همین دارم دوست اون از بیشتر رو شقایق من کهاینه موضوع میاد؟ بدم لیدا از من گفته کی: شد جدی امیر

 .داری دوست بیشتر رو شقایق که کردی غلط تو: گذاشت سرشسربه شهرام

 بسته اون جون به جونت تو که دونممی ضمن در. فامیلمه هم بعد دارم دوستش خواهری چشم به اوال. کن ترمز: امیر

 نکرده؟ پیدا بیخ کار تا بره بفرستی رو مزاحم دختره این تونینمی چرا چیه؟ دردت موندم فقط است؛

 فامیلته؟: خندید تمسخر به شهرام

 کنی؟ جوابش خوایمی کی. نکن عوض رو حرف نمیشه؟ فامیلت زنت خاله چیه؟: امیر

 صد برای نیستم هم حاضر. دادم توضیح برات بار صد منم پرسیدی، حاال تا صدبار: بدهد درست جواب نخواست شهرام

 داشتی؟ کار چی بگو بگذر مقوله این از حاال. چیه دردم که بگم برات بار یکمین و

 . کرد تعریف بود گفته مجید را چه امیرهر

 .نشستمی و خاستمی بر. نبود بند جا یک هیجان از شهرام

 بوده؟ خودش کنیمی فکر: شهرام

 بمونه؟ اینجا داره کار چه اون رفتن مادرش و پدر وقتی. نمیکنم باور که من: امیر

 !بره بعد بفروشه رو امالک بقیه مونده شاید: داد جواب شهرام

 . رفتمی و دادمی وکالت یک. خال و خط خوش داریوش اون با اونم بمونه، جااین تنها نیست که خنگ اما شاید؛: امیر

 بفروشه؟ رو امالکت دادیمی وکالت داریوش به بودی تو: شهرام

 .الدن بزن زنگ: گفت و کرد فکری. شد ساکت لحظه یک

 .شدم صدا و التصویر ممنوع هفته یک دادم بهت رو کوروش آمار که قبل دفعه عُمراً،: گذاشت میز روی را پاهایش امیر
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 .زلیلت زن سر بر خاک: شهرام

 ردخ رو اعصابش تو خاطر به نیستم حاضر. دنیاست سر اون الدن. نداره فایده... بگو خوایمی هرچی: نیامد امیرکوتاه

 ینکها مگه. بدم بهش مهم خبر یک باید بگیرم شقایق از خبری بخوام اگر! جوریه چه اخالقش دونیمی که تو تازه. کنم

 .کنم دل و درد الدن با هابعضی مورد در باشی داشته دوست

 .بکن من به لطفی یه پس. گذشتم خیرش از نه: کرد نگاه دوستش به شهرام

 .کنه مگ زندگیت از رو گورش میگم لیدا به خودم باشه اما رفته؛ در دستم از حسابش کردم لطف تو به بس از که من: امیر

 .داد خالی جا امیر و کرد پرت سمتش به خودکار یک شهرام

 .بشم کور چشمم تو بخوره نگفتی! دیوونه ای: امیر

 .بدی انجام برام کاری خوامنمی گمشو برو هم حاال. جهنم به: شهرام

 .فردا تا پس،. میکنم استراحت خونه میرم باشه: برخاست امیر

 .نگفت چیزی شهرام. رفت در سمت به

 .بگو: امیرایستاد

 میره؟ کالس هم هنوز شقایق ببین آموزشگاه برو فردا: شهرام

 میاد؟ کالس جااین هم هنوز سردار خانم ببخشید بپرسم آموزشگاه برم شدی؟ خل: امیر

 .نه یا میاد ببین فقط میشه شروع کالسش نه ساعت. نزن راه اون به را خودت: شهرام

 بزنم؟ چوب رو مردم دختر سیاه زاغ آموزشگاه، جلوی برم خوایمی من از: کرد نگاه شهرام هایچشم در و شد خم امیر

 .نیست من کار این! داداش نه
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. رمندا دردسر حوصله. میکنن مونبیچاره آموزشگاه دخترهای فردا از. نیست درستی کار آره: گفت و کرد فکری شهرام

 .کنم تعقیب رو داریوش روزی دو یه شاید مثال. کنممی پیدا دیگه راه یه بیخیال

 تگف مرده الل مجید این که طوراین اگه. میدم کشیک ربع یک فقط اما کنم؛می چکی یه فردا باشه: شد کالفه امیر

 .کافیه هم ربع یک بیاد، زود نیست نیازی باشه، داشته ماشین

 .کند اعتماد او به تواندمی که است کسی تنها دانستمی و شناختمی خوب را امیر زد لبخند شهرام

 .ممنون کافیه، ربع یک باشه -

*** 

 ((شکسته دل)) هفدهم فصل

 آن، از دبع. داد تحویل را مدارکش و کرد معرفی کارگزینی به را او دکتر، منشی. گذشت سرعت به شقایق کاری روز اولین

 دهشرمن کشدمی طرفآن و طرفاین به را بارداری خانم اینکه از شقایق. داد نشانش را بیمارستان مختلف هایقسمت

 از بعد. خورد ناهار همسرش و شهیدی دکتر با ظهر، بعداز دو ساعت. است خوب برایش رفتن راه که گفت او اما بود؛

 .خورند قهوه ریاست دفتر در ناهار

 کنی؟ شروع قسمت کدوم از گرفتی تصمیم باالخره: پرسید او از شهیدی دکتر خانم

 . کنید کمکم شما بودم امیدوار. نمیدونم: گفت صادقانه شقایق

 ور خودت هم زیاد. ببینی رو کار مراحل جااون در و بری بخش یک به خودت میایی، که فردا چطوره: گفت شهیدی دکتر

 .بده یاد بهت رو دفتر کارهای جهانگیری خانم تا بیا شناختی، رو هاقسمت همه وقتی. نکن خسته

 .بدم انجام خوب رو کارم میدم قول ممنون، خیلی. خوبیه پیشنهاد: کرد استقبال پیشنهاد این از شقایق

. ردنک گریه اصال الله نامزدی از بعد که بود روزی اولین. بود شده عوض اشروحیه. بود سرحال و شاد رسید، که خانه به

 که هم هاییآن. بودند شده خارج کشور از اشخانواده افراد بیشتر مدت، این در. بود گذشته ماه چهار الله نامزدی از
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 هب بار دو تنها هم داریوش. میزد او با کوتاهی گپ میان، در شب یک نیلوفر. بودند سفر تدارک درگیر بودند، مانده

 .بود آمده اشخانه

 نه؟ یا شده عوض ماندن مورد در نظرش پرسیدند،می تکراری سؤال یک گرفتندمی تماس وقت هر پدرش و مادر

 بخشیدهن را او هم هنوز شقایق. بود سرد و کوتاه صحبتشان. کرد دعوتش عروسی برای و گرفت تماس باریک نیز نرگس

 . بود

 بود ناهار وقت هایشجلسه که هم باری چند. گرفتمی تماس ناهار وقت روز هر. نبود غافل او از هم لحظه یک اردشیر

 .پرسیدمی را او حال و میزد زنگ زود صبح

 .گرفت تماس هم الله باالخره

 .ریختمی صورتش روی باد، خاطر به اشخرمایی موهای. بود نشسته تراس در

 .وفابی سالم -

 .شدی تر خوشگل. خانم عروس سالم: خندید شقایق

 .خاله سالم: کشید سرک گوشی توی الدن

 .بود شده تنگ نفر دو آن برای دلش چقدر. کرد ذوق شقایق

 چطوری؟ شیطون سالم -

 .گرفت خواهرش از را گوشی الدن

 نکردی؟ نگاه آینه توی وقته چند -

 اوردم؟ در شاخ مگر چرا؟: پرسید تعجب با شقایق

 هوا؟ و آب خوری؟می چی غذا. میشی محو داری که شدی الغر قدراون ولی نداری شاخ: الدن
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 .کنهمی درست غذا نوع چند برام اینجا، میاد وقت هر کوکب اتفاقا نه: خندید شقایق

 .گرفت الدن از را اشگوشی الله

 .دیگه برو خوب بیرون؟ ببری رو بابابزرگ و بزرگ مامان خواستینمی مگر -

 .بای گیرممی تماس خودم فردا. بزنم حرف ذارهنمی دختره این: گفت شقایق به الدن

 .باشه هم بابا و مامان به حواست. باش خودت مراقب: شقایق

 .اوکی: الدن

 .نمیشه غافل هااون از هم لحظهیه الدن نباش، نگران: گفت الله

 میره؟ پیش طورچه کارها خبر؟ چه بزنیم؛ حرف تو عروسی از بیا خب. گفته مامان میدونم،: شقایق

 بیایی؟ خواینمی شنیدم مهمه؟ برات مگه: الله

 وبارهد امروز. بودم کرده رها تموم نیمه رو کامپیوترم کالس. کار سر رفتم امروز از. شلوغه سرم بیام تونمنمی: شقایق

 .میشه شروع شنبه از کالسم نوشتم اسم

 کجا؟! کردی؟ پیدا کار: الله

 داد؟ پیشنهاد خودش میشه باورت. داریوش شهیدی،دوست دکتر بیمارستان. آره: شقایق

 .باشه مبارک! جالب چه: الله

 .بگو تو خوب. ممنون: شقایق

 هستی؟ عصبانی هم هنوز: کرد بغض الله

 .نیستم دیگه نه: شقایق
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 واقعا اون. میسوزه براش دلم. نمیایی عروسی برای که گفتی جدی و راحت قدرچه که گفت مامانم. گو دروغ: الله

 ببخشی؟ رو اون من خاطر به میشه. شقایق پشیمونه

 روسیع به نیومدن اما خوام؛می مادرت بخشیدن برای بیشتری زمان من. جداست کامال مادرت و تو بحث ببین: شقایق

 .داره ایدیگه دلیل

 گرفته؟ تماس باهات ماه یه این توی ببینم بهپور؟ حتما: الله

 .اومدم مامان همراه من میکنه فکر چون نه،: شقایق

 ربطی سپ بار، سه شاید میگم من کردید؟ صحبت هم با بار چند تولدت از بعد بگو خودت. نیست اینطور عزیزم نه: الله

 اومدی؟ بابابزرگ و بزرگمامان با که فهمیده کجا از نداشته، تماس تو با اگه ضمن در. نداره تو اومدن به

 .داشت حق کامال او اما باشد؛ درست الله دالیل خواستنمی دلش شقایق

 ذاربرگ کجا رو مراسمت اینکه و تو عروسی لباس مثال کنیم؛ صحبت تر آیند خوش موضوع یه مورد در بیا: شقایق

 کنی؟می

 .بدی فریب تونینمی رو بقیه اما بزن؛ گول را خودت! باشه: الله

 .میشه درست چی همه نباش، نگران: شقایق

*** 

 .کرد فرار آنجا از دو ساعت و زد بهم را حالش بوها انواع وقت، تمام. بود آزمایشگاه از بیمارستان در کارش شروع

 در خواستمی دلش. کرد بغل را نوزادها تمام و زد حرف بخش آن هایبچه تمام با. رفت ها فرشته بخش به بعد روز اما

 . برگردد هم بعد روز تا گرفت اجازه مترون از بنابراین بماند، بیشتر بخش آن

 آن ایگانیب و پرونده تشکیل و رفت بایگانی به دفتری کارهای یادگیری برای. آمد خوشش بیمارستان در بودن از کم کم

 .آموخت بود، کرده کار آرشیو قسمت در سال پانزده که مسنی خانم از را
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 .رفت آنجا به جهانگیری خانم اصرار به شقایق و بود رادیولوژی بیمارستان، مهم هایبخش از یکی

 و بود مشغول بیمارستان این در سال سه او. احمدی دکتر نام به بود ایچهره خوش جوان دکتر قسمت، آن مسئول

 شبنم نام به بود، رویی سفید و باال و قد خوش پرستار طرفداران، این از یکی. داشت زن پرسنل میان در زیادی طرفداران

 .کردمی کار بیمارستان زنان بخش در او. داشت دکتر نظر جلب برای بیشتری شانس دیگران، میان در که راد

 دهد، آموزش شقایق به را بخش آن کار بود قرار که رادیولوژی منشی اما نبود؛ جالب شقایق برای هاصحبت این شنیدن

 به و نشست او کنار چوبی صندلی یک روی شقایق. گذاشت اختیارش در را اطالعات این تمام او عالقه به توجه بدون

 وارد معروف احمدی دکتر باالخره. دوخت چشم کردمی تایپ سرعت با را رادیولوژی هایگزارش که ماهرش دستان

 . شد رادیولوژی

 کخش خیلی و گذشت منشی و او کنار از دکتر. برخاست او دیدن با شقایق. رفت خود اتاق سمت به راست یک دکتر

 .کرد نگاه شقایق به و برگشت که بود نرسیده اتاقش در به هنوز. داد را هاآن سالم جواب

  بود؟ چی اسمتون داشتید؟ کار من با شما: دکتر

 دکتر .هستند سردار خانم بله: گفت و داد دکتر به اینامه منشی او از قبل نیامد، خوشش دکتر کنجکاو نگاه از شقایق

 .اشنامه هم این فرستاده، رو ایشون شهیدی

 .تو بفرمایید: گفت شقایق به و گرفت منشی از را نامه دکتر

 وچکیک میز پشت خودش و کرد تعارف او به صندلی یک احمدی دکتر. شد دکتر اتاق وارد و گذشت منشی کنار از شقایق

 .نشست

 رت معذب لحظه هر که او به و داشتبرمی سر گاهی خواندن میان در. کرد خواندن به شروع و گشود را شهیدی دکتر نامه

 باشی؟ ما همکار قراره پس: گفت اشتیاق با شد تمام نامه وقتی. کردمی نگاه میشد

 دفتر به بعد و بینممی رو مختلف هایبخش روز چند بله،: گفت لحظه یک از بعد اما نشد؛ او صحبت متوجه اول شقایق

 .بشم مشغول جااون قراره. میرم ریاست
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 شده؟ برطرف مسئله اون دیگه حاال پس. ننوشته داشتید که مشکلی از چیزی جااین شهیدی دکتر: گفت احمدی دکتر

 ثلم یا و بگوید را حقیقت کند، کار چه دانستنمی. داشت یاد به را او مرد این پس کرد؛ نگاه او به باز دهان با شقایق

 .کند پنهان را موضوع بودند شده روروبه او با بیمارستان در که کسانی دیگر

 من پس .بینیممی رو همدیگه بار اولین برای امروز ما کنیم فرض بیایید. نداره اشکالی خوب: آمد کمکش به احمدی دکتر

 دارید سؤالی اگر حاال. ببرید هستید جااین که زمانی از رو استفاده کمال که دیدمی قول هم شما و میگم آمد خوش شما به

 .بپرسید

 پس کند؛ مرتب را افکارش بتواند تا شود خارج دکتر اتاق از زودتر چه هر خواستمی دلش. آمد خودش به شقایق

 :گفت و برخاست

 برم؟ هست اجازه ندارم، سؤالی فعال. ممنونم شما از -

 .کنید شروع رو کارتون لحظه همین از تونیدمی. کنممی خواهش: گفت و برخواست او احترام به دکتر

 مورد این رد باید. باشد داشته یاد به را او بیمارستان در کسی کرد،نمی فکر اصال. شد خارج اتاق از آشفته و گیج شقایق

 .بود خبربی هاآن از او که میشد مشکالتی بروز باعث موضوع این شاید. کردمی صحبت شهیدی دکتر با

 قنعهم زیر از که عسلی، هایالیت با بلوند موهایی با باال و قد خوش پرستاری دید، که کسی اولین شد، خارج که اتاق از

 ویر شقایق چشم. سفید دست یک و ردیف هاییدندان و زیبا هاییچشم و فرم خوش صورتی. بود زده بیرون اشمشکی

 .پرستار سمت راد، شبنم: ماند ثابت بود وصل او جیب به که شناسایی کارت

 فقط ،رادیولوژی قسمت به او آمد و رفت. شد منتقل بیمارستان این به پیش سال یک و بود زنان بخش پرستار شبنم

 برای او ودب احمدی دکتر نظر زیر نیز قسمت این که آنجایی از. میشد انجام بیمارانش سونوگرافی هایجواب گرفتن برای

 بدیلت نیاز به سال یک از بعد حاال و شروع کوتاه جمله چند از رابطه این. میشد صحبت هم دکتر با گاهی سونوها، جواب

 ایق،شق دیدن با امروز و کند بیرون دکتر آوردن دست به عرصه از را رقبایش همه توانست او مدت این تمام در. بود شده

 .  شد سرخ لبو همچون بعد و سفید گچ مثل اول
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 ود آن از یکی سمت به لحظه هر ساعت پاندول مثل را سرش که منشی به نگاهی. باشد خونسرد کرد سعی شقایق

 کنم؟ شروع کجا از خب: پرسید و انداخت چرخاندمی

 .پاکت توی بذار رو هااین: گفت و داد شقایق به را هایی برگه منشی، تقوی خانم

 .کند جلب خودش به را او توجه تا کرد کوچکی سرفه بود، نیامده خوشش شقایق اعتنایی بی از که راد

 خواید؟می چیزی شما: پرسید و زد لبخند خشمش از سرخ صورت دیدن با و برگشت او سمت به آرامی به شقایق

 . هستم راد شبنم من: داد جواب و کرد مکثی خورد، جا پرسش این از شبنم

 ماش با آشنایی از هستم؛ سردار شقایق هم من: داد جواب پس کند؛ معرفی را خودش طوراین او نداشت انتظار شقایق

 دارید؟ امری چه بفرمایید لطفا. خوشبختم

 شناسی؟نمی رو من: کرد شوکه را پرستار شقایق جواب

 دیدیم؟ رو همدیگه قبال. شناسمنمی نه: داد جواب اعتنابی شقایق

 بیشتر رو من دبع به االن از اما نه قبال خیر،: گفت رود پیش مسیر این از شقایق با صحبتش کردنمی فکر که پرستار دختر

 .بینیدمی جااین

 رایب کار قدراون هم رو زمان این البته و مونمنمی اینجا زیادی مدت من: گفت و زد لبخند جااین کلمه شنیدن از شقایق

 رو ههمدیگ بیشتر اومدم، شما بخش به وقتی خاطر همین به. مونهنمی باقی برام افراد با آشنایی وقت که دارم انجام

 .برسد کارش به کس هر بهتره موقع آن تا پس شناسیم؛می

 با یاحمد دکتر. بدهد را او جواب نتوانست اتاقش از دکتر خروج با اما گرفت؛ لجش شقایق غرور و تفاوتی بی از شبنم

 تکنسین وقت، همین. شد میخکوب جا بر بود رنگ یک کدام هر چهره و بودند ایستاده هم رویروبه که دختر سه دیدن

 سالن داخل مجسمه چهار به بلندی سالم نامساعد جو به توجه بی و رسید راه از محسنی خانم دکتر، دستیار و رادیولوژی
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 کتر را جاآن او، به کوتاه سالم یک با شبنم و برگشت اتاقش به و کرد جور و جمع را خود زودتر دکتر. انداخت انتظار

 .کرد

 را او تواندب آنکه برای و شد ناراحت خیلی ببیند خطر در را خودش او دیدن با بیچاره شبنم بود شده باعث اینکه از شقایق

 هب ناهار خوردن برای که گفت پرستارها از یکی. گرفت را سراغش و رفت زنان بخش به ناهار وقت کند خارج نگرانی از

 او و ترف غذاخوری به پس کند؛ صحبت همکارانش جمع در عصبانی پرستار با خواستنمی دلش شقایق. رفته غذاخوری

 : گفت شد شبنم تعجب باعث که خوشرویی با و یافت دوستانش میان در را

 بخوریم؟ هم با تریا توی قهوه یک کنم دعوتتون میشه راد، خانم -

. ترف بیمارستان تریای تا او همراه درسکوت و برخاست حرفی هیچ بدون و کرد برانداز را او گشاد هایچشم با شبنم

 .نشستند هم رویروبه میز یک سر دو هر و خرید قهوه تا دو شقایق

 چیه؟ موضوع بگویی خوایمی باالخره: پرسید تردید با آوردنمی سردر او کارهای از که شبنم

 آشنا مه با دیگه باریه بیا: گفت مقدمه بدون پس کند؛ راحت دکتر با اشرابطه درمورد را او خیال داشت تصمیم شقایق

 و ستمه بیمارستان اصلی هایبخش آموز کار حاضر حال در البته شهیدی، دکتر جدید منشی. سردارم شقایق من. بشیم

 .میرم ایشون دفتر به زودی به

 .کرد دراز شبنم سمت به را دستش و کرد مکثی

 !کنیم صحبت خواستی چرا نفهمیدم هنوزهم: گفت و داد دست او با سردی به شبنم

 .اومدی دعوا برای کردم احساس صبح چون: داد جواب شقایق

  بودی؟ داده انجام اشتباهی کار مگر کردی؟ فکری همچین چرا: گفت و شد سرخ شبنم

 .بدید انجام اشتباهی کار شما نکنه شدم نگران فقط. وجههیچ به: گفت و زد لبخندی شقایق

 بزنی؟ اول رو آخرت حرف میشه: گفت بود شده خسته حاصل بی دوی به یکه این از که پرستار
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 .کنهنمی تهدید رو شما من طرف از خطری هیچ: گفت و کرد استقبال پیشنهاد این از شقایق

 نگرانم؟ شما مورد در من که گفته کی: پرسید غیظ با و آمد بدش او غرور از شبنم

 .خودت: شقایق

 کی؟! من؟: شبنم

 اما ،ببینه تو توی رو ضعف این کسی خوادنمی دلت که دونممی: گفت و کرد خم چپ به بچه یک مثل را سرش شقایق

 وت سمت به قدمی هیچ داره، بهت که ایعالقه وجود با دکتر بمونی منتظر هم دیگه سال ده اگر علت همین به دقیقا

 .دارهبرنمی

 داره؟ عالقه من به احمدی دکتر که شدی متوجه کجا از تو: پرسید کنجکاوی با و کرد راست را کمرش شبنم

 .نگاهش از: گفت و خورد قهوه ای جرعه شقایق

 بود؟ چی نگاهش توی مگه: پرسید عالقه با شبنم

 .بود ترس بیشترش اما غرور؛ کمیه عالقه، کمیه: شقایق

 ... تنهایی؟ درد، دیدی؟غصه، چی چشمش توی دیگه: گفت تمسخر با شبنم

 رو ینا. میاد خوشش خیلی تو از دکتر کنممی فکر باشم، راست رو باهات بذار. نزن حرف طوریاین: کرد اعتراض شقایق

 سلب رو آرامشش آینده در تو ترسهمی چون داره واهمه تو به شدن نزدیک از حال عین در اما فهمید؛ میشه نگاهش از

 ور شخص اون و برسونی رو خودت وحشت با میشه نزدیک اون به کس هر نباید. بدی ادامه تونینمی طوریاین. کنی

 به روز هر و داره آرامش تو کنار در آینده، در که بشه متوجه دکتر بذاری باید! بدی فراری نداری خبر نیتش از اینکه بدون

 .بدهپس حساب تو به نیست الزم داره ارتباط اون با دلیل هر به که جدیدی آدم هر خاطر

  نیستی؟ آشنا مامانم با تو: گفت و کرد ریز را چشمانش شبنم

 شنیدی؟ رو هاحرف این که نیست اولت بار پس: گفت و زد چشمکی شقایق
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 .ندارم اعتماد دکتر به من که نیست این موضوع اما درسته؛: گفت شبنم

 .دارم رو تو درد هم من خود. میدونم: داد جواب شقایق

 داری؟ دوست رو کسی هم تو که اینه منظورت: پرسید هیجان با شبنم

 .برممی رنج باشد داشته رو تصاحبش قصد نگاه یه با و برسه راه از کسی اینکه از هرلحظه و بله: شقایق

 نداره؟ دوست رو تو اون مگر چرا؟: شبنم

 .بود کرده ازدواج تو با االن تا داشت، تو دکتر رو عالقه اون نصف اگه که قدراون. خیلی: شقایق

  کنی؟می فضولی بقیه کار توی چرا تو اصال ببینم: شد ترش شبنم

 .ظخداحاف. میخوام معذرت باشه میکنی، فکری همچین تو اگه اما نبود؛ فضولی: گفت و خورد ته تا را اشقهوه شقایق

 ... نباش عصبانی من دست از سردار ببین: افتاد راه به او دنبال به و برخاست جا از شبنم

 .کردم اشتباه ببخشید باشه: رساند او به را خودش دو، به شبنم و شد خارج تریا از او به اعتنابی شقایق

 در نم که زمانی تا بیا. بدی گوش حرفم به کن سعی نکن، عذرخواهی من از: گفت و انداخت او به نگاهی ایستاد شقایق

 .کنی کنترل رو دکتر زندگی کمتر کن تمرین هم تو هستم، آموزش حال

 .انداخت می الله یاد به را او بود تر بلند شقایق از قدش ایستاد راست شبنم

 .میترسم -

 هامونترس با باید میگه داداشم: گفت و زد لبخند شد، سرخ چشمش خونی هایرگ. کرد نگاه او هایچشم به شقایق

 .بدیم شکستشون بتونیم تا بشیم روروبه

 .هم پست به خوردیم ترسو تا دو پس: خندید شبنم
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 ندلبخ هم به دوستانه و کردند فراموش را چیز همه دخترها کوتاه، زمان یک در. گرفت اشخنده تعبیر این از هم شقایق

 .زدند

*** 

 چون اشک. کرد بغل را پاهایش و نشست اتاق کف خبر، این شنیدن با شقایق. شد محیا مشهد به رفتن برای داریوش

 هندید پسرهایش که را شهری چند ایران در اقامتش آخر هفته داریوش بود قرار. ریخت فرو چشمانش از بهاری سیالب

 .بود مشهد شهر از گردی ایران این شروع و دهد نشان هاآن به بودند،

 .ودب گذاشته پیام سه برایش اردشیر. رفت کار اتاق به و کند زمین از را اش شده خشک بدن شقایق بعد، ساعت یک

 روی اشآفریقایی منشی صورت او جای به. کند پیدا را نگرانش برادر کرد سعی و ریخت شانه طرف یک را موهایش

 .زد لبخند او به شکالت رنگ به پوش شیک خانمی. شد ظاهر صفحه

 کلمه هس فقط شقایق که میزد حرف ریز یک سالم، گفتن از بعد منشی اما کند؛ صحبت چطور او با دانستنمی شقایق

 دهفهمی را حرفش که کرد اشاره منشی به و برد باال را دستش پس. فهمید را ساعت و خواهش، ،(اردشیر اسم مخفف)ارد

 .کرد قطع را تماس کوتاه تشکر یک با و

 یا رفتهگ تماس خواهرش که دهد خبر او به خواست منشی از بود شقایق نگران اینکه برای و داشت جلسه اردشیر احتماال

 .زد خواهد زنگ او به خودش بعداً که کند حالی هم شقایق به و نه

 رنیلوف. نکند گریه هاآن جلوی تا خورد بخش آرام دو او. خوردند شام هایشبچه و داریوش با آخر شب نیلوفر، و شقایق

 .زد حرف هاآن دوی هر جای به شب تمام

 به داریوش رفتن از بعد روز دو خان فریدون. کرد رد او اما باشد؛ همراهشان سفرها این در خواست شقایق از داریوش

 و دوستان همه از او و شد تمام هاامتحان باالخره. بودند آرش و نیلوفر نفرها، آخرین. رفت ایتالیا به باالخره مشهد،

 .کرد خداحافظی همکارانش
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 باید ام: گفت دوباره و برداشت را اشآفتابی عینک نیلوفر. بود نشسته بهپور کار محل جلوی آرش، ماشین در بعد روز

 . بکنیم کارییه

 .ما سراغ میان فامیل کل ببره، بو شقایق اگه جان، نیلو: کوبید فرمان روی را دستش آرش

 ندیدیشون؟ مگر: نیلوفر

 ما هک بفهمه شقایق اگه. کنی دخالت موضوع این توی نباید میگم هم باز اما دیدم؛: داد بیرون صدا با را نفسش آرش

 این از خوایمی تو وقتاون نمیده، اتخانواده به پولی هیچ دیگه مونده، ایران اون که بگیم شهرام به خواستیممی

 بدی؟ رو هااون خسارت چندرغازت

 اون که گیمب خواستیممی و اومدیم اینجا تا بگیم شقایق به نیست هم الزم. نگفتیم شهرام به که ما خب: داد جواب نیلوفر

 ...که دیدیم... که دیدیم رو عوضی شهرام اون که گیممی فقط نرفته؛ ایران از

. کنهمی تـیانـ خــ خواهرت به آقا این بگی تونینمی هم من جلوی حتی تو. بگیم تونیمنمی ما ببین... خوب خیلی: آرش

 .بگه خواهرت به رو موضوع این برگشت سفر از وقتی خان داریوش مثال بخوایم؛ کمک دیگه نفر یه از بیا پس

 آورد؟ بچه این سر رو بال این نرگس چرا! خدایا: کرد گریه به شروع بلند صدای با نداشت طاقت دیگه نیلوفر

 .کرد گریه به شروع او همراه و ترسید نیلوفر گریه از پیمان

 را امشانکد که دانستنمی او و کردندمی گریه بلند صدای با ماشین توی پسر و مادر. کند کار چه دانستنمی دیگر آرش

 .بگیریم تماس خان اردشیر با باید خونه، بریم: رسید ذهنش به فکری مرتبهیک که کند آرام

 .رددنمیگ بر هفته آخر تا و رفته دیگری شهر به اردشیر که گفت نیلوفر به شکالتی منشی. نبود شهر در اردشیر

 باالخره و شد مانع ساعت اختالف اما بگیرد؛ تماس اردشیر با کرد سعی نیلوفر تمام روز دو. کردند تشکر او از هاآن

 هایفحر به ناباوری درکمال و زد زنگ او به بالفاصله بود، شده نگران نیلوفر مکرر هایتماس از که او. بازگشت اردشیر

 .هستی شما بگه شقایق به تونهمی که کسی تنها داداش: داد گوش نیلوفر گریه همراه
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 نگو دیگه کسهیچ به لطفا فقط. کنممی صحبت باهاش خودم من نباش، نگران باشه: گفت و کشید عمیقی نفس اردشیر

 وننش العملی عکس چه اون، که نیست معلوم طوریاین. بذارند فشار تحت رو شقایق هااون ممکنه چون دیدی؛ چی که

 میدی؟ قول. میده

 پیش بیاد فورا کنی ترغیبش و بگی بچه این به رو جریان زودتر چه هر هم شما که شرطی به. میدم قول باشه: نیلوفر

 .شما

 .کنممی سعی: گفت اردشیر

*** 

 .گرفت تماس شقایق با اردشیر شب همان

 .داداش سالم: شقایق

 .سالم: داد جواب سردی به اردشیر

 میرن؟ هم نیلو و داریوش هفته آخر این دونیمی: پرسید او کالم سابقه بی سردی به توجه بدون شقایق

 خب؟: گفت و کرد نگاه او پریده رنگ صورت به اردشیر

 خب؟ چی یعنی: شقایق

 برن؟ باالخره هم هااون نبود قرار مگه اینکه یعنی: گفت جدی خیلی اردشیر

 .ندارم جااین خویشی و قوم هیچ دیگه من هااون رفتن با اما بله؛: گفت بغض با شقایق

 .گرفتی رو تصمیم این خودت تو اما درسته؛: داد جواب اردشیر

 هستی؟ عصبانی من از شما داداش: پرسید بود شده برادرش لحن متوجه تازه که شقایق
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 موقع نهمو چرا که خودم از بلکه تو؛ از نه اما هستم عصبانی: داد جواب مالیمت با باراین رفته، تند شد متوجه که اردشیر

 .بمونی جااون گذاشتم کشی،می رنج قدرچه تو دونستممی اینکه با. نکردم مخالفت بمونی جااون تنها خوایمی گفتی که

 نباید منه، تقصیر. داداش خواممی معذرت من: گفت و شد ناراحت کردمی سرزنش را خودش اردشیر اینکه از شقایق

 .کردممی گله هااون دوری از هرشب قدراین

 رو ودتخ نگرفتی تصمیم هم هنوز تو که خاطره این به. نیست تو شب هر هایگله خاطر به این عزیزم، نه: گفت اردشیر

 .خودشه عادی زندگی مشغول کشی،می تو که عذابی از خبربی اون و بدی نشان پسر این به

: رسیدپ نگرانی با. بود نکرده خطاب صورت این به را شهرام وقتهیچ اردشیر. شد شوکه پسر کلمه شنیدن از شقایق

 خبرم؟بی ازش من که شده چیزی داداش

 ونجو این با و برو یا. همین بمونی، جااون تنها هم باز تو خوامنمی من فقط. نشده هیچی: داد جواب مکث بدون اردشیر

 .بیا ما پیش و کن بیرون ذهنت از همیشه برای رو اون نداری، رو شجاعتش اگه یا کن صحبت

 .بکنم رو کار این تونمنمی من که دونیدمی شما داداش: گفت آورد نمی در سر برادرش نظر تغییر از که شقایق

 خودش اون کنهمی فرقی چه حاال. بشی روروبه باهاش باید باالخره که تو تونی؟نمی چرا: پرسید دلخوری با اردشیر

 .کنی سر رو روزت و شب بالتکلیف طوراین کهاینه از بهتر هرحال به. بری دیدنش به خودت یا و ببینه رو تو تصادفی

 به متکی و قلمست دختر یه قبل مثل نتونم وقتی تا. دارم ای برنامه چه گفتم شما به قبال که من داداش: داد توضیح شقایق

 ثابت او به نمبتو تا بگیرم یاد باید من که هست کارها خیلی هنوز دونیدمی که شما. ببینم رو شهرام تونمنمی باشم، خودم

 .کنه عوض رو من نتونسته امحافظه دادن دست از کنم

 همون زمبا خاطراتت، فراموشی وجود با که کنی ثابت اون به تونستی و کردی تالش همه این تو که گیرم: گفت اردشیر

 یهمه خوایمی هان؟ کنی؟ کارچی خوایمی کرد رد رو تو دوباره دیگه دلیل یه به آقا این اگه. بودی که هستی دختری

 بریزی؟ اشک اون یاد به و بشی ورغوطه غم مرداب توی تنهایی، به عزیزانت و خانواده از دور عمرت
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 بس: ردآومی استدالل برایش وقفه بی برادرش و بود دوخته چشم میزد حرف وتند تند که اردشیر به باز دهان با شقایق

 با وت که چیزیه من زندگی. بگیری درس من زندگی از باید تو گفتم قبال که طورهمون. کن فکر عاقالنه! شقایق کن

 .دنبالت بفرستم رو پدر بذار نشده دیر تا پس میشی؛ روروبه باهاش آینده در خودت غلط تصمیم

 اداشد: گفت لذا باشد، نگرانش که دادمی حق او به طرفی از و شد ناراحت بود عصبانی طوراین اردشیر اینکه از شقایق

 زا تمایلی هیچ اگه میدم قول. بدید وقت من به بیشتر کمییه کنممی خواهش اما دارم؛ قبول رو شما هایحرف همه من

 .شما پیش بیام و ببندم رو ساکم بالفاصله نکردم، حس خودم به شهرام طرف

 پس دهد سعک نتیجه مبادا تا کردمی پافشاری این از بیشتر نباید بود؛ فایدهبی اصرار. مکید را خشکش هایلب اردشیر

 باهیاشت کار هیچ داد، رد جواب تو به دوباره شخص این اگه بده قول فقط. کنمنمی اصرار دیگه من کوچولو، باشه: گفت

 . ما پیش بیایی پرواز اولین با و نکنی

 . نباش نگران هم شما. میدم قول: شقایق

 *** 

 ((سرانجام)) هجدهم فصل

 خارج کشور از هم نیلوفر و داریوش امانشبی های اشک میان در. گذشتمی بیمارستان در او کار شروع از هفته هفت

 چهدری راد، شبنم با دوستی. بود کرده سرگرم حسابی را او بیمارستان در کار شلوغی. داشت ادامه زندگی اما شدند؛

 و هربانم پرستار این کنار بودن از بودند کسانی چه اشقبلی دوستان نداشت یاد به که او. گشود اشزندگی در دیگری

 گیرینارهک از باالخره احمدی دکتر. کند پر برایش را الدن و الله خالی جای بود توانسته شبنم. بردمی لذت داشتنیدوست

 با را برخ این شبنم. دهد ترتیب اشخانواده با دیدار برای قراری خواست او از سابقه،بی اقدام یک در و آمد تنگ به شبنم

 . رساند شقایق گوش به تاخیر دقیقه یک

 یمرخص برای راحت خیال با جهانگیری خانم و شد مسلط آن به باالخره او اما نبود؛ راحت هم چندان ریاست دفتر در کار

 .رفت منزل به ماهه شش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 477 

 یک فقط شقایق. کرد دعوت دکتراحمدی و خودش کنان عقد به را دوستش بود، شده صمیمی خیلی او با حاال که شبنم

 .برگشت خانه به هدیه دادن از بعد و ماند مجلس در ساعت

 و ببرد ازیاد را شهرام او که قدرآن نه اما پرکرد؛ را او وقت حسابی و بود سخت شقایق برای بیمارستان در مداوم کار

 و کارکنان دید از دور و نکند توقف کارش محل جلوی او دیدن هوای به کامپیوتر، کالس از برگشت و رفت موقع گاهی

 سهیل رهستا مثل شهرام که بود مدتی اما. نخرد جان به را تابستان گرمای کوتاه، نگاه یک انتظار در امیر، و شهرام البته

 ردهک دور کار از را او مرموز بلوند دختر با معاشرت نکند انداخت، شک به را شقایق که طوریبه. میشد دیده دیر به دیر

 .کشید بیرون زبانش زیر از را موضوع باالخره و شد نگرانش شبنم که کردمی پریشانش چنان افکار، این. است

 ببینمش؟ منم میشه: شبنم

 .بشه راحت خیالت ببین هم رو نامزدی فیلم خونه، بیا باریه. دیدی رو هاشعکس تموم که تو: خندید شقایق

 !میکنم خواهش ببینمش، زنده ببر همراهت و من بارهمیه!...دیگه نباش بدجنس: گفت ناز با شبنم

 .باشه: آمد کوتاه شقایق

 .بریم ممنون،: پرید هوا به ها بچه مثل مغرور و جذبه با پرستار

 کجا؟: شقایق

 .دیگه بهپور شهرام دیدن! بازی شهر: شبنم

 .نه از بعد شب یا بریم هشت از قبل صبح یا باید نمیشه االن: شقایق

 چرا؟: شبنم

 .خونه میره وقتی یا ببینیمش دفترش توی بره خوادمی وقتی باید یا چون: شقایق

 چرا؟ بپرسم دیگه باریه میشه: شد کنجکاو شبنم
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 خوادب کسی اگه و دفترشه توی همیشه رئیسه، که جاییاون از و نیست محوطه توی کارش دفتر چون: خندید شقایق

 به هم وبیخ دید که خوب جاییه و نبینند رو اون کارکنان که بشه پنهان بیرون طوری باید ببیندش، دور از رفتن لو بدون

 من بگم دبای و دیدش میشه باال میره یا پایین میاد ها پله از داره وقتی جوریاین. بایسته داره دفترش به منتهی هایپله

 .بکنی رو کار همین باید هم تو پس. ببینمش دردسر بدون تونستم زمان دو این توی فقط

 نه ناسهشمی رو تو اون عزیزم. جدیه مشکلت اما نداری تب: گفت و گذاشت شقایق پیشانی روی را دستش پشت شبنم

 .خودم با باقیش ببر، جااون تا رو من فقط. نیست هابازی کاراگاه این به نیازی پس رو؛ من

 .دنبالت میام صبح شنبه باشه: شقایق

 ریم؟نمی امشب چرا خب: شبنم

 امشب؟: شقایق

 .بگو دربایستی رو بی خوری؟می چی من؛ مهمون شام. تو خونه میام میگم زنممی زنگ مامانم به االن: شبنم

 . سوشی: گذاشت سرش به سر شقایق

  غذا؟ شد هم سوشی: گفت و گرفت زدن عق حالت شبنم

  چشه؟ مگه چرا؟: شقایق

 .دادمی فارس خلیج بوی دهنم هفتهیه تا خوردم باریه هیچی: شبنم

 .زد قهقهه شقایق

 ریممی کنن،می تمیز رو چی همه باهاش که هااون از. کوکا نوشابه تا دو و خرممی برات خوشمزه پیتزا یه باشه: شبنم

 وشنر جمالش به چشمم من هم تا مونیممی منتظر بود ساعتی هر تا. دیممی کشیک اشمغازه جلوی هاکاراگاه این مثل

 .کنی نگاش سیر دل یه تو هم بشه،

 .شببینم روزها کردممی سعی خونه برم دیر خواستمنمی چون نمیرم؛ هاشب وقته چند من آخه: شد دستپاچه شقایق
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 میترسی؟ هاشب هم هنوز تنهایی؟ چون چرا؟میترسی؟:شبنم

 .اس خونه توی نفر یه کنممی فکر خونه، گردمبرمی هوا تاریکی از بعد وقتی اما کردم؛ عادت نه: شقایق

 گفتی؟ امامی دکتر به: سوخت او برای دلش شبنم

 .رفت طفره بود نکرده تعریف شبنم برای را فرهاد ماجرای که شقایق

 از ودترز نفر یه خونه، برم تاریکی توی اگر که دارم رو توهم این افتاده برام قبال که بدی اتفاق یک خاطربه میگه آره، -

 .ندارم رو ترس این خونه میرم تاریکی از قبل وقتی که درصورتی منتظرمه؛ و شده وارد من

. دارین یاد به همین برای باشه، تصادفت از قبل به مربوط مشکل این شاید خوب: گفت و کرد نوازش را او دست شبنم

 .مونممی پیشت شب من نباش، نگران حاال

 شستهن منتظر شقایق اتومبیل در ماجراجو دختر دو شهرام، دفتر رویروبه فرعی، خیابان نبش شب، نیم و هشت ساعت

 . بودند

 صبح از هکن خدا فقط. داریم خوبی دید هاپله اون به جااین از: گفت و برداشت چشم روی از را بزرگش آفتابی عینک شبنم

 .باشه نرفته مزاج اجابت برای

 چرا؟: زد قهقهه شقایق

 .جوریماین خودم که من. بیاد که االناست باشه، نرفته صبح از اگه خوب: شبنم

 .زد دندان را پیتزا تکه یک و گذاشت چشمش روی دوباره را بزرگ عینک بعد،

 رپی دیر شوهرت، حال به خوش: گفت واقعی محبت با افتادمی الدن هایشیطنت یاد به بود، او با وقت هر که شقایق

 .میشه

 .رفت شدم حیف خدا به آره: شبنم
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 .کنهمی نگاهت میشه رد کس هر دار برش زدی؟ عینک چرا تاریکی، این به هوا حاال: شقایق

 .شدم کور کردم فکر کم کم. دختر بده عمرت خدا: گفت و زد سرش باالی را عینک شبنم

 به و داد تکان دست بود نشسته موتورش روی هاپله پایین که امیر برای. شد خارج دفترش از شهرام وقت این در

 .شد سرازیر هاپله از سرعت

 ارزهمی ر؛دخت میگم تبریک. اومد خوشم ات سلیقه از! خوبه نه: گفت بود شناخته را او شقایق خیس هایچشم از که شبنم

 .بیفت راه حاال. آمریکا نری خاطرش به

 کجا؟: پرسید تعجب با شقایق

 .میره کجا ببینیم دنبالش بریم: شبنم

 !دیگه خونه میره حتما خب: شقایق

 میره؟ کجا کار از بعد ببینی نرفتی حاال تا دیوونه ای: شبنم

 .نه: شقایق

 دیگه؟ جای یا خودش خونه میره دونیمی کجا از خب: شبنم

 .نیستم بلد رو خودش خونه چون دونمنمی: شقایق

 .گیریمی یاد امشب خوب: شبنم

 کجاست؟ خودش خونه بشی مطمئن تا کنی تعقیبش صبح تا خوایمی نکنه: کرد اعتراض شقایق

 خونه فهمیممی پارکینگ، توی رفت هرجا پس. کنهنمی پارک کوچه توی آدم که رو ماشین این. عزیزم نه: خندید شبنم

 .باشه داشته اضافی پارکینگ میزبانش اینکه مگه. خودشه
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 بین در اما کرد؛ تعقیب را شهرام فاصله، دورترین از توانستمی که جاآن تا و کرد عوض را دنده استدالل این با شقایق

 .کرد گم را او قرمز چراغ یک پشت راه،

 .خندیدند صدایک و کشیدند عمیقی نفس دختر، دو هر شهرام رفتن با

*** 

 او ودش غافلگیر امیر یا شهرام وسیله به بود ممکن. بود محض احتیاطی بی شهرام، کار محل جلوی شقایق مداوم رفتن

 دهز اش سینه به رد دست باریک شهرام. باشد داشته را او با شدن روروبه آمادگی که زمانی تا نه. خواستنمی را این

 .میشد نابود همیشه برای شقایق کردمی کاری چنین دوم بار برای اگر بود؛

 .افتاد اقاتف کردنمی بینی پیش شقایق که چیزی باالخره رود،نمی پیش درست انسان هاینقشه همیشه که جاییآن از

 کمر وده،ب شقایق خود دیده که را کسی براینکه مبنی امیر به هایشحرف اثبات برای تعمیرگاه، بازیگوش کارگر مجید،

 بدون اینبار اما بردارد؛ را اشاتومبیل شماره و ببیند تعمیرگاه نزدیک را او دیگر باریک توانست باالخره و بست همت

 را شحرف و کندمی باز خود سر از را او دوباره امیر که بود مطمئن زیرا رفت؛ شهرام خود سراغ به مستقیم امیر با صحبت

 .گیردنمی جدی

 .بود کار مشغول آهنی، های پله باالی خودش خنک دفتر در شهرام

 .شد دفتر وارد دهد جواب شهرام اینکه از قبل و زد در به ایتقه مجید

 کردی؟ کارچی باز: پرسید و کرد نگاه او به تعجب با شهرام

 .شما جون به هیچی: داد جواب و کرد پاک را اشپیشانی روی عرق کثیفش، کار لباس آستین با مجید

 .خودت جون: گفت و گذاشت کازیه روی داشت دست در که را ایبرگه

 .شد پا به پا مجید

 باال؟ فرستادنت چی برای نکردی کاری اگه خب: پرسید مالیمت با دید را او نگرانی که شهرام
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 .کنیدمی اشتباه شما آقا: گفت لکنت با ترسیدمی پدرش از بیشتر حتی شهرام، از که مجید

 .بیار در اشتباه از رو من تو خب: گفت و انداخت اول برگه روی را دوم برگه و زد لبخندی شهرام

 به هم باراین کاش کند؟ عصبانی را او کهآن بدون بگوید، شهرام به را مطلب اصل توانستمی طورچه. شد گیج مجید

 .بود رفته امیر سراغ

 کنم؟می اشتباه چی مورد در ببینم بگو. منتظرم من: گفت و داد تکیه صندلی پشتی به شهرام

 .اومدم خودم من...  فرستاده رو من کسی اینکه: مجید

 فحر بقیه سر پشت که هاییاون با من دونیمی کنی؟ شکایت اومدی پس: گفت و گذاشت زمین را خودکارش شهرام

 کنم؟می کار چه زننمی

 سر شتپ خوامنمی من نه: گفت پس میزد را حرفش کند، عصبانی را شهرام اینکه از قبل باید. رفت عقب قدم یک مجید

 .بود خودش خانمه اون بگم اومدم فقط. بزنم حرف کسی

 بود؟ خودش کی: پرسید و زد گره را ابروهایش شهرام

 ایدش گفتم منم کنم،می اشتباه گفت امیرخان اولش. دیگه خانمه همون: گفت و کرد پیدا جسارت سؤال این با مجید

 .کنمنمی اشتباه و خودشه شدم مطمئن داره نظر زیر رو تعمیرگاه که دیدمش هم باز وقتی اما کردم؛ اشتباه

 اهاشتب امیر شد معلوم حاال پس باشه،: گفت خودش سر از او کردن باز برای و نفهمید پسرک هایحرف از چیزی شهرام

 .کارت سر برو دیگه تو میگم بهش خودم من. کرده

 برم؟: گفت و خورد جا مجید

 .کن نگاه رو من وایسا جا همین خوایمی نه،: شهرام

 و کرد خارج سیاه مچاله کاغذ یک و جیبش توی کرد دست پس نگرفته؛ جدی را او امیر مثل هم شهرام که دید مجید

 .بگیرید استعالم ماشینش، شماره اینم کنیدنمی باور اگر: گفت
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 .شد دور او از قدم یک دوباره و گذاشت شهرام میز روی را کاغذ و رفت جلو

 کیه؟ ماشین شماره این: پرسید و انداخت کاغذ روی اعداد به نگاهی شهرام

 !دیگه نامزدتون: داد جواب مکث بدون مجید

 من؟ نامزد: گفت نفهمد چیزی فضول پسرک اینکه برای اما زد؛ برق چشمانش کرد فکر لحظه یک شهرام

 .بله: داد جواب مجید

 اکج از رو من نامزد تو خب: پرسید بفهمد را مطلب اصل بتواند تا نترساند را او اینکه برای و باشد آرام کرد سعی

 شناسی؟می

 ردن،کمی نگاه رو خواهرمون داشتن تعمیرگاه، های بچه این بار یه: گفت نشده عصبانی شهرام اینکه از خوشحال مجید

 .فهمیدم جااون از منم. کنن درویش رو چشمشون تا شماست نامزد که گفت نعمت اُستا

 دیدی؟ رو خانم این کی تو: گفت و زد دریا به را دل ترسیدمی او جواب از اینکه با شهرام

 ... زمستون پارسال دیدمش که روزی اولین: داد جواب پسرک

 صالا عید از بعد یعنی دیدیش؟ کی اواخر این. بود کی روز، اولین بدونم خوامنمی نه،: گفت و کرد قطع را حرفش شهرام

 دیدیش؟

 .دیدمش آورد بند رو راه و کرد پارک تعمیرگاه در جلوی که پیش ماه دو یکی همون: وگفت کرد فکری مجید

  دیدیش؟ کی اون از بعد چی؟ بعدش بگو بکن جون! میکنی خرد رو اعصابم داری: گفت و کرد گره را مشتش شهرام

 .دیشب: داد جواب بالفاصله. است تمام کارش شود عصبانی شهرام اگر فهمید مجید

 دیشب؟: گفت و کرد آزاد را اش سینه در شده حبس نفس شهرام
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 یه نامزدتون رانگا اما شهرام، آقا ببخشید. بودند نشسته ماشین توی جفتشون بودید دفتر توی شما وقتی تا بله،: مجید

 رو اشم خانمه اون با رفتید امیرخان و شما وقتی. بود گرفته نظر زیر رو شما یواشکی آخه کرده، شک شما به جورایی

 .کرد تعقیب

 النا چرا پس خانمیه گفتیمی االن تا که تو. کردی امدیوونه بچه،: گفت و ریخت بهم را موهایش دست، دو هر با شهرام

 نفر؟ دو میگی

 که حمقما چقدر من. پایین نکردم پرتت باال این از تا بیرون برو: زد داد بود شده قرمز عصبانیت از که هاییچشم با بعد

 .میدم گوش تو هایحرف به دارم ساعته دو

 .گرفته را سرش دست دو هر با شهرام که دید و شد وارد امیر وقت، همین در

 .اومدند نفری دو دیشب. اومدمی خودش فقط دیشب تا خدا به: گفت التماس با مجید

 .بده نجات این دست از رو من مادرت جان: گفت امیر دیدن با شهرام

 الی ود،ب خورده سنگ به تیرش که مجید. بست را در و کرد بیرون را او و گرفت را پسر یقه پشت بحثی، هیچ بدون امیر

 فهمیدمی خودتون شناسید،می رو نامزدتون ماشین شماره که شما. دیگه کنید نگاه شماره، اون خب: گفت و کرد باز را در

 .میگم راست

 شده؟ چی باز: گفت و بست دوباره را در امیر

 .شقایقه ماشین شماره میگه: گفت و داد نشان او به را کاغذ شهرام

 اورده؟ کجا از: گفت و گرفت را کاغذ امیر

 .انداخت باال شانه شهرام

 .دیده رو هااون کنن، تعقیبم و بیام من تا بودن منتظر دیگه، خانم یه و شقایق دیشب وقتی میگه -

 کرده؟ تعقیب رو تو شقایق: گفت تمسخر با و داد کش را پاهایش همیشه، عادت به و نشست مبل روی امیر
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 .گفت چرند کهبس کرد امدیوونه: گفت و کشید بلندی نفس شهرام

 هی دیگه دفعه اگه نگهدار، هم رو شماره این. کن ولش کنه، جلب رو اتتوجه خواسته بچه نداره عیب: گفت و خندید امیر

 ادبی نکنه جرات دیگه تا رسممی خدمتش و سراغش میرم االن خودم البته. بگیر رو حالش اول همون اورد، جدید شماره

 .بشه مزاحمت

 .کنهمی تعقیبت کرده شک بهت نامزدت میگه شده آدم: گفت و خندید شهرام

 .میگه راست شاید خب: گفت و انداخت نگاهی کاغذ به امیر

 .کنهنمی شک من به وقتهیچ شقایق مسخره؛: شهرام

 !نداشت اعتماد بهت دیگه شاید. بود شده عوض کال تصادف بعد...کردنمی شک: امیر

 ... داشتم اعتماد بهش من که قدرهمون. نداره امکان نه: شهرام

 .کردی باور خودتم ببین: خندید امیر

 .کنید عوض روغن باید هفته یک مجید و تو نباشه، شقایق ماشین شماره این اگه: کرد عوض را حرف شهرام

 بدم؟ باید من رو تقاصش کرده، هواییت دیگه یکی چه؟ من به! زرشک: امیر

 چارهبی میدی؟ بها وجبی نیم این حرف به بازم رفته شقایق دونیمی که تو ترسی؟می چرا بدبخت چیه: گفت شهرام

 .گرفته اشتباه اون با رو خدایی بنده کدوم نیست معلوم که مجید

 کنه؟ تعقیب رو تو ممکنه باشه نرفته شقایق اگه واقعا: خندید امیر

 .کردمی تعقیب رو من و بود نرفته کاش: کرد آرزو دل ته از شهرام

 .میگه چی ببینم بذار دارم، آشنایی یه: برداشت را اشگوشی امیر

 چی؟ برای: گفت شهرام
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 کیه؟ ماشین این صاحب ببینیم: امیر

 !بگیری رو کسی آمار نیست خوب شدی؟ دیوونه: شهرام

 .نمیاد پیش مشکلی خودیه، آدم این: امیر

 باشی؟ نداشته آشنا تو هست هم جایی ببینم: شهرام

 .جایی چند یه: امیر

 .کرد صحبت به شروع باال، بلند سالم یک با بعد

 یرز و کشید دراز کاناپه روی و برخاست میز پشت از بود، داده دست از زیادی انرژی مجید با صحبت خاطربه که شهرام

  باشه؟ خودش میشه یعنی خدایا: گفت لب

*** 

 .زد را شهرام آپارتمان زنگ امیر شب نیمه

 .پرید جا از زنگ صدای با کردکهمی بازی تخته و بود نشسته عمویش رویروبه او

 .نکنین جاجابه رو ها مهره: گفت عمویش به رفتمی در سمت به که طورهمان و برخاست

 .رفت رضا عمو سمت به و شد وارد معطلی بدون امیر

 .کنهمی تقلب نکن بازی این با. عمو سالم: امیر

  باختی؟ همه این کنیمی تقلب اینکه با بابا، ای: گفت و کرد نگاه شهرام به عالقه با بزرگ بهپور

 خوندن؟ کری کردین شروع افتادید هم به نفر دو شما باز: شهرام

 .زدند قهقهه امیر و رضا عمو
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 عمو جودو با ببینم بشین. باختم آمد می خوابم نگی بخور، رو این: گفت و گذاشت امیر جلوی قهوه بزرگ ماگ یک شهرام

  ببری؟ و کنی تقلب تونیمی هم باز

 .دارد خبری که فهماند اشاره یک با و نشست امیر

 .انداخت امیر به نگاهی و عمویش به نگاهی. شد پرت حواسش شهرام

 ات کنممی چاق سیگار یه منم. کار اتاق توی برید دارید، خصوصی حرف اگه: گفت دید را آنها تالش که بهپور آقای

 .زنممی پکی یه بشه تموم حرفتون

 .کنیمنمی پنهون شما از رو چیزی که ما نیست؛ خبری بابا نه: شد دستپاچه شهرام

 .نزدی نم به حسابی و درست حرف تا دو تو برگشتم، و عمل برای رفتم وقتی از اما نه؛ قبال: گفت و زد لبخندی رضا عمو

 .داد لم مبل روی به اعتنا بدون و انداخت باال شانه امیر اما کند؛ کمکش که کرد اشاره امیر به شهرام

 دکترتون خب. خواستم معذرت که من نکنید؛ شروع دوباره کنممی خواهش عمو: گفت و داد او نشان را مشتش شهرام

 .ندم بهتون خبری هیچ بود گفته

 اورده؟ خبری چه امیر بگو جاهمین و االن همین ببخشمت، خوایمی اگه: گفت مرد پیر

 بد؟ یا است خوب خبرش پرسید امیر از چشم با و نشست راست شهرام

 .آمریکا نرفته شقایق: گفت او هایاشاره به توجه بدون امیر

 سر،پ آفرین: گفت و زد امیر پای روی بار چند دست با میزد قهقهه که طورهمان بزرگ بهپور. پرید جا از فنر مثل شهرام

 . زدی رو ضعفش نقطه

 !دیگه عاشقه: گفت و گذاشت پیرمرد دست روی را دستش امیر. نشست مبل روی و رفت وا شهرام

 .شد خلق کج شهرام
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 .کنین مسخره و بخندین خوادمی دلتون چی هر -

 .بده رو واقعی خبر نرو طفره دیگه حاال خب: گفت و زد امیر شانه به دستی رضا عمو

 .بود خبر یه همین فقط: گفت و انداخت هاآن به نگاهی امیر

: فتگ بود عمویش از تر طاقتبی که شهرام. شدند خیره بود نشسته جدی خیلی که او به و ساکت لحظه یک مرد دو هر

 نکن؟ شوخی موضوع این مورد در نگفتم

 . نمیکنم شوخی:  امیر

 داده؟ بهت رو خبر این خانم الدن چیه؟ موضوع ببینم بده توضیح پسرم: کرد مداخله بهپور آقای

 .ابشجو اینم گرفتم استعالم منم شقایقه، ماشین شماره گفت اورد ماشین شماره یه مجید، پسره این. عمو نه: امیر

 .کردمی ثابت را اشگفته که داد او به را کاغذی بعد

 .بلعید را حروفش تمام آمده در حدقه از چشمان با و گرفت را کاغذ حرکت یک با بود شوک در هنوز که شهرام

 ...  همایون پدر نام...سردار شقایق -

 .جاستاین اون: شد سرازیر چشمش از کوچک جویباری و زد پلک. کرد تار را دیدش و شد پر چشمش روشن دریاچه

 .نشست کنارش سختی به و رساند شهرام به را خود. برخاست عصا کمک با بهپور آقای

 !عاشقه تو اندازه به هم اون که کن شکر رو خدا پسرم، نکن گریه -

 دو آن از کدامهیچ بود، هاماه که کرد روشن را صورتش لبخندی. کرد نگاه پیرش عموی به گرفت باال را سرش شهرام

 .بودند ندیده مرد

 بوسید و کرد بغل را عمویش
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 .برمیگردم زود من بخواب، برو شما -

 کجا؟: پرسید امیر

 .ببینم خودم چشم با باید شقایق؛ خونه: شهرام

 .جااون رفتم بیام اینکه از قبل من بشین: امیر

 دیدیش؟: پرسید بااشتیاق شهرام

 .اشکوچه توی بری تونینمی. نه: امیر

 چرا؟: شهرام

 .باشه داده اجازه دیدنش بری خوایمی که ایخونه صاحب باید. داره نگهبان چون: امیر

 .بگیره اجازه ازش بره میگم باشه خوب: شهرام

 ... نیست معلوم تازه بکشی؟ ترس از رو مردم دختر خوایمی مگه شب؟ وقت این: امیر

 نیست؟ معلوم چی: پرسید شهرام

 .گذاشت زمین را قهوه لیوان امیر

 .شناسیممی بهتر هم خودشون از رو خانواده این ما داداش، ببین -

 .کند تمام را حرفش او گذاشت اما نیامد؛ خوشش امیر جدی لحن از شهرام

 نهات دخترشون که دادننمی اجازه مادرش و پدر یعنی مونده؟ اینجا تنهایی شقایق کنینمی فکر که تو: داد ادامه امیر

 .بمونه اینجا

 داره؟ اشکالی چه: شد کنجکاو شهرام
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 اینجا فامیلش بدون تونستهمی چون نرفته، ایران از اون بگی خوایمی: پرسید بهپور آقای که دهد توضیح خواست امیر

 کنه؟ زندگی

 .بفهمم منم بزنید حرف واضح: پرسید بود نفهمیده چیزی هم هنوز که شهرام. داد تکان را سرش امیر

 !باشه کرده ازدواج شاید: گفت او اشاره با و کرد نگاه بهپور آقای به امیر

 .بگذره دقیقه دو نذاشتی که ممنون خیلی: گفت امیر به و کرد رها مبل روی را خودش. خندید شهرام

 .احتماله یه فقط این خب: داد جواب امیر

 نه؟ ای کرده ازدواج که بفهمیم باید کجا از خب: نبود بردار دست بهپور آقای اما نداشت؛ گفتن برای چیزی دیگر شهرام

 .بگیریم استعالم هم احوال ثبت از باید: گفت امیر

 داری؟ آشنا هم جااون حتما: غرید شهرام

 نشناسم؟ رو کسهیچ خوبه تو مثل چیه؟ خوب: گفت امیر

 .میپرسم خودش از و آدرس این به میرم فردا! بکشی زحمت خوادنمی: گفت شهرام

 روروبه یندآ ناخوش صحنه یه با و خونش جلوی بریم اینکه از قبل میگه؛ درست امیر. نکنید بحث هابچه: گفت بهپور آقای

 .کنیم صحبت باهاش بهتره بشیم،

 .بزن زنگ بهش: گفت تر مسن مرد و کردند نگاه او به جوان دو هر

 .تونمنمی: شهرام

 چرا؟: پرسید تعجب با عمویش

 .خاموشه تلفنش: داد جواب حوصله بی شهرام
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 کرده؟ عوض رو اششماره: پرسید امیر

 کنه؟ پیدا رو جدیدش شماره تونهمی دوستت چیه؟: شهرام

 قدیم؟ یا جدید خاموشه؟ شماره کدوم: پرسید بهپور آقای

 راشب داریوش بعد و بوده کیفش توی اشگوشی دزدیدن رو کیفش وقتی: گفت شهرام و کردند نگاه بهم امیر و شهرام

 .کنه کار قدیمش خط کنمنمی فکر. میگیره جدید خط و گوشی یه

 کرده؟ خاموش رو جدیدش خط بچه این کی از: کشید آه رضا عمو

 .الله نامزدی از: کرد نگاه شهرام پریده رنگ به امیر

 . کردم صحبت باهاش اون از بعد من نه: شهرام

  نزدی؟ زنگ بهش دیگه کی از: پرسید رضا عمو

 همین هب. رفته همراهشون هم شقایق کردم فکر من ایتالیا، میرون هم با همه بود گفته امیر به الدن چون راستش: شهرام

 .نزدم زنگ بهش دیگه علت

 .نگفت من به رو رفتنشون تاریخ الدن شقایق، خاطر به پس: امیر

 .میشه روشن چی همه فردا: گفت و انداخت دو آن به نگاهی شهرام

 .خورد زنگ داشت قرار تخته بازی صفحه کنار که شهرام گوشی

 .شد ظاهر نمایشگر روی مصنوعی لبخندی با لیدا چهره

 .بکشد سر آب بطری یک تا رفت آشپزخانه سمت به امیر

 منم بده، نجات دردسر این از رو خودت: گفت و انداخت بود زده زل گوشی به سردرگم که شهرام به نگاهی بهپور آقای

 .بخوابم میرم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 492 

 .رفت خوابش اتاق سمت به زنان عصا و برخاست

*** 

 ه؟بود اداری قسمت کدام از کوتاهی که نبود معلوم و شده گم بیمار یک پرونده. بود کرده شروع را بد روز یک شقایق

 قایقش امضای و شده داده تحویل ریاست دفتر به پرونده ثبت، دفتر در. انداخت می دیگری گردن به را تقصیر هرکس

 هیچ و گشت صبح از را شهیدی دکتر و خودش دفتر تمام شقایق زیرا بود؛ کرده مشکل را کار گیرنده تحویل عنوانبه

 نیاز دهپرون تمام به او ترخیص برای حسابداری و بود گذاشته سر پشت را مهم جراحی یک بیمار. نبود پرونده آن از اثری

 .داشت

 تمام. دارهن تو به ربطی هیچ مشکل این سردار، خانم ببین: گفت بود شده قراربی نگرانی از که شقایق به شهیدی دکتر

 یک هااون همه از هم تو برای که بفرست رو اسماعیلی پس باشن؛ داشته نسخه یک خودشون مدارک از باید هاقسمت

 . بگیره کپی

 .ندیدم رو پرونده این اصال من دکتر، آقای آخه: داد توضیح بار چندمین برای بود شده دکتر شرمنده که شقایق

 نسخه یه گمشده پرونده از برو اسماعیلی: گفت و زد صدا بود ریاست دفتر در شقایق دستیار که را مردی دکترشهیدی

 .بیار بگیر سردار خانم برای کامل

 .برس کارهات به حاال. شد تموم: گفت شقایق به دکتر و رفت اسماعیلی

 در آستانه در شهیدی دکتر دیدن با و انداخت دفتر به را خود سراسیمه شبنم که بود نکرده تشکر او از شقایق هنوز

 .تادهاف بدی اتفاق فهمید شبنم پریده رنگ از شقایق و برگشتند او سمت به همزمان دکتر و شقایق. شد میخکوب

 :داد جواب دوستانه لبخندی با دکتر و کرد سالم جوان پرستار

 خوبه؟ حالشون هستن؟ چطور دکتر آقای. بخیر شما روز احمدی، دکتر خانم سالم -

 .رسوند سالم خوبه ممنون،: گفت و برداشت دفتر داخل به قدم دو شبنم
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 .نداشته خوبی روز اصال امروز. ببر خوری هوا ببریش خوایمی اگه: گفت و رفت خودش اتاق سمت به بهروز

 .حتماً مرسی: گفت و انداخت نگاهی میشد اتاقش وارد که او به شبنم

 یچه اینکه بدون: گفت و چرخاند خودش سمت به را او صندلی. رفت شقایق میز پشت شبنم بست را در دکتر وقتی

 .میکنم خواهش بیا، من با بپرسی سؤالی

 دوست کیه؟ بیمار حاال گمشده، بیمار یه پرونده. داشتم بساطی چه صبح از دونینمی. تونمنمی: کرد اعتراض شقایق

 علومهم خب گرفته؟ تحویلش نفر آخرین کی حاال. ریاست دفتر توی جااین گمشده؟ کجا پرونده حاال. جون هما صمیمی

 ه،بود دستگاه توی روز ده اشبچه که سزارینی مریض یه پرونده آخه. نمیاد یادم منم خود چون نکن، تعجب اصال. من

 مدار دادن؟ تحویل من به چرا دونمنمی منم چون خوبه. نه معلومه خب دونی؟می تو کنه؟می کارچی ریاست دفتر توی

 الم من، از قبل امضاء آخرین و اومده هم شما بخش از که جاستاین جالب منه؛ امضای تحویل، دفتر توی. میشم دیوونه

 .هست تو

 .بکش عمیق نفس یک اول: گفت و انداخت او به نگران نگاهی شبنم

 .کشید عمیق نفس یک و کرد گوش حرفش به بچه یک مثل شقایق

 کرده؟ جعل رو ما امضای کسی کنیمی فکر هم تو بگو، حاال خب: گفت و کرد فکری دوستش

 چی؟ برای آخه جعل؟: گفت شقایق

 .کرد بلند صندلی روی از و گرفت را او های دست کرد، صاف را کمرش شبنم

 . کنممی رسیدگی خودم بعدا موضوع این به بریم بیا -

 کنی؟می رسیدگی رو چی: ایستاد شقایق

 که اریبهی اون میاد؟ یادت رو جوادی مریم: گفت پس نمیاد بیرون دفتر از او نکند قانع را دوستش تا دانستمی شبنم

 برسی؟ هامریض به باید بود داده گیر بهت ما بخش توی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نازی-آبان  | گلهای باغ سرداررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 494 

 و هستم شهیدی دکتر خاله دختر من گفتی و کردی ضایعش همه جلوی تو که همون آره؛: گفت و کرد فکری شقایق

 .کنم کار بخش توی نیومدم

 .اونه سر زیر موضوع این خورممی قسم رادم، شبنم من اگه درسته،: شبنم

 .نداره کاری ما با دیگه که اون آخه. نزن تهمت بابا نه: شد شوکه شقایق

 .درگیرم حسابی باشه من با شیفتش وقت هر ولی نه، تو با: شبنم

 آن، از بعد اما بود؛ شده شروع کوچک بحث یک از شبنم با او دوستی. نشست صندلیش روی دوباره و کشید آه شقایق

 از. نبود تحمل قابل ها بعضی برای مسئله این و هستند صمیمی هم با و شده نزدیک هم به چقدر هاآن که دانستندمی همه

 یه باید ؛بیا: گفت و گرفت را شقایق دست معطلی بدون جوان پرستار. میکرد صحبت او مورد در شبنم که شخصی جمله

 .داره اهمیت بیشتر برابر هزار جوادی مریم این از که بدم نشونت مهم چیز

*** 

 لهعج قدراین چرا: گفت و ایستاد زنان نفس شقایق بخش، اتوماتیک در جلوی. کردند طی را ها پله دوان دوان دختر، دو

 داری؟

 وپرس با صحبت مشغول را مرد دو پرستاری، ایستگاه جلوی و کرد نگاه بخش داخل به در روی باریک شیشه از شبنم

 .کرد نگاه هاآن به دوباره احتیاط با و کشید کنار را شقایق سرعت به. دید وایزر

 . نرفتن هنوز خوبه، -

 حال در را عمویش و شهرام تعجب، با و کرد دنبال را جوان دختر نگاه مسیر بود کرده کنجکاوش او رفتار که شقایق

 هستن؟ اینجا هااین چرا چیه؟ موضوع: گفت شبنم به و زد خشکش تعجب از. دید ابراهیمی خانم با گفتگو

 خودشه؟. زدم حدس درست پس: گفت و کرد بود زده زل شهرام به ناباوری با که شقایق به نگاهی شبنم
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 را وا هم با مرد دو هر که بود شده بیمار کسی چه داشتند؟ کار چه زنان بخش در عمویش و شهرام. بود شده گیج شقایق

 بودند؟ آورده بیمارستان به

 میری؟ کجا: گرفت را او جلوی شبنم که رفت در سمت به. افتاد جانش به عجیب ایشوره دل

 دارن؟ احتیاج کمک به شاید کیه؟ مریض شده؟ چی ببینم میرم: شقایق

 .میریم هم با بیمار، اتاق داخل برون بذار: گفت شبنم

  کیه؟ هااون مریض دونی؟می چیزی تو: پرسید و شد مشکوک شقایق

 .ببینی خودت بهتره: گفت شبنم

 پشت: گفت و داد قرار خود سر پشت را او و گرفت را شقایق دست ندید، را هاآن چون و انداخت بخش داخل به نگاهی

 .بیا راه من سر

. کنم پنهان رو خودم خوامنمی دیگه االن عزیزم، نه: گفت و زد کنار را دوستش آورد،نمی در سر او کارهای از که شقایق

 مراقبت بیمار زن یک از که باشه سخت هااون برای شاید. مهمه خیلی عمویش و اون برای هست کس هر مریض این

 مریض که بخصوص است؛ فاجعه آخرِ مجرد، مرد دوتا بوسیله ماربی از مراقبت و هستن مجرد هااون که دونیمی. کنند

 .باشه خانمم یک

 وارد تخواس کههمین. رساند بیمار اتاق به را خود سرعت به شقایق اما کند؛می اشتباه او که دهد توضیح خواست شبنم

 کترد پزشک نام سزارین، تشخیص گرامی، لیدا بیمار نام. کرد جلب را اشتوجه بیمار شناسایی کارت در، روی شود،

 .حمیدی

 بیارن رو سوخته پدر این بگو: گفت شهرام به بهپور آقای. میشد شنیده عمویش و شهرام خنده صدای اتاق داخل از

 .ببینیم
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 راه. یدکوب پشتش به دست کف با و رساند او به را خودش شبنم نیامد؛ باال نفسش. چرخید سرش دور دنیا لحظه یک

 .شود خارج اتاق از شهرام بود ممکن لحظه هر. بخورد تکان توانستنمی بود؛ شده فلج پاهایش اما شد باز نفسش

 شقایق تا کشید طول دقیقه ده. برد بخش تمیز اتاق داخل به و کشید را او شبنم. گرفت بر در را اندامش عجیب لرزشی

 .لرزیدمی هم هنوز بیچاره دختر اما گرفت؛ آغوش در را او و برد آب برایش. آمد خودش به باالخره

 .خونه برم خواممی: شقایق

 . کنممی عوض رو لباسم االن باشه: شبنم

 .بیایی نمیخواد تو نه: شقایق

 . بری تنها بذارم نداره امکان. نزن حرفشم: شبنم

 و گذشت بود کرده نابود را دوستش زندگی که خوشبختی مادر اتاق در جلوی از. بست را آن در و شد خارج اتاق از

 ... کنی؟ صحبت شهیدی دکتر با میتونی عزیزم: گرفت تماس شوهرش با همزمان

 .نیست مالقات وقت االن: گفت داشت دست در گل سبد یک که جوانی مرد به ایستاد

 در یتعصبان شدت از که او به و انداخت بود وصل فرمش لباس جیب به که او شناسایی کارت به نگاهی و برگشت امیر

 راد؟ خانم. برگردم و بدم رو گل فقط میشه. شماست با حق ببخشید: گفت بود انفجار حال

 خانم وبگ بهش: گفت بود منتظر خط پشت که احمدی دکتر به و آورد باال امیر برای ایست معنی به را دستش شبنم

 .خونه برمشمی من نیست، خوب حالش سردار

 یچارهب دختر که گفتم. خوبه حالم من نه: داد ادامه او و شود تمام پرستار حرف تا ماند منتظر و کرد تیز را هاشگوش امیر

 باشه؟ مونم،می پیشش هم شب. خونه برمشمی نداره حال

 رو گل نیتونمی زبون، شیرین آقای نه: گفت بود ایستاده آنجا دست به گل سبد طورهمان که امیر به و کرد قطع را تلفن

 .نیار هم گل و بیا مالقات برای دو ساعت و برگرد االن همین هم خودت پس ممنوعه؛ چون اتاق توی ببری
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 رسرازی حیاط سمت به ها پله از و رفت بخش خروجی در سمت به دید خروجش منتظر را او وقتی اما کرد؛ پا به پا امیر

 . شد

 ارکینگپ سمت به صدقه قربان کلی با و رساند آسانسور به سرعت به و کشید بیرون تمیز اتاق از را شقایق شبنم،

 .شد خارج بیمارستان از و نشست فرمان پشت خودش و برد پزشکان

*** 

 .کرد نگاه کردمی صحبت اردشیر با که شقایق به و گذاشت میز روی چایی لیوان دو

 بود داده او به شهرام که دیور دستمال با را هایشاشک شقایق وقتی و داد گوش را او هایحرف تمام سکوت در اردشیر

 : گفت کردمی پاک

 و ریب بهتره گفتم بهت رفتمی داشت نیلوفر وقتی باشه یادت اگه اما کنم؛ سرزنش رو تو ندارم قصد من عزیزم -

 .ببینی رو ایصحنه همچین خواستنمی دلم چون. کنی صحبت باهاش

 داشتید؟ خبر شما که اینه منظورتون: پرسید تعجب با شقایق

 .بود دیده بشه پیاده ماشین از باردارش خانم کردهمی کمک داشته وقتی رو آقا این نیلو بله،: اردشیر

 نگفتید؟ من به چرا پس: گفت دلخوری با شقایق

 از و شد پشیمون دید رو صحنه اون وقتی. بشی خارج ایران از نیست قرار تو که بگه بهش تا بود رفته نیلو چون: اردشیر

 .ما پیش بیایی و کنی عوض رو نظرت تا کنم صحبت تو با خواست من

 بفرستی؟ ویزا من برای میکشه طول چقدر: پرسید برادرش از شرمندگی با شقایق

 ده؛ب انجام هم رو تو کار زود خیلی تونهمی کرد، درست رو مامان و بابا ویزای که وکیلی. نباش نگران: داد جواب اردشیر

 . کن صبر هفته چند فقط

 .رفت خواب اتاق به و برید را امانش گریه. بگیرد را خودش جلوی نتوانست دیگر شقایق
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 باشی؟ مراقبش تونیمی: گفت شبنم به نگران با اردشیر

 .مونمیم کنارش باشه الزم وقت هر تا من. نباشید نگران شما: گفت داشت کردنش پنهان در سعی که بغضی با شبنم

*** 

 .گذاشت میز روی را شیرینی جعبه کوتاه، سالم یک با و شد لیدا اتاق وارد امیر

 کشیدید؟ زحمت چرا. امیر عمو سالم: گفت و زد لبخند او دیدن با لیدا

 . کرد نگاه بود او بغل توی که را بچه و رفت تخت روی دختر به ای غره امیرچشم

 کار میکیه ما: گفت لیدا به و شد بلند چرمی صندلی روی از. است کالفه امیر که فهمید شناخت،می خوب را او که شهرام

 .گردمبرمی شد تمام که کارم. بخوابی هم تو تا ببره رو بچه پرستار میگم االن. داریم

 تراحتاس خونه برو. پایی روی دیشب از کار، سر بری خوادنمی هم تو. باشه: گفت و کرد تر را اشپالستیکی هایلب لیدا

 .کن

 .شد خارج اتاق از و داد تکان او برای دستی شهرام

 . کرد پرستار به را نوزاد و مادر سفارش که شنید و رفت او دنبال به خداحافظی بدون امیر

 یرز و بگیرد خنک دوش یک برساند و خانه به را خود زودتر چه هر خواستمی دلش. نبود بند پا روی خستگی از شهرام

 .بخوابد نگرانی بدون ساعت هشت کولر

 اومدی؟ موتور با گرمه، خیلی: گفت و کرد باز را ماشین در شهرام. نزد حرفی هیچ بیمارستان از خروج تا امیر

  فهمیدم؟ چی بپرسی خواینمی: گفت او سؤال به اعتنابی امیر

 .میشم ناراحت دیرتر بگی دیرتر چی هر پس. نداری خوبی خبر پیداست اتقیافه از اما میخوام؛ که معلومه: شهرام
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 این هب سرییه دفتر برم منم. کن استراحت خونه برو خوایمی: گفت و گذاشت او شانه روی دلداری برای را دستش امیر

 .کنیممی صحبت هم با میام شب. بزنم هابچه

 امیر؟: گفت ببندد را در اینکه از قبل و شد ماشین سوار شهرام

 جانم؟: امیر

 کرده؟ ازدواج کی با: پرسید نگرانی با شهرام

 کرده؟ ازدواج گفت کی: گفت و زد گره را ابروهاش امیر

 .گرفت جان میافتد آب درون به خاک روی از که ماهی مثل شهرام

 نکرده؟ ازدواج -

 .نه هنوز فهمیدم من که جااون تا: امیر

 پکری؟ تو چرا پس: پرسید شهرام

 .زنیممی حرف میام شب: رفت طفره امیر

 نم شب تا بگو االن: گفت و گرفت رفتمی موتورش سمت به که را او دست بود، شده تمام تحملش دیگر که شهرام

 .میمیرم

 ماا کند؛می تر پیچیده هست که این از را شهرام اوضاع میزند که حرفی دانستمی. کرد نگاه شهرام به و ایستاد امیر

 ... میکنه کار بیمارستان این توی اون: میگفت او به را حقیقت باید نداشت، ایچاره

 ناراحتی؟ این خاطر به کنه؟می کار جااین شقایق کنه؟می کار: پرسید نگرانی با شهرام

 .شد خبر با لیدا زایمان از امروز: گفت و زد دریا به را دل امیر

 فهمیدی؟ کجا از تو نه؟ وای: گفت و زد سرش تو دستی دو شهرام
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 .داد بهت فحش تا هزار ماشین به برسن تا دوستش. شده داغون حسابی. دیدمشون خونه رفت دوستش با وقتی: امیر

 .کنم عوض ولباس بگیرم دوش باید خونه، میرم من: شهرام

*** 

 شقایق. زد حرف کسی با شبنم. پراند بود افتاده هم روی هایشچشم تازه خواب، قرص با که را شقایق خانه، در زنگ

 .خونه روب اومده دکتر اگه شبنم: شد بسته و باز آپارتمان در که شنید اما کند؛ باز را سنگینش هایچشم توانستنمی

 بیدار اشگوشی آالرم با صبح هفت ساعت. رفت خواب به دوباره شقایق. نیست آنجا کسی که داد نشان آپارتمان سکوت

 .ندارد را آن نگهداری توان اشسینه قفسه کرد حس که طوری. تر سنگین قلبش اما بود؛ سنگین سرش. شد

 چشمه ارانگ کرد؛نمی گریه دیگه. رفت حمام به کند بیدار را شبنم اینکه بدون. کرد روشن را کتری و رفت آشپزخانه به

 .ردک درست مهربانش دوست برای مفصل ایصبحانه و کرد خشک را موهایش پوشید، لباس. بود شده خشک اشکش

 هم شاید شده؛ نگران خیلی احمدی دکتر بود مطمئن شقایق. کرد صحبت تلفنی کسی با. شد بیدار تلفنش زنگ با شبنم

 .پرسیدمی را او حال شهیدی دکتر

 شیفتی؟ امروز: پرسید تعجب با شقایق. بود پوشیده لباس شد، خارج اتاق از جوان پرستار

 .برمیگردم زود و پایین میرم. نه: گفت و بوسید را او گونه شبنم

 مالحظه از شقایق. کند دعوت را او خواستنمی شبنم و بود آمده او دیدن برای احمدی دکتر. بود درست شقایق حدس

 .نشست تاپش لپ جلوی و زد لبخند شبنم

 .کرد باز را آن بااشتیاق. بود گذاشته برایش تصویری پیام یک اردشیر

 خودم هایچشم با خواممی. بود ساعتی هر بگیر، تماس من با شدی بیدار وقت هر. خوشگلم کوچولوی خواهر سالم -

 دوستت. میدیم توضیح براشون رو چیز همه اومدی وقتی. نگفتم چیزی مامان و بابا به من درضمن. خوبه حالت که ببینم

 .دارم
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 .کشید دست مانیتور روی برادرش نگران تصویر به شقایق

 .مردم من باراین که تفاوت این با. دادم دست از تو مثل رو عشقم هم من. تویی فهمهمی رو من حال که کسی تنها -

 .ارمذنمی من یعنی. بشه خان اردشیر مثل هم تو سرنوشت نیست قرار: گفت که پیچید گوشش توی شهرام صدای

 جوان به دستپاچه برخاست. بود ایستاده او جلوی زیبا و آراسته شهرام میدید خواب شاید برگشت؛ صدا سمت به شقایق

 .کرد نگاه

 تو؟ اومدی چطوری: پرسید

. روبزنم هامحرف همه دارم وقت ساعت یه فقط و کرد باز برام رو در االن خانم شبنم. بودی خواب اومدم دیشب: شهرام

 .بیرون بندازدم تا میاد بعد

  کردی؟ پیدام چطوری: داد قورت را لبخندش شقایق

 .بودت دیده مجید دادی،می کشیک نمایشگاه جلوی دوستت با وقتی: شهرام

 .شد سرخ شقایق

 راتب بذار کنممی خواهش اما کردم؛ ناراحتت خیلی دونممی. هستی عصبانی دونممی: گفت و رفت سمتش به شهرام

 .بدم توضیح

 هر: گفت و زد تلخی لبخند کرد، نگاهش شهرام. بایستد بود که جاهمان او تا برد باال را دستش شقایق اما شد؛ تر نزدیک

 .میدم توضیح برات صداقت با مادرم و پدر پاک ارواح به خودت، جان به. بپرس خوایمی چی

 .بود هویدا چشمانش در او کالم صداقت. آمد کوتاه شقایق

 باشید؟ تون رسیده نو نوزاد و همسر پیش نباید االن مگه: شایق

 .مباش کنارشون دیگه من که نیست نیازی. رسیدند دیشب مادرش و پدر: نشست صندلی نزدیکترین روی شهرام
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 باشه؟ کامل قدرهمین توضیحاتتون همه قراره: کرد خم طرف یک به را سرش شقایق

 به رو بدبخت زن یک که بشم؟ دار بچه ندارم دوستش که زنی از که پستم قدراین من کردی؟ فکر چی: خندید شهرام

 امهشناسن این دل، این بستر، اون خونه، اون. عزیزم نه برم؟ بسترش به دیگه یکی عشق با و بیارم در خودم همسری

 .داره حرمت سفید،

 منتظر سکوت در اما کرد؛ نگاه آن سفید صفحه به خجالت با شقایق. گذاشت میز روی و کرد باز را اششناسنامه

 .ماند او بیشتر توضیحات

 بشینی؟ خواینمی: گفت و داد نشان او به را خودش جلوی صندلی شهرام

 .بافت هم به را هایشدست بود ایستاده که طورهمان شقایق

 :داد ادامه شهرام

 چند نای. اونه مال بچه ندونه همسرش اینکه برای اومد ایران به. بود باردار شد جدا آلمانیش شوهر از وقتی داییم دختر -

 و داییم دیشب. نکرد قبول اون اما کنه؛ آشتی اشبچه پدر با تا گردونن برش کردن سعی خیلی مادرش و پدر ماه،

 هب کنه راضی رو من تا کرد کارها خیلی که دارم قبول باشه. هستن شوننوه و دختر مراقب هااون حاال و اومدن همسرش

 ورمخمی قسم اما خورده؛ بهم ما رابطه که بود فهمیده. نکنن اصرار برگردوندنش برای دیگه تا منه، مال بچه بگم همه

 .بکنم رو کار این نرسید فکرم به هم لحظهیه حتی

 جات و کنه بیرون قلبم از رو تو تونهنمی کسهیچ. هستی دنیا این مهم زن تنها تو: گفت و ایستاد شقایق جلوی برخاست

 .شده تنگ برات دلم...  بگیره رو

 بغل ار او و کرد طی را مانده باقی فاصله شهرام بود، خوبی نشانه این. ایستاد همانجا شقایق شد، نزدیک او به قدم یک

 .برد باال را سرش و گذاشت او گرد چانه زیر را دستش. کرد

 .تنت گرمی برای. شده تنگ سیاه هایچشم این برای دلم -
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 :کرد زمزمه گوشش در. داشت عشق شیرین طعم بوسید؛ اجازه بدون را هایشلب

 . شده تنگ طعم این برای دلم -

 :گفت و گذاشت او سینه روی را دستش شقایق

 !کردی رد رو من تو -

 .کرد نوازش را موهایش شهرام

 .کردم غلط -

 .کنم ازدواج خوبی آدم با من امیدواری گفتی پدرم به: گفت و خندید شقایق

 : کرد زمزمه و چسباند محکمش سینه به را سرش

 .کردم غلط -

 .کرد حلقه او دور را هاشدست شقایق

 ... دیگه باریه اگه -

 .بست طوالنی ایــوسه بـ با را لبش شهرام

 .نداری اجازه تو: گفت و کشید عقب را سرش شقایق

 .بده اجازه پس خب: شهرام

*** 

 : زد غر بود رفتن آماده پوشیده، لباس او. نشست زانو چهار تخت روی شقایق

 !عسل هفته نه عسل، ماه میگن -
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 و زنممی سر میرم. زده زنگ بار هزار هفته دو این توی. مونده تنها دست امیر عزیزم: برداشت را موبایلش شهرام

 .برمیگردم

 کنی؟ کارچی خوایمی الدن پیش بره اون اگه: کرد ناز شقایق

 ندیده؟ رو الدن ماهه چند دونیمی. نمیره بیشتر هفته یک اونم. نشو خلق کج: شهرام

 .نرگسه تقصیر همش هااین: کرد اخم شقایق

 .زد سرخش هایلب به ایــوسه بـ و شد نزدیک صورتش تا کشید را موهاش. نشست کنارش شهرام

 ما بازم موند،نمی دخترهاشون از یکی کنار کدوم هر و شدندنمی جدا هم از خانفریدون و نرگس اگه حتی: شهرام

 .کنیم منع رفتن از رو امیر تونستیمنمی

 و نالد ببین. نیستم خوشحال کنه زندگی الله با تا شده جدا شوهرش از سن این توی نرگس اینکه از من: شقایق

 دختره عروسی از سالیه میذاشت کاش. نیست رسمش این! مونده ایتالیا توی خودش کانادا، فرستاده رو شوهرش

 .داره تاثیر تو و من زندگی روی تصمیماتش هنوز حتی! کنه کنترل بیچاره نیلوی مثل هم رو الله کردمی شروع بعد بگذره،

 .خورد زنگ شهرام تلفن

 .میام دارم عمو سالم: شهرام

 .میدم مرخصی بهت سالیه تا بیاری، برام خوشگل نوه تا دو بدی قول اگه: رضا عمو

 دریاچه در را لذیذی ماهی آسمان، از که عقاب یک مثل نگاهش شد؛ سرخ هایشچشم طالیی رنگ. زد لبخند شهرام

 .بست را هاپرده ریموت با و انداخت تخت زیر را گوشی. دید لبش کردن تر موقع را شقایق زبان. کند،شدمی شکار

 .پیچید عشقش النه سقف زیر شقایق خنده صدای

*** 
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 شد آخر یار فرقت شب و هجران روز

 شد آخر کار و اختر گذشت و فال این زدم

 فرمود می خزان که تنعم و ناز همه آن

 شد آخر بهار باد قدم در عاقبت

 گل گوشه کُله اقبال به که ایزد شکر

  شد آخر خار شوکت و دی باد نخوت

 غیب پرده معتکف شد که امید صبح

 شد آخر تار شب کار که آی برون گو

 دل غم و دراز هایشب پریشانی آن

 شد آخر نگار گیسوی سایه در همه

 هنوز ایام بدعهدی ز نیست باورم

 شد آخر یار دولت در که غصه قصه

 باد پرمی قدحت نمودی لطف ساقیا

  شد آخر خمار تشویش تو تدبیر به که

  خویش دل از دهم آفاق به نور این از بعد

  شد آخر غبار و رسیدیم خورشید به که

  را حافظ کسی نیاورد چه ار شمار در
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  شد آخر شمار و حدبی محنت کان شکر

 

 پایان

 . بود رمان این نوشتن برای من مشوق اول روز از که ناهید، عزیزم خواهر به تقدیم

 ماا داشت؛ زیادی هایکاستی که دونممی و بود من رمان اولین این خوبم، دوستان. مهربان همراه دوستان از سپاس با و

 .کردید تحمل رو هااون مدت این درتمام که شما بزرگواری به دلخوشم

 عزیزی دوستان تونستم البته و بزنم محک رو قلمم تا داد، من به رو فرصت این که سپاسگذارم هم دانلود نگاه انجمن از

 کنار در ور همراهان شما هم باز بعدی هایرمان با اینکه امید به. کنم پیدا هستید نویسنده یک گنجینه که رو شما همچون

 .باشم داشته خودم
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :
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