
 

 
1 

 

 

 

براي خواندن رمان هاي بيشتر به  .اين رمان درسايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است

 .سايت ما مراجعه کنيد

 

  /:novelcafe.ir/https/                             سايت :

            https://forum.novelcafe.ir/                انجمن :

  https://t.me/novelcafe_ir                    کانال :

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir


 

 
2 

 که آمد می چشمانش و سر به فشاري چنان آن.بود شده مشکل برايش نيز کشيدن نفس.ميکرد درد شدت به سرش

 آسمان و زمين ميان گويی. بود گيج.ميکرد درد شدت به صورتش استخوان.دکن باز را چشمانش نميتوانست حتی

 باشد کرده تجربه را دردي چنين روز آن تا که آورد نمی ياد به.است آمده سرش يیالب چه نميدانست.است معلق

 به اش سينه.ميکردند جدا سرش پوست از را ها آن داشتند بالق با گويی. ميکرد درد موهايش تک تک ريشه.

 تا داد فشار هم روي به را چشمانش.بود گرفته را گريبانش امان بی دردي و ميرفت پايين و البا نفس هر با سنگينی

 نمود بدتر را وضعيتش دهان کردن باز. کرد اي هالن و داد دست از طاقت.نمبداد را اجازه اين او به درد اما بخوابد

 رهايی براي شالت درذ. ماند معلق فضا در آهی چون بود کرده رفص آن براي را نيرويش تمام گمانش به که اي هالن.

 صداي شدن نزديک با همراه خوش عطري بوي. شکست را اطرافش سکوت که شنيد را هايی قدم صداي درد آن از

 اما بخواهد کمک و بزند فرياد ميخواست. است کنارش در کسی چه و کجاست نميدانست. رسيد مشامش به ها قدم

 و خود کنار در را غريبه حضور.لغزيد پايين به چشمش ي گوشه از اشکی ناتوانی شدت از. کند باز هاند نتوانست

 نتوانست هم باز کند باز چشم خواست. کرد حس بود خوابيده آن بر که تختی روي را او سنگسنی بعد اي لحظه

 اشاره انگشت. گرفت را ستشد مچ ديگر دست و کرد پاک را اشکش مهربان و گرم دستی. ميکرد زق زق صورتش.

 . واداشت ديگر اي هالن به فکش درد وجود با را او و کشيد تير درد از اش

 . " نبود حواسم آخ آخ": گفت صدايی و شد کشيده عقب فاصلهالب دست

 من صداي ؟ آيلين بيداري":  پرسيد صدا.ميگرفت را نبضش داشت احتياط با مرد انگشتان. بود مرد يک گرم صداي

 . " ؟ ميشنوي را

 . " ؟ داري درد":  پرسيد مهربانی با صدا.شد ظاهر چشمش گوشه اشکی قطره پاسخ جاي به

 "...  برس دادم به. ميکند فلجم دارد گبله: بزند فرياد ميخواست

 " ؟ کنی تحملش ميتوانی":  گفت. بدهد تشخيص توانست غريبه که بود "آره" شبيه چيزي مشالک تمام اما

 "! نه":  گفت و گريست ندانهدردم بار اين

 . ميکنم ساکتش نالا. فهميدم.  باشه _

 را سوزنی سوزش بعد اي لحظه و پيچيد مشامش در کلال تند بوي. شد نزديک دوباره بعد اي دقيقه و دور او حضور
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 " ميشود آرام دردت ديگر ي دقيق چند تا ": ميگفت که گرفت قرار او مهربان دستان ميان دستش.کرد حس

 اشک چه":  داد ادامه شوخ و مهربان پدري لحن با و کرد ريشخندي غريبه.شد زدوده صورتش از دوباره ها شکا

 درد طور اين ها شيطنت جور اين الدنب که باشد يادت بعد دفعه تا کنی تحمل را درد اين مجبوري!  آرام آرام!  هايی

 "! ؟ است درست. اي کرده را شيطنت اين که بودي يدهالم تنت به را درد اين پيه هم تو مطمئنم. دارد وجود هم ها

 هم درد اين منظورش اگر حتی اما. ميگويد را بدنش درد شايد کرد فکر.ميکند صحبت چيز چه از غريبه نميدانست

 ! خيلی....  داشت درد.آورد می بند اش سينه در را نفس و بود آزازدهنده درد. نداشت شوخی و خنده جاي الاص بود

 موهاي نوازش. آورد بدست را خود کامل هوشياري نميتوانست اما. ميشد بيشتر اش گريه دردش يافتن تشد با

 ميگفت که ميرسيد گوش به دور از نوازي گوش يیالال چون او صداي.بود دلنشين برايش درد وجود با سرش

 . بده گوش من به. کرد واهیخ حس بيشتر را درد بدهی آن به را حواست بيشتر قدر هر.نکن فکر دردت به گآيلين:

  تصميم برايش است زود کمی ميدانم. بکنيم بايد چه کريسمس براي الامس که کنيم فکر اين به ديگر هم با ميخواهم

 قرار نبود يادم آه! ...  کنيم خرج پول نيست زمال که کردن فکر براي. ندارد ضرري که ريزي برنامه اما. بگيريم

 ميدانی/  است چطور شعر با ات ميانه تو. کنيم مشاعره هم با بيا!  ميشود تازه تو دل غدا.بزنيم حرف پول از نيست

 بگيرم ياد را روز هاي شعر از هايی چيز که ميکنم شالت خيلی نالا. نداشتم خواندن شعر استعداد بچگی از الاص من.

 بچگی در وقتی. است گذشته من از سنی ديگر. ندارد هم شکايت جاي بتهال. نميشود آه...  اما بسپارم ذهنم به و

 ميتوانی حتما ؟ ميتوانی هم تو. بخوانند شعر ميتوانند خوب ايرانی هاي دختر ميگويند!  ميتوانم الحا چطور ام نتوانسته

 "! ....  آوردي بدشانسی کمی بار اين ميرسد نظر به اما!  هستی اصيل ايرانی يک تو.

 لحظه به لحظه او صداي شنيدن با مسکرد حس درد سر وجود با اما. کند درک را او هاي حرف نميتوانست درست

 صداي به را حواسش تمام بايد فقط. ميکرد فکر درد به نبايد. بود او با حق اينکه مثل.ميشود تر کمرنگ دردش

 . شود دور ناتوانی و درد اين از تا ميسپرد زيبايش گوشنواز

 کمتر ديگر پس اين از و رسيده راه از پاييز.بود نموده دلنشين را واه و خيس را زمين بود باريده که شديدي باران

 بود مداوم هاي باران همين.بود سرزمين اين هواي عاشق او اما.بود متنفر هوا اين از مادرش.بود پيش در آفتابی روز

 را سرش. مينمود لذت غرق و مينشاند آفتاب نور زير در طبيعت زيباييهاي تماشاي به خودشان ي خانه در را او که
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 پوست حسرت با زن. مينگريست را او که ديگري زن از غافل. مينمود تماشا را بيرون و داده تکيه اتوبوس شيشه به

 جوان دختر موهاي. گذراند نظر از ميدرخشيد اتوبوس داخل روشنايی زير اي لکه هيچ بدون که را او روشن و صاف

 در را جذابيت رنگ صورتی لبهاي با باريک و فرم خوش بينی. داشت همخوانی اش عسلی چشمان با و بود اي قهوه

 زن برخاست جا از دختر و کرد توقف اتوبوس وقتی.اش عروسکی ي چانه آن مثل درست. بود کرده کامل صورتش

 اتوبوس حرکت از قبل. شد متنفر خودش از لحظه يک براي و کرد مقايسه خود تنومند هيکل با را او باريک قامت

 با بود نشده زن نگاه سنگينی متوجه حتی هنوز که دختر. کند او از دل بعد و کرد تماشا را دختر بار آخرين يبرا

 و کرد سربلند وقتی اما. برد يادش از را نگرانی و ترس اي لحظه براي هوا خوش بوي. کشيد عميقی نفس سرخوشی

 بود کرده روبغ تازه خورشيد.کند عجله بايد که آمد يادش داد بيرون را نفسش

 اين با اما بود؛ کرده غروب تازه خورشيد.کند عجله بايد که آمد يادش داد بيرون را نفسش و کرد سربلند وقتی اما

 زود بايد. افتاد راه به عجله با و کرد اش بارانی جيب در را دستهايش. بود شده تاريک پيشتر خيلی هوا ، ابري آسمان

 .ميبرد زيادي زمان برگشتن هم فاصله اين با. رود می اندي و اسما خانه به که بود نداده خبر سودابه به. گشت می بر

 اينجا به دهد، انجام دانشگاه در توانست می که را کاري. شد عصبانی خودش کاري فراموش و فکري بی از دوباره

 بگيرد را هايش کتاب و بيايد را راه اينهمه نبود مجبور الحا شود، بيدار خواب از موقع به توانست می اگر. بود کشانده

 براي را دو آن هاي کتاب ليست بايد صبح فردا اما شد؛ می پشيمان حتما رفتن از ، نبود پيتر خاطر به اگر طور همين.

 روشنايی که پيچيد ديگر فرعی خيابان يک داخل ، سکوت و تاريکی در بود داده ديروز را قولش. برد می پيتر

 وحشت به را او اندکش

 .داختان

 با داشتند هم بازوي در بازو مردي و زن.بيندازد نگاهی و برگردد کرد وادارش سرش پشت در هايی قدم صداي

  را صورتشان که نبود آنقدر روشناييی. بچسبند همديگر به که بود واداشته را انها سرما.آمدند می او از فاصله

 سرعت از نميدانست.ميزد شدت به آيلين قلب و بود گرفته دلشوره اينهمه با. فروريخت ترسش اما بدهد؛ تشخيص

 به که احمق اينقدر و است فراموشکار اينقدر که فرستاد لعنت خود به. هيجانش و اضطراب از يا است قدمهايش

 اش شانسی بد از.  آمد می بعد ساعتی سودابه، با و ميماند بايد. ميرود پيش خلوت خيابانهاي در موقع اين تنهايی
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 به ها خانه در نيز را عاشق مردم از بسياري و بود واداشت ها خانه به رسيدن براي شتاب به را مردم هوا سردي

 بيشتر ترسش ميرفت، پيش ساکت خيابان ان در هرچه.بود نموده دعوت شوفاژها و بخاريها گرماي کنار در نشستن

 باروشنايی که کرد ها خانه به نگاهی. نميزد بيرون اي خانه هيچ از صدايی هيچ. شود تمام نميخواهد راه گويی. ميشد

 .بودند شده نما قرمز آجرهاي با طبقه يک هاي خانه تمام. کرد می مالاع را خانه داخلی اوضاع هايش چراغ تاريکی يا

 چند. بود شده مشخص کوتاه هاي ديوار و تيز نوک و بدارالق فلزي هاي نرد با نيز ها خانه از يک هر کيتالم حدود

 تا ميکرد سرگرم را خود ها خانه تماشاي با همانطور داشت.  بود شده پارک سرهم پشت خيابان کنار در لاتومبي

 کشيد کوتاه فريادي ترس از.  پريد بيرون اي سايه ناگهان مقابلش تاريکی از که رسد پايان به فرعی و تاريک خيابان

 . پيچيد گوشش در مستانه اي خنده صداي.  بکند يکار هيچ نتوانست و آمد بند زبانش لحظه يک براي. پريد عقب و

 :گفت و خنديد دختر. آشنا و... بود زن ويک مرد يک صداي

 !ترسيدي؟ بل -

 چه اينجا اينها خدايا آه:  يدالن دل در. بوند بتی و کسال. آمدند بيرون تاريکی از ها سايه ، کند شناسايی را او ذهنش تا

 .ميکنند؟

 سندي به که شنيد آنجا حتما و بود نشسته دانشگاه غذاخوري در کنارش که يادآورد به را یبت زود خيلی الهمانح در

 !ديگر خرابکاري يک باز: کرد فکر خود با. برود ديدناسما به بايد ميگفت

 تو...  بل هی...  بل:  گفت و امد جلوتر ميپوشاند، صورتش در را اعتياد از ناشی هاي کبودي که سياهی ارايش با بتی

 ميترسی؟ هم

 .بترسی است بهتر.  است خوب: گفت کسال

 کسال که برود خود راه به خواست. نشود درگير انها با که بود نهالعاق.  هستند خورده زخم مار مثل ميدانست

 .نيست کار در فراري بار اين. نه ديگر بار اين: گفت ، باشد ارام ميکرد سعی که اي خنده با و شد سد جلويش

 شود طرف انها با نميتوانست. کرد کار به شروع زود مغزش.  شد مشت او دست تانانگش که ديد

 دويدن به شروع حرکتش مسير فالمخ جهت در ناگهان و کند جیالح مغزش فرمان تا کشيد طول فقط لحظه يک

 با.  ندکشيد قد مقابلش در ناگهان ، سرش پشت عاشق و لرزان زوج.  کند کمک او به نتوانست هم فرار اما. کرد
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 را او و کردند باز هم از را دستانشان.  بودند ايستاده شيطانی اي خنده با که بشناسد را نيسا و جانی توانست وحشت

 با مقابل خانه. بخواهد کمک تا خيابانچرخيد و ها خانه سوي به نگاهش.نمودند محاصره ، افتاده تله در صيدي چون

 دست در گنجشکی قلب چون قلبش. بود رفته فرو تاريکی در الکام رس پشت خانه و بود روشن فروغ کم چراغی تک

 هم از بود شده قفل ترس از که را فکش بتواند اينکه از قبل اما ؛ ميزد فرياد بايد. نداشت فرار راه. ميزد سينه به صياد

 هم به را شالح و نشست دهانش روي ، او عرق از خيس دستان. گرفت را او و برد هجوم سويش به جانی کند، باز

 هوسناک صداي با و کرد اش اي قهوه موهاي ميان در سر اي خنده با جانی اما ؛ بيايد بيرون دستش از کرد التق. زد

 .ارام...  ارام بل: گفت ميکرد بيشتر او وجود در را خوف که

 !ميشوي خوشگلتر ميترسی وقتی.  بترس بل: گفت. کرد انها کشيدن به شروع و گرفت را موهايش نوک بتی

 همچنان رحمی بی با بتی. شد گم انها خنده صداي ميان در ميشد، ناشی موهايش شدن کشيده درد از که او هالن

 اشکش نيسا. نشست چشمانتش در اشک درد شدت از. ميکشيد بيشتر لحظه به لحظه و گرفته چنگ در را موهايش

 "...ايم نکرده کاري هنوز که ما! است گرفته اش گريه نشده چيزي هنوز اين هی": گفت و گرفت او صورت روي رااز

 ان در هم باز ميکنی فکر! نشوي؟ دلخوش ات قيافه اين به ديگر که بکنم کاري ميخواهد دلت "گفت خنده با بعد

 "!عوضی؟ باشی داشته را بل اسم ميتوانی صورت

 اينجا به وقت هيچ و ميماندي خودت خوکدانی ان در بود بهتر.  سياهی کله خوک يک تو ":گفت کسال

 .بيايد سرت است ممکن يیالب چه نکنی گوش حرفهايم به اگر که بودم گفته هم القب.  نميگذاشتی قدم

 ".اندازيمش می رودخانه در هم بعد. ببريم بيخ تا بيخ را سرش بايد من نظر به":گفت جانی

 "!ميشود ديدنی خيلی اش کرده باد صورت واي "وگفت کشيد خود سوي به بيشتر را موهايش اي خنده با بتی

 که رسيدم نتيجه اين به. نميشود يتالح خوش زبان تو " گفت و بود کرده پنهان را عصبانيتش که اي خنده با کسال

 زندگی داري کشور اين در که همين.کن گم اينجا از را گورت که کنم فرو بوگندويت کله در را حرف اين بار اين

 باشد يادت اينهم ميفهمی؟.  نيست تو مثل هايی الاشغ براي دانشگاه. بدهی تکان را دمت سگ يک مثل بايد ميکنی

 و ميبريدم را سرت حتما وگرنه گذشت؛ خير به بار اين. نکن فضولی وقت هيچ نيست، مربوط تو به که کارهايی در

 ."...ميزدم خانه ديوار به اسب سر مثل
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 پشت از اي خنده با جانی. شد الدو زمين روي جانی دستان انمي از ضربه و درد شدت از. زد شکم به مشتی ناغافل

 ".شد خفه ديگر الحا "گفت و امد بيرون او سر

 جانی دستی پشت وقتی اما. ميشود هوش بی درد شدت از کرد حس. شود صاف کرد وادارش و راگرفت بازويش

 .بشود هم ربيشت ميتواند درد که فهميد ، کوبيد سرش پشت ديوار به را او ، صورتش روي

 با حق. شد اضافه آن به هم لگد ، افتاد زمين به وقتی و گرفت باريدن سرش بر کشيده و مشت باران بيايد بخود تا

 نميتوانست حتی که مينشست تنش و سر بر دردناکتر ديگري از پس يکی و سرهم پشت انچنان ها ضربه. بود جانی

 . ميدهد دست از دارد را توانش ديگر کرد حس که خورد کتک چقدر نميدانست. بزند فرياد و کند باز را دهانش

 روي مشت. آيد می صورتش طرف به که ديد را مشتی ، شد باز چشمانش تا و کرد بلند را او که شد دستی متوجه

 جايی به شدت به سرش که فهميد قدر همين. نمود زايل او در را حواسش و هوش مانده پس و نشست اش بينی

 ...آورد بند را نفسش ، خورد اش سينه روي که ديگر لگدي. سوخت شا شانه و خورد

 .پيشين بار شدت به نه اما داشت؛ درد دوباره. کرد پرتاب بيداري به بيهوشی و خواب مالع از ناگهان درد شدت

 و ميکند درد بدنش تمام چرا ميدانست الح. ميرفت پايين و الب درد با اش سينه و ميداد آزارش همچنان صورتش

 اي، گوشه از بخشی لذت خنکی.  ميکرد بيشتر وجودش در را درد همين، گويی و است آمده سرش بر يیالب چه

 باز. افتاد می کار به داشت حواش و هوش کم کم. ميداد ازارش گرما و بود داغ تنش. ميکرد نوازش را صورتش

 فارسی مرد که اورد خاطر به تازه. افتاد هغريب ياد به.  ميرسيد مشام به و بود پراکنده هوا در خوش عطر همان

 شالت. ميکرد باز چشم بايد دانستش براي ميشناخت؟ را او ايا. بود کرده خطاب آيلين را او حتی و ميکرد صحبت

 .واداشت هالن به را او و کرد سرپيچی فرمان ازاين بسيار دردي با چپش چشم اما کند؛ باز را چشمانش نمود

  محو و تار مقابلش اي لحظه. نبود ديدن به قادر ، بود شده باز که نيز راستش چشم و کند باز ار خود چشم نميتوانست

 نکشيد طول بيشتر اي لحظه. درآمد اشکش و کشيد درد سر از آهی. ميگرفت شکل چيز همه ، بعد اي لحظه و ميشد

 .است شده نزديک او به که ميداد نشان مرد عطر بوي.آمد سويش به اتاق گوشه از غريبه آن پاي صداي دوباره تا

 که شادي با نيز مرد. گرفت اش گريه ديدن يالخوشح از اختيار بی ، ديد بود، شده خم رويش به که را او سايه وقتی

 "!کردي باز چشم ، ببين رو اينجا هی "گفت ميزد موج مشالک در
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 "است؟ چطور تالح " پرسيد و نشست تخت روي کنارش در بعد

 دقيق بتواند که نبود انقدر تاق نور. نميشناخت و بود نديده القب را او. گرفت شکل ذهنش در او از نجوا مردي چهره

 "است؟ ايرانی يک هم او "کرد فکر.  ميکند صحبت فارسی که ميفهميد را اين اما بدهد، تشخيص را چيز همه

 ميشنوي؟ را صدايم آيلين -

 "هستم؟ کجا من "پرسيد ناکش درد فک ن ميا از زحمت به و زد هم به را چشمش

 !من خانه -

 چرا؟ -

 می يادت.  بودي افتاده ام خانه جلوي! مانده راه در! هستی سبيل ابن "گفت و گرفت شيطنت رنگ غريبه مرد لحن

 "آيد؟

 ياد به بود، کشيده ضربه هر با راکه دردي دوباره ميتوانست تی. جزئيات ريزترين رابا چيز همه. اورد می ياد به

 درد هم هنوز "پرسيد و کرد پاک را ان مهربانی با غريبه.  لغزيد پايين چشمش گوشه از اشک دوباره. وردبيا

 "داري؟

 ...بله -

 اي خورده مسکن مدت اين در کافی اندازه به. کنی تحملش بايد.  کنی تحمل را ان ميتوانی امروز فکرميکنم ولی -

 .تشنه -

 .است خوب اين! شکر را خدا خوب -

 دراز راحت و گرم رختخوابی در.  تابيد می اتاق گوشه از نامعلوم منبعی از نوري.کرد ترک را اتاق و خاست بر مرد

 هم گرسنه که ميکنم فکر مدت اين از بعد "گفت و شد وارد که ديد شير ليوانی با را او بعد اي دقيقه.بود کشيده

 ".هستی

 چون شد بدتر کار و گزيد دندان به لب درد از. بخورد جم جايش از نتوانست حتی اما بکشد؛ ترالبا را خود کرد التق

 :گفت. کند اذيت را خودش و بخورد تکان ان از بيش نگذاشت غريبه. بود ديده آسيب نيز لبش

 .کنم کمکت من بگذار.  کن صبر هی هی -
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 .کرد جدا تخت از اندکی را او تنرمی به و کرد اش شانه زير دست مهارت با و گذاشت پاتختی روي را ليوان

 غريبه. افتاد هالن به درد از آيلين همه اين با. کرد درست مناسبی جاي برايش و گذاشت پشتش شیالب فاصلهالب

 ."نگيرد درد که نمانده بدنت در میالس جاي چون ؛ ندهی تکان خودت به است بهتر "گفت و نشست کنارش

 چون ديگر اما ميديد، تار گرچه راستش چشم بعد کمی. کرد حس لذت با را ان خنکی و نوشيد جرعه جرعه را شير

 ".نميشود باز... چپم چشم "گفت نگرانی با. نميشد خاموش و روشن تبليغاتی چراغهاي

 .است کرده ورم حسابی چون ؛ عزيزم ندارد تعجب -

 باز از مانع کشف درد. است صبح سپيده ميرسيد نظر به. افتاد او سر پشت پنجره اندک روشنايی به مرد از نگاهش

 "هستم؟ اينجا که... است ساعت چند... من "پرسيد. ميشد دهانش راحت کردن

 بتهال. ميگذرد مان آشنايی اولين از روز سه امروز ميدانم اما ، نميدانم را ساعتش "گفت چشمانش در اي خنده با مرد

 ".روز سومين شروع

 .است شده نگران حتما الحا تا. افتاد سودابه ياد. باشد کرده سپري بيهوشی در را مدت اين تمام که نميشد باورش

 قالاخ ان با سودابه. باشد کرده مراجعه هم پليس به سودابه الحا تتا بسا چه ميگذشت شدنش ناپديد از دوروز

 نيز را بيچاره نيلوفر و است برگشته خانه به نااميد و سرزده ميزد حدس و بود مجاز که هرجايی به الحا تا حساسش

 نشده ماندگار جايی در خبر بی شب يک از بيشتر وقت هيچ او. بدهد اش دلداري و بماند کنارش است کرده وادار

 با حتما نميشد او از خبري هم امروز اگر... کجاست که ميداد عالاط دو ازآن يکی به بود شده هرطور آن از بعد. بود

 .شد سرازير اشکش و گرفت ردد سرش ، خود فکري بی از دوباره. ميگشت شالدنب به پليس

 ...بيچاره نيلوفر و سودابه -

 "نه؟ ، است آيلين اسمت است؟ زياد دردت آيا آيلين "پرسيد نگرانی با غريبه

 "...آمده در جايش از انگار... بدنم تمام "يدالن. ميکرد تشديد را آن هم درد اسم

 "است؟ آيلين متاس. است رويش هم هنوز مشت جاي.  ميدانم "گفت و خنديد هم او

 بله -

 .گذاشت اش سينه قفسه روي زيادي يالتق با را دستش
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 اند؟ شکسته... هايم دنده -

 دوستت خيلی خدا. ميشود خوب استراحت با هم آن. است شده کوفته فقط. نداري شکستگی خدا شکر عزيزم نه -

 !نکنی شيطنتها اين از ديگر که بماند يادت که ميشود باعث اين. است داشته

 کيفت داخل وسايل به نگاهی شدم مجبور من "داد ادامه غريبه. نشد منظورش متوجه او که زد دار معنی لبخندي

 "هستی؟ دانشجو. بيندازم

 معنی برايت بيکاري که مرسی هم الفع شديدا دانشجوي يک ميرسد نظر به ، خوبه "گفت او و داد تکان را سرش

 "!بردار عادتت اين از دست و بگير رسد ديگر بار اين. داري بدي عادت! ندارد

 به آن با که نکردم پيدا آدرسی وسايلت در "گفت مرد. نبود مهم برايش الفع اما ؛ آورد نمی در سر حرفهايش از

 را انها حتما روز سه هستی؟ اينجا بده خبر خانوادهات به که بدهی اي شماره يا نشانی ميتوانی.  بدهم خبر ات خانواده

 در را من پدر بيفتد برايت اتفاقی اگر الحا.  دادم را خودم خانه آدرس هم بيمارستان به.است ندهکشا جنون به

 "!آورد خواهند

 زبان هم و بودن ايرانی خاطر به آيا. بود اش خانه در اکنون و کرده اطمينان او به کند خطري احساس انکه بدون

 نميتواند که ميداد را اطمينان اين او به که بود چشمانش هم شايد يا کند؟ اعتماد او به ميتوانست که بود او بودن

 ".نيستند اينجا ام خانواده... ام خانواده "گفت خرهالب.  بدهد آزارش و بکند شرارتی

 !آمد نمی وضعت و سر به الاص چون هستی؛ خانمان بی که نگو خدا به را تو فقط! يالع چه آه -

 .دانشجوهستم من... نه آه -

 که نداري را کسی. نميکنی زندگی که تنها دانشجو خانم ولی! ساعی و الفع دانشجوي يک. نکردم وشفرام بله -

 بشد؟ مهم نبودت و بود برايشان و باشد نگران برايت

 ".اند شده نگران حتما. دوستانم... چرا "گفت و نشست اشک به دوباره چشمانش ، دوستانش آوردن ياد به با

 خوابگاهی؟ دوستان -

 .خودمان آپارتمان در.. .نه -

 تلفن؟ شماره و آدرس -



 

 
11 

 گفت هم را هاپسن پوشاک فروشگاه آدرس خانه آدرس بر وهالع. بگويد دقيق را آدرس يالبدح وجود با کرد سعی

 ".است فروشگاه در سودابه... نباشد خانه شايد... شايد "کرد اضافه و

 را انها است ممکن. است زود کمی نالا "گفت. استبرخ جا از و کرد داشت ياد را تلفن شماره و آدرس غريبه

 ام صبحانه به هم تامن کنی استراحت کمی است بهتر. داد خواهم خبر انها به فرصت اولين در من ولی. بترسانيم

 ".برسم

 ".مديونم... شما به من. متشکرم... آقا "گفت آيلين کند ترک را اتاق اينه از قبل

 جانش به اي خوره چون کنجکاوي. داشت بدي حس آيلين.گذاشت تنها را وي ابیجو بدون و داد تکان را سرش او

 بوده نيز بيمارستان در که شد متوجه او مالک ميان از. اند آورده سرش يیالب چه بداند زودتر ميخواست. بود افتاده

 مرد اين به طورچ پس است؟ بوده بيهوش مدت اين تمام در يعنی. آورد نم ياد به چيزي هيچ او چطور پس. است

 نميدهد اجازه نفهمد، ماجرا علت که زمانی تا پليس که ميدانست کند؟ مرخص بيمارستان از را او که بودند داده اجازه

 .نيست مهم... است پليس يک خودش شايد "گفت و گذاشت هم روي را چشمانش. شود خارج بيمارستان از کسی

 ".ستا ايرانی يک...  و کرده کمکم که است اين مهم

 را اين.  نباشد شناسايی قابل که بودند آورده برسرش يیالب حتما. افتاد گريه به دوباره ، دارد الحا که اي قيافه فکر از

 شکر خدارا بايد.بود الح اين در او و بود روزگذشته سه.بکشد نفس راحتی به نميتوانست حتی چون بود مطوئن

 که ناسزايی هر. کند تحمل هوشياري در را درد اين بتواند نبود معلوم. است بوده بيهوش را مدت اين که ميکرد

 .نمود نفرين را انها و کرد نثارشان ميدانست

 داشت خواب. ميگويد چه که بفهمد درست نبود قادر اما ميرسيد؛ گوش به ديگر اتاقی از راديو گوينده دور صداي

 و کشيد بيرون خواب غرقاب از خودرا. ميشد نزديک داشت اتاقش به غريبه پاي صداي. ميبرد خود با اورا دوباره

 تحمل و بکشد دراز اينجا در خودش راحت الخي با نميتوانست. ميداد خبر سودابه به زودتر بايد. بيايد تا شد منتظر

 بی. ندارد خوبی سابقه که ميدانست خوب هم خودش. بزنند در آن و در اين به ناراحتی از نيلوفر و سودابه که کند

 "بودي؟ خوابيده "گفت و نشست او کنار غريبه. بود داده دستش کار بار اين ، آمد و رفت در هايش ینظم

 .نيست مهم... نه -
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 جواب من السو چند به که باشد خوب تالح انقدر الحا ميکنم فکر "گفت بعد و کرد نگاهش اندکی ترديد با مرد

 .بدهی

 "خوبم "ادد پاسخ آيلين. ميرسيد نظر به جدي اينبار نگاهش

 "هستی؟ معتاد! آيلين "پرسيد او

 "نه خدايا،... نه "گفت تعجب با. بدهد جوابی نتوانست که خورد جا چنان او حرف از

 اين با. شوم مطمئن ميخواستم. بودم کرده نگاه را تالب و دست. ميزدم حدس. است خوب"گفت و زد لبخندي مرد

 هم کلیال چی؟ کلال ببينم... کنند تست نخواستم هم بيمارستان در. است سخت خيلی مالناس از مالس تشخيص قيافه

 "نيستی؟

 نه و خورم... می خوک گوشت نه...نميکشم سيگارهم...  نيستم هم کلیال... نه "گفت و گريست. رنجيد او هايالسو از

 می کنارشان هم... رانبا در. ميخورد لباسشان به هم لباسم... ميدهم دست آدمهايش با ولی... اينجا ديگر... گوشتهاي

 "...ايستم

 چه نيستی کلیال و معتاد اگر بدانم که بودم کنجکاو فقط.کنم اذيتت نميخواستم.  نشوعزيزم ناراحت هی هی -

 "داشتی؟ دزدي و بيشتر پول به احتياجی

 دزدي من گفتی او به کسی چه هستم؟ دزد من ميکند فکر چرا ؟ ميگويد چه او "گفت خود به. شد شوکه هم باز

 "کنم؟ دزدي چرابايد الاص کردم؟

 ...من. اند آورده...سرم را الب اين...  هم خاطرهمين به... هستم دانشجو من "گفت و شد تبديل خشم به حيرتش تمام

 مدام من به شما که نميشود دليل اين... اما کردم؛ تشکر هم شما... از من ايد؟ گرفته اشتباه کسی... چه با را من شما

 ".نيستم دزد من. بزنيد مختلف يها تهمت

 فهميد و کرد گم را پايش و دست که بود او بار اين. خورد جا او عملال عکس از غريبه که برخيزد جايش از کرد التق

 . ميخواهم معذرت.  باشه "گفت. بماند جايش سر که کرد وادارش و گرفت را وي فاصلهالب. است نموده روي زياده

 "ميشوي؟ عصبانی زود اينقدر چرا

 شما الحا.ام نينداخته چيزي به اجازه بی نگاه يک عمرم تمام در من....چه؟ يعنی ميدانيد ميزنيد که حرفی آخر " غريد
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 و است گفته شما به را اين کسی چه نميدانم. دزدم اينکه.. همه از بدتر هستم؟...کلیال ؟ معتادم ميگويی من به داريد

 ".کنيد باور. است گفته دروغ...  خدا ب. است گفته دروغ اما است؟ گفته چرا

 .باش آرام لطفا. نيستی دزد که ميکنم هم باور. ميخواهم عذر گفتم منکه باشد -

 هردو. گرفت فاصله او از و برخاست غريبه. بگيرد را خود اشکهاي جلوي ميتوانست اما گرفت؛ دندان به زبان آيلين

 به باز سرش. رنجيدگی شدت از او و کند عصبانی را او پرسدکهب زچيزي با اينکه ترس از غريبه. کردند سکوت

 گرفتن ارام براي اي وسيله گويی ميان ان در ، زنگ صداي. گرديد مشکل دچار و شد سنگين نفسش. افتاد دوران

 وقتی. شود ارام تا بنشيند صاف او کرد کمک عوض در. نکرد حرکتی در کردن باز براي غريبه اما.شد وضعيت اين

 ".برگردم تا نخور تکان جايت از "گفت محکم اش نگرانی جود و با بخاست، دوم زنگ يصدا

 "نميتوانم بخواهم هم اگر حتی "گفت خود با

 انگشت به چشمش.  دهد نسبت او به ميخواهد دلش هرچه او تا اينجا نشست نمی بود مالس اگر. داد آزارش فکر اين

 گفت خود با. بود هکرد ورم و آتل در خوردکه راستش دست اشاره

 ".است کوچکش نمونه اين "

 از ولی برگشت؛ آبی ليوان با او ، بعد دقيقه چند.  شنيد زنی با را او صحبت صداي گريه ميان در. ميسوخت اش شانه

 آيلين لب راروي ليوان مرد. داشت گريه به احتياج. شود آرام نميخواست و ميگريست خود بدبياري از. نبود اثري زن

  جيبش از. است رنجانده شدت به را او فهميد غريبه. سربرگرداند و ورزيد امتناع نوشيدن از او اما بنوشد؛ تا گذاشت

 صورتش روي آرامی به اش بينی کردن پاک براي را الدستم. گرفت را او اشک و کشيد بيرون کاغذي الدستم

 "!شد بهتر اين "گفت او... رفت هوا به او هالن ، کشيد

 زمزمه. بود غريبه يک او. زده تالخج هم و بود رنجيده هم. شود خارج او دسترس از گرداندن يشتر ار سر آيلين

 "ممنونم... بيايد مالدنب به بدهيد خبر سودابه... به "کرد

 .نشست تخت روي او وکنار برخاست. شد مهربان دوباره مرد صداي

 .شوي ارام تا بخور را اب اين تو ان از قبل اما اينجاست؛ دوستش که ميدهم خب او به باشد -

 .نميخواهم -
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 " گفت. گرداند خود سوي به و گرفت را او چانه گوشه احتياط باغ مرد اشاره انگشت. چکيد چشمش از اشکی باز

 ديرم دارد من.  باش خوبی دختر پس. بخوري را اين که کنم وادارت زور با نميخواهم. ميکند درد هم ات چانه و فک

 ".بروم بايد و ميشود

 "کجا؟ "پرسيد نگرانی با ، اختيار بی و برگشت سويش به او آخر حرف از

 نظرش به. انداخت لرز به را وجودش نگاهش. داشت نظر زير را او سردي به که ديد را بلوندي زن در، چارچوب در

 الهرح به. ترسيد شود، رو به رو زن اين با بايد برود او اگر که کرد فکر وقتی رنجيدگی وجود با. امد می خصمانه

 باعث ، خودش چون نفر يک وجود. ميکنند نگاه متجاوز يک چشم به او به که جايی.بود دلگرمی باعث وجودش

 ميليونر يک وارث من نميکنی فکر که تو. سرکارم "گفت و زد لبخندي او ترسان نگاه به مرد. ميشد ارامشش

 "!شد خشک دستم.  بخور بيا!... هستم؟

 زن به و کرد تعقيب را او نگاه مسير غريبه. برگرداند رو زن سرد نگاه از. بگيرد آرام کرد سعی و نوشيد را آب

 مراقبش کامل لطفا. است آمده هوش به امروز آيلين استوارت، دوشيزه "گفت و برخاست راحت الخي با بعد. رسيد

 ".باشيد

 ".حتما. آقا چشم گفتگ خشدار باصدايی زن

 .متشکرم -

 اين هم کارش و است پرستار او "گفت فارسی به دوباره او. گرفت ارام اندکی و ديد زن لبان روي را ديلبخن آيلين

 "فهميدي؟.  نباش او شنيدن دستور نگران. برگردم من تا ميدهد انجام او را تو کارهاي. باشد تو مراقب که است

 را من ميتوانيد.  هستم لسلی من " گفت آمدو جلوتر استوارت دوشيزه. شد خارج اتاق از او دادو تکان را سرش فقط

 ".ينال کنيد صدا لسلی

 ".کنيد صدايم يال. يال " گفت.  ميرسيد تحملی قابل ادم نظر به

 .بود خانه از رفتن بيرون براي آماده و پوشيده لباس. برگشت غريبه بعد، دقايقی. داد تکان خودش چون را سرش او

 ".بگيريد تماس من با حتما بود نياز اگر. گذاشتم تلفن کنار را کارم محل تلفن شماره "گفت لسلی به

 .حتما -
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 "شدي؟ بهتر "پرسيد آيلين از

 ".بخور هم را داروهايت لطفا "گفت او دادو تکان را سرش باز سرش آيلين

 "آقا؟ "زد صدا و کرد باز زبان آيلين بار اين. کرد خروج قصد نشنيد، جواب او از وقتی

 .است متين اسمم.  متين " گفت خلقی وشخ با و برگشت او

 ".نيستم دزد من متين "گفت وبعد کرد نگاهش ترديد با اي لحظه

 تو اما. است آمده پيش اشتباهی که شدم مطمئن ، ديدم را پولت کيف وقتی. باشد درست که داشتم شک هم من -

 .ميشود رو به رو مختلفی افراد با ادم.. بدهی حق من به بايد

 خبر دوستانت به حتما من "داد ادامه او. است باورکرده را حرفش که نمود راحت را شالخي او، نشرمگي لحن

 ".کنند باور ا حرفهايم دوستانت تا برداشتم را ات شناسايی کارتهاي از تا چند ضمن در... ميدهم

 برده خود خاطر ميناناط منظور به رو شناسايی کارتهاي متين که فهميد آيلين گرچه. رفت ارام خداحافظی يک با

 او لسلی صداي.  ميکرد را کار همين بود، وي جاي هم او اگر شايد. اوست با حق که قبولند خود به بار اين ولی است؛

 "ي؟ال خورديد صبحانه " پرسيد که آورد خد به را

 .ميکند درد سرم. ام نخورده نه -

 می سبک صبحانه يک برايتان "گفت لسلی. کردمي درد بدنش همه. ميکشيد تير انگشتش و ميسوخت هم اش شانه

 "کنيد؟ تماشا تلويزيون ميخواهيد. ميخوريد را داروهايتان بعد و آورم

 .متشکرم نه -

 و کشيده اينجا به کارش چطور نميدانست. بگذارد هم روي را چشمانش کرد فرصت او و گذاشت تنها را او لسلی

 هم هنوز و است برده در به مالس جان انها دست از که ميفهميد را اين فقط.  است گرفته قرار مقابلش در متين چطور

 گفت دل در کرد، بررسی را مسئله صادقانه وقتی... ميشد بلند جايش از اگر. بود غريبه اين مديون. ميکشد نفس

 .روندب در قصر نميگذارم اما. ندارد را هزينه و وقت صرف ارزش يعنی. بکنم کاي نميتوانم هم صورت آن در "

 رخ که انچه همه ديروز تا اگر. کرد خواهم جبران را کارشان اين که مطمئنم را اين اما ، نميدانم را اش چطوري

 را ها بدبياري اين خودم ، بعد به اين از ميدادند، نسبت من به را هايشان بدبياري مدام انها و بود اتفاق برحسب ميداد،
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 ".کرد خواهم ريزي برنامه برايشان

 بايد جمشيد آمدن تا. شود خوب زودتر و شود بلند جايش از زودتر که مينمود دعا...  و ميکرد صبر بايد موقع نا تا

 ...بد خيلی. داشت بدي حس. ميديد وضع اين با را او نبايد جمشيد. ميشد خوب

 خواست لسلی از وقتی. خورد هم را هايش دارو و سرکشيد آورد، برايش لسلی که را مرغی تخم و عسل و شير ليوان

 فکر از حتی. بگذارد لگن زيرش او نيست حاضر که کند بحث مدتی شد مجبور برود، دستشويی به نمايد کمکش تا

 را حرفش عاقبت. بکند را کار اين ، باشد مرده که زمانی ميداد ترجيح. ميخورد هم به شالح وضعی چنين به کردن

 سر وقتی. برساند دستشويی به را او و کند بغلش تقريبا شد مجبور لیلس. نمود کمک به وادار را او و نشاند کرسی به

 .افتاد گريه به وحشتزده. بود افتاده لرزه به تنش ترس از ، برگشت جايش

 دکتر دارد، نياز اگر پرسيد می مدام است، شده درد شدت باعث دستشويی به رفتن اينکه تصور به بيچاره لسلی

 در که خونی... اينطور نه اما شود؛ تمام سنگين برايش کتک اين ميکرد فکر. گريست می و ميکرد رد او اما بخواهد؛

 چه ، باشد اين از بيشتر اش صدمه اگر. نمود می بيخود خود از را او اما ؛ بود کم بسيار اينکه وجود با بود، ادرارش

 "آيد؟ می کی متين يدنميدان شما "پرسيد لسلی از... باشد ديده ناپذيري جبران صدمه اگر بکند؟ بايد

 .برميگردند چهار ساعت که گفتند چرا،-

  

 و کرد نذر. ميکند اشتباه که شد می مطمئن و رساند می دکتر به ا خود بايد. برسد او از زودتر سودابه کرد دعا دل در

 دست به را خود آشفته فکري و خسته تنی با عاقبت و نمود فراموش هم را درد که زد پا و دست ترس اين با انقدر

 .سپرد خواب

 :کرد باز چشم متين مهربان و گرم صداي نوازش با

 ،عزيزم؟ آيلين -

 ايستاده لسلی نيز سرش وپشت نشسته تخت کنار که ديد را متين چشم همان با اما کرد؛ نافرمانی چپش چشم باز

 "ميبينی؟ خواب داري هنوز يا بيداري "گفت لبخندي با متين. است

 ".نخور تکان. بيداري فهميدم "گفت متين. شد مانعش درد ولی بکشد؛ ترالبا را خود تا ددا تکانی خودش به
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 از لبريز نگاهش ، اش ضاهري آرامش پشت متين عوض در و شده دوخته او به نگرانی لسليبا چشمان کرد حس

 ...ميترسيد همانکه از. است افتاده برايش اتفاقی و بوده جا به اش نگرانی نکند کرد فکر. فروريخت دلش. است خشم

 ميتوانی. بپرسد السو تا چند ميخواهد و اينجاست پليس آيلين "گفت. نداد السو يا فکرکردن فرصت او به متين

 "بدهی؟ را جوابشان

 پيش سودابه يعنی "کرد فکر. گذاشت تپيدن بناي قلبش باز و پريد رويش از رنگ پليس فکر از تصورش فالبرخ

 "است؟ رفته پليس

 .کرد ترک را اتاق و برخاست مطمئن، اما ؛ خشمگين نگاه همان با نيز او.داد تکان را سرش و بلعيد را نشدها اب

 آمد حرف به همه از قبل او. شدند وارد رنگ خاکی بارانی با الميانس ومردي پليس مامور دو همراهش برگشت، وقتی

 ".داد خبر من به شما طرف از متين. هستم شما وکيل گروسی من ساجدي خانم "گفت و

 شالت و کرد جور و جمع را خود. بود پليس بخاطر حتما. کرد صحبت انگليسی به او ولی بود؛ ايرانی اسمش ظاهرا

 خودتان است ممکن گفتگ و درآورد اي دفترچه خود جيب از پليس دو از يکی. نمايد انها معطوف را حواسش کرد

 "کنيد؟ معرفی را

 .هستم ساجدي آيلين... من -

 درست. ايد خورده کتک دوستانتان از نفر دو از شما که ميکند ادعا آقا اين" گفت متين به اي اشاره با و نوشت وا

 "است؟

 :انديشيد بودو دوخته چشم او به ناراحتی با سينه، به دست که کرد متين سوي به نگاهی

 "است؟ آمده سودي سر يیالب چه خداوندا است؟ نکرده مراجعه پليس به هنوز يعنی. نيست سودابه کار پس "

 و دودختر. بودند نفر چهار... نفر چهار نه، دونفذ "گفت و فروخورد ، دوستانش و کسال کار يادآوري از را خشمش

 ".پسر دو

 کنيد؟ تعرف را ماجرا ميتوانيد -

 را شب آن وقايع همه. است ممکن غير که ميدانست هم خودش اما باشد؛ خونسرد کرد سعی و کشيد عميقی نفس

 "ميشناسيد؟ را انها "گفت و نمود يادداشت بود، زمال هرچه پليس مامور. کرد تعريف بود، ذهنش در که همانطور
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 .هستند خودمان دانشگاه هاي بچه از.  بله -

 بودند؟ شده شما واذيت آزار باعث هم القب که است درست اين -

  

 به که نميدانسته چيزي هم متين و است نگفته چيزي انها به سودابه اگر نميدانست. بود کرده تعجب انها عاتالاط از

 ا مسخره کارهاي اين انها ميشودکه مدتها. است درست. بله "گفت. ميدانند کجا از را بالمط اين انها پس بگويد، انها

 ".اهدانشگ در اذيت و آزار هم بعد و مزاحمت اوايل و.بود نکشيده وخورد زد به کارشان وقت هيچ اما. ميکنند

 کشيد؟ کتک و دعوا به کار بار اين چرا بگوييد ميتوانيد -

 "...نميدانم گفتگ کردو نگاهشان ترديد با اي لحظه

 است؟ طور اين است؛ نکشيده کاري کتک به اذيت و آزار از کارشان دفعه يک دليل بدون مطمئنا -

 را ان ميکشم تالخج حتی من که است احمقانه انقدر انها دليل ميدانيد،. است همينطور بله" گفت کشيدو اهی

 هم بعضی و کاري دست امتحانی هاي رگه که شد معلوم بعد و رفتند اساتيد از يکی دفتر به کهانها ديدم من... بگويم

 جانی و کسال شد، ثغبت چيز همه که بعد و کرد پيگيريس را موضوع دانشگاه. بود انها بين هم م برگه. اند شده گم

 وبدل رد ها بچه با مواد داشتند وقتی چون. ميرود هم اخراجشان الاحتم گرچه. شدند محروم اهدانشگ از ترم يک

 شان بسته وقتی اتفاقی، خيلی من، بدشانسی از. گذاشتند من حساب به هم را اين انها... گرفتند را مچشان ميکردند،

 ".بودم ديده من بود، افتاده زمين

 "!دانشگاه؟ يا هستيد مدرسه در شما" گفت پوزخندي با مامور

 "است قضيه ظاهر اين "گفت خشم و ناراحتی با

 .بدهيد توضيح درست چيست؟ منظورتان -

 هاي بچه من، تنها نه. دارند مشکل اينجا در ما وجودي خود با انها. نيست امتحان در انها تقلب رفتن لو... انها مشکل -

 نبايد ما انها نظر به. ببينند دانشگاه در را ما که ندارند دوست انها. ندارند اسايش انها دست از که هستند هم ديگري

 به ما که امتيازي هر. دارند مشکل ميگذارد، ما اختيار در دانشگاه که امکاناتی بعضی بخاطر انها... برويم دانشگاه به

 پيش الس که گفت خواهند شما به انها بزنيد دانشگاه به سري اگر. ميشود تازه دردسر يک باعث آوريم، می دست
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 تهديد هاي نامه ها بچه از بعضی براي. کردند پا به بلوايی چه داشتند، ها بچه که گردهمايی و سخنرانی ماجراي در

 به نژاد از و انگليسی چون. کنند پا به شر که ميخواهند بهانه يک فقط انها. نروند دانشگاه به که فرستادند آميز

 ترجيح ما. باشيم ها وحشی ان مثل که نداريم اي قهالع و نخواستيم را يزيچ چنين هم ما! نيستيم الانه خصوص

 .ماست جواب هم اين. باشيم ادم عوض در ، باشيم ديگري چيز هر يا ترک يا سوري يا ايرانی ميدهيم

 بودند؟ داده ها نامه اين از هم شما به -

 خواهد را دامنش آتش که هم کسی اولين. ردک خواهد پا به آشوبی چه حرفها اين ميدانست. د ترديد دچار بازهم

 کار ميداديد، پليس دست به رغ انها اول همان از شماها اگر "ميگفت که افتاد سودابه ياد باز اما. بود خودش گرفت،

 رادر آبرويتان. بزنند را پولتان کيف. شود گم مدارکتان يا بکشد پ کيفهايتان از هايتان هالمق که نميکشيد اينجا به

 ".کنند درست دردسر کارتان محل در برايتان. ببرند سممرا

 "داريد؟ را ها نامه اين "پرسی او و داد تکان را سرش

 ".ميبردم بين از را همه. دارم را انها از يکی فقط " گفت و برگرفت او از را نگاهش

 چرا؟ -

 چون داشت؛ نگه دوستم هم را آخري. دارم نگه را انها بخواهم که نبوند عاشقانه نامه" گفت و کرد نگاهش خشمگين

 ".ميکردند روي زياده داشتند انها نظرش به

  

 بودند؟ نوشته چه آيد می يادتان -

 "...متجاوزين انداختن بيرون درباره... حماسی شعر يک... بود شعر يک. نه" گفت فگیالک با

 به مربوط شر. کرد پيدا کيفش در را نامه اين که افتاد روزي ياد به. داد فشار هم روي درد با را هايش دندان

 تمام که بود شده آشفته آنقدر. نميشود توبه به حاضر و ميخورد شکست پرستان وطن از که بود بيگانه يک سوزاندن

 "بدهيد؟ را آن ميتوانيد" پرسيد که آورد خود به را او پليس مرد صداي. ميکند تعقيبش کسی ميکرد حس روز

 "...کمدم در. است خودمان پيش " گفت و کرد نگاه نمتي ب دستپاچگی با بار اين

 ".نيست دسترس در اينجا. آورم می برايتان را آن من " گفت گروسی آقاي
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 "بگوييد؟ من به ميتوانيد را ضاربين آدرس و اسم "گفت و داد تکان را سرش نارضايتی با او

 عکس هيچ بدون مامور. گفت انهاست، پاتوق بود هشنيد ها بچه از که را کلوپی نام اما نميدانست؛ را شان زندگی محل

 :پرسيد آخر دست. مينوشت ميشنيد، که را انچه همه عملیال

 "بدهد؟ شهادت ، زديد که حرفهايی درباره ميتواند کسی "

 ترجيح. ميترسيدند ها بچه. بودند کرده باز سر رااز انها شر البح تا که بود اتحاد و همکاري مسئله اگر. ماند باز

 دانشگاه اقليتهاي بيشتر نصف. بگذرد آرامی به اوضاع بگذارند و کنند تحمل را کوچک دردسرهاي اين که يدادندم

 مشخصاتشان با را نفر چند اسم. نميدانم" گفت... اما بودند؛ کرده تجربه را چيزها اين از اي گوشه ميشناخت، او که

 "...باشند شهادت حاضربه اينکه ولی ميدهم؛

 با تنها متين. کردند ترک را خانه داشت، خواهند نياز او به دوباره اينکه گفتن با و نمود يادداشت را اتمشخص مامور

 از دور گروسی آقاي ان از قبل اما شد؛ خارج خانه از پليس همراه لسلی همرا به مجدد سفارش با او روي به لبخندي

 :گفت آرامی به مامورين چشم

 همين به. است نموده خارج بيمارستان از پليس عالاط بدون را شما که شود جاداي مشکل متين براي است ممکن "

 خود، مسئوليت با که ميشناخت را شما متين و داشتيد مختصر دوستی يک متين و شما که بگوييم کرديم فکر ما دليل

 "شديد؟ متوجه. شديد آشنا او با و بوديد مريض بگوييد شد، زمال اگر. است کرده مرخص را شما

 که بود کودکی مثل. بود نفهميده چيز هيچ که بود شده گيج انقدر واقع در اما داد؛ تکان تفهيم متالع به را سرش

 همين.  نبود مسلط اوضاع بر. بکشد بيرون انجا از را خودش بايد و باشد شده گرفتا شلوغی يک وسط در ناگهان

 !بکند بايد چه او ميکنند چه انها که نداند و بکشد دراز اينجا در او اينکه. ميشد هراسش باعث بيشتر

 و کرد بدرقه را انها لسلی... وضعيت اين ما باشد؛ داشته دست در را امور زمام و باشد متکی خودش به بود گرفته ياد

 :گفت. برگشت اتاق به دوباره

 "بياورم؟ را ميخواهيدغذايتان. است گذشته ناهار وقت از "

 تکان را سرش. باشد نداشته خوردن براي اشتهايی باشد، هم گرسنه اگر حتی ميشد عثبا اين و بود فهالک و آشفته

 :گفت و داد
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 ".باشم تنها کمی ميخواهم. نيست خوب مالح. نيستم گرسنه نه "

 .داد بيرون سختی به بازهم را نفسش او و گذاشت تنهايش لسلی

 اول فصل پايان

  

 و شنيده را صدا اين بود، آمده خود به که زمانی از. زد برهم را شتمرکز دوباره پا صداي ، بيداري و خواب ميان

 چقدر همديگر با افراد پاي صداي که بو نکرده دقت زمان ان تا. بود کرده معطوف ان به را حواسش نيز هربار

 .ادميد الخي آسودگی نوعی او به ، شنيدنش بار هر با که چيزي. بود پا اين صداي در خاص چيز يک. است متفاوت

 ذهنش در خواب. نبود کلمات درک و تشخيص به قادر اما ميزد؛ حرف داشت لسلی که شنيد.  خاطر امنيت نوع يک

 هم بی بی. بود مهربان و گرم هميشه مثل نگاهش. آمد می سرش يالبا نگرانی با که ديد را مادرش. بود کرده رخنه

 جوشانده با هم بی بی حتما بود، مريض وقتی. يرسيدم سر حتما ميشد، معجونی که جوشانده ليوان يک با سرش پشت

 ....ميشد پيدايش ها

 .پيش هاالس از نبود، هم ايران در. نبود خانه در. نمود يتالفع به شروع مغزش. زد برهم را شيرينش روياي پا صداي

 تا ماند رمتظ شده، شرطی موجود يک مثل شد، متوقف کنارش در صدا وقتی. شد نزديکتر و نزديک او عطر بوي

 انگشتان. نشست تخت کنار ، لسلی صندلی روي. نشد چنين بار اين اما کند؛ حس خود تخت روي را جسمش سنگينی

 با که ديد را متين کرد، باز که چشم. نشست وي پيشانی روي ديگرش دست و گرفت قرار نبضش روي احتياط با او

 کنار اش پيشانی روي از را دستش و زد لبخندي ين،آيل باز چشمان ديدن با. دارد او وضعيت درک در سعی دقت

 الح در هم تبت. ميشود بهتر ساعت به ساعت دارد تالح نظر به ":گفت. داشت نگه همچنان را او دست اما کشيد؛

 ".کنی ريهال ذات خيس لباسهاي با ، باران و سرما آن در وضع آن با بودم ترسيده راستش. است شدن قطع

 .هستم سخت جان من-

 "!است معلوم الکام ": گفت پوزخندي با او

 تا ميتواند بودن ايرانی نميکردم فکر امروز به تا": کرد اضافه بود مشهود مشالک در که غمی با متين بعد، لحظهاي

 ".باشه خوشايند و دردناک حد اين
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 .ميکنم حس دارم بدنم، اعضاي تک تک در را اش دردناکی": گفت نشست، لبش روي زحمت به که لبخندي با

 "است؟ چه به اش خوشی

 اين و شدم آشنا تو با بودن ايرانی خاطر به که است اين به اش خوشی ": گفت ، دويد نگاهش در دوباره که باشيطنتی

 ".است ارزشمند

 تالح از کرد سعی ، نگاهش از فرار براي. است رکی آدم او، فالخ بر ميرسيد نظر به. بگويد چيزي او به نتوانست

 شما به من": گفت آيلين. بنشيند سرجايش تا آمد کمکش به باز و برخاست متين نتوانست، وقتی. برخيزد دهخوابي

 ".بودم کجا نالا و آمد می سرم يیالب چه نبوديد شما اگر نميدانم. هستم مديون خيلی

 به را تو ساعتی چه نکهاي به دارد بستگی بخش کدام در ولی. بودي بيمارستان در مطمئنا بودي، کجا ميدانم من ولی-

 !رساندند می بيمارستان

 "کرديد؟ چه انها با ": پرسيد. شد همراه اي هالن با اش خنده اما خنديد؛ آيلين

 کسانی؟ چه با-

 .پليس-

 .زد تکيه صندلی به و کشيد آهی متين

 الاحتما او، حرفهاي اب. بدهد شهادت تو نفع به است حاضر او خوشبختانه و کردند صحبت مور، خانم من، همسايه با-

 .برميگردند پليسها دوباره فردا

  

 است؟ کسی چه مور خانم... چطور؟-

 رها خيابان گوشه و زدند را تو انها که بود ديده شب آن او. ميکند زندگی من خانه روي به رو که مسنی خانم-

 .بزنی را کيفشان داشتی قصد تو که بودند گفته او به انها... کردند

 او از هم شما نکنم اشتباه اگر!... ها لعنتی. من خداي آه": گفت ناراحتی با و رفت هم در دوباره يلينآ هاي اخم

 "...من که بوديد شنيده

 به که بودند آورده سرت به يیالب چنان راستش. متاسفم": گفت و داد تکان را سرش دهد، ادامه او نگذاشت متين
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 ".رسيد نمی بعيد نظر

 ديگران به که را تهمتی راحت خيلی آدمها ما چرا نميدانم.هستند پستی آدمها آنها": گفت. داندبرگر رو او از آيلين

 کردنی باو. باشد آدمی چطور خودش ميزند، را تهمت اين که کسی نيست مهم هم برايمان.  ميکنيم قبول ميزنند،

 .باشد کرده تماشا سکوت در باز و ندا گرفته لگد و مشت زير را من خشونتی چه با انها که باشد ديده زن اين نيست

 انچه طبق هم شما نبود بهتر کرديد؟ کمکم چرا دزدم، ميدانستيد که شما!... ام؟ کرده دزدي من اينکه خاطر به فقط

 را شک اين هنوز پولم کيف باديدن وقتی کرديد؟ می عمل داشتيد، باور هم الحا تا الاحتما و بوديد کرده باور که

 "کنيد؟ عمل عقلتان فالخ الحا و موقع آن که شد باعث يزيچ چه پس داشتيد،

 !ميکنی؟ ام شرمنده-

 کردم ناراحتتان اگر... باشم متشکر بايد ايد، کرده کمک من به شما که قدر همين. نداشتم و ندارم قصدي چنين نه-

 .ميخواهم معذرت

 ...که گفتم. داشتم شک هنوز کيفت در کافی پول وجود با حتی. کردم اشتباه من. توست با حق. نخواه معذرت نه-

 ان به چرا گفت من به مور خانم وقتی شب آن. اي داشته بيشتري پول به نياز ديگري چيزهاي بخاطر ميکردم تصور

 هوا آن در تا کنم تحمل امانتوانستم رفتم؛ هم خانه داخل. است بوده حقت گفتم خودم با اند، انداخته را تو روز و الح

 سياست شايد تا کردم کمکت. اي شده تنبيه اي کرده که فیالخ اندازه به باشی کرده هم دزدي اگ ردمک فکر. بمانی

 کتکت سير دل يک هم خودم ميخواست دلم هستی، ايرانی ديدم وقتی! بدهد جواب تنبيه سياست کنار در تشويق

 گاو ميشويم ، ميکند فالخ هم يکی یوقت. داريم دردسر کافی اندازه به اينجا در خودمان ها انگليسی غير ما! بزنم

 .ماست سمت به گمان و ظن اولين بکند، فیالخ کار هر هرکس وقت، هر الحا. سفيد پيشانی

 کرده تجربه را اين بر چند الح به تا. ميدانم ": گفت تلخی به دادو تکان سر دليل همين به. داشت قبول را او حرف

 ".ام

 !ميدهی؟ حق من به پس-

 .ممتشکر شما از-

 آقاي ": پرسيد آيلين. بود نداده حق او به پس.است رفته طفره پاسخ از آيلين حرف بااين شدکه متوجه متين
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 ".متاسفم... بود خواهد ساز دردسر برايتان الاحتما من به کمک که گفت گروسی

 اصل که نگفتی من به حصب چرا. بود ديگري چيز قضيه اينکه مثل اما ميخورديم؛ تاسف بايد بله بودي، دزد واقعا اگر-

 اي؟ خورده کتک چه براي و چيست ماجرا

 فهميديد؟ کجا از شما... ميگفتم حتما چيست، من کردن خطاب دزد علت ميدانستم اگر-

 .شد خواهی عصبانی و ناراحت باز حتما بگويم اگر": گفت و خنديد

  

 ".گفت نخواهم چيزي. بگوييد نه،": گفتم لبخندي با

 . هستی »است خاموشی ابلهان جواب «انديشه همان پيرو زندگی در شدم مطمئن ديگ الحا-

 ".اي خورده کتک دزدي يک قضيه سر که گفتم هم دوستت به": گفت متين خنديدو نيز او

 "!ايد؟ کرده باور را من حرف صبح شما که کردم فکر ابلهانه هم من پس": گفت پوزخندي با

 "ايد؟ داده خبر هم نمدوستا به پس": پرسيد و کرد مکث اي لحظه

 پيدا را دوستت تا بگيرم تماس فروشگاه با دوبار شدم مجبور. نداد را جوابم کسی خانه در. بله": گفت و کشيد آهی

 مثل. کرد کنجکاوي گفتم، را دزدي مسئله وقتی. هستی زنده کرد باور تا خوردم قسم کلی. بود نگرانت خيلی. کنم

 خانم از و برگردم دوباره تا شد بعث انداختو شک به او هم را من. کرد رد را دزدي که ميشناخت را آدمها اين اينکه

 ".بپرسم انها درباره مور

 .کنم جبران را شما لطف ان ميتوانم چطور نميدانم. انداختم دردسر به خيلی را شما-

 .بخوري بياورم، برايت ميخواهم که را غذايی که است اين راهش": گفت و برخاست جا از خلقی خوش با متين

 است؟ درست. نخوردي هم ناهار که گفت استوارت

 .بله-

 .بخوري غذا روز سه اين اندازه به بتوانی که باشی گرسنه قدر آن نالا بايد. بودي نخورده چيري که تو چرا؟-

 .بخورم چيزي ترسيدم اما بودم؛ گرسنه-

 پيدا خانه اين در خوردن براي غذايی ديگر اينکه از چرا؟ ترسيدي؟": پرسيد و کرد خم را سرش تعجب با او
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 "نشود؟

 ميشود. ببينم را دکتر يک اول دادم ترجيح. نبود خاطر اين به نه": گفت و دزديد او از زده تالخج را نگاهش

 "کنيد؟ خبر برايم دکتر يک کنم خواهش

 ".وبگ من به شده؟ چيزي": پرسيد. نشست جايش سر و برگشت را رفته راه نگرانی با متين

 ".مشاور يا کشيش نه خواستم دکتر": گفت دستپاچگی روي از اي خنده با آيلين

 .دکترم. مشاور نه هستم کشيش نه من. شدم متوجه هم من-

 "شما؟": کرد زمزمه ناباوري با. برگشت چهرهاش به آيلين زده بهت نگاه بار اين

 آورد در را بيمارستان پزشکان مخصوص خروج و ورود کارت جيبش از. انداخت می خنده به را متين نگاهش تالح

 "شد؟ باورت": گفت مشالک در پنهان اي خنده با. گرفت چشمانش مقابل و

 پزشک يک خودتان شما که فهميدم می بايد. شماست با حق. نداشتم توهين قصد ببخشيد": گفت شرمگين آيلين

 ".نداشتيد دردسري بيمارستان، به شب آن آمد و رفت براي که هستيد

 .است کرده نگرانت چيزي چه بگو الحا. ندارد عيبی-

 "...نيست مهمی چيز نه،": گفت و شد سرخ اش ديده صدمه صوت

 .نيستم سواد بی ميکنی، فکر تو که ها آنقدر بگو. انداخت نمی خوردن غذا از را تو نبود، مهم اگر. نرو طفره-

 ...نبود اين منظورم نه-

 چيست؟ وعموض بگو ولی ميکنم؛ قبول باشد-

  

 میالک هيچ بی و کرد درهم را هايش اخم متين. گفت را صبحش رفتن دستشويی موضوع و دزديد او از را نگاهش

 :پرسيد. شد بلند او آخ صداي گذاشت، دست که درد نقطه روي. کرد معاينه را شکمش و زد کنار رويش از را لحاف

 "نه؟ است، خورده ضربه”

 ".است کسال مشت رکا ": گفت و داد تکان را سرش

 داري؟ هم درد!... حيوان نه، کسال”: گفت و ساييد هم روي دندان باخشم متين
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 .خواستم دکتر احتياط محض فقط. باشد مهمی چيز نميکنم فکر. ميرود و آيد می که است پيچه دل يک فقط. زياد نه-

 نشدي؟ اذيت. خوردي چيزي که صبح-

 .الاص نه،-

 داخلی خونريزي يک که ميزنم حدس": گفت. برگرداند رويش را لحاف و کرد تمام را اش معاينه متين ، بعد دقايقی

 رفع ميتواند دارو با. باشد راحت مانالخي تا بخوري سبک غذاي فقط است بهتر مدت يک. نيست چيزي. باشد جزيی

 ".شود

 باشم؟ مطمئن-

 هستی؟ نگران باز. نيست مهمی چيز اي داده تشخيص که تو-

 .است فرق خيلی شما، تا من تشخيص از-

 ".نشو خارج خانه از تنها ديروقت ديگر خدا به را تو فقط... باش مطمئن نه؛": گفت و خنديد متين

 ".حتما": گفت دادو تکان را سرش ناراحتی با آيلين

 :رسيدپ. گرفت را لباسش و کرد دراز او شانه به دست. نشست جايش سر نگرانی با دوباره که شود بلند خاست متين

 "زدي؟ جايی را ات شانه"

 .نميدونم...  آره...نه-

 يکی؟ کدام خرهالب-

 مگر؟ چطور. نميدانم-

 .است کرده خونريزي. باشی نزده صدمه ات بخيه به کن دعا-

 "ايد؟ زده بخيه مگر": پرسيد سراسيمگی با

 نميدانستی؟ مگر. است خورده بخيه ات پيشانی و شانه. بله-

 است؟ خراب خيلی چطور اوضاعش. ميسوزد لباس زير طور اين که است برداشته خراش ميکردم فکر. نه-

 .است درخورده دم هاي نرده روي بالق الاحتما که بريدگی يک. نه-

 خرابش من که بود شما پيراهن هم اين گمانم به": پرسيد باناراحتی و انداخت داشت تن به که لباسی به نگاهی آيلين
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 ".نميرود بين از حتیرا اين به خون لکه. کردم

 .کنم نگاهش بگذار الحا. گذشتم خيرش از کند، تنت دادم جنيفر به که لحظه همان از اما است؛ من الم آره-

 و سوزش ميداد ترجيح. کرد نگاهش ترديد با اي لحظه باز اما کشيد؛ آسودگی سر از آهی آيلين او، حرف اين با

 با ارتباط در که داشت اين به زيادي حساسيت. دهد انجام را کاراين زن پزشک يک عوض در و کند تحمل را دردش

 کم شناخت، را خودش که وقتی از. نبود خودش دست اين. کند مراجعه زن پزشک به بدنش به مربوط هاي بيماري

  خيلی او براي عادت ترک ولی خنديدند؛ می عادتش اين به ونيلوفر سودابه. آمد وجود به او در حساسيت اين کم

  

 نيز او به را حساسيت اين نميخواست سو يک از. ماند برجا مستاصل و گيج اي لحظه پيشنهاد، اين با الحا.بود سخت

 گل رفتی": پرسيد که آورد خود به را او متين صداي. دهد کار اين به تن ميکشيد تالخج ديگر سوي از و بگويد

 "!آيلين؟ بچينی

 و کسال از. ببيند را اش شانه و بنشاند صاف دوباره را او که تاس منتظر البيخي و راحت چه که کرد نگاهش

 .شد آمدن کوتاه به ناچار شرمزده، و شد عصبانی خودش، قالاخ اين و عرضگی بی از آن از مهمتر و دوستانش

 "زديد؟ اش بخيه شما": پرسيد

 "باشم؟ بلد را کارها اين يدآ نمی من به": پرسيد شيطنت سر از لبخندي با و شد منظورش متوجه بدجنسی با متين

 .باشيد نکرده را کار اين شما ميدهم ترجيح... فقط... نبود اين منظورم. نه-

 را کار اين جراحی دانشجوي يک دادم بار اين. نيست من کار اما متشکر؛ کارم به اطمينانت و اعتماد اين خاطر به-

 ستيکالپ جراحی که جنيفر گفتم دارند، حساسيت شان زيبايی و پوست به چقدر خانمها ميدانستم چون. بکند برايت

 داشته نگه را آن مالس هنوز اگر بتهال. ام ديده را کارش بار چند خودم. است تميز کارش. بزند بخيه را آنها ميخواند،

 !باشی

 شخود کار او تا گذاشت و اناخت پايين را سرش. است آورده شانس را بار آن حداقل که شد راحت اندکی شالخي

 درمانده دختر اين کار در متين. است وي،نشسته الح اين از آگاهی خاطر به متين برلب که لبخندي از غافل. بکند را

 در هاالس که ميرسيد نظر به فارسی کلمات بعضی اداي طرز و لهجه از. بود هماهنگی ولی تناقض سراسر وجودش. بود
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 در و باشد نديده را ايران روي شايد ميکرد، ادا انگليسی به اسحو بی گاه که تیالم با حتی و کرده زندگی کشور اين

 دفاع و بودن ايرانی خاطر به. برميگشت صورتش رنگ تالخج از و ميشد شرمگين زود ايرانی دختر يک مثل عوض

 رنگ بزند، دست او به مرد دکتر يک ازاينکه ، ديگر سوي از بودو کرده تحمل را ها کتک اين اش، ايرانی خود از

 او نخواست متين. رفت خواهد الح از نالا همين کد فکر که بود نامنظم چنان آن آيلين نفس.ميگرفت رنگ ميدادو

 تا خون. زد عقب کتفش روي تا ممکن حد تا را لباس يقه پيراهنش، آوردن در جاي به دليل همين به کند، اذيت را

 .بود چسبيده زخم به را استريل گاز ليلد همين به.بود شده خشک تقربا و بود آمده البا پانسمان روي

 ميان اين در. نزند صدمه زخم به و شود نرم تا ريخت استريل گاز روي بتادين کمی. بگشت پانسمان لوازم با رفتو

 اي رشته چه دانشجوي بپرسم الاص رفت يادم": پرسيد دهد، نجات دهنده آزار هواي و الح آن از را او اينکه براي

 هستی؟

 .نگليسیا ادبيات-

 .است سختی اما ب،الج رشته. اي رشته چه اوه-

 .دارم دوستش من-

 زندگی سخت، تحصيلی رشته. آيد می خوشت سختی از ذاتا که هستی آدمی ميرسد نظر به": گفت و خنديد متين

 ".سخت محيط سخت،

 دندان به لب درد از که لينآي. برداشت زخم روي از است، شده نرم کافی اندازه به ميرسيد نظر به که را استريل گاز

 ...ميدهم دست از طاقت دارم هم نالا که همانطور. ندارم سختی طاقت اتفاقا نه": کرد اعتراض اي هالن با بود، گزيده

 "!مامان... واي واي متين؟ ميکنی چه. واي

  

 .بروم کسی صدقه قربان ميتوانم نه هستم مادرت نه من! نارنجی نازک اوه": گفت کردو نگاه زخم به اي خنده با او

 ".ميکنی هالن و آه اينطور که نکردم کاري

 خدا. خوبه": گفت متين. نريزد فرو اشکش تا آورد فشار چشمش به و گرفت دندان به لب دوباره ، ودرد تالخج از

 ".نزن در آن و در اين را خود قدر اين بماند، مالس ميخواهی اگر ولی است؛ مالس الفع که شکر را
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 ژوليده و آشفته موهاي. کرد نگاهش شد، تمام که کارش. کرد پانسمان و داد شستشو دوباره را زخم

 را درهمش قيافه. ريخت سرش وپشت جمعکرد را آيلين موهاي خودش. بود نموده پنهان خود در را صورتش آيلين

 لبخند يک با را اش دهخن زحمت به. بود برچيده لب اي بچه مثل. بگيرد را اش خنده جلوي نتوانست باز ديد، که

 خوب. ميکنيم داغت داريم ميکند فکر نداند، هرکس که ميکنی قزع و جزع چنان. شد بيا،تمام": گفت و کرد پنهان

 ".ميکردي خراب جنيفر سر وري را بيمارستان وگرنهحتما بودي، بيهوش شب آن که است

 .خورد نخواهم هم تکان جايم از حتی ديگر-

 هم ديگر قول يک طوري اين.ببندم کنم باز ديگر يکبار را هايت زخم تمام بيا ميمانی، حرفت اين سر جدا اگر-

 !ميدهی

 "!هستی؟ کجا بچه پهلوان،": پرسيد الح همان در و برخاست دستانش شستن براي

 "تهران و ايران پاک خاک": گفت دلتنگی با. بربست رخت آيلين وجود از دردها گويی السو اين با

 هم خاکی بارو، و برج همه آن با اگر بتهال": گفت و داد خنديدن جرات خود به بار اين ستشويی،د داخل در متين

 "!باشد مانده تهران براي

 عينه به خود بود، رفته ايران به که باري آخرين.خنديد نيز خود و داد او به را حق بار اين و شنيد را او صداي آيلين

 است نمانده باقی خاکی ديگر تهران از که بود ديده

 عينه به خود بود، رفته ايران به که باري آخرين.خنديد نيز خود و داد او به را حق بار اين و شنيد را او صداي آيلين

 يیالوي و قديمی هاي خانه از پر زمانی که پدربزرگش محله در. است نمانده باقی خاکی ديگر تهران از که بود ديده

 زندگی به اي قهالع مادرش و پدر که ميکر شکر را خدا. بودند ساخته تمانآپار ميکرد، کار چشم تا الحا بود،

 از ديگر و بودند کرده تبديل کبريتی قوطی هاس قفس به را زيبايشان هاي خانه ها همسايه بيشتر. ندارند آپارتمانی

 خانه خانهشا،. بود هايشان باغچه به ها خانه آن قشنگی. نبود اثري توت و والخرم درختان و زيبا هاي باغچه آن

 .داشت دوست را آنجا اما بود؛ نکرده زندگی آن ددر مديدي مدت براي روز، آن تا اينکه وجود با.بود آقاجون پدري

 برادرش از. رفت اش پدري خانه به و فروخت را خودشان خانه آقاجون انگليس، از بازگشت از پپس پيش الس چند

 ساختمان يک. بود گرفته پدري رثالا سهم عنوان به پدربزرگ چوبی صنايع و مبل بزرگ مغاز عوض در را خانه
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 تابستانها. بود والبال و شاتوت و توت و والخرم درختان از کهپر متري پنجاه و دويست حياط با متري چهارصد

 را آن. ميکد سرمست را خانه ساکنين بهار رسيدن با ياسش گل و ميشد مهمان ها پله روي مادر شمعدانی گلدانهاي

 را البا طبقه خواب اتاق ها دختر. بپيچد خانه در وبويش حتما که بود کاشته نشيمن و پذيرايی اتاق پنجره زير درست

 برگشتن و رفتن بار هر با که پيچکی. بود مادر ياس بوته و نشيمن يالبا درست که بودند گرفته نظر در آيلين راي

 فرش هميشهبا کهتابستانها دلبازش و بزرگ ايوان. ميکشيد خود سلطه زير را ساختمان ديوار از بيشتري فضاي او،

 .انداخت می خنده به را ها بچه آقاجون، قلقليان قل صداي با همراه بی بی همراه سماور قل قل و ميشد پوشيده

  که ميخنديد آنقدر آقاجون. ميخنديدند او، خنده به بقيه که ميرفت ريسه صدا اين شنيدن از چنان آن اميرحسين

  

 آنچنان هالدوس پسرک. ميکشيد آغوش به و ميگرفت را اش پسري نوه و برميداشت کشيدن قليان از دست

 آهو. ميپرستيد را او نيز مادر. است يافته را پناهگاهش آخرين و ترين امن گويی ميرفت، فرو آقاجون درآغوش

 است مادرش فقط بهار و دارد برايش يپدر اسم فقط اميراشکان. است مشترک بازار محصول بچه اين ميگفت هميشه

 بهار خود گاهی و ماال، او و رسد می غذايش و وضع و سر به مادر. ميکند بازي او با و است مهدکودک مربی آقاجون و

 به احتياجی چه اي، خانواده و خانه چنين وجود با! بود شده گرفتار آدم اينهمه بين بيچاره بچه. بودند تربيتش مسئول

 خسته تا ميزد طرف آن و طرف اين به را خودش قدر آن خانه قشنگ و بزرگ درحياط! داشت؟ کودک مهد رفتن

 پخت سنگک نان با خودشان باغچه سبزي و پنير و نان خوردن. ميگرفت لقمه برايش و ميکرد بغل را او مادر. ميشد

 تحمل ها ساعت از بعد ، بستانتا عصر خنک هواي آن ميناميد،در شاطر آممدلی را او آهو که شاطر محمدعلی آقا

 شالگ هاي فنجانهاي در بی، بی بوي و عطر خوش چاي ميشد، جمع که سفره. بهشتی،ميچسبيد اي مائده گرما،چون

 .ميشد پا به اصلی بلواي ميرسيد، که ميوه نوبت. ميداد مزه بخورد، چاي آن با حتما داشت اصرار آقاجون که اي، نقره

 خودش بعد. بزند دست آن به کسی نميداد اجازه و نشست می ميوه سبد کنار ش،مادر چشم از دور اميرحسين

 اين در را او بهار اگر وقت آن. بيابد را خود طبع باب ميوه تا ميزد گاز يک را ها والزرد يا سيب تک تک و مينشست

 مادرش از گردنی پس يک زمان آن و بدود نميتوانست موقع به گاه. ميرفت سراغش به فرياد با ديد، می وضعيت

 ماجرا اين از بعد هميشه آهو. ببرد پناه آنها به تا بود باز رويش به آقاجون و مادر آغوش وقت آن. ميکرد جان نوش
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 اين چقدر بچه، و خودش کردن عزيز خاطر به هم بهار اين": ميگفت و نداختال می البا ابرويی ميشدند، تنها وقتی

 ".چزاند می را اميرحسين

 هيچ به مادري هيچ بدانی نيستی مادر ميزنی؟ حرفيه چه اين آهو! مادر وا": ميگفت و ميگرفت دندان هب لب مادر

 ".کند بلند اش بچه روي دست خودش اينکه به برسد چه. برود اش بچه پاي به خار نيست حاضر قيمتی

 اين. نزن را حرف اين درما": ميگفت همسرش، و عروس از حمايت به ميشد، پيدايش بزنگاه سر گاه که هم آقاجون

 ".است نظيري بی زن و مادر او. نبند بهتان نزنو حرف بينوا دختر اين سر پشت قدر

 همه اين از که آهو.ميکرد ادا دلنشين را کلمه اين چقدر و. کند صدا مادر را دخترها که بود اين آقاجون عادت

 "آقاجون؟ نه.نيست که خودمان مادر از بهتر": ميگفت فرار براي شيطنت با ميشد، فهالک حمايت

 و برميداشت را کتابش فگیالک با. بزند حرف صبح تا بايد کند، کل کل او با اگر که ميفهميد خوب هم آقاجون

 ".مادر نزن بيخود حرف اينقدر": ميگفت

 ".بده را ام بچه جواب وا،آقا": ميگفت و ميداد وتابی پيچ را سرش و آورد می در را مادر اداي آهو

 روي بر و دور همان هميشه که را مادر روفرشی دمپايی دفعه يک بعد و ميکرد او به نگاهی عينکش يالبا از جونآقا

 ".جواب هم اين بيا": ميگفت و ميکرد پرت او سوي به و برميداشت بود، زمين

 "!خشونت؟ با آقا وا،": ميگفت و ميگرفت هوا روي را دمپايی خنده با آهو

 هميشه آقاجون. بود هم بچه ترين شيطان و ترين شلوغ الح همان در اما بود؛ خانواده چهب آخرين يانکه با آهو

 ".است شر ورپريده، اين هستند، زير به سر و آرام آيلين و ماال هرچی": ميگفت

 دختري او، عوض در ماال. بود او خوي و خلق اين عاشق که آيلين خود. بود محبوب بيشتر قشالاخ اين با گويا

 اگر": ميگفت خود آهو. بود رهام اش، دايی پسر نامزد الحا. ميکرد رفتار خانم يک مثل هميشه که بود متين و قشنگ

  به شما قول به دادکه الاحتم ميشد درصدي يک شايد آورديد، می دنيا به آيلين از بعد الدوس ماال مثل هم را من

  

 که است معلوم ميزند، سرتان به دارشدن بچه هوس فعهيکد بعد، الس چهار ، سه ميگذاريد اماوقتی بروم؛ آدميزاد

 "!نميگيريد تحويل شده تضمين جنس
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 دندان به لب ميگرفت، را جلويش زحمت به که اغی خنده با مادر ميزدو نشنيدن به را خودش هميشه آقاجون

 "!دختر بکش تالخج": که ميگزيد

 را رويش که ميکرد اشاره آقاجون به ابرو با الح همان در و انداخت می زير به سر خنده غش غش با آهو

 .نميشد سير او با بودن از وقت هيچ که مهربانبود و قالاخ خوش آدمی ، عمو فالبرخ آقاجون. ميخنديد برميگرداندو

 باشی مهندس آهو، قول به و رفت درس سراغ کارگاه، در کا جاي به برادر فالخ به که مصطفی حاج کوچک پسر

 آهو در که لبخندي. ميدي او چشمان در قشنگ لبخند يک هميشه آيلين اما نميخنديد، لبانش ظاهرا اينکه با. شد

 صورت در را لبخند اين هاالس گذشت از بعد الحا که بود عجيب آيلين براي... ميگرفت خود به هم را شيطنت رنگ

 :گفت خود به. است ديده هم متين چشمان در را تالح کهاين بود مطمئن. نميکرد اشتباه. ميديد هم غريبه يک

 ".است ايرانی هم او چون شايد،"

 .ديد لبانش روي را خنده ميشد زحمت به بودو رفته عمو به ، اشکان امير قالاخ آهو، و آقاجان قالاخ اين وجود با

 شتهگذا اثر روحياتش روي خوبی به عمو خانه در اقامت الچندس.ميکرد کار عمو پيش کارگاه در اينکه خاطر به شايد

 ور آن با آنقدر که را اش مردانه و سياه سبيل آن مخوصا. داشت دوست هم را اشکان امير آيلين وجود، اين با. بود

 سبيلش سر. ميدهد انجام را عمو تالمعام سبيلش تار يک با! ميکند چربش دارد": ميگفت ميديد، آهو اگر و ميرفت

 "!ميخورند قسم

 سبيل سبيل چنا نميشوي؟ آدم چرا تو. زشته آهو": ميگفت و ميگزيد دندان به لب زود که داشت را مادر عادت ماال

 ".است طرف قديم جاهلهاي آن از يکی يا رستم بتا ميکند الخي آدم ، اي انداخته راه

 يکی با را من بخت خدا و آمد می بدم سبيلو آدم از من. ام مانده کارخدا در": ميگفت و ميخنديد او حرف به بهار

 "!نگيري را سبيلش اما بگير، را جانش است حاضر که بست

 .بود آنها دلتنگ چقدر الح و... داشت دوست خاصشان قالاخ با را آنها تک تک. بود اش خانواده عاشق چقدر آيلين

 خوردنها توت و حياط بازيهاي و تابستانی عصرانه تشريفات همان باز. برگردد خانه به دوباره ميخواست دلش چقدر

 می سرشان هم يیالب حتما ميخنديدند، زيادي وقتی هميشه که هايشان خنده و آهو هاي شيطنت. چيدنها والخرم و

 .است بس ديگر": ميگفت و ميگرفت گاز را دستش کف شود، تمام هايش خنده اينکه براي ترسش از آهو.امد
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 ".کرديم غلط خدايا! است يمانالب کمترين سرمان شکستن

 آوردن ياد به از... ميشد شروع نو از کار و افتادند می خنده به ها بچه باز که ميکرد ادا بامزه را کرديم غلط چنان

 در. بيايد خود به شد باعث متين صداي ناگهان. خنديد ميشدد، ولو حياط زمين روي خنده، شدت از که خودشان

 بلند قد چه متين که شد متوجه زهتا آيلين. ميکرد نگاهش خنده و تعجب با و بود ايستاده کمر به دست اتاق، آستانه

 با الحا که درخشيد می او چشمان در آشنا خنده همان. داشت دلنشينی و مردانه چهره. دارد اي شانه چها قامت و

 "خانوم؟ کجايی... وال": گفت عاقبت. بود شده آميخته هم حيرت

 ".نبود حواسم ببخشيد،. بله": گفت و آمد خودش به

 نه؟ يا بله. شدم متوجه هم من. بله-

 "چی؟": پرسيد و کرد نگاهش تعجب با آيلين

  

 "ميکنم؟ صحبت دارم خودم با صبح از! عاقد آقا حاج جواب": گفت دادو تکان را سرش پوزخندي با او

 "ميگفتيد؟ چه. نشنيدم چيزي الاص. ببخشيد": گفت و انداخت زير به را سرش تالخج از آيلين

 "نه؟ يا اي خورده را داروهايت پرسيدم هيچی؛": فتگ گذاشتو در آستانه به دست متين

 .خوردم صبح-

 .بخوري ساعت سر بايد. است بيوتيک آنتی دارويت. نباشی خسته-

 .ببخشيد. بودم خواب-

 "نميشنيدي؟ را صدايم که بودي فکري چه غرق الحا! ميخوابی باز و بسته چشم با تو. نخوردي که هم ناهار-

 ".انداخت ايران و ام خانواده ياد را من تهران، حرف": گفت و نشست شلبان روي بر لبخند دوباره

 "بودي؟ ايران کی بار آخرين": پرسيد متين. نشست دو هر صورت بر دلتنگی گرد دوباره

 .ام نرفته که ميشود يالس سه-

 ".دلتنگم ايران براي نشالا همين من! داري دلی": گفت و رفت البا متين چپ ابروي

 برگشتيد؟ يرانا از کی شما-
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 ".بودم رفته الامس عيد": گفت اي خنده با او

 "شما؟ يا هستم نارنجی نازک من الحا. صحيح": گفت افتادو خنده به هم آيلين بار اين

 "!هستم تغاري ته من آخر. بود منصف بايد. دارم حق گمن: گفت اتاق ترک حين در و خنديد متين

 ".دارند شوخی رگ يک ها تغاري ته همه اينکه مثل": کرد فکر. گرفت اش خنده

 افتاد، ليوانها به که نگاهش آيلين. نشست لسلی صندلی روي دوباره و بازگشت ليموناد و آبميوه دوليوان با متين

 آن خوردن از ارزد، نمی بعدش دردسر به آن خوردن که آورد ياد به وقتی اما رفت؛ ضعف آن خوردن براي دلش

 کی نگفت سودابه": پرسيد. برود دستشويی به ميتواند زمانی چه او و آيد می کی ودابهس نبود معلوم. کرد نظر صرف

 "آيد؟ می اينجا به

 افتادي؟ سودابه ياد شدي، اذيت کمی باز شد؟ چه-

 نه؟ يا آيد می امروز بدانم ميخواهم. نه-

 "...بيايد نکنم فکر ديگر که امرو": گفت و چرخيد اسمان به پنجره از متين نگاه

 تالح متوجه زرنگی با متين اما. نشنود او برخاست، اش سينه از که را آهی صداي تا بست را دهانش زحمت به لينآي

 ".ميرساند را خودش شب تا حتما. است شده تمام ديگر روز،": داد ادامه. شد او چشمان

 خيلی سودابه با": سيدپر و نوشيد را ليمونادش از اي جرعه. ميگذاشت سرش به سر. داشت. کرد نگاهش و برگشت

 "دوستی؟ که است وقت

 .است الس سه دو،. نه ام، خانگی هم اما. ميشود يالس پنج چهار، بله، دوستيمان-

 .کند زندگی کشور اين در اش خانواده بدون تنها که بودم نديده را ايرانی دختر يک الح به تا من. است بالج-

 نميگذارند المعمو آنها. ميدهند دخترانشان به آزاديهايی چنين ايرانی هاي خانواده که است عجيب خيلی برايم

 .ببينند مهتاب و آفتاب رنگ دخترها

 و دختر مگر است؟ عجيب قدر اين آزادي اين که ام کرده چه و ميکنم چه مگر! چرا": گفت و برآشفت او مالک از

 "... .چرا دارند؟ فرقی چه پسر
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 :کرد قطع را حرفش و آورد البا را دستانش تعجب با متين

 .اند کرده اشتباه تنگفتم منکه ميشوي؟ عصبانی چرا. هستم تسليم من. باشد ، باشد -

 ميکرد نگاهش بهت با آنطور که او به فگیالک با. بود شده عصبانی زود باز. ماند جايش در لحظه يک براي او حرف با

 ".هستم خود از دفاع به مجبور هميشه. دارم يتحساس حرف اين به... کنم قیالاخ بد نميخواستم. ببخشيد" گفت ،

 .است معلوم-

 متين و است سخت و عجيب دختر به دادن امکانات ها ايرانی ما براي چرا اينکه فکر در آيلين. شدند ساکت دو هر

 بعد، دقيقه چند خرهالبا. ميشود عصبانی ميرودو در کوره از ناگهان ، قیالاخ خوش اوج در چگونه او که فکر اين در

 کنجکاو نداشتم، دوانی مش قصد من اما. زيادند دارند، کار ددر دوانی موش قصد که فضول هاي آدم": گفت متين

 ".بودم

 است، بوده اشتباه ام خانواده کار که اند گفته خودم پيش و ام خانواده جلوي که بس اما نداشتيد؛ بدي قصد ميدانم-

 را نميدانم. کنم دفاع خودم حق از بايد و هستم خانه در ميکنم فکر بزند، حرف مورد اين در که ديگري هرکس

 .بزنند را پدرم راي حرفها اين با که ميترسيدم اين از هميشه

 توانستند؟-

 .اند نتوانسته الح به تا نه،-

 "اينجايی؟ که است الس گچند: پرسيد ترديد با بعد و کرد سکوت اي دقيقه متين

 .دباش يالس چهغارده سيزده، بايد-

 انجا به که بودي هالس چند": پرسيد. ميکند شوخی کرد غکر. کرد نگاهش. ماند متين دهان در دالنيمو تعجب از

 "آمدي؟

 .داشتم الس يازده دقيقا-

 "نه؟ است، تالس پنج و بيست": گفت اي خنده با بعد و کرد فکر اي لحظه او

 "است؟ مهم دراينق من سن": گفت و زد پوزخندي ، او حرف از تعجب با آيلين

 ".گفتم طوري همين نه": گفت و انداخت البا اي شانه.  شد شرمگين متين بار اين
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 .کرد امتناع آيلين که بخورد تا گرفت آيلين طرف و برداشت را آبميوه ليوان و کرد تمام را خود ليموناد

 .ميتوانم خودم-

 رفت؟ يادت دردت-

 .نميدهم تکانش. رددا آتل. است مالس يکی اين. است زخمی چپم دست-

 براي. يکبار اين فقط": گفت دادو دستش به را ليوان. ميرسيد محکم نظر به نگاهش بار اين که کرد نگاهش متين

 ".کنی تحمل را ها ناراحتی از بعضی مجبوري شدن خوب

 ".است ناراحتی سراسر خودش وضعيت اين": گفت بزند، ميوه آب به لب اينکه بدون

 مثل که بود ذهنش در فکري. کند نگاهش نکرد بلند سر ؛اما ميکرد حس خود روي را متين اهنگ سنگينی سکوت، در

 ميترسيد ديگر سوي از و اند آورده سرش يیالب چه ها ديوانه آن ببيند ميخواست يکسو از. بود افتاده جانش به خوره

 شب ان درباره السو يک ميتوانم" :پرسيد متين. باشند برده بين از را صورتش ميگفتند، واقعا که همانطور نکند

 "بپرسم؟

  

 "بخواند؟ را آدمها فکر ميتواند نکند": کرد فکر آيلين

 طرفها اين شب آن. دارد زياد فاصله اينجا با دادي، من به ات خانه از که را آدرسی" پرسيدک او و داد تکان را سرش

 "بودي؟ آمده کاري چه براي

 .ميرفتم داشتم او ديد براي. است سه و بيست شماره هاي انآپارتم از يکی ساکن که دارم دوستی-

 نگرانت نشده، خبري تو از وقتی نميکنی فکر" گفتک. داد بيرون را نفسش و داد تکان را سرش متفکر تیالح با. او

 "باشد؟ شده

 .نميدانست هم را آمدنم زمان ضمن در. بودم نداده قولی. نبود مهم-

 بوي، قرارست که جايی به نه و ميروي کجا ميگويی هايت همخانه به نه! ميکنی جيبیع کارهاي واقعا تو. است خوب-

 !ميدهی خبر

 او که اورد خاطرش به دوباره سودابه ياد. بود کرده سرزنشش سودابه مطلب همين سر بارها. بود او با حق. خنديد
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 "ايد؟ داده او به را آدرس... الحا تا صبح از. نشد پيدايش سودابه چرا پس": گفت لب زير.است نيامده هنوز

 .دادم را آدرس و زدم زنگ او به خانه به امدن از قبل پيش ساعت يک آره-

 "کرديد؟ صحبت او با صبح که نگفتيد شما مگر پيش؟ ساعت يک": گفت و کرد نگاهش تعجب با

 .ام گرفته گروگان را تو هک نکند فکر تا دادم را آدرس پيش ساعت. متالس و اي زنده که دادم خبر او به صبح چرا-

 .باشد افتاده اتفاقی او براي نکند که ميشدم نگران داشتم من ؟ نداديد آدرس او به صبح همان چرا-

 اطمينان و نبودم خودمخانه که است اين خاطر به ندادم، را آدرس اينکه. است نشده چيزيش او. نکن بافی الخي-

 داشتم وقتی طرفی از نه؟ است،، اين نهالعاق اين نظرم به. بدهم ريبهغ نفر يک به را آدرسم غيابم در که نميکردم

 گذشته، اينها همه از! بدهی؟ تشکيل را بيرمنگام مقيم هاي ايرانی بيايد؟مجمع اينجا چه براي او پليس، الدنب ميرفتم

 .شد هدخوا دردسر مشکل دچار هم تلفن با کردن صحبت براي که است شلوغ چنان آن سرش که گفت خودش او

 .ميشود پيدايش شب تا نباش، نگران

 اختيار بی که بگذارد کنار خواست را ليوان. برگردد خود خانه به ميداد ترجيح چون بشود؛ اينطور که بود اميدوار

 ميتوانم": گفت. افتاد خوره ياد باز اما. بکند اي هالن نتوانست حتی متين نرس از. داد تکان را اش شده آتل انگشت

 "آوريد؟ می ؟برايم بخواهم شما از چيزي

 "...آي برايم": گفت ترديد با آيلين.بزند را حرفش او تا ماند منتظر و کرد نگاهش کمی سوءظن با متين

 "!بگو ميخواهی چه هر آيينه جز. بگويم را شرطم رفت گيادم گفتک و کند تمام را حرفش نگذاشت متين

 را حودم نميخواهيد که شدم زشت قدر اين نه؟ چرا": يدپرس. شد جمع چشمانش اشکدر اما گرفت؛ اش خنده

 "ببينم؟

 کنی؟ کار چه ميخواهی را آيينه. هستند خوشگل ايرانی دخترهاي همه. است گفته تو به را چيزي چنين کسی چه نه،-

 اين در را خودت. ميگويم تو به دارم را اين من خوب است؟ شده زخمی و کبود صورتت و سر ببينی که است اين جز

 .کن مجسم قيافه

 "!شود چه": گفت و نشود سرازير اشکش تا کشيد عميقی نفس آيلين

 روز چند با ينها. اي نخورده جبرانی قابل غير ضربه که کن شکر خدارا است؟ شده چه مگر. نميشود چيزي-
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  حوصله اينکه براي. ميشوي تنبيه جهات خيلی از. باورکن. است خوب خيلی برايت اينطوري.ميشود خوب استراحت

  

 ممانعت براي ايرانی مردان تعصب و غيرت که بنويسی سرمشق اين از بار صد روز هر ميکنم توصيه نرود سر هم ات

 !است درست و جا به بسيار امري خانه از خارج محيط در زنان حضور از

 "!سياه الس صد": گفت حرص با

 "ببينی؟ را خودت یميخواه چرا سياه، الس صد اگر": گفت و خنديد او حرص از

 "!آزار مردم بگذار راحتم برو پاشو. ببينم نميخواهم ديگر": گفت و داد پس او به خشم با را ليوان

 دستش از. ميشنيد هنوز را او خنده صداي وجود، بايان. کرد ترک را اتاق و گرفت او از را ليوان قهقهه با متين

 احساس يک بودنش که شوخی آدم. بود نشده آشنا خصوصيت ناي با مردي با الح به تا. راضی هم و بود عصبانی

 ...خوش احساس يک. انگيخت برمی وجودش در را خاص

 به نگذشته، چندساعت هنوز و بود ديده را او و کرده باز چشم صبح روز همان. بود درمانده حس اين از نيز خودش

 همان از که بود اشنايی حس همين خاطر به ايدش.. ميکرد تحمل را هايش طنه و ميخنديد و ميزد حرف او با راحتی

 ياد به را او که چيزي همان. بود کرده درک او سوي از ، بيداري و خواب مالع در حتی بود، آمده خود ه که اي لحظه

 متين و موقر بايد هميشه او مقابل در. داشت جمشيد با بودن از که احساسی فالبرخ الکام... انداخت می اش خانواده

 پريده جمشيد دهان از يکبار که داشت ياد به آيلين. آمد می بدش شوخ و راحت ادمهاي از الک جمشيد. ميکرد ررفتا

 مجبور که بود کرده نگاهش چنان او ولی.آيد نمی خوشش بازي شلوغ و شيطنت اين خاطر به آهو از که بود گفته و

 ندارد حق اما باشد؛ داشته خودش ميخواهد دلش که یقالاخ هر ميتواند بود گفته او به. بگيرد پس را حرفش بود شده

 آمدند می کنار باهم خوب متين و آهو. بود اينجا نالا آهو ميخواست دلش خيلی. بزند حرفی چنين او خواهر درباره

 دوري ياد دوباره... ببرند لذت کنارشان در بودن از نيز اطرافيانشان که آورند وجود به شادي چنان آن ميتوانستند و

 و خوابيدن با.شود بستري خانه در بيماري زمان در يا شود بيمار اينجا در نبود راضی وقت هيچ. داد آزارش خانواده از

 در که يیالخ و خود کنار دز انها نبود و خانواده به کند وادار را او که داشت بسياري وقت رختخواب، در مدام ماندن

 نوشتن جريمه براي متين حرف به. کرد معطوف خود به را حواسش رفک اين از فرار براي. کند فکر دارد، زندگی
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 .کرد پاک ميچکيد، و فر چشمش از داشت الب اين خاطر بهئ که را اشکی ناراحتی با بعد و خنديد

 ديگر بود، کرده بيرونش او که پيش ساعت نيم متيناز. بود تاريک آسمان به نگاهش. بود کرده غروب الکام آفتاب

 اين. باشد شده او ناراحتی باعث نکند که نميگذاشت راحتش وجدان عذاب و دلشوره اين الحا. گشتبرن آنجا به

 .آمد می آشپزخانه از او کارکردن صداي. کند بيرون را او وقاحت، الکم در و باشد مهمان او خانه در که بود پررويی

 ميکرد شالت درد با که بود خودش اين نيز بار هر و ميپريد شاخه آن به شاخه اين از اي پرنده مثل ذهنش. بود فهالک

 و دانشگاه و درس نه اش، خانواده نه. ميداد آزارش نوعی به ميکرد، فکر هرچه به چون. بماند اي شاخه روي نگذارد

 را جوابش متين بعد، اي لحظه و پيچيد خانه در تلفن زنگ صداي. اش وحشی گروه و کسال نه و متين نه و سودابه نه

 ".ميگردد متين خانه الدنب به و است کرده گم را آدرس که است سودابه حتما": کرد کرف. داد

 ". است اسما خانه خيابان از ترالبا خيابان يک متين خانه که ميگفت سودابه به کاش اي

 هدوازد قالات يک. برگشت اتاق به نگاهش. کرد دلسرد نيز سودابه آمدن فکر از حتی را او متين صميمی لحن اما

 خيابان چند اتاق اين اگر.است خيابان به رو ميرسيد نظر به ماشينها بوق بيگاه و گاه صداي از که اي پنجره با متري

 کمد يک. کرد تماشا را برون خوب نميشد که دار نقش توري پرده با. نبود خبري سکوت اين از مطمئنا بود، آنطرفتر

  گلدان با شده، کاري کنده پايه سه يک اتاق گوشه مردانه خصوصم لوازم با سفيد رنگ به تالتو ميز يک و ديواري

  

 با يکنفره بزرگ تخت يک تختش،. نميداد را آن نقش دقتدر اجازه چشمانش وضع که رويش بر چينی مينياتور نقش

 براي ديگري جاي کند خدا": فکرکرد. ميدادند تشکيل را اتاق وسايل اشياء همهاين. بود حاضري ساده لحافی

 غريبه يک اينکه خصوص به. نيست خوشايندي چيز کاناپه يا زمين روي خوابيدن روز سه. باشد داشته ابيدنخو

 ".است کرده الاشغ را تختش

 ميز کنار خودش، کوله کيف به چشمش. بود پهن زمين روي بخشيد، می گرما اتاق سفيد رنگ به که قرمز يچهالق يک

 او قدمهاي صداي. ميرفت خانه به بايد فقط. کشيد آهی. ميشست را آن دوباره بايد الحا. بود شده گلی و کثيف. افتاد

 در زنگ اتاق در به نرسيده اما بود؛ نشده ناراحت دستش از او ترتيب اين به. شد اش يالخوشح باعث اتاق، سوي به

 توانست ميان آن از رهخالبا شنيدو نامفهوم چيزهايی و صداها اي دقيقه براي. رفت آن کردن باز براي او و زدند را
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 نشستن به را او کهمتين شنيد. بود آمده خرهالبا پس. نشست لبش بر لبخندي. دهد تشخيص را سودابه نگران صداي

 "است؟ خوب شالح است؟ بيدار. ببينم را يال اول ميخواهم است ممکن اگر" گفتک سودابه اما کرد؛ تعارف

 .بدهيد اجازه. خير يا هستند بيدار منميدان ولی هستند؛ خوب که بودنشان خوب. بله-

 با ديد، بيدار را او وقتی و آمد اتاق به متين. نکند مالاع را خودش بيداري تا گرفت را فريادش جلوي زحمت به

 ".است آمده بودي، منتظرش همه اين که اي قاتیالم": گفت آهسته لبخندي

 آيلين. شد هويدا اتاق آستانه در بانگرانی سودابه. اوردبي آنجا را او تا خواست و داد را جوابش لبخندي با نيز او

 به اشک ريخت فرو ايلين قلب. ماند جايش در و شد شوکه او ديدن از لحظه يک براي سدابه چطور که شد متوجه

 زحمت به سودابه صداي. است رسيده آرزويش به بتی که شد مطمئن ديگر الحا. باخت را خود و اورد هجوم چشمش

 "کردي؟ خودت با چه ي؟ال": گفت که آمد در گلويش از

 :گفت سودابه به تشري با ديد، چنان را وضعيت که متين. کند رها وحشت با را اشکش تا بود کافی جمله همين

 يیالب چه ميکنند فکر خانم آيلين الحا. ميکنيد شلوغش قدر اين که نشده چيز ميکنيد؟ اينطوري چرا خانم، سودابه"

 ".ندارد را حرفها اين که کبودي کم يک. است آمده سرشان

 خود به را او گريه ميان در يالخوشح با. گشود او روي به اغوش و کرد جور و جمع را خود او، تشر و اخم از سودابه

 :فشرد

 براي و خوابيدي اينجا خودت کشتی؟ را من که تو ببينم؟ زنده تورا ديگر نميکردم باور. شکرت خايا... عزيزم يال-

 چه خدا بگويم هیال. کشتنت کردم فکر. مردي کردم فکر ميدهی؟ دل خون را بدبخت من ميکنی، خانمی خودت

 تو از تا شدم ديوانه ميرود؟ راه هزار دلم ندادي، من به خبر يک نميگويی ميکنم؟ دق من نميگويی. بکند کارت

 خودم بخوري، تکان جايت از بيخبر ديگر بار يک خدا به. انداختم رو کسی هر به و زدم دري هر به. بگيرم خبري

 .ميکشمت

 آرام نالا. بکن را کار اين بعد دفعه سودي باشد،": يدالن آيلين. بود شده سرازير شدت به اشکهايش هميشه مثل

 ".ميکند درد تنم تمام.  آرامتر خدا به را تو. باش

 ".نبود حواسم خدا به. برسرم خاک": گفت و کرد رها را او ناگهان سودابه
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 .ندارد عيبی-

 تنها را آندو و شد لذت غرق سودابه محبت همه اين از متين. کرد باران بوسه را ان و گرفت را دستش سودابه

 "شدم؟ داغون خيلی سودي": پرسيد. بود افتاده گريه به هم آيلين الحا. گذاشت

  

 يک را تو داشتم عادت اينکه نه.  دمخور جا من.  باورکن ، نه ":  گفت او چشم در نکردن نگاه براي التق در سودابه

 "... ببينم ديگر جور

 ."فهميدم.کنی تراشی دليل خواهد نمی ديگر ": وگفت شد بيشتر ايلين گريه

 .شدم زنده و مردم بار هزار خدا به يال.اي زنده شکر را خدا":گفت و زد دستش به اي بوسه دوباره ناراحتی با سودابه

 را دلش نه و بدهم خبر پليس به کردم می جرئت نه نمان جايی خبر بی که فتمگ دفعه صد. کشيدم چه دانی نمی

 ....بگويم جمشيد به داشتم

 . زد می شور دلم رفتی، بيرون خانه از که پريروز همان از بکنم؟ بايد چه "بيايد سرت يیالب اگر بدبخت من نگفتی

 براي پليس بودم منتظر لحظه هر خدا به. دان اورده سرت يیالب يک که بودم مطمئن. نيست خود بی دانستم می

 بودم، گفته هم فر نيلو به.  است نرفته ه دانشگا الاص امروز.  ام کرده بيچاره را نيلوفر بيايد، مالدنب ات جنازه شناسايی

 را ها خته سو پدر ان تک تک پدر هم بعد.  دادم می خبر پليس به و رفتم می حتما رسيد، نمی تو از خبري ظهر تا اگر

 حرف به کی.  نکشد اينجا به کار تا بده نشان را هاالاشغ اين پليس به برو گفتم چقدر من اخر بيشعور.  اوردم می در

 بچه سرشان خير هستند؟ منتظرت انجا ات بيچاره مادر و پدر گويی نمی باشد؟ دوم بار اين که کردي گوش من

 هر بگذار.  بخندند ترسو بدبختهاي اين باباي گور به بگذار ؟مربوط چه تو به اخر.  بخواند درس که اينجا فرستادند

 تر داغ کاسه هميشه چرا کنی؟ می شاخ را ،خودت دعواست جا هر که مربوط چه تو به.  بکنند خواهند می که غلطی

 کپا ها ايرانی ليست از را اسمت ؟ شود نمی شب روزت ، نيندازي راه به کوفتی سمينار يک ال حا شوي؟ می اش از

 افتد نمی ،جلو اش پدرسوخته استاد خود چرا بيندازد؟ راه شناسی کوفت هند خوا می که مربوط چه تو به کنند؟ می

 ان نديدي مگر پيش دفعه.... کنی يالحم خر داري دوست که بس.  خدا به خري که بس نميدهد؟ انجام را وکارهايش

 من و تو سر روي را سقف خدا به کند؟ می چه ببيند، وزر و الح اين رابه تو اگر دانی می گفت؟ چه ديوانه جمشيد
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 "..... کشت می را من ،جمشيد شد می چيزي اگر کند می خراب

 . بکند تواند نمی غلطی هيچ جمشيد ؟ ميزنی جوش چقدر.  کن بس سودي": گفت و پريد او حرف وسط شرمندگی با

 بگويی که جور هر.  ام شرمنده کن باور.  کردم غلط من عزيزم ؟ کنم می چه دارم من که است مربوط چه او به

 قبلی هاي دعوا به ربطی الاص هم واين امده پيش که است وضعی.  نکن اذيت را خودت قدر اين. کنم می جبران

 . عزيزم باش ارام. کردند تنبيه را من اينطوري ترسشان واز بودند ترسيده دانشگاه از اخراجشان خاطر به انها.نداشت

 ".است تر خراب من از تالح که تو

 دست از را خود ،کنترل افتاد می ايلين قيافه به چشمش و کرد می بلند سر که بار هر اما ؛ باشد ارام کرد سعی سودابه

 .برد بين از الکام را ايلين روحيه او الح اين.  افتاد می گريه به و داد می

 يالح چه به او پيش ساعت نيم که نياورد خود روي به الصا و زد لبخندي ايلين چهره ديدن از امد، دوباره وقتی متين

 ما. تميمی اقاي نکند درد شما دست":گفت سودابه وبه گذاشت پاتختی روي را چاي و سوپ کاسه حاوي سينی. بود

 ديدن زنده به اميدي ديگر که گفتم هم ايلين به.  کنم تشکر شما از بايد چطور دانم نمی. هستيم شما شرمنده واقعا

 .کرد نخواهيم فراموش هرگز را لطفتان. شديم شما زحمت باعث که ميدانم. نداشتم وا

 سر که انداخت ايلين به گذرا نگاهی. نزنيد را حرفش"الاص.  ميکنم خواهش":گفت و داد تکان را لبخند،سرش با فقط

 .گيردب البا را سرش که کشيد می تالخج هنوز گويی. داشت چشم روتختی به فقط و داشت زير به

 .بوييد را ان و گذاشت خود پاي روي را سينی سودابه. شوند مسلط اوضاع بر تا گذاشت راحت را انها

  

 .دارد خوبی بوي چه واي-

 .خورد را ان از قاشقی خود و کرد ان داخل را قاشق بعد

 !بيابخور. بشود کوفتت يال. طعم خوش ،چه به به-

 کجاست؟ موهايت کش": گفت و زد کنار صورتش روي از را او موهاي فگیالک با سودابه. خورد سکوت در را سوپش

 ". کنم می خفگی احساس من افتد، می صورتت روي که موها اين

 .کنند می درد. باشند رها طور همين بگذار نه،-
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 بگويد دخواه می چه هر بود ازاد که دل در اما. نکند نفرين باز تا کرد خفه گلو در را خود صداي و کشيد اهی سودابه

 سرت يیالب چه که ايد نگفته من به درست کدامتان است؟هيچ شده چه که کنی تعريف برايم خواهی نمی": گفت ؛

 ".است امده

 .بينی می داري که همين شود؟ چه خواهی می -

 .شدند جنگی خروس دفعه يک چرا فهمم نمی اخر -

 چيست؟ ديگر جنگی خروس -

 افتاد؟ اتفاقی چه. بده را من جواب.کنی تمرين فارسی سطو اين الحا خواهد نمی": گفت حرص با

 و کرد می نفرين و غريد می اتشفشان مثل سودابه. کرد تعريف برايش داشت ياد به که انجا تا را شب ان ماجراي

 بپرسم رفت يادم":پرسيد دوباره بعد کمی. گرفت دهان به زبان ديگر که زد حرف قدر ان خرهالبا. گفت می ناسزا

 نه؟ يا رفتی دکتر

 ".است برده بيمارستان به را من هم شب همان ضمن در. است دکتر خودش متين": وگفت داد تکان را سرش

 کيه؟ متين -

 .صاحبخانه همين -

 شناسی؟ می را او -

 .است سرم يالبا ديدم کردم باز چشم نه -

 بزنی؟ حرف توانستی نمی -

 چطور؟ -

 است داده خبر من به او امروز تازه و اي رفته که است روز سه اخرتو-

 .هستم کجا دانستم تازه صبح. فهميدم نمی را خودم الح الاص که صبح امروز تا -

 نکرد؟ ات بستري بيمارستان در چرا. کرد پيدا شود نمی ادمها طور اين از ديگر. است عجيبی و مهربان ادم واقعا-

 با سودابه.دزدم که کرده می فکر اخر. نيفتم پليس دست کهاين خاطر به ميزنم حدس اما است؛ نگفته چيزي. نميدانم-

 .خوردم جا گفت، من به که هم صبح ؟ دزد چرا: گفت و کرد نگاهش کنجکاوي
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 گفت؟ چه تو به صبح. بودند گفته اينطور انها.  هاست ديوانه ان کار-

 سر وقت. بود شلوغ خيلی گاهفروش امروز": گفت.  نوشيد ان از اندکی و برداشت را چايش فنجان و کشيد اهی او

 اما بگردم؛ تو الدنب و بگيرم مرخصی تا هاپسن پيش رفتم. داشتم را تو دلشوره.بود هفتگی حراج. نداشتيم خاراندن

 در من جاي به و ندارد مهمی زياد درس گفت طفلک نيلوفر. برنگردم ديگر است بهتر اگربروم، گفت راحت خيلی

  تلفن گفت جک ظهر نزديک که بودم فروشگاه در او تلفن زنگ به گوش من.يگيردم دوستانت از را سراغت دانشگاه

  

 و نام با را کسی پرسيد و کرد معرفی تميمی را خودش. بود اين اما است؛ نيلوفر که ميکردم فکر. ميخواهد را من

 دو را تو که گفت وا و آره گفتم. ميکند جو و پرس ات جنازه براي و است پليس گفتم. ترسيدم ميشناسم؟ نشانتو

 که شد خبردار شستم کتک گفت تا. اند زده کتک دزدي برسر نفر چند.است کرده پيدا اش خانه جلوي پيش شب

 بند يک. است ديگري چيز قضيه اصل و ميکند اشتباه که گفتم را ماجرا. است اي مدرسه بچه هاي هالنخ اين کار کار،

 اين دوستان از يکی حتما که برداشت را من ترس الحا. است کرده طعق را تلفن ديدم آمدم خودم به تا و زدم حرف

 جاي فکرم يکدفعه بعد. است نبوده اين به حواسم الاص من و ميزد حرف فارسی که افتاد يادم اما. است بوده ها بچه

 که صرتاع که بگويم صهالخ. باشد آورده سرت يیالب خودش و باشد گفته دروغ ترسيدم. ريخت دلم و رفت ديگري

 مثل هم را او نيامد دلم. آمد فروشگاه به ظهري نيلوفر. کردم الخي و فکر جور هزار زد، زنگ فروشگاه به دوباره

 .برگردد خودش دانشگاه به ظهر بعداز کردم وادارش و اي شده پيدا که گفتم سربسته خيلی او به. کنم نگران خودم

 لعنتی هاپسن دست از توانستم اينکه محض وبه و گرفتم را سآدر. است داده خبر پليس به که گفت و زد زنگ اين

 ".رساندم اينجا به را خودم شوم راحت

 جهنم به را او ديدن، وضع اين به را خود و کردن باز چشم روز يک وقتی که انديشيد می اين به سکوت در آيلين

 و داد بيرون دردي با را آهش. تاس کرده تحمل را بيخبري روز سه که سودابه الح به واي است،پس کرده راضی

 ".آوردي می لباس برايم کاش": گفت

 "پوشيدي؟ کيه لباس اين": گفت و آورد پايين را صدايش خنده با. شد او تن مردانه بلوز متوجه تازه سودابه

 که بود اين کاري کتک و دعوا اين خوبی": گفت شيطنت با او.بود آمده خودم لباسهاي سر يیالب چه نميدانم. متين -
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 "!است شده بدنت و تن دادن نشان درباره تو احتياط همه اين مانع

 .است کرده تنم زن يک بيمارستان در را لباس تو، چشم کوري به خودت، قول به-

 !است داده دست از چه بداند تميمی اگر. حيف چه آه-

 ".برگردم خانه به ميخواهم": گفت و نشست آيلين لبهاي روي لبخندي گريه و اخم همه آن از بعد خرهالبا

 .نزن هم را حرفش الاص-

 "چرا؟":  پرسيد تعجب با

 .نگفت را آدرس. ندادم تاقول. کنم بيرون سرم از را تو بردن فکر است گرفته قول من از تميمی-

 .باشم اينجا نميخواهم من چرا؟ آخر-

 .نيست خوب برايت. شوي جا به جا نبايد گفت. ميدانم چه-

 .ندادم تعهدي چنين که من دادي، قول او به تو. نميمانم اينجا من. است گفته خودش براي": گفت حتینارا با آيلين

 .برگردم خود خانه به ميخواهم امشب من

 "است؟ کرده اذيتت نکند، ببينم،! يال": پرسيد سوءظن با سودابه

 و مادرش خواهرش، سودابه. اشتد دوست را او چقدر. ديد سودابه هاي چشم در را نگرانی و کرد بلند سر آيلين

 جهنم آن از را خود ميتوانست چطور او، پشتگرمی بدون. بيايد پيش اينجا تا نبود قادر مطمئنا او بدون. بود دوستش

 هم جمشيد بودکه کرده حس حتی. بود اش حامی و پشتيبان کوه، يک مثل. باشد آزاد خودش براي و بکشد بيرون

 را او اگر. بود کرده رها خود الح به را او و کشيد لجاجت از دست جمشيد که بود او عتبارا به. ميترسيد او از نوعی به

 "بکند؟ من به ميواند اذيتی چه بيچاره. است حرفی چه اين": گفت و زد رويش به لبخندي... نداشت

  

 چرا. کند بدتر را تالح جايی به جا اين و باشد او با حق است ممکن برگردي؟ خانه به داري اصرار اينهمه چرا پس-

 .امانی در هم جمشيد شر از طوري اين بيايی؟ بعد و شوي خوب الکام تا نميمانی

 اين زندگی ام، شده بستري غريبه يک خانه در من که برساند جمشيد گوش به باد اگر ميدانی. سودي ميگويی چه-

 ببيند خودمان خانه در را من است بهتر شود، خبربا قضيه از او که شد زمال اگر گذشته، ازآن. ميدهد باد به را بيچاره
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 و کار تمام از بيچاره اين.نيستم راحت اينجا من. است داشته تالدخ من نجات در تميمی اسم به شخصی نفهمد الاص و

 کار به بايد ميکند؟ چه او با پليس برود، لو اگر ميدانی رساندنم، بيمارستان دردسر همين. است افتاده اش زندگی

 پرستار اين و بيمارستان حرج فکر. گرفت پرستار برود، بيمارستان به بتواند اينکه بخاطر امروز. برسد شخود

 می خانه که هم وقتی اس مجبور. ديگر طرف هم خودش خستگی طرف، يک مخارج و خرج اي؟ کرده را گرفتنها

 از بدتر. باشم کسی سربار نميخواهم. نمک تحمل را چيزها اين نميتوانم من. کند آشپزي برايم و باشد من مراقب آيد

 ".بروم دستشويی به نميتوانم من... دارم بزرگ دردسر يک من خانه اين در اينکه همه

 .زد خود سر بر ناگهان سودابه

 اذيت خيلی او با حتما. بودم نکرده را اينجا فکر الا. روز سه اين در اي کشيده چه. بميرم هیال. سرم بر خاک واي-

 ؟نه ، شدي

 "بروم؟ دستشويی به و شوم بلند غريبه مرد يک با که اي شناخته اينطور را من تو سودي": گفت حرص با آيلين

 باشد. نبود حواسم ميخواهم، معذرت": گفت و گرفت اش خنده خود، فکر از. است گفته چه فهميد دفعه يک سودابه

 ".ببريم اينجا از را تو بايد يکجوري

 .ام شده بلن جايم از بفهمد نبايد. برسانم دستشويی به را خودم نيامده او تا کن کمکم الحا... شکر را خدا-

 کنی؟ صبر خانه ت نميتوانی-

 !ام؟ کشيده تشنگی و گرسنگی چرا ميکنی فکر الحا تا صبح از. نزن هم را حرفش الاص نه،-

 دارد اصرار که ميداند چيزي يک يچارهب اين شايد ميگويم يال": گفت و زد کنار را لحاف گلو در اي خنده با سودابه-

 ".نشوي بلند جايت از

 بغلم و بيايد يا بياورد برايم لگن تا بنشينم /کنم ميگوييچه اما دارد؛ ضرر برايم شدن بلند که ميدانم هم خودم من -

 ببرد؟ دستشويی به و کند

 ...شد بد تالح اگر جهنم؛ به-

 .ميگذاري کجا را دستت باش مواظب خدا به را تو ولی بگير؛ را بغلم رزي بيا. نترس قدر اين. خواستم خودم ميگويم-

 .ميکند درد تنم تمام
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 است؟ شده کبود و زخمی هم بدنت-

 .ميکند درد که ميدانم را اين فقط. نميدانم-

 .ببينم بگذار-

 تو برسان، يیدستشو به را من نيامده او تا کن عجله ميگويم من شدي؟ طوري اين امشب چرا سودي": گفت حرص با

 "ببينی؟ را من بدن کبوديهاي ميخواهی

 .بگيرمت من تا بگذارم را دستم کجا بگو. برويم بيا. ببخشيد آه-

  

 روشن تلويزيون که ميکرد شکر را خدا. کند پنهان را اش هالت نميتوانست اما نيايد؛ در صدايش کرد شالت اينکه با

 پاهاي صداي که کند خفه ميخواست لبهايش گزيدن با را اش هالن و آه.کشيد طول دقيقه ده برگشتنش و رفتن. است

 .کرد لحاف زير و آورد البا ميکرد درد لگدي ضربه از که را پايش سراسيمه. شنيد آمد، می اتاق سوي به که را او

 .کن مرتب را شالب. آيد می دارد بدو سودي-

 کار گذاشت، اتاق داخل را پايش متين اينکه مح به. شيدک ترالبا را او و کرد درست را جايش دستپاچگی با هم سودابه

 صندلی روي او، خرابکاري اين از سودابه. کرد مالس اختيار بی که شد هول آنقدر او ديدن از آيلين. شد تما هم دو آن

 حدس. شد او هيجان متوجه تازه و کرد نگاهش او، موقع بی مالس از تعجب با متين. بگويد چيزي نتوانست و شد ولو

 زير به سر چشمانش، در هويدا اي خنده با. است شده هول طور ان که بودند عادي غير کار انجام الح هر در زد

 جواب الح همان در.کند کنترل را اش خنده بتواند تا نمود پرهيز دو، ان ترسيده چهره به کردن نگاه از و انداخت

 را خوي خبر هم من بوديد، خوبی دختر که الحا": گفت ي،الخ ظرف ديدن با. رفت سينی سراغ و داد را او مالدادس

 را ها دختر از يکی و پسرها از دوتا که خبردادند و گرفتند تماس خانم سودابه پاي پيش گروسی آقاي. ميدهم

 ".اند گرفته

 "يکی؟ آن پس" پرسيدک آيلين

 زيادي مدت مطئنا. است کرده نهانپ جايی را خودش و باشيد شده کشته شما که ترسيده شايد. است کدام نميدانم-

 .ميشود گرفتار. کند فرار نميتواند
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 اند؟ گفته چه-

 والسو جلسه چند منتظر بايد. نباشيد اميدوار زياد که بگويم بايد اند، کرده ندامت اظهار و اعتراف منظورتان اگر-

 .کنند السو پليسها و کنند انکار اينها تا باشيد بازجويی و جواب

 باز فکش درد انا داد؛ فشار هم به را دندانهايش خشم با. اند کرده انکار را چيز همه آنها کع شد متوجه آيلين

 با را او دست ، ميفهميد را او الج که سودابه. نياورد فشار خودش به و بکشد هم در را اخمهايش کرد وادارش

 در گفتن نه با جانشان که کنند نکارا آنقدر بگذار. نميماند ابر پشت وقت هيچ خورشيد": گفت و گرفت مهربانی

 ".ميزنيم را خودمان حرف ما. بيايد

 سر اي لحظه آيلين".است محکم شما پاي جاي. است خانم سودابه با حق": گفت و کرد تاييد را او حرف نيز متيم

 "...نشويم موفق اگر" گفتک سپس. کرد او به نگاهی و کرد بلند

 که آنچه براساس را ماجرا و کردم صحبت او با پليس با تماس از قبل بحص من.است اي خبره وکيل گروسی آقاي-

 ايی پرونده اول همان از او. است شدنی کار شدم مطمئن من اما نگفت؛ چيزي اينکه با.گفتم او به ميزدم، حدس خودم

 اميدوار آن به که ميدهد نشان کرد، قبولش که همين. ميکند رد راحتی به نيست، آن در موفقيت امکان و دارد تله که

 او. کند الدنب را کار و کند قبول را پرونده است حاضر که گفت من به شما، هاي صحبت از بعد گذشته آن از.است

 .کنيد اعتماد او به. نميکند ريسک

 ".باشد اشتباه کارم که ميترسم من گاما: گفت و رفت فرو فکر به باز آيلين

 اوليه تهديد و اول نامه همان با بايد را کار اين. ميدهی انجام داري را کار ترين درست نظرم به اتفاقا: گفت سودابه

  را هايتانت پروژه. کردند سخت بقيه و تو براي را رفتن دانشگاه مختلف، هاي تهمت به که موقع همان. ميدادي انجام

  

 زا اشتباه.کردند درست پاپوش نبرايشا و دزديدند را ها بچه مدارک و کيف. ريهتند هم به را کارهايتان و دزديدند

 "بزنی؟ پس چرا دارد، امکان اين که ميگويند تميمی آقاي اگر. ميکنی داري ها فکر اين با

 بزنند، مرگ حد سر تا را من دزدي تهمت با نفر يک چشم جلوي توانستند اگر. کنم مقابله انها با نميتوانم تنهايی به-

 .کنند فار هم بار اين ميتوانند پس
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 .بيايند جلو کهئ ميخواهيم انها از. اند ديده آزار هايشان دسته و انها از که ميشناسی را زيادي آدمهاي تو تنها؟ چرا-

 .نميشدند اذيت ميکردندو را کا اين اول همان از داشتند، جرات قدر اين انها اگر-

 .شدند همکاري به حاضر شايد.خبرميدهيم ما-

 نشدند؟ اگر-

 "شدند؟ اگر": گفت ودابهس جاي به متين بار اين

 که الحا چرا. ميشد اميد نا بعد و ميپرسيد بايد چه؟ شدند اگر. باشد اندو با حق شايد کرد فکر. کرد نگاهش آيلين

 ...کند امتحان بود بهتر. بکشد عقب راحتی اين به بگذارد، دستشان کف را آنها حق تا بود آمده وجود به فرصت اين

 پرستی نژاد نوعی به متهم را آنها ما. نيست چيزي کم ما شکايت": گفت. بود پيش در ديگري تالمشک باز اما

 تمام هم هنوز مانیال هاي نئونازي قضيه. ميزنند جار جا همه انها کند، پيدا درز ها رسانه به قضيه اين اگر. ميکنيم

 ".است نشده

 يعنی ادعا و اتهام اين ک ميداند شما و نم از بهتر گروسی هستيد؟ چه نگران شما دارد؟ عيبی چه خوب": گفت متين

 "شما؟ نه بترسند بايد آنها است، شدند ميگويد وقتی چه؟

 زندگی به که چيزهايی... است ديگري چيزهاي من منظور. نيست اتهام از ترس موضوع متين آقا": گفت فگیالک با

 "سودي؟ نه،. ميداند را اين سودي. است مربوط من شخصی

 بعدا آنها درباره نيست بهتر يال اما ميدانم؛ بله": گفت و داد تکان را سرش و شد او منظور متوجه یناراحت با سودابه

 درز را قضيه بتوان شايد نه؟ يا کرد باز حساب ها بچه روي ميشود آيا که ببينيم بايد اول نباشيم؟ نگران و کنيم فکر

 ".برد پيش را کارها صدا سرو بی و پنهانی ممکن حد تا و گرفت

 "...برود لو اگر اما. کردم فکر اين به هم خودم. توست با حق بله": گفت و کرد فکر کمی آيلين

 مسئله يک او خود گفته به بنا نميفهميد؛ چيزي ميشد بدل و رد آندو بين که حرفهايی از متين. خورد را حرفش بقيه

 فکر کار منفی جنبه به فقط شما چرا": فتگ همه اين با. بست می اينطور را او وپاي دست که بود ميان در خصوصی

 کاري دوستانتان الح به تا اگر ميکنم فکر من. ندهيد دست از راحتی اين به را آن. است خوبی فرصت اين ميکنيد؟

 نفر يک منتظريم و هستيم ساکت هميشه ايرانيها ما خوص به شرقيها ما. بود فرصتی چنين عدم خاطر به اند، نکرده
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 شما است قرار بار اين شايد. بشويم او روي هالدنب و بگذريم کنار را ترسمان تا شود بلند جايش از و شود لب به جان

 "!باشيد رهبر

 "!است رهبر هميشه دختر اين": گفت سودابه

 را زيادي تالمشک بايد من. متين آقا هستيد بينی خوش آدم شما! شکايت اين قربانی يک هم شايد و": گفت آيلين

 و ها رسانه توسط من که است اين آنها ترين محتمل. نميخواهم را آنها من و بخرم جان به ايتشک اين براي

 زندگی در دوان موش که گفتيد خودتان. شهر اين خود در بلکه ايران، در تنها نه. شوم شناخته و معرفی مطبوعات

  بايد باشد، شدنی امر اين اگر الحا... ميگذارند جيبشان در هم دوانها موش اين کار که دارم را کسانی من. است زياد

  

 داشتن براي زمال هزينه من. ميکنم کار هم کتابفروشی يک در که هستم دانشجو يک هم من که کنم فکر اين به

 با ماجرا اين از اقوامم و خانواده از کسی نميخواهم که است خاطر اين به آنهم. ندارم را گروسی آقاي خوبی به وکيلی

 ".شود خبر

 شما شايد. بگويم چه نميدانم راستش": گفت خرهالبا.کرد فکر کمی و زد تکيه ديوار به متين. شدند ساکت رسهه

 آقاي دستمزد که نميدانم من هم يالم زمينه در. نيست شدنی کار اين برايتان که ميدانيد من از بيشتر چيزهايی

 شما همراه شکايت اين در شوند حاضر هم يگرتاند دوستان اگر که ميرسد ذهنم به فکر اين اما است؛ چقدر گروسی

 ".شود متقبل را قسمتی هرکس و کرد پيک را هزينه ميتوان باشند،

 متوجه الاص و بود فکر در او اما بگويد؛ چيزي آيلين شايد تا کرد سکوت مدتی سودابه. رفت و برداشت را سينی

 .نشد سودابه انتظار

 را خانه از خروج قصد گويا و بود انداخته دست روي را کاپشنش. شکست را سکوت اتاق در به اي ضربه با متين

 چه شما است، شده حذف خورها شام ليست از که خانم آيلين. بگيرم شام ميروم خانم سودابه": پرسيد. داشت

 "بگيرم؟ ميخوريد

 .است منتظر حتما نيلوفر. برگردم خانه به بايد شام براي. تميمی آقاي مرسی نه شام؟ -

 ميکنيد؟ تعارف -
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 .ميگويم جدي. مرسی نه -

 بهتر. ايم کرده درست دردسر شما براي کافی اندازه به. است منتظر و پخته را غذايش نالا تا نيلوفر": گفت آيلين

 ".برويم است

 .کرد نگاهش تعجب با متين

 .است نفر يک خانم سودابه! ميبنديد؟ جمع هم با را ها صيغه چرا -

 .ميشويم دونفر نم با اما ميدانم؛ -

 ميبريد؟ تشريف کجا شما شما؟ -

 .خودمان خانه -

 ميکند؟ فرقی چه. است خودتان خانه هم اينجا -

 ".برگردم ها بچه پيش ميخواهم ولی متين؛ اقا متشکرم": گفت و زد لبخندي

 ايشان که بودم گفته نه؟ بوديم، گذاشته را مان قرار هم با شما و من": گفت و برگشت سودابه سوي به اخمی با متين

 "شوند؟ جا به جا نبايد

 اينطور خودش بفرماييد باور ولی شوم؛ راحت دختر اين شر از شب يک که است خدايم از هم من تميمی آقاي -

 .ميخواهد

 شديد؟ اذيت اينجا خانم؟ آيلين چرا -

 ".باشم شما ممزاح اين از بيش نميخواهم متين؟ آقا است حرفی چه اين نه، نه": گفت دستپاچگی با

 ايران از زيادي مدت که ميرسد نظر به شما کردن صحبت فارسی از خانم سودابه": گفت و زد کمر به دست متين

 خانم آيلين. کند تعارف اينهمه ميتواند چطور نميدانم را خانم اين اما بکنيد؛ تعارف که است عادي پس. نبوديد دور

 ".نيستيد مزاحم شما بفرماييد باور

  

 خانه به است بهتر. هستم تر راحت اينطوري من متين آقا. نکنيد اصرار ميکنم خواهش اما داريد؛ لطف شما -

 .برگردم
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 برويد؟ طرف آن به ميخواهيد شهر طرف اين از وقت آن بخوريد تکان جايتان از نميتوانيد شما ولی -

 .ميکنم تحمل -

 .نيست خوب تانالح هنوز شما -

 ".نکنيد مان شرمنده اين از بيشتر تميمی، آقاي هستيم مراقبش نيلوفر و من": گفت و برخاست سودابه

 باشيد؟ مراقبش ساعته چهار و بيست ميتوانيد -

 .بود خواهم مراقبش حتما بگذرم، خودم خوراک و خواب از شده اگر -

 سودابه شما با انمخ آيلين مسئوليت. کرديد رفتن قصد جدا اينکه مثل نخير،": گفت بعد و کرد نگاه را دو هر کمی

 ".سپارم می شما دست را ايشان و ميکنم اعتماد شما به من. خانم

 .متشکرم -

 اينجا خانم سودابه نيستيد، راحت من با اگر حتی. است بهتر باشيد، جا همين من نظر به": وگفت کرد آيلين به نگاهی

 را دوستتان قدر. است ديگري چيز آن نباشيد، هخان اين در ميخواهيد الک اگر اما باشند؛ مراقبتان خودشان و بمانند

 ".بگذرند ميخواهند خوراکشان و خواب از شما خاطر به که بدانيد

 ".متين آقا ميدانم": گفت او، بعد و سودابه روي به لبخندي با آيلين و دويد سودابه هاي گونه روي دلنشينی سرخی

 .کنيد صبر کمی. شکر را خدا -

 بيرون. بپوش را اين تو": گفت و انداخت تخت روي را اش بارانی. پوشيد را لباسهايش و رفت نيز سودابه او رفتن با

 ".ميخوري سرما لباس اين با. ميبارد باران و است سرد

 وسايل از خودت با چيزي": پرسيد سودابه. برخيزد جايش از او کمک با تا کرد دراز را دستش و کرد تشکر او از

 "داشتی؟ دانشگاه

 .است ام کوله در همه اما ؛ آره -

 "ميخواهی؟ چه": پرسيد آيلين. کرد وارسی را آن داخل و برداشت را کيف سودابه

 نه؟ يا هستند اينجا همه وسايلت ببينم ميخواهم -

 .ميشود بد ميبيند و آيد می نالا. سودي زشته -
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 برده را وسايلت يکی شايد بودي تادهاف خيابان در ساعت يک تو. ندارم کاري او به من تازه. ميکنم کار چه مگر -

 .باشد

 .است جايش سر چيز همه. نبرده نه -

 .نميکنم پيدا را پولت کيف. نيست نه -

 .باشد جا همان بايد -

 .کن نگاه خودت بيا ميخواهی. نيست گويم می دارم؟ شوخی تو با من مگر...  اِ -

 ...و ديده را پولم کيف که گفت متين. بگرد خوب ست؟ني چطور": گفت. نکرد نگاهش او اما گرفت؛ او جلوي را کيف

 ".بود برداشته ام شناسايی براي او. آمد بادم آه

 ؟ مطمئنی -

  

 بگيريم؟ او از چطور اما آره؛ -

 بود؟ همراهت زيادي پول -

 .بود آن داخل مدارکم.است کرده خرج من پول برابر چند.نيست مهم پولش -

 .خواهيم می را پول که نميشود بد اينطوري .گيريم می را مدارکت سراغ خب -

 .داد خودش شايد. نگو چيزي الفع ولی آره؛ -

 .باشد -

 اينها": گفت و گذاشت زمين را بزرگی و سياه کيسه. بود پوشيده لباس هم خودش. برگشت اتاق به پر دست با متين

 برايتان ولی. نه يا است استفاده قابل انمنميد. است شسته برده لباسشويی به را آنها اگنس. است شبتان آن لباسهاي

 ".گذاشتم کنار

 .متشکرم -

 استفاده ساعت سر حتما کنيد سعی. است هايشان دارو هم اينها": گفت و داد سودابه دست به هم را دارويی کيسه او

 ".ها بيوتيک آنتی خصوص به کنند؛
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 ".حتما چشم،": گفت و گذاشت آيلين کيف در و گرفت را دارو سودابه

 ".است سرد بيرون": گفت و انداخت آيلين دوش بر را زخيمی و سياه کت اينبار متين

 ديگر زحمت يک. است کم هم باز کنيم تشکر شما از هرقدر": گفت سودابه. بود متشکر او از وجود تمام با آيلين

 ".بگيريد برايمان تاکسی يک کنيد لطف. بکشيد برايمان هم

 را شما خودم خواهم می چون. ام شرمنده ديگر بار اين": گفت و برداشت را يلينآ کوله و لباسها کيسه متين

 ".برسانم

 .شويم شنا مزاحم نميخواهيم اما -

 براي و بگيرم است، دستتان که را اي نامه هم و کنم راحت را خودم الخي هم تا ميکنم را اينکار من. نيستيد مزاحم -

 .بروم ايشان نديد به ميخواهم امشب. ببرم گروسی آقاي

 "اي؟ نامه چه": پرسيد سودابه

 بود قرار گروسی آقاي. خواست را آن پليس امروز. کنم اش پاره نگذاشتی تو که را آخري نامه آن": گفت آيلين

 ".بکشد را زحمتش ميخواهند متين آقا الحا. ببرد آنها براي و بگيرد ما از را آن فردا

 ".متشکريم چيز همه خاطر به": گفت و ادد تکان را سرش تفهيم نشانه به سودابه

 حمايت دوستتان از و زديد قولتان زير. شديد بدهکار من به يکی امشب شما ؛.ميکنم خواهش": گفت لبخندي با متين

 "...که بيايند خودشان ميتوانند اگر الحا. حد اين تا نه اما ميکرد، لجبازي او. کرديد

 ".وانمبت بايد. ميتوانم": گفت تشکر با آيلين

 .پرستار خانم برويم بياييد. نيست عجيب خانم، سودابه مثل دوستی وجود با بتهال. هستيد شق کله که واقعا -

 روي احتياط با را کت دلسوزي با سودابه.بود بارانی و سرد بيرون هواي. کرد بلند را او و خنديد سرخوشی با سودابه

 به نگاهی آيينه از متين. نزند جايی به را اش شانه تا داد تکيه خود به را او و نشود سردش تا کرد مرتب اش شانه

 "است؟ خوب تانالح": پرسيد و کرد آندو

 ".خوبم.  بله": گفت و کرد پنهان زحمت به را دردش آيلين
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 .برنميدارد انکار از دست ولی دارد؛ درد که ميينم من. ام نديده سرسختی اين به دختري عمرم در خانم سودابه -

 اگر. دارد نياز سرسختی اينهمه به او اما شماست؛ با حق": گفت و زد او ژوليده و پريشان موهاي بر اي بوسه دابهسو

 "...جمشيد. بربياد جمشيد پس از نميتواند نباشد، سرسخت و لجباز

 ".ميکنم خواهش سودي،": گفت و کند تمام را حرفش او نگذاشت ناراحتی با آيلين

 .ميخواهم معذرت باشه -

 .داد تکه سودابه شانه روي را سرش و گذاشت هم روي چشم اما ديد؛ را او کنجکاو و پرسشگر نگاه آيينه از آيلين

 هواي. بود باريدن الح در شديدي باران. پذيرفت را آنها اعتراض بدون او و ريختند صورتش روي موهايش

 سو آن و سو اين به خود با الس تمام در که را رهايیاب پاييز فرارسيدن با الح و بود گرفته و ابري همواره بيرمنگام

 باعث گاهی گرفته هواي و باران اينهمه گرچه. ريخت می شهر و مردم برسر و ميکرد تبديل باران به بود، برده

 تحمل که بود داده قول او اما ميکرد؛ درد سرش. پذيرفت می باز روي با را هوا اين اغلب او اما ميشد؛ روحيه تالکس

 ميکرد؛ شکايت هوا از داشت سودابه. کند کمتر را درد روش اين با ميشد موفق حتما. نکند فکر آن به کرد سعی. دکن

 بيرون به اتومبيل داخل گفتگوي از را حواسش بنابراين. نبود باران همه اين تهران در که ميزد غر هميشه مثل باز و

 در و شرايطی هر در. نميداد دست از را حسش هرگز مسلما اام بود؛ شده گم تمدن صداي ميان در باران صداي. داد

 باران، لطيف حس. کند سکوت به وادار را آن توانست نمی چيز هيچ و بود باران باران، صدايی و سر نوع هر ميان

 ميان در نبود زمال. کرد ساکت را همه نبود زمال آن، کردن احساس براي و ميشد حس صدايش، از واضحتر و بلندتر

 بيابان يک وسط بود زمال حتی. کرد درک را آن تا کرد سقوط سکوت دره به نبود زمال. گشت شالدنب به کوتس

 سنگ يک زير ديواري، چهار يک داخل ميشد. کرد حس هم سقف يک زير ميشد را باران. کنی لمس آنر تا بايستی

 و گرفتن ترمز و زدن بوق الح در زياد، صداي با که ماشينهايی طنين... همنواشد آن ا هم پاره آهن مشت يک زير

 و بسته چشم با ميتوانست را ان و بود سنگين و زياد ترافيک. نميکرد گم را آن بودند، خيس تالآسف روي دادن گاز

 و سودابه گفتگوي. ميکرد کار آرامی و نرم صداي با ماشين موتور. بدهد تشخيص نيز بيداري و خواب تالح در حتی

 شيشه روي ناخن ميرفت، طرف آن و طرف اين که بار هر سماجت با که ماشين کن پاک برف يصدا مبان در متين

 .ميرسيد گوش به رنگتر کم ميکشيد،
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 .شنيد را ،"شوند جا به جا نبايد که گفتم اند؟ خوابيده": پرسيد آهسته متين صداي بعد و شد ماشين توقف متوجه

 خودش رختخواب در نيست، کسی زحمت باعث اينکه از راحت، الخي با ديگر الحا. ندارد عيبی": گفت سودابه

 ".ميخوابد

 کشيد، اي هالن با او که را بلندي آه صداي وقتی و داد گوش دقت با سودابه. گشود چشم داد، خود به که تکانی با

 "نه؟ بيداري، يال. شد بيدار ديگر": گفت شنيد،

 "ديم؟رسي... بيدارم آره": گفت و کرد صاف را گلويش آيلين

 .بله -

 را وسايل شما خانم سودابه": گفت بود، برگشته عقب به که متين. ديد آپارتمانشان مقابل در را خود و کرد بلند سر

 ".آورم می را ايشان من ببريد،

 ".است شديد خيلی باران بياورم؟ چتر من تا کنيد صبر کمی خواهيد می": گفت سودابه

  

 زود. برود راه بارانی چنين زير که بود اين عاشق چقدر. ميباريد داشت آسا سيل باران. کرد بيرون به نگاهی آيلين

 گرماي در و برود خود تخت و اتاق به خواست می دلش. نبود وقتش الحا اما داشت؛ دوست را اين او و ميشد خيس

 ".آيم می همينطوري. است راه قدم چند. نميخواهد نه": گفت. بگذارد هم وي چشم راحتی به آن

 و خنديد او کار به متين. کند جلوگيري خود شدن خيس از تا گرفت خود سر يالبا را لباسها کيسه و شد پياده سودابه

 ".نميکند دوا شما از دردي آن. نشديد خيس تا تو برويد": گفت شدن پياده ضمن

 متين. دويد آپارتمان رد طرف به فاصلهالب. داد تکان را سرش و کرد نگاهی آيلين به نگران، لبخندي با سودابه

 از مدتی که طبقه سه آپارتمان يک. داد البا را کاپشنش هاي لبه و انداخت شد، وارد او ک ساتمانی به گذرا نگاهی

 بايد. افتاد آيلين پيکر بر لرزش. ميکرد نفوذ آن داخل به شدت به سرما و بود مانده باز ماشين در. ميگذشت عمرش

 بر و برداشت اش شانه روي از را کت. گذاشت او صندلی روي را زانويش و شد خم نمتي. ميرفتند داخل به زودتر

 "بياييد؟ خودتان ميتوانيد": گفت. انداخت سرش

 سرخوشی باعث که الح عين در خورد، تنش به که سردي باد. شد پياده ماشين از او کمک با و داد تکان را سرش
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 پياده عرض که بود نکرده فکر وقت هيچ او و بود سخت رفتن راه لنگان لنگ. نمود بيشتر هم سرمارا گشت،اما اش

 کرده خيسشان تقريبا باران برسند، آپارتمان راهرو داخل به تا. برسد نظر به نیالطو ميتواند چقدر ساختمان مقابل رو

 به دستش زير متين و بود کرده پهان را صورتش هنوز پريشانش موهاي. برداشت او سر روي از را کت متين. بود

 و کشيده صف پايش جلوي در مارپيچ هاي پله. انداخت ساختمان داخل به نگاهی. شد وي بدن لرزش متوجه خوبی

 ".يستالع زندگی محل اين شاغل نفر يک و دانشجو نفر دو براي": گفت متين. بودند منتظر

 ".هستيم شاغل نفر سه و ودانشج نفر دو ما ضمنا. بود يار ما با شانس": گفت پوزخندي با جوابش در آيلين

 برويم؟ بايد طبقه کدام الحا. است خوب خيلی ميکنيد؟ کار سه هر": پرسيد تعجب با

 .دوم -

 !نيستيد هاوس پنت صاحب که شکر خدارا -

 "ببرم؟ را شما من ميخواهيد بياييد؟ خودتان بتوانيد ميکنيد فکر ": پرسيد. کرد نگاهش ترديد با برگشت بعد

 ".ميکنند کار هنوز پاهايم": گفت و داد تکان "نه" متالع به زا شسر دستپاچگی با

 کمکتان فقط من پس خوب": گفت لبخندي با. ميکند سرسختی هم باز اما نيست؛ خوب چندان شالح که ميديد متين

 ".ميکنم

 .متشکرم -

 با جوان دختر. آمدند يشوازشانپ به يیالموط و قد بلند دختري همراه به سودابه که بودند نرفته البا را پله چند هنوز

 .باشد نيلوفر بايد دختر که زد حدس سودابه هاي گفته براساس متين. ميگفت ترکی زبان به را چيزهايی ناراحتی

 تمام او. اينجاست ساکن ايرانی جوانی نامزد و است ترکيه اهل نيلوفر که بود کرده تعريف برايش ماشين در سودابه

 آيلين که بود داده هشدار او به ساختمان داخل القب سودابه. ندهد نشان را ترسش و باشد آرام که ميکرد را ششالت

 و بود افتاده پا از آيلين برسند، آپارتمان به تا. است حساس ميدهند، نشان خود از آنها که عملیال عکس به چقدر

 مبل ترين نزديک. نکرد امر اين به اضیاعتر هيچ که بود خسته آنقدر. بود آورده داخل و کرده بغل را او تقريبا متين

 ".بگذاريد همينجا مرا لطفا نشينم، می همينجا متين آقا": گفت و داد نشان بود، راه سر که را

 ".خودتان تخت به ميبريد تشريف مستقيم شما. نخير": گفت محکم خيلی او، خواسته به توجه بدون متين اما
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 موجود تخت دو از يکی لحاف. نمود راهنمايی را او و کرد باز را اتاقها از کیي در و دويد پيش سودابه او، حرف بااين

 :گفت خندهاي با متين و کرد اي هالن باز اش، باطنی ميل رغم علی. گذاشت تخت روي را او متين و زد کنار را اتاق در

 ".است همين لجباز و سرکش آدم جزاي"

 ليوان يک. دهيد انجام را پرستاريتان وظيفه اولين ايشان، جرم شريک عنوان به هم شما و": گفت و کرد سودابه به رو

 ".ميشود شروع نالا دردشان خوردنها، تکان و هوا اين با. بخورند مسکن يک تا بياوريد آب

 .نالا همين چشم -

 شالب يک يدميتوان": گفت ، بود دوخته چشم او به نگرانی با تخت پايين که نيلوفر به. دويد بيرون عجله با سودابه

 ".بخورد جايی به مستقيم شان شانه نبايد بياوريد؟ برايشان

 .آورم می نالا بله -

 هم در درد از را هايش اخم که آيلين به. است ترک او که آمد يادش به تازه. ميزد حرف شيرينی لهجه با را فارسی

 ".نيست ايرانی او نبود حواسم": گفت بود، کرده

 .ميداند فارسی ولی -

 .است معلوم. لهب -

 .گرفت ياد فارسی پيمان و ما خاطر به -

 با ظاهرا و ايد داده تشکيل خاورميانه مجمع اينجا در شما. ايد کرده عصبانی را هايش نوچه و کسال که نبود بيخود -

 !نيستيد ارتباط در ديگري کس با گروه اين از غير

 .داريم هم ديگر دوستان چرا -

 "نه؟ ميکند،؛ درد بدنتان": پرسيد. گذاشت کنا و برداشت او شانه روي از را کت متين

 .ميکند درد بيشتر سرم... سرم -

 .ميشويد بهتر کنيد استراحت -

 و کشيد عقب تخت زير را دردناکش پاهاي شرمندگی، با او که درآورد پايش از را تاکفشش زد زانو زمين روي
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 ".ميکشم تالخج من. نکشيد زحمت شما. ميکنم خواهش متين آقا": گفت

 .بگذاريد کنار را تالخج. بکنم نميخواهم کاري چرا؟": گفت همدردي با. کد نگاه رنجورش چهره به و کرد بلند سر

 ".بخوابيد بايد. نيست خوب تانالح نالا شما

 ايپ کمک با را کفش لنگه هر کرد التق ود آيلين. کشيد پايين را اش چکمه زيپ و کرد دراز را دستش الح همان در

 .خواباند را او قرصشف دادن از بعد و کرد درست را جايش خود متين. برگشت شیالب با نيلوفر. درآورد ديگرش،

 اين که ميکرد نگاه او به و زده کمر به دست متين. داد بيرون را نفسش و کشيد دراز جايش در آسودگی با آيلين

 گروسی که بگويم شما به کردم فراموش": گفت. دميدا نشان اش جسمی وضعيت در را اش منفی تاثير جايی جابه

 ".ببيند را شما بايد هم ديگر پزشک يک ميکند فکر

 ".گفتيد را اين شما. است خوب مالح من چه؟ براي ديگر": گفت ناراحتی با و کرد با چشم او

 اينطور پليس خاطر به او. شود مطمئن تان متالس بابت از که نميگفت خاطر اين به گروسی اما. ميگويم هم الحا. بله -

 .ميخواست

  

 داشته را يال از حمايت قصد هستيد، ايرانی هم شما چون ميترسند": گفت بود، شده متوجه را او منظور که سودابه

 "باشيد؟

 "ميرويد؟ مشخصی دکتر پيش خودتان شما. بله": گفت و داد تکام را سرش او

 .باشيم داشته دايمی دکتر يک به نياز که نميشويم مريض زياد و نداريم خاصی مشکل ما از کدام هيچ": گفت سودابه

 "...پذيرد می را ما بيايد، پيش مشکلی که گاهی فرانکلين دکتر الح اين با

 ".بزند من به دست او خواهم نمی. نه او": گفت و پريد او حرف وسط ناراحتی با آيلين

 "چرا؟ آخر": گفت تعجب با سودابه

 دانی؟ می را من قالاخ که تو ...ميکنم خواهش سوي -

 ...وقت چه الحا -

 .بيايد اينجا به صبح فردا تا ميکنم صحبت يکی با خودم من. نکنيد بحث باهم. باشد": گفت و کرد ميانی پاد متين
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 ".باشيد هم او منتظر. آيد می هم گروسی خود الاحتما

 اماوفق بفهماند؛ سودابه به نگاه با را خود نظر هک کرد شالت نارضايتی با آيلين و داد تکان سري تشکر، با سودابه

 .کرد نگاه دختر دو بين لجازي به خاطر همين به. بزند حدس را نارضايتی اين علت ميتوانست تقريبا متين. نشد

 اگر": گفت آيلين به. کرد چهخواهد او فردا بداند تا شد مانعش موذي حسی اما بگيد؛ پس را خود پيشنهاد ميخواست

 ".کنيد استراحت فقط و فقط شويد، بلند جايتان از زودتر يدميخواه

 کاري پس. ام نکرده رها خودشان الح بهه اينطوري را مريضهايم از هيچکدام الح به تا من": گفت نيز سودابه به

 ".شوم پشيمان که نکنيد

 ".چشم روي به":گفت و زد لبخندي سودابه

 ".الب بی چشمتان": گفت و خنديد رويش به نيز متين

 مردي با برخورد در اينطور سودابه بود نديده الح به تا. شد سودابه خاص الح و نگاه متوجه درد، وجود با آيلين

 نظر به عادي الکام است، نداشته برخوردي او با الح به تا که فردي براي فتار اين شليد. کند گم را پايش و دست

 فرق هميشگی سودابه با سودابه اين که بود مطمئن. است ودهب کنارش در الس چند که کسی براي نه اما ميرسی؛

 روي او کنار نگرانی با نيلوفر. شد او همراه نيز سودابه و کرد ترک اله قصد به را اتاق سودابه تعارف با متين. دارد

 "است؟ خوب تالح آيلين": پرسيد و نشست تخت

 .زدي سهايتالک از امروز که گفت برايم سودي. يلوفرن کردم اذيتت خيلی. خوبم آره": گفت و زد لبخندي زحمت به

 ".ببخش را من

 ".باشد خوب تالح ت که است اين مه. ندارد عيبی": گفت و نشاند مشالس گونه بر اي بوسه نيلوفر

 .خوب. خوبم من -

 بخوري؟ بياورم برايت چيزي ميخواهی -

 .است خواب يخواهمم که چيزي تنها نالا. ام خورده سوپ کاسه يک متين خانه نه، -

 .بخواب پس -

 است؟ نشده خبري روزه سه دو اين که جمشيد آن،از از قبل اما باشد؛ -
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 .است برنگشته منچستر از هنوز نظرم به. شکر خدارا نه، -

  

 ".شکر خدارا": گفت دل ته از آيلين

 نميخواهم. نيستم منخانه که دبگويي الفع شرليطی درهر آمد، اينج به اگر": نمود اضافه بعد و کرد سکوت اي لحظه

 ".ببيند وضع و سر اين با را من

 .گذاشت هم روي را چشمانش آيلين. گرفت گرمش دستهاي ميان در را او دست و داد تکان را سرش نيلوفر

 گفت نيلوفر پيش الدوس وقتی. بود فرستاده آسمان از برايشان خداوند که بود متري هشتاد جاي يک آپارتمانشان،

 داشته خارجی وجود شهر اين در مناسبی قيمت چنين با جايی چنين که نميکرد باور آيلين است، ديده را جااين که

 هم کوچک حمام يک و بهداشتی سرويس يک و آشپزخانه و خواب اتاق يک بلکه، داشت، وجود تنها نه اما. باشد

 اجاره و پسنديده را آن. بود شده گرفته نظر در انباري يا بچه اتاق عنوان به که سه در دو اتاق يک اضافه به. داشت

 همان از نيلوفر اما کنند؛ استفاده مشترک آن از و بگذارند خواب اتاق در را تخت سه هر که داشتند نظر در.کردند

 چيز اينها. کردند الاستقب پيشنهاد اين از هردو. بردارد را کوچکتر تاق ميخواد انها رضايت صورت در کرد مالاع اول

 وسايل با معمولی؛ خانه يک. انداخت اله تادور دور به نگاهی متين. ميکرد تعريف متين براي سودابه که بود یهاي

 نيز اتاق گوشه سه در. بودند پوشانده نقش خوش اي گبه با کاناپه روي. شرقی دختران سليقه با اما معمولی؛ و ساده

 سومی و گل گلدان يک ديگري روي و گچی مجسمه يکی روي. داشت قرار پارچه رواندازهاي با خاتم هايی سهپايه

 ويدئو يک آن زير و سونی پخش يک با و چهارده تلويزيون يک. داشت خو ر را انها سه هر عکس که عکسی قاب

 بخش زينت کوبيسم سبک به روشن و گرم رنگهايی با قاب بدون هاي نقاشی ديوار روي. بود ديوار کنار ميزي روي

 نميشد گرفتيم، را اينجا ما وقتی که بگويم را اين بايد بتهال": گفت و کشيد سرکی آشپزخانه از سودابه. بود اتاق

 "!کرديم اش نقاشی خودمان. کرد نگاهش

 ".شويد ساختمان نقاش بيکاري زمان در ميتوانيد. است روشن تان آينده پس": گفت اي خنده با متين

 خوبی به. است گياهی چه نميدانست. نداشت گلی اما بودند؛ سبز شبرگهاي.  ايستاد آن کنار و شد گل گلدان متوجه

 ياس": گفت که شنيد آشپزخانه در کنار از را سودابه صداي. هستند مراقبش و ميشود رسيدگی آن به که بود معلوم
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 دست ان به کسی نميگذارد و بسته جانش به. اش خانه ياد به... است رسانده اينجا به و کاشته خودش. است آيلين

 ".بزند

 .ديديد برگهايش نوازش الح در را من نگوييدکه او به پس -

 گ.داريد ما گردن به بزرگی حق شما. نميشود دلگير شما از": گفت و خنديد سودابه

 آمده اينجا به که است الچندس": پرسيد عوض در. کند تشکر به شروع سودابه نگذاشت سرش دادن تکان با باز او

 "ايد؟

 ".ميشود يالس شش": گفت غمگين نگاه با او

 .ميدهيد را ايران بوي هنوز که نيست بيخود. هستيد وارد تازه نوعی به پس -

 است عطري بوي فقط. نميشوم متوجه که من": گفت شيطنت و سرخوشی با و بوييد را پيراهنش سودابه او حرف از

 ".ميکنم استفاده هميشه که

  

 الس چهارده که گفت خانم آيلين وقتی. دارد را ايران بوي هنوز وجودتان اما بدهد؛ را عطرتان بوي شايد لباستان -

 حرف و باشد داشته ياد به را فارسی هنوز مدت اينهمه از بعد بتواند کسی نکردم باور ميگذرد، اينجا در اقامتش از

 .بزند

 مهمتر، آن از و است داشته استبرخ و نشست ايرانيها با اينجا او. نيست مربوط من به زياد يال زدن حرف فارسی -

 .ميداند خوب هنوز را فارسی همين براي. است کرده زندگی اقوامش از يکی خانواده با

 "نه؟ جمشيد، خانواده با": گفت اختيار بی متين

 "ميشناسد؟ کجحا از را جمشيد او": کرد فکر. داد تکان سر و کرد نگاهش ترديد با سودابه

 شد؛ او بيشتر کنجکاوي متوجه. بگويد چيزي اش گذشته درباره کسی به اوليه رخوردهايب همان در که نبود آدمی اي

 تا و گفته چه او نميدانست باشد، گفته او به چيزي چنين هم يال خود المح فرض بر اگر حتی. نياورد خود روي به اما

 خوب هم خودتان شما": تگف. کند کنترل را مشالک مسير که ديد بهتر پس. است زده حرف خودش درباره حد چه

 "ايد؟ آمده تازه هم شما. ميکنيد صحبت فارسی
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 نبوده ام بچگی زمان از ايشان فالبرخ منتها. بودم اينجا خانم آيلين حد همان در هم من. نه": گفت تاسف با او

 ".است

 يا ميخوريد چاي": يدپرس و نداد ادامه ديگر بنابراين ميشود؛ کشيده دارد آيلين به حرف باز که شد متوجه سودابه

 "قهوه؟

 زودتر امکان صورت ميدهمدر ترجيح. ندارم ميل چيزي. متشکرم": گفت و کرد ساعتش به نگاهی. آمد خود متينبه

 پر روز که هم شما برلی اينطوري. بشوم مزاحمش ديروقت نميخواهم. بروم گروسی ديدن به و بگيرم را نامه آن

 .است بهتر ايد، گذاشته سر پشت را هيجانی

 ".آورم می را نامه برايتان نالا": جودگفت و اين با. شد دلخور او، رفتن از سودابه

 "خوابيد؟": پرسيد. ديد او کنا در همچنان را نيلوفر و رفت آيلين و خودش مشترک تاق به

 ".ميخوابد دارد": گفت اهسته نلوفر

 دست به را آن و بگشت. کند پيدا را نامه ستتوان وسايل، کردن طرف آن و طرف اين کمی با و رفت او کمد سراغ

 "است؟ چطور دوستتان الح": گفت و برداشت را تشکريکاپشنش با او.  داد متين

 . خوابيده -

 .بکنيد را کار اين من طرف از شما. کنم خداحافظی ايشان از نميتوانم من پس -

 .حتما -

 .است خورده ضربه شان روده. سبک غذاي فقط. ورندنخ سنگينی غذاي هيچ روز چند تا. نرفته يادم تا ضمن در -

 .بود خواهد هم آن به حواسم -

 الحا": گفت... او براي خواهر يک مثل. آمد می نظر به آيلن از بزرگتر يالس دو يکی. کرد نگاه را او اي لحظه متين

 "... .دارد دوست قدر اين را شنا دوستتان چرا فهميدم ديگر

 ".شماست لطف نظر": گفت و تگرف گر سودابه هاي گونه

 "تميمی؟ آقاي": زد صدا. رسيد خاطرش به چيزي سودابه ناگهان که کند باز را در تا کرد دراز دست متين

 .بله -
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 را بيمارستان هزينه ميخواستم. برديد هم بيمارستان به را او که گفت يال. بپرسم را چيزي کردم فراموش من -

 .بپرسم

 اين با لطفا پس ام؛ کرده دوستتان اي بر کاري شما نظر از اگر": گفت. کرد باز را در و ترف درهم متين هاي اخم

 ".ميشوم ممنون. نکنيد ارزش بی را کارم حرفها

 ...آخر اما -

 .خداحافظ -

 .خدا امان در. چيز همه خاطر به... متشکرم -

 ديدش از که زمانی. کرد بدرقه نگاهش با را او توانست می که زمانی تا اختيار بی سودابه و رفت پايين را ها پله او

 يقه که کرد تماشا را او و زد کنار اندکی را پرده. شد کشيده خيابان به رو پنجره سوي به اما بست؛ را در شد، خارج

 آيلين اتاق سوي به و کشيد دل ته از آهی رفت، که او.  دويد ماشينش سوي به عجله با و بود زده البا را کاپشنش

 بيا،بگذار. است خوابيده": گفت و بست سرش پشت را در. شد خارج اتاق از و کرد دستی پيش او بر نيلوفر. رفت

 "بود؟ که مرد اين و اند کرده چه است؟ شده چه بدانم تا کن تعريف را چيز همه درست برايم بيا. بخوابد

 .رفت آشپزخانه به او همراه سودابه

  فصل پايان

 خانم يک با وکيلت يال": گفت و شد اتاقش وارد نيلوفر که بود خورده تازه را اش حانهصب. بود بهتر شالح صبح

 ".ببينند را تو ميخواهند و اند آمده

 "بنشينم؟ کنی کمکم است ممکن... زودي؟ اين به صبح": گفت. شد هول باز

 .شد اتاقش وارد یمک کک و قرمز مو زنی همراه گروسی آقاي. رفت دو آن سراغ بعد و آمد کمکش به نيلوفر

 است؟ چطور تانالح. ساجدي خانم مالس-

 .بهترم امروز. متشکرم. مالس-

 تاييد را ات پزشکی پرونده تا کردند معرفی را ايشان متين. هستند نورث دکتر خانم ايشان. شد خواهيد هم بهتر-
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 .کنند

 پزشک يک با است نخواسته و بوده سودابه از رحمتر دل او گويا. شد متشکر متين از باز. دويد وجودش در شادي

 خانم است بهتر": گفت گروسی آقاي. داد را پاسخش قیالاخ خوش با او و کرد مالس دکتر به. دهد آزار را او ، مرد

 ".زد خواهيم حرف هم با ايشان رفتن از بعد ما. برگردند بيمارستان به بايد. بکنند زودتر را کارشان دکتر

 .باشد-

 .يشومم منتظر بيرون من-

 از را او و کند را لباسهايش احتياط با بعد و کرد شروع سر همان از. کرد شروع زود را کارش نورث دکتر و رفت او

 انها ديدن با. بود شده بدنش و پاها روي کبوديهاي متوجه تازه هم خودش. کرد معاينه داخلی صدمات هاو ضربه نظر

 و زخمها که بار هر. شود تمام دکتر کار تا ميکرد تحمل متزح به و ميکشيد رنج است، شده بيشتر دردش گويی

 کرد تمام را کارش دکتر. بکند ها ديوانه آن از گرفتن اتقام براي کاري که ميشد مصمم بيشتر ميديد، را صدمات

  با حق": ميگويد او به در کنار که شنيد. رفت گروسی آقاي سراغ و برخاست بعد بپوشد، را لباسهايش تا کرد کمکش

  

 را صدمات اين ميديدم، را ايشان زمان همان اگر حتی نظرم به و کردهام معاينه روز چهار از بعد را او من. بود دکتر

 ايجاد اي مسئله بتهال. ميشود ديده او در هم ضعيف داخلی خونريزي يمالع. ميدادم تشخيص شديدتر و بيشتر

 ".کنيم ضميمه هم را اين و کنيم برداري نمونه ميتوانيم بخواهيد اگر اما کرد؛ نخواهد

 .است بهتر شويم مطمئن هم بابت اين از اگر ميکنم فکر-

 .ميدهم را ترتيبش من باشد-

 از قبل ميخواهم": گفت و گذاشت صندلی خودش براي. آمد او سراغ نورث، دکتر انداختن راه از بعد گروسی آقاي

 خاطر اين به. نکردم صحبتی شما با دستمزدم درباره من. نمک مطرح را اي مسئله کنيم، شروع را صحبتهايمان اينکه

 ".است نبوده کار اين براي وقتی ديگر طرف از و بوده متين طريق از شما با من آشنايی که

 به خودش. است زمينه اين در متين تالدخ ميگويد، را مطلب اين الحا او اينکه علت که ميگفت او به درون از چيزي

 من به متين": گفت که آمد در آب از درست وقتی حدسش. بود گفته آمد، می پيش الاحتما که يالم مشکل درباره او
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 اين از چيزي هم تان خانواده نميخواهيد حتی دليل همين به. کنيد يالجنج را پرونده نداريد تمايلی شما که گفت

 رو آن با ايرانی يک عنوان به شما که یمشکل خاطر به بيشتر بلکه دستمزدم، خاطر به نه را پروژه اين من. بداند طلب

 انگليسيها غير ما الامث مزاحم که را بيمار آزار مردم عده يک شر بتوانيم وسيله اين به شايد. پذيرفتم ايد، شده رو به

 بنابراين. ام کرده تحمل ر آن تالمشک و ام بوده دانشجو کشور اين در هم من ساجدي خانم. کنيم کم ميشوند،

 دسته اين عليه ميتوان هم ديگري شاکيان کرديد اظهار پليس به ديروز شما. ايد شده وضعی چه درگير شما ميدانم

 بدون شود؛ تقسيم افراد آن بين من دستمزد هميشه مثل شد، چنين اگر ميگذاريم قرار شما و من خوب. کرد پيدا

 توان در را هزينه باشيد،اين تنها اگر نیيع آن، غير در. بيايد پيش کار حجم افزايش خاطر به آن در تغييري اينکه

 "ميگوييد؟ چه خوب. ميگيريم نظر در دانشجو يک

 را تشالسئوا و کرد باز اي پوشه لبخندي، با نيز او و کرد موافقت او با بگويد؟ ميتوانست چه. بود پيشنهاد بهترين اين

 .خورد کتک انها دست از که روزي تا مزاحمتها اولين همان از. کرد شروع

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

 ".داريم مهمان ي،ال": گفت و زد در به اي ضربه سودابه که ميکرد کار يادداشتهايش آخرين روي داشت بعد، روز دو

 "جمشيد؟": پرسيد. ريخت فرو دلش لحظه يک. کرد بلند را سرش تعجب با

 ".است تميمی آقاي کيه؟ جمشيد": گفت شادي با او

 "نشدم؟ متوجه من که آمد کی": پرسيد اهسته. نشست انشلب بر لبخندي و شد باز هايش اخم

 اينجا بگويم. گرفت را سراغت. است خبر چه برت و دور نميفهمی ميکنی کتابها آن در را سرت که بس. نالا همين-

 بيايد؟

 .کنم عوض را لباسم بايد. نه-

 .بياورم لباس برايت کن صبر-

 "کنم؟ کمکت خواهیمي": پرسيد و داد دستش به را پشمی ابی پيراهن

 نه؟ يا ميتوانم، ببينم خودم بگذار نه،-

 .کن صدايم شد، زمال اگر پس-
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 درون نشستن از که را لذتی. بود شسته را موهايش و کرده کمکش سودابه. بود رفته حمام زياد، اصرار با گذشته روز

 کار سرش، و صورت و شانه هاي زخم داشتن نگه دور برايش گرچه. ميکرد تجربه که بود بار اولين گويی برد، وان

 باعث و بکند را هايش کار خودش که ميگرفت ياد داشت کم کم الحا. کرد عوض زياد يالتق با را لباس. بود سختی

 نگاهی آيينه در. ميرفت پيش داشت اش خواسته مطابق چيز همه و بود يار او با خدا را اينجا تا. نشود ها بچه زحمت

 زدن در صداي دوباره لحظه همان در. ببندد را انها نميتوانست اما بود؛ پريشان همچنان يشموها. انداخت خود به

 "ي؟ال": گفت مودب و سنگين خيلی که شد بلند سودابه

 ".سودي تو بيا": گفت و کرد رها را موهايش

 "شد؟ چی": پرسيد. است نشسته فگیالک با تخت روي که کرد نگاه او به. گشت نمايان سودابه و شد باز در

 .کن جمع برايم را موهايم بيا-

 موهايش داشتن نگه براي گيره و کش از توانست نمی هم هنوز. بست هايش حرير از يکی با را موهايش سودابه

 ريخته دستش کنار ميز و تخت روي او که را کتابهايی سودابه. ميگرفت در فشاري کوچکترين با سرش. کند استفاده

 "بيايد؟ بگويم. شد تمام" :پرسيد و کرد جمع بود،

 .بيايم خودم کن کمکم بيا. نه-

 "کجا؟":  گفت حرص با او

 .اله بيايم ميخواهم-

 ...بيخود-

 "هست؟ اجازه... نکنيد دعوا لطفا عزيز خانمهاي": گفت که کرد قطع را او مالک متين صداي

 و زد اي ضربه در به متين. است ازب نيمه در که شد متوجه تزه و برگشت اتاق در سوي به دستپاچگی و تعجب با

 "هست؟ اجازه": گفت دوباره

 .بفرماييد-

 .شد ظاهر در آستانه در لبخندي با متين
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 .مالس-

 ".بفرماييد. مالس": گفت زد رويش به لبخندي نيز او

 نارک در مو تار چند و ميدرخشيد اش خورده واکس موهاي. داشت تن به آن همرنگ پليوري با اي سورمه جين شلوار

 جذابيتی اش چهه به که لبخند همان با. ميرسيد نظر به متب و برازنده پيش دفعه مثل. بود افتاده پايين هايش شقيقه

 بهتر نظر به است؟ چطور تانالح": پرسيد. نشست سودابه تخت روي و آمد پيش. بود بخشيده داشتنی دوست

 ".ميرسيد

 .خوبم ها، بچه و شما لطف به بله-

 .اند کرده راهتان به رو خوب. است خوب خيلی دوستانتان پرستاري .شماست با حق-

 ديگرالحا. شد سودابه الح تغيير متوجه باز آيلين. بياورد پذيرايی براي چيزي تا رفت. کرد تشکر و خنديد سوابه

 تماشاي امهنگ در ر او مچ ناگهان و برگداند متين سوي به در از را نگاهش. افتد می اتفاق دارد چيزي بود مطمئن

  آيلين. برگرداند دستش کنار ميز سوي به او چهره از ر نگاهش خونسردي با. نباخت را خود متين اما. گرفت خود

  

 کرده شلوغ را خودم بر و دور دليل همين به. ميکردم عهالمط داشتم. است ريخته هم به کمی اينجا که ببخشيد": گفت

 ".ام

 بدهيد؟ سختی خودتان به بخواهيد که شده تانخوبالح آندر ببينم بگوييد اام. ندارد عيبی. است دانشجويی اتاق-

 .ريخت هم به را من هاي برنامه و کارها تمام وضعيت، اين گرچه. نميکشم کار خوم از زياد. نيست کار در سختی-

 مغازه در هم يترپ و اند گرفته گردن جک و سندي را دانشگاهم کارهاي. ام افتاده زندگی و کار از که است هفته يک

 .است رفته هوا به غرغرش و مانده تنها دست

 است بهتر! ميزنيد غر اها از بيشتر خودتان شما ميرسد نظر به": گفت. آمد او سوي به و برخاست جايش از متين

 "بيندازم؟ صورتتان به نگاهی ميتوانم. ميکنيد الدنب را کارهايتان و ميشوي خوب باز. کنيد تحمل

 .ميشوم هم متشکر. ماحت بله، آه-

 ".ايد برداشته را تان پيشانی پانسمان چرا": گفت. کرد معاينه را چشمش دقت، با متين و نشست صاف ميز کمک با



 

 
69 

 .بردارم را آن شدم مجبور موهايم خاطرشستن به ديشب-

 نزديد؟ که آب به-

 .بودم مراقب. نه-

 .است بهتر طوري ينا. داريد نگه را پانسمانش ديگر روز چند الفع است بهتر-

 "دارد؟ را اش بخيه هنوز کرديد؟ کار چه را شانهتان": گفت دادو تکان را سرش

 ".وفاداربودم قولم به": گفت و خنديد آيلين

 به": گفت. است زده هيجان کمی او رسيد آيلين نظر به. برگشت سرجايش دوباره و وبرخاست زد لبخندي نيز او

 مشکلم درباره گروسی آقاي با اينکه خاطر به طور همين. کنم تشکر شما از دباي هم نورث دکتر فرستادن خاطر

 "مرسی. شديد من گشاي مشکا شما. بوديد کرده صحبت

 چهارم نفر که شنيدم گروسی از. ميرود پيش خوب هم شکايتتان اوضاع اينکه مثل. نبود مهمی کار. ميکنم خواهش-

 رضايت بتواند است اميدوار. است کرده صحبت بودند، شاکی انها از هک کسانی از نفر چند با و است شده دستگير هم

 .بياورد دست به شکايت براي يکی

 از را ايشان شما. ميبرند پيش را کارها خوب ايشان. هستند ماهري وکيل گروسی آقاي ميگفتيد، درست شما و بله-

 ميشناسيد؟ نزديک

 .ميکنم کار برايشان خانوادگی پزشک عنوان به که است مدتی بله-

 .برود آرامپيش هم کارها بقيه اميدوارم من. ببرد پيش صدا و سر بی را کارها اينجا، تا توانسته او-

 به کم. شد خواهد درست چيز همه": گفت و گذاشت ميز روي را بيسکويت و چاي سينی بود، شده اتاق واد ه سودابه

 ".نيستند وحشيها ان ، هستی ئلهمس اين نگران تو که اينقدر کن باور. کن فکر مسئله اين

 .ميترسيدند حتی و نگرانميشدند حتما داشتند، بازجو مدل جور هزار اگر هم انها-

 .کند بازجويی را تو نميتواند کس هيچ. ميگيري سخت را اوضاع توخودت-

 .است چطور من وضع ميدانی که تو چرا؟ ديگر تو هم؟ تو سودابه-

 .کنی عوض را اوضاع ميتوانی بخواهی، اگر که ميگويم مه هنوز را اين اما ميدانم؛ بله-
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 .هستم مديون انها به من خوب يا بد. بزنم چيز همه به پا پشت نميخواهم که گفتم تو به القب هم من ولی بله؛-

  

 به اي، کشيده کنار را خودت که همين مگر کنی؟ ادا ميخواهی بر چند کنی؟ ادا ميخواهی کی تا را دين دينی؟ چه-

 نيست؟ دين اداي وعین

 .ميخورد او به بزرگی لطمه شود، جدي شکايت ماجراي اين اگر اما چرا؛-

 نجا را خودش مزخرف پيله اين از که شد خواهد خوب هم خيلی او براي. کند سقوط هفتم آسمان از که نيست قرار-

 .است کرده جهنم تو و خودش براي را زندگی گيري، سخت اينهمه با او. بدهد

 .ميداند مسوول جون آقا القب در را خودش او. بود خودم خاطر به-

 آزار را تو اينطور اما بکند؛ تو القب در مسئوليت احساس که است خوب اتفاقا. نداند ميگويم من مگر. بداند خوب-

 .ندهد

 پيش کارها رن راحت طور آن. کند پيدا فيصله بيصدا نحوي به ماجرا اين بايد فقط.ميشود درست": گفت و کشيد آهی

 ".بدهم را جوابش ميتوانم بهتر من. رفت خواهد

 .بدهی ميتوانی را جوابش بيفتد پايش اگر هم نالا-

 ...نميخواهم اما ميتوانم؛ بله-

 همان تو پس از. بکشی که است حقت! نخواه جهنم، به": گفت و کوبيد او تخت روي را خودش حرص با سودابه

 "!تخود او پس از و آ؟يد برمی جمشيد

 ".بده جواب را تلفن شو بلند... کن دعا برايم خوردن حرص جاي گبه: گفت و خنديد آيلين

 "!تو شدن عاقل براي کرد؛اما خواهم دعا": گفت و برخاست او

 نظر به": گفت متين. بود کرده فراموش را او وجود. آورد خود به را او متين صداي. خنديد باز آيلين و رفت او

 ".شود عصبانی زود اينقدر انمخ سودابه نميرسيد

 .دارم دوستش اينهمه با... ميشود هيجانزده زود که است ادمهايی نوع ان از اتفاقا-

 "هستيد؟ گريزان قضيه اين شدن بزرگ از قدر اين چرا بپرسم ميتوانم": پرسيد احتياط متينبا
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 ".گذشت خواهد. است نیالطو داستانش": کرد زمزمه بعد اما. کرد سکوت و داد تکان را سرش تاسف با

 جن جمشيد ميخورم قسم يال": گفت و برگشت پريشانی با سودابه. نکشيد طول زياد سکوتش. شد ساکت دوباره

 ".ميشود پيدايش آوري، می را اسمش تا. است

 "جمشيد؟": پرسيد آيلين. خورد جا چطور و پريد جوان دختر روي از رنگ که ديد خوبی به متين

 ".است منتظرت تلفن پشت": گفت و داد انتک را سرش سودابه

 تلفن؟-

 "خانم؟ آيلين است خوب تانالح": پرسيد نگرانی و کنجکاوي با متين. تپيد شدت به قلبش و افتاد شور به دلش

 را سرش. ميداد نشان ضعف قدر اين نبايد. ميکرد جور و جمع را خود بايد او حضور در. برگشت متين سوي به آيلين

 مسموم را من ذهن و ميزند حرف قدر اين که است سودابه اين تقصی اينها همه. خوبم بله،": فتگ و داد تکان

 ".ميکند

 فکر اين به آيلين. شود بلند جايش از تا کرد کمک و رفت سويش به بود، نمايان اش چهره در که نگرانی با سودابه

 ... الحا اما بود؛ نيفتاده يالح چنين هب هرگز و ميکرد صحبت جمشيد با راحت خيلی پيش الدوس تا که ميکرد

  

 شدت به. بود نگران ه او. ميشد معطوف اله سمت به خودشان صحبتهاي از گاه حواسش که بود سودابه متوجه متين

 .بود شنيده خودش خانه در را دختر دو صحبتهاي بيش و کم او. بداند بيشتر و بيشتر جمشيد درباره که بود کنجکاو

 هم چيزي ، دانستن ازاي در بود حاضر حتی. ميشد بيشتر او در کنجکاوي موذي حس اين ميديد را انها که بار هر

 تاييد بايد اما بود؛ زده حدسهايی يک خودش تقريبا. دارد آيلين با ارتباطی چه و کيست جمشيد که بداند و بدهد

 او. بود پيتر هاي غرغر نگران خانم آيلين": پريد. ود کار وارد يکدفع نميتوانست تاييد اين گرفتن براي. ميشد

 "کيست؟

 .دانشگاه اطراف کتابفروش يک-

 ميکند؟ کار او براي-

 .ميکند کار او با که هاستالس. بله-
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 ميکنند؟ حمايت را او اش خانواده-

 "مگر؟ چطور بله؛": گفت و کرد نگاهش تعجب با سودابه

 .هستند اتکا خود خيلی ايشان ميرسد نظر به آخر هيچی،-

 نظر از چه اند؛ کرده حمايتش هميشه اش خانواده. ميکند اتکا خود را انسان اينجا در زندگی": گفت و خنديد ودابهس

 ".کند زندگی طور اين دارد دوست آيلين خود. معنوي نظر از چه و يالم

 .دارند خاصی روحيه-

 کاري هيچ از. کرد باز حساب ا روي وانميت شرايطی هر در. است عادهال فوق او": گفت آميز افتخار تیالح با سودابه

 است آتيشه دو متعصب يک او. است شده آشنا طريق همين از ايرانی هاي بچه بيشتر با. نيست گذار فرو کسی براي

 را کارهايش بداند اگر چون ام؛ نياورده رويش به وقت هيچ را اين بتهال. ميکنم لذت احساس کنارش در بودن از که

 ".کنم کنترل را او نميتوانم ديگر ميکنم، تاييد

 بهتر ميکنيد، افتخار کارهايش به شما که بداند اگر. دارد دوست خيلی را شما او. نکنيد انصاي بی": گفت و خنيد متين

 ".کرد خواهد کار

 دگیزن. داريم را همديگر فقط ما. راببينم او اين از بدتر نميخواهم.ميبينم دارم هم هنوز را خودم حمايت عدم نتيجه-

 تنها وسطميدان را خودش يکباره نبايد. ميدهد پس امتحان دارد او. او براي مخصوصا. است سخت اينجا در تنهايی به

 .ميکنند پاره تکه را او گرگ مثل ديگر هاي دياتورالگ شود، پرت حواسش لحظه يک اگر. کند حس

 "هستيد؟ مور توماس پيروان از": گفت تعجب با متين

 "کی؟": يدپرس متعجب سودابه

 .است گرگ انسان که است اين اش نظريه. مور-

 تا هم کسی اگر حتی و است حقيقت اين اما. است کسی چه نظريه نيست مهم. بله آه": گفت و زد پوزخندي سودابه

 ".کند ثابت برايش را آن ميتواند هم من بيسوادي به آدمی دارد،؛ شک اش درستی درباره الح به

 سعی اما موافقم؛ شما با. ميشويم گرگ واقعا آدما ما گاهی. بله": گفت و داد تکانم را سرش افسوس با متين

 ".شوم سير زندگی از است ممکن. کنم فکر کمتر آن به ميکنم



 

 
73 

 "کرديد؟ تمام را دانشگاه شما": پرسيد او و خنديد تلخی به هم سودابه

 ".گرفتمن هم را ديپلمم من نه دانشگاه؟": گفت و خنديد تالخج با سودابه

  

 چرا؟ جدا؟-

 "!بچگی سشر از": گفت و انداخت البا شانه او

 خوانيد؟ نمی نالا چرا-

 ...کردم را کار اين شايد.  نميدانم-

 نمايان خوبی به بزرگ، اي غصه نگاهش در آمد، خود به وقتی. رفت فرو فکر به و نشست اش چهره بر غم اي لحظه

 ".نميدانم": گفت و انداخت البا شانه دوباره. ميخنديد لبش گرچه. بود

 "کرديد؟ رتک را ايران چرا": پرسيد متين. بوييد را آن باشد، داشته خوردن قصد اينه بدون و برداشت سيبی

 "!بچگی هم باز": گفت و زد پوزخندي باز

 "بچگی؟ سر از ميگوييد هم برنميگرديد چرا بپرسم اگر حتما": گفت اي خنده با متين

 "!بله بخواهيد را راستش": گفت و ددخن او با هم سودابه

 !شويد بزرگ زودتر اميدوارم پس-

 ".شوم بزرگ ها زودي اين به نميکنم فکر اما متشکرم؛": گفت و داد تکان سر سودابه

 نداريد؟ مشکلی اقامت براي!... شديد بلوغ دچار يکدفعه شايد. ديدي چه خدارا-

 .باشم نداشته اقامت نظر از مشکلی که کرد درست را کارم نامرد يک. نه بدبختانه يا خوشبختانه-

 بسنده اين گفتن به تنها. کند فضولی نخواست آن از بيش اند؛ کرده درست را اقامتش کار چطور او زد حدس تقريبا

 درست نوعی به هم چيزها بقيه شود، حل آن اگر. است مشکل بزرگترين و ترين مهم اقامت. شکر خدارا": که کرد

 ".ميشود

 رفته هم روي. کرد نگاهش متين. دوخت داشت، دردست که سيبی به نگاهش و داد تکان را سرش فقط بهسودا

 چون ايانی زنان داشتن به ايرانی مرد هر که هايی چهره آن از. بودند قيافه خوش دختر هرسه. داشت جذابی چهره
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 زندگی در آنچه متوجه نميکردند، باز لب خودشان ار که بود اين بالج. ميکرد افتخار خود به ديگران مقابل در آنها

 معرفی شانس خوش و موفق افرادي را انها اي، بيننده هر ذهن در رفتارشان و زندگی وضع. نميشدي ميگذشت، شان

 از نفر دو تالمشک متوجه بود، ديده را انا دوبار فقط که اينجا تا. ميبرند لذت زندگی از خاطر دغدغه بدون که ميکرد

 خوشبختی از نشان هم او ظاهر. باشد دونفر اين مثل يکی هم نيلوفر بسا چه که ميکرد فکر اين به. دبو شده انها

 دعا دل در. دارد فرق آسمان تا زمين از باشد، وجودداشته ميتواند واقعيت در انچه با ظاهري خوشبختی اما داشت؛

 .باشد آورده شانس ديگر نيلوفر که کرد

 .دارد فرق بود، کرده ترک را اتاق که آيلينی با آيلين اين شد متوجه خوبی به متن. برگشت خواهی معذرت با آيلين

 متين ذهن در تکراري السو همان دوباره. رسيد می نظر به خاموش و سرد نگاهش و نداشت چهره به رنگ هم هنوز

 "جمشيدکيست؟". گرفت جان

 "خب؟": پرسيد نگرانی با سوداه

 ".است مرتب چيز همه": گفت و داد تکان را سرش فقط آيلين

 "گرفتی؟ ماتم چرا الحا خوب": گفت و کشيد آسودگی سر از آهی سودابه

 .خوبم. نيست چيزي-

  

 را وضع اين که متين گذشت؛ المنو همين به دقايقی. شد حاکم فضا بر مانوس نا چيزي گويی. شدند ساکت سه هر

 قرض پول اطرافيانتان و دوستان از مقداري ميتوانيد زبا. است بزرگ خدا. نباشيد ناراحت": گفتع. نداشت دوست

 ".بدهم قرض شما به مقداري حاضرم هم خودم من. کنيد درست اي سرمايه و بگيريد

 کاري چه براي. نشدم منظورتان متوجه ببخشيد،": پرسيد آيلين. برگشتند سويش به سردرگم و متعجب دخترها

 "بگيريم؟ قرض پول

 خبر اين دادن براي تماس مگر. کنيد دريا راهی و جنس از پر را کشتيهاتون دوباره اينکه براي": گفت جدي خيلی او

 "بود؟ چقدر ضررش شده؟ غرق دريا در تان قبلی کشتی که نبود

 ".بود نامه بيمه فاقد": گفت و خنديد ناگهان سودابه اما ميکرد؛ نگاهش بهت با همانطور آيلين
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 .شود غرق هايش کشتی که بهتر همان نکند، را بدبياريی روزگار فکر که آدمی-

 ".رفتم ها کشتی غرق الدنب جدا من. کنيد بس": گفت و کرد کوتاهی خنده هم او. شد او منظور متوجه تازه آيلين

 .ميدهد نشان طو اين که تان قيافه اند؟ نشده غرق هايتان کشتی هنوز مگر خوب-

 .اند نشسته گل به الفع. نه هنوز نه-

 برايش ميتوان است، نرفته تايتانيک کنار که زمانی تا. کرد کاري برايش بتوان شايد. کنيد شکر را خدا بايد خوب-

 را جنسها نوعی به هم زمان آن ميشود ميدهم قول. نيست بسته رويتان به درها تمام هم زمان آن تازه. کرد کاري

 .شود نابود نگذاشت و کشيد بيرون

 آيلين. بود خنده و شيطنت از پر نيز او نگاه. ميکرد فرق همه با متين. کرد هشنگا تشکر سر از لبخندي با آيلين

 خود اطراف در را چيز همه چطور است بلد خوب شما مثل هم او. اندازيد می خواهرم ياد را من شما ميدانيد،": گفت

 ".کند مرتب

 هستند؟ کجا. باشيم داشته ديداري هم با بايد پس-

 .ايران-

 "بيايند؟ اينجا کنيم دعوتشان است چطور... شد حيف": گفت و رفت درهم تصنعی راحتینا با او اخمهاي

 به تا و است شورشی يک او. بگيرد ايران از را خروجش اجازه چطور ميداند خوب. ميشود هم الخوشح اتفاقا-

 .برنميدارد شالت از دست نرسد، اش خواسته

 !دارد؟ پشتکار شما اندازه به-

 ميرسد نظر به هايش نامه و تلفن پشت از هم الحا. بود خوب ديدم، را او که پيش الس سه تا": تگف و خنديد آيلين

 ".باشد من از تر موفق

 مملکتشان از را انگليسيها اين خود بيايند، ايشان اگر ميترسم. کنيد رحم کوچک جزيره اين به خدا به را شما. نه آه-

 !بيندازيد بيرون

 .دارد شر و پرشور سري و است من از رجوانت چون نيست؛ هم بعيد-

 "...الواوي": گفت خنده با و داد تکان را سرش متين
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 الاص ساعتی تا و ببرد ازبين را گر سلطه جو توانست خوب ايران، از صحبت. افتادند خنده به آيلين و سودابه او کار از

 بشويد، بود، شده کثيف خوردن ميوه خاطر به که را دستش تا رفت متين وقتی اما نيفتاد؛ کذايی تلفن ياد به کسی

 "نگفتی؟ چيزي جمشيد به": ميپرسيد آيلين از سودابه که شنيد

  

 ميخواهم ميتوانک، که جايی تا. است بهتر باشد طور همين است، آرام اوضاع تا... نه": داد پاسخ آيلين گرفته صداي

 ".کنم صبر

 .ميکند غوغا بفهمد، اگر-

 .شود درست کار جايی از شاد. کنم صبر ميگويد دلم. بروم ماجرا الاستقب به هم خودم نميتوانم اما ميدانم؛-

 يا کنم دعا ماجرا هاي شاهد شدن زياد براي که ميمانم در کنم؛ دعا برايت آيم می وقتی. ام مانده تو کار در من-

 تمام آرام قضيه اگر و شد خواهدن تمام صدا سرو بی باشد، زياد شاکی و شاهد اگر. آن شدن تمام صدا و سر بی براي

 خودت. کنند تمام معمولی خورد و زد يک صورت به را آن تا باشد، داشته وجود تو از غير ديگري شاکی نبايد شود،

 .ميخواهی چه که نميدانی هم

 .کنم تحمل را اينجا نميتوانم ديگر. بروم ايران به من و شود تمام زودتر چيز همه ميخواهم. ميدانم چرا،-

 "بروي؟ کريسمس ميخواهی": گفت مهربانی با سودابه

 .کنم رها را انها نميتوانم. دارم دانشگاه در کار همه اين تازه. نمانده باقی زياد عيد تا نه،-

 برويم؟ جايی مدت يک ميخواهی-

 .است بهتر بمانم، اينجا اگر اما هستی؛ فکرم به که ممنونم نه،-

 .ميدانی حالص خودت جور هر-

 .بود نشسته متفکر تیالح با تخت روي آيلين. برگشت تاق به متين که ميکرد جمع داشت را ميوه ضفهاي سودابه

 فالبرخ که کرد نگاه او به آيلين. زد تکيه ديوار به اينکهبنشيند، بدون متين و کرد ترک را تاق بشقابها با سودابه

 "نشينيد؟ نمی چرا": گفت. مينمود جدي اش چهره پيش، دقايق

 .بروم ميخواهم.  شکرممت-



 

 
77 

 مانيد؟ نمی ما پيش ناهار براي زودي؟ اين به-

 .بروم بايد. متشکرم نه-

 آييد؟ می هم باز -

 "بيايم؟ بازهم": گفت لبخند با و گرفت گرمی دوباره متين نگاه

 که شده خوب مالح آنقدر الحا ميکنم فکر بتهال نه؟ يا دارم پزشکی مراقبت به احتياجی هم باز ميکنيد فکر. نميدانم-

 ".داشت نخواهم شما براي هم زحمتی وقت آن. بروم نورث دکتر پيش خودم

 تانالح. بله": گفت. کرد پشيمان را او که زد را حرف اين غش و غل بی چنان آيلين. خورد سنگ به بار اين متين تير

 ".کنيد مراجعه دکتر به ها بخيه کشيدن براي بايد بار اين. نباشيد نگران. است شده خوب

 شما. ببينيم را شما هم بعد به اين از ميشويم الخوشح ما. زديد من خاطر به تعطيلتان روز از که متشکرم -

 .هستيد دوستخوبی

 نامزدتان جمشيد": پرسيد داشت، ذهنش در که را يالسو خرهالبا و کرد الت اي لحظه. داد تکان را سرش فقط او

 "است؟

 ندارد تعجبی. اند کرده صحبت او درباره زياد روز آن کرد فکر بعد اما. نداشت را السو اين انتظار. خورد جا آيلين

  درباره الحا نميخواست. نداشت گفتن براي چيزي چون نگفت؛ چيزي و انداخت زير به سر. بپرسد چيزي چنين او که

  

 اي سرفه با. کند ديوار زا را خود ديد، را او نیالطو سکوت وقتی متين. شود خشمگين نميخواست. بزند حرفی اش

 ".خداحافظ. متشکرم امروز خاطر به": گفت و گرفت را صدايش لرزش

 صداي. باشد تنها ميخواست.ماند اتاقش در همانجا. کند بدرقه را او و شود بلند جايش از نتوانست حتی آيلين

 نقطه به و است داده تکيه باشها به او که ديد. برگشت اتاق به سودابه او، رفتن با. شنيد می سودابه از را او خداحافظی

 به او که ميدانست. گذاشت تنها را او و بست را در. ميشناخت او در را يالح چنين. ميکند نگاه پنجره از بيرون اي

 .دارد نياز کردن فکر

 ".ميکنم باز من": گفت نيلوفر به نگاه با.  کند جا از زده وحشت را سودابه در، زنگ صداي
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 پشت متين ديدن از اما. نبود مزاحم و غريبه. نبود کردن خرد اعصاب به زمال. انداخت راهرو به نگاهی در چشمی از

 کند باز را در کرد دراز دست. کوبيد اش سينه قفسه به سرعت به قلبش و دويد صورتش به خون. لرزيد دلش در،

 دلش اما نکند؛ باز را در که گذشت ذهنش از اي لحظه. کشيد بيرون رويا از راغ او خواب اتاق از فريادي صداي که

 گل دسته. کرد مالس رويش به لبخندي با متين و کرد باز را در. بود غنيمت هم کلمه چند و دقيقه چند. نياورد طاقت

 تن به بود، انداخته آيلين دوش بر شب آن که تويیالپ. داشتنی دوست و جذاب همانطور. بود دستش در زيبايی

 "خانم؟ سودابه است چطور تانالح": گفت بيقراري نوعی با متين. گفت اسخپ را مشالس. داشت

 چطوريد؟ شما. متشکرم خوبم،-

 .شدم بهتر شما ديدن با-

 متوجه تازه و کرد نگاهش دقت با. نداشت قصدي چنين گويی او اما شود؛ خانه وارد و برود کنار او تا شد منتظر

 چيزي است؟ خوب تانالح": پرسيد. افتاد شور به دلش. ميرسيد نظر هب سراسيمه. گشت او چهره در هويدا پريشانی

 "خانم؟ سودابه شده

 .است نيفتاده اتفاق هم مهمی چيز. خوبم من. نه نه،-

 هستيد؟ آشفته قدر اين چرا پس-

 ...است مرتب چيز همه نه،-

 اين تمام": ميگفت انگليسی به یکس به که شنيد اتاق داخل از را آيلين بلند صداي که بود نشده تمام او حرف هنوز

 ".نميکند م به کمکی هيچ تو کار اين. جمشيد ميکنم خواهش. است بيهوده حرفها

 من. کرد خواهد کمک من به اما نکند؛ کمکی شايد تو به": گفت که شنيد و رفت البا اندکی او جواب در مردي صداي

 اگر خدا، خداوندي به. کردي استفاده سوء من اعتماد از تو. ميدادم گوش تو حرف به نبايد. کردم اشتباه هم اول از

 "...ميفرستادم ات خانواده پيش هواپيما اولين با را تو شود، اينطور است قرار ميدانستم

 ...پيش ميخواهی تو که همانطور چيز همه بشود؟ چه که-

 ".برويد اينجا از شما است بهتر اما متاسفم؛ تميمی آقاي": گفت و شد او بيشتر دادن گوش مانع سودابه

 "نه؟ است، جمشيد صداي اين": پرسيد نگرانی با
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 متين. برود او است، نيامده بيرون اتاق از جمشيد تا ميخواست. برود او تا ماند منتظر و داد تکان سر فقط سودابه

 "است؟ تادهاف اتفاقی. بربيايد دستم از کمکی شايد. خانم سودابه بگوييد را راستش من به": پرسيد دوباره

 نرويد، شما اگر اما است؛ نيفتاده اتفاقی نه، هنوز": گفت ملتمسانه وسودابه شد بلندتر اتاق داخل از صداها بار اين

 ".ميکنيد کمک ما به رفتنتان با کنيد باور.  تميمی آقاي ميکنم خواهش. بيفتد که نيست بعيد

  

 به اتاق آن در کارشان ميترسيد. ماند برجايش مردد اي لحظه و برگرداند او هراسان نگاه به خانه داخل زا را نگاهش

 مانع تنها نه بود، گرفته را در که سودابه ولی کرد؟ خواهد چه تنهايی به "او" صورت اين در. بکشد تر باريک جاهاي

 بيشتر تالدخ براي اصراري نبايد که ميفهماند او به ،.کند ترک نيز را همانجا ميخواست او از بلکه ميشد، ورودش

 اميدوارم. بپرسم را دوستتان الح بودن آمده. ميروم من باشد،": گفت و داد سودابه دست به را گل دسته. باشد داشته

 ".باشد شده بهتر

 خواهد خوب بگذارد، جمشيد اگر": گفت و گرفت او از را گل بدرخشد، بيشتر اشک با ميرفت که چشمانی با سودابه

 ".خداحافظ. گفت خواهم آيلين به من. آمديد اينکه از مرسی. شد

 آيا": ميپرسيد خود کهاز يالح در. شد دور آنجا از خانه، داخل به ديگري نگاه با و گفت خداحافظی لب زير متين

 "!است؟ آمده شوهر و نامزد يا مرد قحطی

 و دويد ه پنجر پشت پيش دفعه مثل عجله با بعد و ايستاد اي لحظه وهمانجا بست او سر پشت عجله با را در سودابه

 . شد محو "الکام سرانجام و ميشد ناپديد نظر از بيشتر لحظه به لحظه خيابان در او ماشين.  کرد تماشا را او رفتن

 شالت در که يال و ميرفت ترالبا و البا داشت لحظه به لحظه جمشيد فرياد صداي.  گرفت اغوشش در را او گل دسته

 اتاق در توانست می کاش اي.  سوخت می ايلين الح به دلش.  ميکرد مقابله او با د،بو صدايش داشتن نگه پايين براي

 نمی ؛اما بيندازد بيرون خانه از را او بعد و بدهد جمشيد به شکن دندان جواب يک يال جاي به خودش و کند باز را

 اين در کسی تالدخ به اي قهالع که بود داده نشان مستقيم غير طور به را اين رفتارش و حرفها با يال.  توانست

 "ميروي؟ کجا": پرسيد سودابه. کرد تن به را تويشالپ و برخاست نيلوفر. ندارد مسئله

 .ژيلبرت کافه... نباشم صدا و سر همه اين شنيدن به مجبور که جايی-
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 ن؟الا-

 را اش حوصله. بيرون کن پرت را او لطفا بود، نرفته زمان آن تا اگر. ميگردم بر ديگر ساعت نيم تا. نيست ديروقت-

 .ندارم اين از بيشتر

 فکر اين از فرار خاطر به و ميگرفت جاهن داشت سودابه ذهن در که دارد سر در را فکري همان هم او بود معلوم

 بر ميترساند، را يال که آنچه. بود رسيده راه از اصلی طوفان و بود شده سپري آرامش پر روزهاي. ميرفت بيرون

 اوضاع اين سرگذراندن از براي را اش سعی تمام يال. آمد نمی بر امور کنترل عهده از کسی ديگر و بود آمده سرش

 .ميبرد کار به داشت

 حمايت با آيلين پيش روز چند وقتی. بود رفته بين از سرعت به طوفان از قبل آرامش و ريخته هم به يکدفعه اوضاع

 نشده خوب شالح قدرها آن هنوز. باشد انتظارش در عاقبتی نچني که نميکرد فکر رفت، دانشگاه به گروسی آقاي

 اين جبران براي تا بود کافی برايش قدر همين. بايستد پا روي ميتوانست ولی بود؛ زخمی و کبود صورتش و سر. بود

 .بدهد گروسی آقاي و ها دختر به را دانشگاه به بازگشت پيشنهاد کارهايش برد پيش و دانشگاه از دوري همه

 .برگردي شدن خوب از بعد و کنی تحمل ديگر روز چند اگر نميميري": که بود جهيده آتش روي اسپند چون دابهسو

 ".نداري امنيت دانشگاه در تو اند، نکرده تمام را ماجرا اين پليس و دادگاه که زمانی تا ضمن در

 اتفاقا": بود گفته و کرده الاستقب امر ناي از لبخندي با گروسی آقاي اما بود؛ کرده تاييد را سودابه نظر نيلوفرهم

 تغيير باعث اند، آورده سرت يیالب چه انها که بدانند و ببينند را تو دوستانت قدر همين. است خوب خيلی بعد براي

 ".سرکشی يک اندازه به فقط. کنی خطر نبايد اما. شد خواهد تو به نسبت ديدشان

  

 الاحو براي وقتی. شد پخش دوستانش و خارجی هاي بچه بين دانشگاه هب او رفتن خبر که شد اين اش نتيجه و رفت

 آقاي که نفري چند. برگشت ميخوات، گروسی آقاي که همانطور اوضاع آمدند، ديدنش به متیالس آرزوي و پرسی

 رفتن گروسی آقاي پيش خودشان بعد، روز دو طی بودند، نشده شکايت به حاضر و کرده صحبت انها با القب گروسی

 وز همان فرداي اما داد؛ او به يالخوشح با را خبر اين گروسی آقاي. کنند شکايت ميخواهند که کردند مالاع و

 با را آن داشت، خواهد پيش در وقايعی چه امر اين ميدانست چون و کرد صيد را ماجرا اين شکارچی، تايمز،چون
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 .آمد بند سينه، در آيلين نفس گذاشت ميز روي را مهروزنا سودابه وقتی. نميشد باورش آيلين. نمود چاپ بزرگ تيتر

 رفته لو او دانشگاهی دوستان طريق از شکايت قضيه که کرد مالاع تاسف نهايت با او و زد زنگ گروسی آقاي به

 تو بهانه بعد به اين از": گفت او به ناراحتی با سودابه. بودند گرفته شکايت به تصميم که هايی بچه همان. است

 ".هستی

 دانشگاه، خارجی دانشجويان. کرد درک را ان معناي بهتر و بيشتر ها روز گذشت با اما نشد؛ منظورش متوجه روز آن

 شکايت. کردند فوران باشد، شده الفع و گداخته درون در مدتها که آتشفشانی چون يکدفعه ايرانی غير و ايرانی

 با همگی که. گرديد نفر چهار و سی عليه نفره يک و بيست شکايت يک به تبديل ، نفر چها اذيت و آزار از او يکنفره

 مايکل همکاري پيشنهاد گروسی آقاي. کنند ثابت را خودشان ادعاي صحت ميتوانستند داشتند دست در که مدارکی

 رنظ به. بردند پيش ا کار هم با دو هر و پذيرفت پرونده اين از دفاع براي را انگليسی معروف يالوک از يکی ، هاروي

 يک از. گرفت قرار فشار تحت شدن حمايت جاي به که آيلين جز هستند، برنده نوعی به ميان اين در همه ميرسيد

 ديگر طرف از و شد آوار سرش بر روز آن بود، نشده خشک تنش بر منچستر سفر عرق هنوز که جمشيد طرف

 .پيرامونش اوضاع

*********** 

 اين بود اميدوار فشرد، را زنگ. رساند آنها آپارتمان به را خود بيمارستان، در کار از ناشی خستگی وجود با بعد، روز

 را ها دختر سراغ وقتی. آمد شالاتقب به نيلوفر بلکه سودابه، نه و آيلين نه اما کند؛ باز رويش به را در آيلين خود بار

 "شويد؟ منتظرش ميخواهيد. رسدمي ديگر ساعت نيم تا. است نگشته باز فروشگاه از هنوز سودابه": گفت او گرفت،

 خانم؟ آيلين-

 .نيست او-

 آيد؟ می کی-

 ".نميدانم": گفت و کرد نگاه بود، داشته نگه بازويش زير را اي روزنامه که او به ترديد با نيلوفر

 .ببينم را ايشان امکان صورت در ميخواهم من نيايد؟ الاص امشب است ممکن يعنی-

 .برگردد دوباره که داريم شک الاص سودي و من بخواهيد را راستش. رميگرددب کی او نميدانم من.  متاسفم-
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 "چرا؟": پرسيد تعجب با متين

 ".برد خود با را او جمشيد": گفت بعد و کرد سکوت اي لحظه نيلوفر

 :فتگ فقط تاسف و ناراحتی با. بود داده نتيجه گونه اين دعوا آن. بود نکرده اشتباه پس. برآمد متين نهاد از آه

 ".خداحافظ"

 .نگريست را دو آن خواب اتاق پنجره و برگشت اختيار بی. ايستاد رو پياده در اي لحظه و آمد پايين را ها پله

  مشغول و نشسته راحت الخي با زنی و مرد. بود شده پارک طرف ان که شد اتومبيلی متوجه. بود خاموش چراغش

  

 اين استيشن يک. ميزد چرت داشت ماشين داخل در مردي انها از پايينتر. بودند شده سرخ زمينی سيب خوردن

 خود به نبود زمال حتی. بود آپارتمان اين به نگاهشان همديگر با زدن حرف الح در مرد دو که بود شده پارک سمت

 يالس" گزارش پيش شب چند خودش. تلويزيون گزارشگر يا بودند نگار روزنامه يا اينها همه. بدهد کرد فکر زحمت

 روي را روزنامه. نشست فرمان پشت و کرد باز را ماشين در. بود ديده تلويزيون از خانه همين مقابل از را "وست

 مالاع ديگر هفته دو براي را آيلين نهايی دادگاه موعد که نگريست روزناه تيتر به اي لحظه. انداخت کناري صندلی

 ميتوانست الحا متين. ميکرد فرا آن از شدت به دختر آن که چيزي. بود ها روزنامه تيتر ساجدي آيلين. بود کرده

 عملال عکس خصوص به. بود کرده را چيز همه بينی پيش او. ميترسيد ماجرا شدن علنی از قدر آن او چرا بفهمد

 .بود زده حرف و گرفته نظر در را چيز همه او. جمشيد

********** 

 و سرعت با را موضوع ممکن تاحد بود واداشته را انها هرش متشنج وضعيت. نميرفت پيش پليس ميل مطابق اوضاع

 را چيز همه تلويزيون و روزنامه طريق از متين.  گردد بر سابق الرو همان به چيز همه تا کنند تعقيب بيشتري دقت

 نمی ، بزند اعتنايی بی به را وخودش کند فراموش را چيز همه کرد می تلقين خودش به اينکه وجود با. کرد می الدنب

 اين به که است طبعی اين و هستند جديدش دوستان انها که گفت می خودش به. کند فراموش را شب ان توانست

 می شالت داشت. بود اگاه اورد می خود براي که برهانی اعتباري بی به هم خودش اما ؛ دهد نشان حساسيت ماجرا

 خانه به ديگر شب ان از بعد. بود محروم ايلين ديدن ،از کنجکاو مردم همه مانند نيز او.  برود پيش نهالعاق کرد
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 و زد زنگ سودابه به بار دو يکی.  است نگشته بر خانه به هنوز که دانست می ها رسانه طريق از چون ؛ نرفت دخترها

 . بود يکی بار هر جوابش.  پرسيد دوستانش و او روز و الح از

 وقتی.  بود شده فراري ايلين. رفت خواهد پيش تر ساده و بهتر چيز همه ، بگذارند يون تلويز و روزنامه اين اگر-

 بود، کرده پنهان را خود صورت تقريبا و اورده پايين سماجت با را شنلش هالک که شد چاپ روزنامه در او از عکسی

 " . شود شناخته مردم همه براي اش چهره خواست نمی. بکند را کار اين بود مجبور ": گفت سودابه. کرد تعجب

 وقت گاهی. شد می داده پاس روزنامه ان به روزنامه اين از که بود شايعه.  کرد می تر جري را مردم ايلين رفتار اين

 در کسی چه نبود معلوم ؟ است کرده کمک کسی چه به او که ماند می در متناقض چيزهاي ان خواندن از متين ها

 اينکه و بودند نوشته او هی دانشگا ليت فعا از جامع و کامل سبتان بيوگرافی يک. بود زده حرف مطبوعات با ايلين باره

 شناسی شرق کنفرانسهاي و جلسات و ارام هرات تظا تعداد بود، انها نظر مد انچه. دارد ارام الکام شخصی زندگی يک

 می دست به کجا از را عات الاط اين نبود معلوم. بود کرده شرکت انها در او که بود ايران وضعيت مربوط نشستهاي و

 زندگی ، اينها همه با. ميدادند تالدخ ، بود مربوط ايران به که مسائلی همه در را آيلين.  نداشت تمامی ولی ؛ اورند

 در را شان بينی ان از بيش بودند نتوانست خبرنگاران که بود باقی شکرش جاي. بود خودش به متعلق اش شخصی

 بياورد؛ در سر او خصوصی زندگی از که بود مايل ديگري هرکس از بيش او چه اگر. کنند داخل او خصوصی زندگی

 ميکرد، تغيير و ميشد تکذيب خبرنگاران ساير يا ديگر هاي روزنامه توسط مرتب ميخواند که چيزهايی. اينطور امانه

 روز ان تا که داشت خبر او. نداشت خوبی روز و الح کس هيچ ديگر. کند اعتماد انها به نميتوانست وجه هيچ به او

 ضد گروه اين از طرفداري به الح. اند شده دستگير ميان اين در هم اي عده و گرفته صورت تظاهراتی بار چند

  همه از بيش را اوضاع که بود افتاده اتفاق اعتراض نشانه به هايی خرابکاري هم جا چند در. انها مخافت در يا بيگانه

  

 به خنده با گروسی. کند مطرح خشونت با را ان که بود افتاده يادش تازه داشت، مشکلی هرکس. ميداد نشان متشنج

 ".ام گرفته عهده به الح به کهتا است اي پرونده ترين داغ": بود گفته او

 موسسه بخورد قسم ميتوانست. بود راضی وضعيت اين از ظاهرش وجود با نيز گروسی. چه يعنی اين ميدانست متين

 اين در گروسی خود همچون کردند، توبيخ و محکوم پرونده اين خاطر به را او ابتدا در که گروسی کارفرماي حقوقی
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 ويژه شانس يک اين. نبود حرف. بدهند ادامه را پرونده اين به رسيدگی هم دستمزد بدون که هستد حاضر شرايط

 بود اميدوار آيلين. دهدب گروسی به را شانس اين توانست خوردن کتک يک با آيلين و... بود اعتبار و شهرت براي

 .بماند پايبند بود، گفته کار اغاز از پيش که خود، حرف به و باشد داشته انصاف گروسی حداقل

********** 

 کشيک بيمارستان روزدر آن. بود کرده آماده شهر در اي حادثه نوع هر راي را خودش متن. فرارسيد دادگاه روز

 را مريضش اينکه محض به. داشت دلشوره. برنداشت را گوشی کسی کرد، تلفن ها دختر خانه به که گذشته شب. بود

 هم ديگر نفر چند. رفت استراحت مخصوص اتاق به و ريخت قهوه خودش براي شد، خلوت سرش و کرد ويزيت

 تلويزيون به حواسشان همه شد شروع يازده ساعت اخبار وقتی ولی. ميکردند صحبت هم با و بودند نشسته او از غير

 نشان را دادگاه جلوي صحنه برنامه دوربين. بود خارجی جوانان دادگاه به مربوط خبر ترين مهم و اولين. شد بجل

 به منتها خيابان امنيتی پليس. بودند کرده پا به آرام تظاهرات و کرده تجمع خيابان در بسياري جمعيت که ميداد

 جمع ان ديدن از. ميرفت پايين و البا جمعيت، دردست ونگوناگ شعارهاي با مختلف کاردهايالپ. بود بسته را دادگاه

 جوانان و دانشجويا خود را کنندگان تظاهرات اکثريت که ميداد گزارش داشت يالس. بود مانده باز تعجب از دهانش

 بايد الحا از. بود شده آغاز پيش ساعتی از دادگاه جلسه.اند آمده اينجا به مختلف هاي شهر از که ميدهند تشکيل

 به خنده با مري. شود تمام آشفته اوضاع تا ميکردند مالاع را نتيجه هم روز همان مطمئنا. ميماندند دادگاه راي منتظر

 "ميشناسی؟ را دختر اين تو مت": گفت شدو نزديک او

 "کی؟": گفت زدو نفهمی به را خود اما است؛ کسی چه او منظور ميدانست متين اينکه با

 است؟ ريخته هم به را چيز همه حسابی هک تو هموطن دختره همين-

 مگر؟ چطور-

 ".کنند خرج کلی حاضرند او درمورد عاتالاط کسب براي خبرنگاران ميگفت کتی": گفت خنده با مري

 ".بدانم بيشتري چيزهاي او درباره مشتاقم هم خودم من": گفت و زد پوزخندي متين

 خريده شاهد خودش براي وکيلش کمک با که ندميگوي درست ميکنی فکر. است کسی خودش براي ميگويند-

 و کرده تالدخ اجرا اين در هم شما سفارت که ام شنيده چون برگردانند؛ خودشان نفع به را ماجرا الاحتما تا است؟
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 .است کشيده هم تهديد به کار

 ميدانی. نميکنم باور را مکدا هيچ اما ام؛ شنيده و ام خوانده زياد اش درباره هم من": گفت و برخاست ناراحتی با متين

 ".باشد عاقل بايد شنونده ميشود زده زياد حرف ميگويد که داريم مثلال ضرب يک ما

 چه؟ يعنی خوب-

 .کرد ترک را استراحت اتاق و داد تکان را دستش. نداشت را تفسيرش حوصله

 .بروم بايد من.  کن فراموشش. هيچی-

  

 اخبار صهالخ به فقط. است رفته پيش چطور ماجرا ميدانست ريباتق کد روشن را تلويزيون وقتی عصر شش ساعت

 .بيحوصله و بود خسته. رفت رختخواب به و کرد خاوش را تلويزيون شد، تاييد خبر اينکه محض به و کرد گوش

 فقط. نداشت را کاري هيچ انجام حوصله. است ريخته هم به اينطور چرا و شده چه ميدانست خوب هم خودش

 ...کند فکر چيز يک به ميخواست دلش... چرا،... نکند فکر چيز هيچ به و ابدبخو ميخواست

 ان با دبی رساند، ايستگاه به را خود وقتی. بدهد جواب را هفتاد داخلی تا ميخواند را او که شنيد پيج در را دبی صداي

 "بله؟. هستم تميمی دکتر": داد جواب و برداشت را گوشی. ميزد کله و سر پرستاران از يکی با داشت چاقش هيکل

 غريبه برايش صدا. کرد تعجب "هستيد؟ خودتان متين آقا": گفت فارسی به که خط آنسوي در زنی صداي شنيدن از

 ".بفرماييد. هستم خودم": گفت. بود

 .ساجدي آيلين... هستم آيلين من است؟ درست نشناختيد ر من -

 "...آيلين! من خداي": گفت يالخوشح با. او جز ،داشت را هرکسی صداي شنيدن انتظار. آمد بند نفسش

 خانه در که زمانی. بود کرده فکر مطلب اين به بارها مدتها اين در. بود کرده حساب ت را او باز. افتاد خنده به آيلين

 پيدا يرتغي متين مالک لحن سودابه، آمدن از بعد دقيقا اما بود؛ ديده تر صميمی و راحت خيلی را او آمد، هوش به متين

 است؛ شده برخورد او يا محترمانه چنين اين که ميشد الخوشح امر اين از بايد... بود شده شما. نبود تو ديگر او. کرد

 ،الهرح در متين براي ولی بود شده خطاب يال هميشه رسمی، موارد در جز او. باشد آيلين همان ميداد ترجيح او اما

 "چطوراست؟ تانالح":گفت. داشت دوست را اين او. بود آيلين
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 .کند تحمل طور اين دوباره را او شد مجبور آيلين و کرد شما را او. آمد خود به ناگهان

 .باشيد بهتر شما ميکنم فکر اما خوبم؛-

 .بگيرم تماس شما با اين از زودتر نتوانستم که متاسفم. خوبم هم من. است درست-

 .بود شلوغ خيلی سرتان که ميفهمم. ندارد عيبی-

 دخترها و من مهمان شب يکشنبه امکان صورت در که گرفتم تماس شما با. است شده آرام اوضاع خرهالبا اما.  لهب-

 دارد؟ امکان. باشيد

 ".کرد خواهم روزشماري برايش": گفت يالخوشح با

 .ماست پيش هم نيلوفر نامزد. بو خواهيم شما منتظر هم ما. متشکرم-

 .آمد خواهم هم من باشد،-

 .خداحافظ. متشکرم هم باز-

 .خداحافظ-

 .بداند را دليلش هم خودش اينکه بدون. گذراند الخ نوعی در را روز بقيه متين

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

 پايين تا البا از را خانه تمام يکشنبه روز. داشت می وا تحير به را آيلين که بود عصبی و زده هيجان قدر آن سودابه

 الاص غذا تهيه براي. کند پيدا شب ان مناسب لباسی توانست خرهالبا تا رفت ور لباسهايش با ساعنها و کشيد الدستم

  او. کنم تشکر کمکش خاطر به او از که کردم دعوت را او من سودي": گفت آيلين. بکنند کاري دخترها نگذاشت

  

 خستگی با همانیم اين خاطر به را ات يکشنبه تو نميخواهم. بکنم را کارها تمام بايد خودم من و است من مهمان

 ".بگذرانی

 ايم؛ کرده دعوت تشکر براي را او سوما. نميشوم خسته من دوما. ندارد من و تو مهمان الاو": گفت محکم سودابه

 ".بفرستيم اش خانه به مريض يا گرسنه که نيست قرار

 چيه؟ منظورت-
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 غذاي به اي قهالع او اما آيد؛ نمی در صدايم و ميخورم گرسنگی زور از رامن ونيلوفر تو غذاي کنه است اين منظورم-

 ".ندارد شفته يا شور

 همانطور او تا گذاشت. نداشت بحثی هيچ جاي او دستپخت. داشت حق سودابه. زد او گونه به اي بوسه خنديدو آيلين

 یوقت. بود او عصبی تالح دليل يافتن فکر در که يالح در برسد؛ چيز همه به است، ايرانی خانم يک شايسته که

 آنها زده بهت نگاه به سودابه. ماندند برجايشان دختر دو هر که کشيد جيغی چنان سودابه دربرخاست، زنگ صداي

 ".ميشود بد مالح داريم مهمان وقتی. متاسفم": گفت و خنديد

 ". بود خوب تالح موقع آن چرا داشتيم، مهمان همه اين الح به تا ما": گفت نيلوفر

 ".بازکن را در. است استنطاق وقت چه الحا. ميدانم چه": گفت آشفته و سراسيمه سودابه

 "چی؟ يعنی کلمه آن... استن...  استن": پرسی نيلوفر

 با و کردند هم به نگاهی آيلين و نيلوفر. رفت در کردن باز براي خود و کرد باز را چشمنش عصبانيت با سودابه

 صداي با و کرد باز را در. بود در پشت پيمان سودابه، انتظار فالبرخ. خنديدند و انداختند البا را ابروهايشان شيطنت

 گردن دور دست پيمان. رفت نامزدش الاستقب به نيلوفر. برگشت خواب اتاق به مستقيم بعد. کرد راصدا نيلوفر بلند،

 "نيست؟ خوب شالح سودي": پرسيد تعجب با و انداخت نامزدش

 ".است خسته کمی فقط. است خوب چرا": گفت خنده با آيلين

 نظر به آرام کمی الحا. بود ايستاده پنجره پشت سودابه. رفت سودابه سراغ و گذاشت نها باهم را دو ان سپس

 "خوبی؟": پرسيد. انداخت بازويش زير دست و رفت کنارش. ميرسيد

 .داد تکان را سرش فقط او

 .ميکرد شوخی داشت فقط نيلوفر شدي؟ ناراحت ما دست از-

 بشوم؟ بايد چرا. نشدم ناراحت هم ماش از. ميدانم-

 .است افتاده اتفاق ما بين چيزي ميکند فکر الحا پيمان آمدي؟ اينجا چرا پس-

 .شوم آرام کمی آمدم-

 لباسهايت به تو است بهتر. است نمنده کاري ديگر گرچه ميرسم، کارها بقيه به م. بمان آمدي، خاطر ان به اگر باشد-
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 .است هشد او آمدن وقت ديگر. برسی

 اما داشت؛ شک ميکرد، غفکر آنچهکه به هم خدش گرچه. شد اضطراب و هيجان دچار سودابه باز که شد متوجه

 "نه؟ نميکنيم، پنهان هم از را چيزي تو و من سودي":پرسيد و زد دريا به دل خرهالبا

 "داري؟ دوستش": پرسيد کند، نگاهش اينکه بدون. آمد فائق خود ترديد بر و کرد مکث اي لحظه آيلين

 .برگشت سويش به سودابه هراسان و متعجب نگاه

 است؟ کسی چه منظورت-

  

 "!داري دوست را کسی پس": گفت و آيلينخنديد

 ".ندارم شوخی حوصله نالا": گفت و کرد جدا او از را خودش حرص با سودابه

 .گرفت را بازويش دوباره و کرد دراز را دستش آيلين

 .نميکنم شوخی ديگر. ميخواهم معذرت باشد،-

 يک خودم چند هر. ميکنم گوش حرفت به ،من خواستی هروقت": گفت بعد و شود مسلط برخود او تا کرد صبر کمی

 ".ميزنم حدس چيزهايی

 برفی دامنبلند با سفيد نازک ژاکت و کوتاه آستين بلوز يک و رفت کمدش طرف به آيلين نداد، پاسخی سودابه وقتی

 "شده؟ چی": پرسيد آهسته نيلوفر. نمود ترک را اتاق سودابه، به دوباره نگاهی با. کرد تن به

 .ميشود خوب متين آمدن تا. است خسته که گفتم. نيست چيري-

 نگه اقليت در را ما هميشه چرا بکنيد؟ نفر سه را مردها ما جمعيت نميخواهيد چرا دخترها شما": گفت پيمان

 "!ميداريد؟

 را دالسا وسايل آيلين. برد چاي فنجانی پيمان براي و رفت شالدنب به هم نيلوفر.فتر آشپزخانه به خنده با آيلين

 داشت عجيبی حس. رفت سودابه سوي به فکرش الح همان در. شد دالسا کردن درست مشغول و گذاشت ميز روي

 به که کرد ديزيا تاش. ميزد نيشتر بيگاه و گاه دلش در چيزي اما. کند ردک را آن نميتوانست خوب هم خودش که

 فکر اين به کرد سعی. شود خارج کنترلش از داشت الاحتم وگرنه. ميکرد توجه حس اين به نبايد. نگذارد محل آن
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 و داشت را لياقتش سودابه. باشد خوشبخت و الخوشح ميتواند چقدر سودابه باشد، درست چيزي چنين اگر که کند

 دل شدن نرم ميکرد، الخوشح بيشتر را آيلين آنچه. کند نابود اينطور را خودش که بود حيف. بود حقش ها بهترين

 اينکه وجود با هم امروز تا. کند پرهيز عاطفی رابطه گونه هر از کرد عهد خود با خورد، که اي ضربه با سودابه. بود او

 داشت ديگر الحا .نشاند آيلين لبهاي بر لبخندي فکر، اين. بود مانده خودوفادار عهد به بودند، اش زندگی در کسانی

 الس ،الامس دو، ان فالبرخ اما. است سودابه و نيلوفر بخت و شانس الس ،الامس که آورد می ايمان امر اين به

 شاهد عمرش تمام در ديگر ميخواست خدا از. بود کابوس برايش بود، کهگذرانده ماهی دو. بود او براي بدبياري

 داشت، که بدي ه سونا جان هالخ. افتاد می پا از حتما نبود، اش خانواده و جمشيد خاطر به اگر. نباشد هايی چيز چنين

 .بود شده او پيشرفت باعث هميشه آيلين، گذاشتن فشار تحت با اينکه. داشت بداند خودش اينکه بدون را حسن يک

 .ميزد او به را حرف اين حتما بود، مند قهالع او به هنوز قديم مثل اگر

 .است ديدنی بگويم او به را چيزي چنين وقتی اش قيافه ديدن. گويم می او به هم الحا حتی دارد؟ ايرادي چه الاص-

 ميتوانست. نميکشيد طول زياد مطمئنا. بگويد سونا هالخ به را چيزي چنين او که برسد زمانی زودتر چه هر کرد آرزو

 خاطر به اگر. بود آورده چشمانش ويجل را قبر عذاب نيم، و ماه يک مدت اين در سونا هالخ. کند تحمل روز آن تا

 ان در آخرش روز بحث آوردن ياد به از. برميگشت اينجا به و ميگذاشت خودش براي را اش خانه نبود، او چينی خبر

 .ميکرد مسئله آن درگير را خودش نبايد. داشت مهمان امشب. ميکرد فکر ان به نبايد. گذاشت هم روي چشم خانه،

 اما برود؛ پيش بهتري نحو به ميتوانست کارها مطمئنا برميداشت، سختگيري همه آن از ستد اندکی فقط جمسيد اگر

 .بود خود خواسته سر بر جمشيد

  

 اميدوار بايد... بردارد سماجت اين از دست و بيايد کوتاه ببيند، جدي حرفهايم رادر من اگر شايد معلوم؟ کجا از"

 "...ميشد اگر اما. باشم

 را خوشی حس انسان به خودش همچون که زيبايی گل دسته با. رسيد راه از متين که ميرفت رو کاهو برگ با هنوز

 شلوار و کت پوشيدن به عادت اينکه مثل. داشت تن به اي تيره سبز ژيله همراه اي پسته مغز پيراهن. ميداد هديه

 .نداشت
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 "...الح به خوش... ميشود رسمی شلوار و کت با! خوبی عادت چه"

 و رفت او الاستقب به. ريخت دالسا بقيه روي و کرد ريز را کاهوها.  شود تمام ذهنش در حرففش شتنگذا باز

 .ديد آرام الکام و گشاده رويی با را سودابه

 "!شود مسلط خود بر توانسته خوب"

 آيلين خروج متوجه متين. کرد مالس و زد لبخندي ميکرد، نگاهش تحسين سر از لبخندي و متبسم اي چهره با او به

 از قبل ميگويم من تان بااجازه": گفت و کشيد مشام به را غذا بوي. داد گرمی به را او مالس پاسخ و شد آشپزخانه از

 ".درآورد را شکمم صداي بويش. شام سراغ برويم بنشينيم، اينکه

 :زد او پشت مهربانی با و کرد سودابه به نگاهی آيلين

 ".است گذاشته تمام نگس امشب. است سودي خانه اين کدبانوي-

 ".کشيديد زحمت. ميرسد بري باغ اين از دم هر": گفت بود، شده سرخ که سودابه به متين

 زده تالخج بيشتر را او و آورد فشاري سودابه بازوي به ميزد، برق شيطنت از که چشمانی با آيلين جون نيز نيلوفر

 پيمان": گفت بود، ايستاده عقب که پيمان به دليل همين به. بگذارند سرش به سر زياد انها نگذاشت سودابه اما کرد؛

 ".ادب رسم آوردن جا به تا است آزاري مردم پی در بيشتر نيلو. نکن غريبی

 ".هستم پيمان من. مالس": گفت. کرد دراز متين سوي رابه دستش و آمد پيش لبخندي با پيمان

 ".هستم تميمی متين. مالس": گفت و فشرد گرمی به را او دست نيز متين

 .شنيدم زياد دخترها از را خيرتان ذکر. بله-

 ميان و ريخت رنگی خوش چاي. برگشت آشپزخانه به خود کردو تعارف و راهنمايی مبلها سوي به را همه آيلين

 را چايش فنجان پيمان. انها طرف دو در نيز ها دختر و بودند نشسته و گرفته خود کنار را متين پيمان. برد مهمانها

 من براي سوم نفر يالخ جاي. نميشود طور اين آوردم می را دوستانم از يکی من ميگفتيد بايد": گفت و برداشت

 ".است دهنده آزار خيلی

 سودابه. خنديد سرخوشی با دليل همين به. است مردها گرفتن قرار اقليت در منظورش غاو که شد متوجه آيلين

 ".کرد لکنتر را اوضاع نميشود وقت ان نه؛": گفت
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 متوجه خوبی به آيلين ، " ميدادي خبر هم جمشيد به بايد کردي، اشتباه يال": گفت پيمان وقتی اما خنديد؛ هم متبن

 ".نبود کنترل قابل چيز هيچ. ابدا و الاص ديگر که وقت ان": گفت سودابه. شد متين نگاه شدن سرد

 را موفقيتتان رفت يادم راستی": گفت بود، نشسته شمقابل که آيلين به و کرد عوض را صحبت مسير زود خيلی متين

 ".بگويم تبريک دادگاه در

 درصدد تازه مدت همه اين از بعد اينکه از ميخواهم معذرت واقعا من. بود شما زحمتهاي خاطر به اما متشکرم؛-

 .کرد نخواهيم فراموشش وقت هيچ. کرديد لطف ما به خيلی شما. آمديدم بر شما از تشکر

  

 آن، از بعد. بگيرم امضايی شما از ديدارمان آخرين در کردم فراموش من. دارد هم ا ها دردسر اين شدن رمشهو-

 !نشد کنم، پيدا را شما کردم شالت هرچه

 شد؛ اذيت خيلی بيچاره يال. است شده روشن ايشان الج به چشممان تازه مدتها از بعد ماهم راستش": گفت پيمان

 "!بردم خودم خانه به را نيلوفر تمام ماه يک من. شد خير بانی و باعث نظر يک از. بدهد خيرش خدا اما

 ".برد شلوغی همه اين از نفعی اينجا نفر يک که شکر خدارا": گفت آيلين و خنديدند ها بچه

 ".ميگيرد ماهی خودش نفع به ودال گل آب از پيمان": گفت سودابه

 "بوديد؟ اتنه را مدت اين شما پس": پرسيد سودابه از متين

 او کماندويی عمليات يک طی. ماند اينجا شرايط آن در ميشد مگر. دکترجان بابا نه": داد جواب سودابه جاي به پيمان

 ".نيلوفر پيش آمد و گذاشت خودش الح به را خانه شبانه. داديم فراري اينجا از هم را

 بيرون در از ميخواستی تا. بود شده دهنده آزار خيلی اينجا اوضاع. آخر هفته دو فقط بتهال": گفت خنده با سودابه

 ".آوردند می هجوم آدم طرف به باشند، ديده چله و چاق کرم يک که مرغهايی اين مثل گزارشگرها بروي،

 با حتما ميتوانستيد اگر لحظه آن در. نشانداد لحظه يک تلويزيون را تصويرتان آيد می يادم": گفت و خنديد متين

 "!ميزديد بودند، چسبيده شما به کنه مثل که نفري ود آن سر بر چترتان

 .نبود شناسايی قابل الاص روسري آن با که صورتش. ديدم روزنامه در را عکس اين من": گفت و زد اي قهقهه پيمان

 هايی شورشی شبيه. ميخندم سير دل يک بينمش می که بار هر. زدم ديوار به و بريدم را ن... بود زده هم سياه عينک
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 ".بيايند کشتنش براي و بشناسندذ را اش قيافه ميترسد که هشد

 السو و ميرفتند و آمدند می که بس اما نبود؛ حرفی ميگرتند، را آدم جان يکدفعه اگر": گفت باحرص سودابه

 ".ميکردند ديوانه را آدم ميپرسيدند،

 ".ببخشيد. شديد اذيت خيلی": گفت و گرفت را او دست شرمندگی با آيلين

 نه؟ يا ميبرديم استفاده هم ما بايد تو شهرت گسترده خان از خرهالبا. عزيزم سرت فداي": گفت و خنديد بهسودا

 ".دلقک کرد را عکسمان بروم، قربانش که هم پيمان.  تاريخ جزو رفت ما عکس و اسم الحا

 ".ميخندم تو به گفتم من کردم؟ دلقک را تو گفتم کی من. بکنيم غلط ما": گفت تصنعی اخمی با پيمان

 ...ميبينی يکدفعه.  باش داشته را نامزدت اين هواي نيلوفر چيه؟ فرقش-

 .بگو خودم به ميدهی؟ رفرنسم نيلوفر به چرا. فهميدم.  نکن تهديد. نه-

 .هستی اقليت در چون نميگويم؛ چيزي خودن به-

 .آييم می بر شما پس از باشيم که هم اقليت ما-

 !هستی؟ جونوري هچ که کردي اعتراف خوت ديدي-

 "می؟الک حرفی، حمايتی، يه. برس داد به دکترجان بابا": گفت و زد سرخودش بر پيمان

 به سر ميتوانی اي کرده محکم را پايت جاي تو. باشم داشته را خودم هواي است بهتر من": گفت خنده با متين

 مستقر هم من بگذار. کردند پرتم بيرون هم يکبار همين ديدي يکدفعه بگويم، چيزي اگر من. بگذاري سرشان

 "!ميشوم ات ناجی خودم. حتما چشم؛ شوم،

 و کرد تمام بود، مانده کاره نصفه هنوز که را دالسا. برد آشپزخانه به را يالخ فنجانهاي تمام آيلين. خندسند ها دختر

  طنين خوش ايصد. ميخنديد هم خودش و ميشنيد را انها بحث و خنده صداي که يالح در. گذاشت اليخچ در

  

 سودابه بابا نه! سليقه خوش چه": گفت متن. يافت عميق آرامشی شدو پررنگتر لبخندش پيچيد، خانه در شجريان

 "ميکنيد؟ کارها چه خانم

 "داريد؟ دوستش": پرسيد سودابه
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 دادها و جيغ ان از يکی نالا گفتم. ريخت من دل رفتيد، که پخش سراغ راستش. هستم اش ديوانه دارم؟ دوستش-

 ايد؟ آورده کجا از را اينها. گذاشت خواهی را

 .است يال الم-

 ".ندارد را شما قابل" گفتک و آمد بيرون آشپزخانه از آيلين

 ".است نرسيده اينجا هنوز. هستم کارآخر الدنب من. ممنونم": گفت و زد رويش به لبخندي متين

 ".بفرماييد": کشيد ونبير را استاد کاست آخرين و رفت کاستها کمد سراغ آيلين

 ".است نيامده هنوز که مطمئنم من ميکنيد؟ شوخی": پرسيد تعجب با او

 :داد ادامه متين پرسشگر نگاه به خنده با سپس و "!است شده رد آب از. است مخصوص يال براي": گفت سودابه

 ".فرستند می برايش"

 از بردن لذ ميان در متين. پيچيد خانه در بارهدو استاد نواز روح صداي و گذاشت پخش داخل را کار آخرين يال

 ".ايد کرده حفظ را ارتباطتان اينطور شما که است خوب": گفت ، آهنگ

 به يال اين. آورند می الب سرخودشان هم همين خطر به. هستند آتيشی بدجوري دونفر اين": گفت خنه با پيمان

 ".دارد اينجا در ايرانی گردان خود حکومت يک خود، خودي

 لزوم. ندارم خودم بودن ايرانی به حساسيتی و تعصب ميگوييد شما که ها آنقدر من اتفاقا. پيمان نگو دروغ": گفت يال

 ".کنم مالاع فرياد با را خودم بودن ابرانی رسيدم که هرجا بينم نمی

 از کنی، صحبت یفارس کلمه دو. نکن شوخی نداري؟ حساسيت تو تو؟": گفت و کرد پيش از تر بلند اي خنده پيمان

 دانشجويی آزاد يتهايالفع بخش در که دارم را خبرش. است کسی خودش براي. است موثرتر فرياد و داد صدتا

 هم خودش گرچه. گذاشت آنجا تدريس براي را زبانها فارسی اين از يکی و انداخت راه فارسی زبان سالک دانشگاه،

 ".بگذراند درآنجا دوره يک اگر نيست بد

 ايرانی دانشجويان ميان در اگر که بگويم قلطع خيلی ميتوانم. است کسی خودش براي": گفت و کرد متين هب رو بعد

 .اند شنيده را اسمش اما باشند؛ نديده را خودش حتی شايد. بشناسند را او استثنا بدون همه ي،ال يپبرسی دانشگاهشان

 کميته اينجا يال بيايد، زلزله سيلو ايران. ينجاستا سياسی مواقع بعضی و اجتماعی ينالفع و سردسته چندنفر جزو
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 "...ميدهد تشکيل نجات

 "!پيمان بگو دروغ کم": گفت و پريد حرفش وسط آيلين

 در الامس روضان ماه که بگويم ميخواهی بيچاره ميگويم؟ درغ من": گفت و گرفت خود به جانبی به حق قيافه پيمان

 "کرديد؟ کار چه درس پوشش

 ".ميکنم خواهش پيمان": گفت و کشيد وتاهیک فرياد آيلين

 "!ميگويم؟ دروغ من": گفت خنديدو پيمان

 .ميکنی بزرگ زيادي را چيز همه اما نميگويی؛ دوغ نه-

 "!اغراق": گفت متفکر و جانب به حق تیالح با سودابه

  

 ".همان آره": گفت آيلين

 طرف پهلوان يک با گفتم اول همان از که من. بگيريم امضا ايشان از که است زمال واقعا پس نه": گفت و خنديد متين

 ".ميداند خانم آيلين خود که خصوصش به نوع آن از منتها! هستيم

 و کرد مستانه اي خنده بود، انداخته راه اي هالن و آه چه پانسمان کردن عوض براي که رو آن آوردن ياد به از آيلين

 ".دارم قبول. بله": گفت

 "اي؟ شنيده را دخترها با من آشنايی ماجراي": پرسيد يمانپ و خنديد نيز متين

 .نه-

 ".نکن آبروريزي خدا به را تو پيمان": گفت و خنديد آيلين

 ".رفت ضعف دلم که پيمان بگو است؟ حيثيتی ماجرا": گفت متين

 "...که ميزدم گشت داشتم. است پيش الس دو به مربوط قضيه": گفت و خنديد پيمان

 ".است رانندگی و راهنمايی مامور پيمان": گفت و پريد حرفش وسط آيلين

 يکدفعه که راحت مالخي من و بود خلوت خيابان. ميگفتم داشتم ، الحا... بگويم را اين رفت يادم. بله": گفت پيمان

 آژير چند با و شانالدنب رفتم. کردند رد را قرمز چراغ بخند، بگو الح در خانم نفر چهار با استيشن يک ديدم
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 و مالس و صحيح خانمها همه ديدم و رفتم اما نشدند؛ چراغ متوجه و هستند مست شايد گفتم. بايستند کردم وادارشان

 !است خوب شانالح که فهميدم رويشان و رنگ از. است نمانده رويشان به رنگ که يالح در اند، نشسته عادي خيلی

 گواهينامه ماشين کارت. است ترسيده حسابی که بود وممعل و بود فرمان پشت يال کرديد؟ رد را چراغ چرا پرسيدم

 خنده هم "!آورد می در را من پدر اندي ي،ال. خدايا واي": گفت فارسی اي هالن با پشت از يکی يکدفعه که خواستم را

 پس الح در غصه از و است حامله خانم ديدم و برگشتم. کردم تعجب کردنشان صحبت فارسی از هم و گرفت ام

 :گفت يال به برگشت گرفته جان به آتش سودابه اين بزنم، حرفی من تا. است اسما اسمش که فهميدم بعدا .افتادن

 را من "!برود کن يالم ماست جوري يک يال. نميدهد دستمان ماشين ديگر شده، جريمه ماشنش بداند اگر اندي"

 انها به طور آن نميفهمم زبانشان از چيزي اينکه به من که ميکردند فکر هم انها و بود زده خشکم طور همين ميگويی

 از ".ميرسانيم بيمارستان به را خانم اين داريم ما سرکار": گفت پشت از و شد انها جرم شريک هم نيلوفر. ام زده زل

 .نخندم و نيايد در صدايم که ميگيرم را خودم جلوي دارم هی هم من الحا. کردند تعجب هم دوستانش حتی او دروغ

 بگذار سرکار. برسيد دادم به. مُردم خدا واي، اِي که کرد هالن و آه به شروع يکدفعه و شد او منظور متوجه هتاز اسما

 .دادم لو را خودم طوري اين. خنده زير زدم و بمانم آرام نتوانستم ديگر حرف اين با. برويم ما

 "نه؟ يا کردي شان جريمه خرهالبا":گفت متين و متينخنديدند و دخترها

 ميشد مگر ميکرد، نگاه ملتمسانه طور آن داشت نيلو خانمها، خانم اين وقتی تازه. سوخت شانالح به دلم. بابا نه-

 يالم ماست را قضيه کلک اين با که نکنيد فکر گفتم فارسی به هم من و برگرداندم را گواهينامه و کارت کرد؟ کاري

 "!کرديد

 ".نبودم من که حيف چه":گفت و زد اي قهقهه متين-

 کی من آقا ضمنا. ميشد چه بوديد آنجا اگر نيست معلوم ميخنديد، داريد پيمان حرف به شما وقتی. بله": گفت نيلوفر

 "ميکردم؟ نگاهت داشتم طور آن

 "!انداخت من دل به آتشی چه چشمانت نداري خبر خودت نيلو": گفت و رفت دلخسته عاشقی بالق در پيمان

  

 :گفت و گرفت را او دستهاي پيمان. خنديدند ها بچه و کوبيد او سر بر و بردات را سنکو سرخش هاي گونه با نيلوفر
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 "گذشتم؟ خانمها خانم اين گناه از تو خاطر به که است بد"

 "!دل اين دست از امان": گفت اي خنده با متين

 :گفت. شود شترشبي تالخج باعث پيمان ندهد اجازه موضوع تغيير با داد ترجيح و گرفت آرام بعد کمی نيلفر

 ".شديم آشنا اتفاق حسب بر طوري همين دوستانمان بيشتر با ما ميدانيد"

 "شديد؟ آشنا هم ا چطور خودتان الاص": گفت متين

 به رو کافه در هم با سودابه، و من. مشترک دوست": گفت و انداخت ايلين و سودابه به لبخند با همراه نگاهی نيلوفر

 ".شديم آشنا دانشگاه روي

 وارد انگليسی به آنقدرها و بودم آمده اينجا تازه. شدم دوست يال با اتفاق حسب بر هم آن از قبل": گفت نيز سودابه

 صندوق پاي رفتم. بودم کرده تکرار خودم با داشتم، زمال که را چيزهايی اسم بار هزار. ميکردم خريد داشتم. نبودم

 چطور و بگويم چه که ماندم بدهم، پس را خريدها آمدم. ام وردهنيا را پولم کيف شدم متوجه يکدفعه که کنم حساب

 هستيد؟ ايرانی شما گفت فارسی به سرم پشت از يکی که ".برس دادم به خدايا": گفتم فارسی به اختيار بی. بگويم

 ".ديدم را نجات فرشته اين و برگشتم ميخواهيد؟ کمک

 "شديد؟ همخانه هم با هم آن از بعد و": گفت نيز نمتي. داد را پاسخش نيز آيلين و خنديد آيلين روي به

 ".راحتی همين به. بله": گفت نيز سودابه

 و کرد ازدواج ام قبلی همخانه. نبود طور اين من براي بگويم، ميتوانم حداقل يا. نبود راحتی اين به بتهال": گفت نيلوفر

 همخانه الدنب دوستانم بين داشتم. آمدم برنمی آپارتمان يک هزينه پس از تنهايی. بودم شده تنها من همين براي

 مشکل. ديدم را او بوديم، خبر بی هم از که مدتها از بعد. بودم شده آشنا که بود وقتی چند سودي با. ميگشتم جديد

 .بماند آنجا نميخواهد و است شده تمام بود مستاجر که اي خانه در اقامتش مدت هم او اتفاقا ديدم و گفتم برايش را

 آن يال. باشند باهم که بودند گذاشته قرار هم با قبل از انها. بود يال با سودي بتهال. ميگشت خانه الدنب داشت هم او

 راضی زياد جمشيد بتهال. کند زندگی ديگري جاي و شود جدا که بود کرده راضی را اش خانواده و جمشيد تازه موقع

 را يال هنوز زمان آن من. کنند پيدا خودشان براي مناسبی جاي که بود داده قول و ايستاده يال پشت سودي ولی. نبود

 اينکه از قبل تا آمدم است، خودم دانشگاهی هم فهميدم وقتی. گفت برايم را يال مشخصات و اسم سودي. بودم نديده
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 "است؟ بل منظورت" داد جواب يال گفتم هرکس به. شوم آشنا او با و ببينم را او شود، خانه هم ام با جدي طور به

 بل همان ي،ال اين فهميدم تازه.  ميخواهم را يال من. نه بل ميگفتم ترسم هم من. است اينطور چرا که بودم مانده

 رابطه ي،ال خاطر به داشتم. کنم زندگی نميتوانم شورشی اين با من که کردم سودي با حسابی جنگ و دعوا يک است،

 چيزدرست همه آن از بعد و ديدم نزديک از را او خودم دانشگاه در زرو يک که ميکردم قطع سودابه با هم را خودم

 ".شد

 "!است خودمان مثل. دم نه و دارد شاخ نه بل اين ديدي که بگو هم را اين": گفت پوزخندي با سودابه

 بس .نداشتم تقصيري من! ميخوابد و ميخورد غذا ما مثل. هست هم عادي خيلی که ديدم. بله": گفت و خنديد نيلوفر

 . ترکيه برگردم و بکنم را ام زندگی آرام ميخواستم. بود برداشته ترس هم را من بودم، شنيده حرف ها بچه از که

  

 کند درست دردسر برايمان او ترسيدم می. داشتم زحمت به هم را ويزايم. نداشتم را پليس با زدن کله و سر حوصله

 ".بکنند اخراجم و

 تو از همين براي. داري پليسها به خاصی قهالع فهميدم ديدم را تو که اول انهم از من": گفت و خنديد پيمان

 ".کردم خواستگاري

 "دارد؟ بل به ربطی چه يال بفهمم نتوانستم هم هنوز من اما ببخشيد؛ را من هوشی کم": گفت متين. خنديدند ها بچه

 ".نيدک فراموشش. ندارد ربطی هيچ": گفت و گشت سرخ اي لحظه تالخج از آيلين

 بود، داده ترتيب سرپرست بی هاي بچه نفع به خيريه مؤسسه در پيش الس چند که است اين ربطش": گفت سودابه

 ها بچه بين و ديد را نمايش اين اي پدرسوخته کدام نميدانم. کرد بازي بل نام با را فرانسوي زيباروي زن نقش يال

 نام با را او ها بچه الحا و کرد قبولش ديگر ناخواه خواه هم او. ماند يال روي اسم اين هم بعد به آن از و کرد پخش

 ".ميشناسند بل

 اصلی شخصی اسم. است فرانسوي کلمه يک هم بل ميکنم فکر! بالج چه": گفت شيطنت سز از اي خنده با متين

 براي برادرم خانه را کارتونش ويدئو ميروم ايران به که هم هنوز. داشتم دوستش خيلی من. دلبر و ديو کارتون دختر

 "چيست؟ اش معنی ميدانی. بودم نکرده دقت آن به الح به تا. ميکنم نگاهش و ميگذارم ها بچه



 

 
98 

 ".فرانسه به برسد چه واردم، زحمت به هم انگليسی به من": گفت سودابه

 اي خنده شند،با خبر با مشترک رازي از گويی مرد دو هر. شد متوجه هم او که کرد متين به نگاهی چشمی زير پيمان

 يک. است معنی چه به بل که ميدانست خودش. رفت اي غره چشم سودابه نيلوفر به زده الخج آيلين. کردند مروز

 آن. است زيبارو معنی به بل که فهميد ميگرفت، ياد فرانسه زبان داشت که زمانی همان در و بود رفته فرانسه به بر

 سوي از شيطنت اين که ميزد حدس. بود کرده هم غرور احساس یحت و بود خنديده خود اسم اين به خيلی زمان

 روح صداي را سکوت. شدند ساکت ناخواسته نيز ها بچه و داشت زير به سر او. نبود ناراضی اما است؛ بوده پسرها

 کمک. است شام وقت": گفت دخترها به ساعت، به نگاهی با آيلين. ميشد آرامش باعث و شکست، می استاد نواز

 "يد؟ميکن

 .چيدند کوچکشان غذاخوري ميز روي را شام. گذاشتند تنها هم با را مرد دو و برخاستند جا از هرسه

 خانه در را خود لحظه يک. . انداخت خانه ياد به را آيلين باز. بود نموده عطرآگين را خانه پلو، زرشک خوش بوي

 سفره سر پلوي داشت دوست آقاجون. دبگير رنگ خوب تا ميگذاشت سماور روي را زعفران داشت مادر. ديد

 ولی ميشد؛ عصبانی حتما بی بی. ميکرد را کار اين خودش بايد حتما قديم عادت به هم مادر. باشد زعفرانی هميشه

 را غذايی بايد حتما آقاجون بی، بی": ميگفت شيطنت بی،با بی اخم بردن بين از براي آهو. بود مهمتر آقاجون خواست

 "!که نميشود. بخورد است، خورده آن به مخان دستان عطر که

 ".موقوف فضولی بيرون،": ميگفت و ميگرفت را او بازوي زير مادر

 .هپروت مالع رفتی که هم باز": گفت و زد آيلين بازوي روي سودابه... انداخت می طنين خانه در او خنده غش غش

 ".بيرون بيا

 ".افتادم انهخ ياد": گفت. گذاشت ميز روي و برداشت را پلو ديس

 !بده استراحت مغزت به را امشب يک-

  

 که غذا ظاهر. نکند درد دستتان": گفت و کشيد مشام به را غذا عطر متين. کرد دعوت ميز سر را مردها سودابه

 ".است برانگيز هوس
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 "...ميبرد را دل که اينجا از": گفت و نشست ميز پشت پيمان

 ".باشم مؤدب که ميکنم سعی دارم. بمانم ساکت اينجا من را شبام يک بگذار پيمان": گفت و خنديد متين

 فکر کنند، پيدا سرخوش آدم يک جا هر ميکنند، زندگی يخ و هستند جدي خودشان که بس اينها چون نباش؛-

 شورا اين عضو ديگر که ميدهم قول تو به. بدهند دست از را آن نيستند حاضر و اند شده روياها شهر وارد ميکنند

 .شدي

 ".بفرماييد. مياندازد دهان از غذارا بدهيد اجازه پيمان اين به": گفت و خنديد سودابه

 بايد و هستم خانمها پيش که انداخت يادم متن چون": گفت و داشت نگه دست در اشتياق با را غذايش ظرف پيمان

 ".خانومها اول باشم؛پس مؤدب

 "آمده؟ سرت يیالب چه. نبودي امشب مثل وقت هيچ پيمان": گفت و خنديد آيلين

 !ميکنم چه باشيم برابر اگر ببين الحا! ام آمده در نفره يک اقليت از آخر-

 "!باطل الخي زهی":گفت و کرد پر را خود غذاي ظرف سودابه

 ".بکش هم من براي نيلوفر": گفت و داد او به را غذايش ظرف نيز پيمان. کشيد غذا خود براي ديگر سمت از نيلوفر

 ".اند نکرده تمام را کارشان هنوز خانمها. مؤدب آقاي رفت کجا ادبت پس": تگف آيليم

 که خانمم زدم؟ کفگير به دست من. هستم هم هنوز": گفت و گرفت نيلوفر دست از بچگانه شيطنتی با را پلو ظرف

 نه؟. کردم رعايت را ادب هم ميگيرم، غذا همسرم دست از هم. گرفت من براي هم يکی داشت، نوبت صف اول

 ".ميچسبد بيشتر اينطوري

 آيلين. داد ايلين دست را آن نيز متين اما بکشد؛ را غذايش که متين دست داد را کفگير و داد تکان را سرش سوداب

 ".بفرماييد هم شما. متين آقا است نمانده ادبی ديگر": گفت لبخندي با

 .ميکنم صبر من-

 من براي": گفت و گرفت او سوي به را غذايش ظرف متين که دهدب او به را کفگير خواست. کشيد را غذايش آيلين

 "ميکشيد؟ زحمت شما هم

 ديد و برگشت متين سمت به بار اين. انداخت زير به سر سودابه. برگرداند سودابه سوي به را نگاهش ماند؛ اي لحظه
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 .بدهد او دست به و بکشد غذا شدبرايش مجبور. کند پر غذارا ظرف آيلين. است منتظر عادي خيلی او

 بايد سودابه که را کاري که کرد تنبيه اينگونه را خودش ظاهرا. کرد جمع دخترها کمک بدون را غذا ميز آيلين

 ميدانست. ميبرد لذت کرد، پر متين براي را غذا ظرف اينکه از ذهنش از اي گوشه اما است؛ داده انجام او ميکرد،

 حس. ميکرد را کا اين سودابه مقابل در نبايد او داد، نيلور دست را شغذاي بشقاب خاصی نيت و قصد با پيمان وقتی

 مهمانها پيش را قهوه سينی و ميوه ظرف نيلوفر. بگيرد را موذي حس آن جلوي نميتوانست ولی داشت؛ را خيانت بد

 قهوه نیفنجا خودش براي. برگشت وقتی. کند مؤاخذه را خود ظرفها کردن جمع بهانه به تا کرد فرصت او و برد

 حس. کرد يالت متين نگاه با نگاهش نشستن، محض به. نداشت سرد قهوه نوشيدن ب اي قهالع. بود آورده و ريخته

 ".است سودابه الم": که د نهيب خود به بار اين ايلين اما ديد؛ را او نوازشگر و مهربان نگاه موذي،

  

 را او به احترامی بی اجازه خود به شرايطی هيچ در و بود محترمی مرد او. داد پاسخ دوستانه لبخندي با را نگاهش

 ".برگردان خوردن از بعد را فنجانت يال. بگيريم الف ميخواهم": گفت نيلوفر. نميداد

 ".زشته. نيلو کن بس": گفت آيلين

 ".کنيم گيري مچ ميخواهيم. نيست زشت هم الاص اتفاقا": گفت پيمان

 .گيريم نمی الف. است يال با حق است، اينطور اگر خوب": گفت نيلوفر

 ".شويم خبر با مان آينده سرنوشتو از ميخواهيم. کردم غلط نه": گفت پيمان

 "داريد؟ قهوه الف به اعتقادي شما تميمی آقاي": پرسيد نيلوفر و خنديدند ها بچه

 "ميشود؟ چطور ام نگرفته الف الح به تا بگويم اگر": گفت و کرد اي خنده متين

 "!نيستی زنانه هاي دوره اهل که ميشود معلوم سپ": گفت پيمان

 !متاسفانه نه-

 همين. هستند دانشمند و ساحر و جادوگر و الرم اينها. ميشوي الرم خودت اينجا. ندارد عيبی خوب": گفت پيمان

 ".کنی الح که پيچيد می اي نسخه برايت نيلوفر

 ميگويم؟ دروغ مگر": گفت و گرفت را بازويش پيمان .واداشت هالن به را او زد اي ضربه پيمان بازوي روي نيلوفر
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 به و ميکنی اش قاطی يزرالکات ميريزي موش مرگ لوله ان به لوله اين از مدام ها بچه هاي قصه جادوگرهاي اين مثل

 ميخواهی. دارم شاهد که نکن انکار. دانشگاه آزمايشگاه در. ديدم را تو يکبار خودم. ميدهی بدبخت موشهاي خورد

 بينی نوک روي را جادوگري معروف زگيل توانستم من همين براي. هستم انجا من که بود رفته يادت بدهم؟ نینشا

 ".ببينم ات

 "!گمشو برو خودتان، قول به": گفت نيلوفر و افتدند خنده به ها بچه

 و ريخت هم به را چيز همه. بردم آزمايشگاه به خودم با يکبار را او نفهميدم. است شيمی ام رشته من": گفت متين به

 ".بکنم بايد چه بفهمم من نگذاشت

 "ميخوانيد؟ مقطعی چه در شما": پرسيد متين

 ).ليسانس فوق )ma دوره-

 .آفرين-

 .هستی ma دوره دانشجوي هم شما که خوندم جايی": گفت آيلين به باشد، افتاده يادش چيزي تازه اينکه مثل بعد

 "است؟ درست

 ".شد نمی باورم الاص من.  است بالج": گفت او و داد تکان را سرش آيلين

 چرا؟-

 "!آيد نمی شما به": گفت و کرد برانداز را او گاهی با متين

 "آيد؟ نمی او به الحا خوانده، درس همه اين بينوا طفلک لطفتان از مرسی": گفت پيمان و خنديدند ها بچه

 ".است داشته ماجراها من خواندن درس. ميمانم گاهی هم خودم. داريد حق": گفت آيلين

 "چطور؟": پرسيد متين

 ".کردم تمام ديگر هاي بچه از زودتر را مدرسه": گفت و کرد نزديک لب به را قهوه فنجان او

 "!هست بازي*****  هم اينجا نميدانستم": که پراند مزه پيمان

  

 .بدهم يکجا را سالک دو امتحان توانستم. بود خوب درسم. نبود بازي***** -
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 ".شدي جايی به وابسته نکنم غلط": گفت دوباره يمانپ

 من ماندن به راضی پدرم نه،. دادم جايی به تعهدي که است اين منظورت اگر": گفت نوشيدو را اش قهوه از اي جرعه

 مالس و سن خاطر به نميکردم فکر فرستادم، ها دانشگاه پذيرش براي را نمراتم و مدارک وقتی بتهال. نبود اينجا در

 ".دادند بورسيه پيشنهاد برايم پذيرش، جاي به اما کنند؛ قبولم

 دانشگاه از جونم آقا اينکه ترس از هم من.ميماندم اينجا بايد ميشدم بورسيه اگر:« داد ادامه و کرد کوتاهی خنده

 تمام را دانشگاه داشتم.کردم را آزاد دانشجوي يک تقاضاي و فرستادم پس را بورسيه شود منصرف اينجا در رفتنم

 دادن به مجبور کارم خاطر به و کردم معرفی را خودم آنها به تصادف حسب بر.افتاد سفارت به کارم که ميکردم

 پيشنهاد يالع آموزش وزارت که رسيد دستم به ها آن از نامه يک بعد هفته چند.  شدم خودم مشخصات و آدرس

 ي پرونده و کردند جو و پرس کلی شد معلوم بعد.کنم تمام هم را ليسانس فوق دوره بورسيه عنوان به کرده

 ام خانواده.ميشود تدريس کم البا مقاطع در ايران در انگليسی ادبيات رشته اينکه مثل.کشيدند بيرون را ام تحصيلی

 ».آمدم پيش مقطع اين تا و ماندم دليل همين به.بودند راضی پيشنهاد اين از هم

 » ؟ داشت خواهيد دفاع کی.باشد شدن تمام الح در ميکنم فکر. آفرين:«  وگفت داد تکان را سرش متين

 . کريسمس تالتعطي از بعد بگويم تر دقيق.الامس زمستان_

 »؟ گشت خواهی باز بعد و:«  پرسيد پيمان

 .ميرسد نظر به طور اين که ظاهرا_

 »؟ نمانديد ايران ؟چرا آمديد اينجا به چطور الاص:«  گفت متين

 ي دوره گذراندن و تحصيل براي پدرم. نبود من خواست به اينجا به آمدن:« گفت و انداخت البا را هايش شانه آيلين

 » شالدنب به هم ما و آمد اينجا به تخصصی

 ؟ است کاره چه پدرتان_

 همراهش هم ما که داشت اصرار مادرم. بود شده بورسيه هم او!... باشی مهندس ميرزا آهو قول به:« گفت اي خنده با

 درسم هم من برگردند خواستند آنها وقتی. بود هالس پنج پدرم دوره.آمد اينجا و برداشت را ها دختر ما مادرم.بياييم

 ». شد چطور درسم گفتم که هم بعد و کردم تمام را
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 ؟ دانستيد می را اين.داد شما به را اجازه اين که داريد روشنفکري پدر_

 کرد زمزمه و زد موج شناسی قدر نگاهش در.ميبيند جاآن را پدرش گويی.ماند خيره اي نقطه به آيلين

 وقدر ميشدم متوجه ايستاد می جلويشان محکم جون آقا و ميکردند تالدخ بريها و دور وقتی هميشه.ميدانم.بله:«

 .» ميشدم دانش

 با وپاشيد پيمان صورت به را اش عسلی نگاه آيلين»؟ هستيد بچه تا چند شما نفهميدم هنوز من:« پرسيد پيمان

 .» برادر يک و خواهر تا سه. تا چهار:« گفت لبخندي

 »؟ هستيد تغاري ته هم شما حتما:« پرسيد شوخی به متين

 . دومم ي بچه. آخر نه اولم نه. اتفاقا نه_

 »؟ چه برادرت:« پرسيد پيمان

 . ماند عمويم پيش.نيامد کشور اين به ما با الاص او. است خوانواده اول ؟بچه اشکان امير_

  

 ؟ چرا_

 » ؟ داري کار چه!  فضولی چقدر:« پرسيد نيلوفر او دادن جواب تا

 اشکان امير. بگويم هم او رابه ها اين بود نيامده پيش فرصتی امروز تا. نيست اي مسئله. نه:«  گفت و خنديد آيلين

 عمويم آخر. ميکرد کار هم عمويم پيش. ميرفت بايد سربازي گذشته آن از. ميکرد تمام را دبيرستانش بايد زمان آن

 بازگشت تا.بدهد سر ودرد شروط و شرط کلی رابا ماندنش ي اجازه جون آقا تا شد باعث عمويم حمايت.ندارد پسر

 کارگاه در خودش براي الحا کردو کمکش عمويم. گذراند را سربازي ي دوره هم و کرد تمام را درسش هم او ما

 ». است شده کسی

 . نشدند وسوسه اينجا به آمدن براي ديگرت هاي هرخوا و برادر که است خوب_

 تمام تهران دانشگاه در را درسش ماال. اند رسيده دارند دوست آنچه به و هستند خوشبخت هم ايران در ها آن نه_

 . شد قبول دانشگاه در الامس وآهو است شده ام پسردايی نامزد الحا و کرد

 متين اما. رفتند فرو سکوت در اي لحظه او چون وبقيه کشيد آهی دارد ايران در آنچه يادآوري از اختيار بی
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 هرچه که بود مشتاق خصوص به. نشاند فرو سادگی اين به او شناختن ي رادرباره ناپذيرش سيري عطش نميخواست

 انبرايت:« پرسيد. بداند داشت خود قدرت ي پنجه در را خانه اين اعضاي که اساطيري جمشيد ي درباره بيشتر و بهتر

 »؟ خانواده بدون و ؟تنها نبود سخت اينجا در ماندن

 داشتنی دوست و مهربان بسيار او خانواده.ميکردم زندگی مادريم هالخ پيش من اما. بود سخت هم خيلی. چرا_

 . ميگذشت تر سخت چيز همه نبودند آنها اگر. هستند

 نيز نامطلوب چيز يک با نگاه اين که دندبو متوجه خوب همه اما. رقصيد نگاهش در شناس حق نگاه همان هم باز

 رسيد خواهد جاهايی به کندکار پيدا ادامه جواب و السو روند اين اگر که کرد فکر ناگهان آيلين. است شده همراه

 برگرداند نعلبکی در بود شده يالخ قهوه از که اش قهوه فنجان بنابراين. بزند حرف شان درباره ندارد دوست او که

 رفت ؟يادتان بگيري الف شده خشک فنجان ته در که هايی قهوه اين با بتوانی هم هنوز ميکنی فکر وفرنيل:« گفت و

 »!  خورديد قهوه چه براي الاص که

 که مطمئتنبود ولی کرد سلب همه از را اش زندگی در کنکاش و بينی ريز ي اجازه چگونه او که شد متوجه متين

 و برگرداند نيلوفر سوي به آيلين از صحبت مسير او حمايت با زيرا. است رباخب او زندگی جرئيات تمام از سودابه

 »! ؟ است خبر چه ها فنجان ته بگو اعظم کاهن:« گفت

 را من!  عزيزم:« گفت عاشقانه و گونه نمايش لحنی با پيمان» ؟ است داوطلب کسی چه اول:«  گفت اي خنده با نيلوفر

 »!  دارم دوستت چقدر بدانی که بخوان

 »! ؟ شود رو ات پته نکند. هستی مطمئن خودت از چقدر:« گفت متين

 ... پاکم پاک الط مثل من_

 فکر که الحا. بگويی اول را من الم نيست هم اصراري هيچ الحا:« گفت تصنعی ناراحتی با بعد کرد فکر اي لحظه

 ».کنم فرار که شد زمال شايد. باشد همه از آخر من الم ميبينم ميکنم

 »!  مختصر و صهالخ. بگو را من الم اول:« گفت و گرفت نيلوفر سوي را خودش فنجان سودابه و خنديدند ها بچه

  

 نمود دقت و سکوت به وادار را همه گلويش کردن صاف با و گرفت او از را فنجان و گرفت شيطنت رنگ نيلوفر نگاه
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 بپوشانی خوب را خودت است بهتر...  ماريبي يک و...  سفر يک و... موفقيت يک و محبت يک.  حسرت يک:«  گفت.

 ». بخوري سرما ميخواهی حتما.

 ». نيست قبول ؟ تلگرافی اينقدر چرا ؟ شد تمام:« پرسيد تعجب با پيمان. کرد تشکر و خنديد سرخ اي گونه با سودابه

 خودش. باشد مختصر و کوتاه بايد هميشه سودي هايالف:« گفت چشمکی با و داد سودابه دست را فنجان نيلوفر

 .»؟ نه. بدهد ربط هم به کلمات اين با را چيز همه ميتواند

 هستيم مزاحم ما اگر. ميزينيد حرف اشاره و ايما با شما نيست قبول:« کرد اعتراض پيمان و خنديدند آيلين و نيلوفر

 ....». يکدفعه

 ». ميگويد رتفسي و شرح با را تو الم. نکن اصرار پسر.. ا:« گفت و کرد پادرميانی متين

 .... کنيد رو ميخواهيد را من ي پته چطور. بگيريد را مالف نميخوام الاص من شد اينطور که الحا.زرنگی_

 ببينم حتما را تو الم بايد شد اينطور که الحا اتفاقا:« گفت نيلوفر. بزند دست آن به نيلوفر نگذاشت و قاپيد را فنجانش

 ». ميکنی هانپن من از را چيزي يک داري بار اين تو.

 اول. همه از آخر هم آن اما. ميخوانم خودم بار اين. نه تو:« گفت و داشت نگه دور نيلوفر دسترس از را فنجان پيمان

 ». من سراغ بيا بعد کن تمام را ديگر هاي عاشق کار

 ... بايد اول نه_

 شالف بپرسم خانم سودابه از ميخواهم آن از قبل اما. من الم اول باشد:« گفت و کرد ميانی پادر اي خنده با متين باز

 .»؟ نه يا درآمد درست

 هاي الف به من:« گفت بپوشاند را خود هيجان ميکرد سعی که اي خنده با و گرفت و داد رنگی باز سودابه صورت

 .». بود درست بله..... دارم اعتقاد نيلوفر

 ! شوم رستگار تا دبخواني را من فنجان. بياورم ايمان شما به ميخواهم هم من خوب_

 شيطنت رنگ لبخندش باز و کرد فنجان به نگاه يک. گرفت را متين فنجان و برداشت پيمان سر از دست نيلوفر

 ». باشد تفسير و شرح با لطفا! کن رسوا اعظم کاهن:« گفت انگيز وهم صدايی با پيمان. گرفت

 يک. نداشتيد را انتظارش الاص که ديدار يک. ستا آمده پيش متظره غير اتفاق يه:« گفت نيلوفر. خنديدند ها بچه
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 ..». است شده وارد زندگيتان در زن يک. ميبينم اينجا در ديوار

 سوي به نگاهش وقتی اما. کرد حس را نيشتر آن تيزي باز آيلين. خنديدند ها بچه و کشيدن هو به کرد شروع پيمان

 گفت ومتين کرد شادي وجودش تمام با نيز خودديد خندان و شاد آنچنان را او و برگشت عزيزش ي سودابه

 .» ميشود بالج دارد تازه. بشنوم را اش بقيه بگذاريد. ساکت:«

 »!  ميدادم هم را مشخصاتش وگرنه است حايل چيزي. ببينم نميتوانم را اش چهره«:داد ادامه هم نيلوفر

 ولی....  بگذار. بشناسم را او خودم ايدش ببينم... ا:«  وگفت کرد فنجان داخل را وسرش برخاست جدي خيلی متين

 ».! ؟ است پوست سياه نکند. است قهوه ي مانده ته فقط که اينجا

 بگويم را اش بقی تا کنيد صبر. داريد دوستش شما. ميکند فرقی چه:«  گفت و داد هل عقب را او اي خنده با نيلوفر

 » شد خواهيد آزار باعث. گناه يک و...  ميبينم مانع يک.

 » ؟ نه يا مرد. کن رحم خدايا:« گفت ينمت

  

 . داريد دوستش که کسی_

 . بگوييد تر دقيق. دارم دوست را نفر هزار من_

 . رفت فرو دلش پاي در غبطه خار هم باز. است کرده گم را پايش و دست چطور که کرد نگاهش آيلين

 او مثل همه کاش اي. بگيرد قرار موقعيت آن در که روزي به واي پس. افتد می الح اين به معشوق آزردن فکر از«

 »...  بود عاشق هم جمشيد کاش اي. بودند

 نيلوفر رابگو اش بقيه. شود گزارش جرئيات وارد نيست که روزنامه آقا ببخشيد:«  که اورد خود به را او پيمان صداي

». 

 نزديک زمانی مدت در. داشت خواهيد پيش در سفر يک هم شما که اين جز. ندارد اي بقيه ديگر:«  داد ادامه نيلوفر

». 

 شيطنت رنگ سودابه و نيلوفر نگاه. انداخت زير به سر مغموم اي لحظه متين.  گذاشت ميز روي را فنجان سپس

 را آيلين فنجان نيلوفر. بود افتاده گرداب اين در که سوزاند دل خودش الح به. گرفت دلش آيلين اما. داشت
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 ...». است يال نوبت الحا:« گفت و برداشت

 آيلين فنجان به نگاهی با نيلوفر.  دوخت نيلوفر دهان به چشم شيطنت با نيز متين حتی و شد جلب او به همه حواس

 .» ميشود شان چيزي يک همه امشب:« گفت و افتاد قهقهه به

 عمرش هاي الس از بخشی بود حاضر. آورد ذهنش در را جمشيد اختيار بی آيلين و کردند نگاهش تعجب با ها بچه

 تمام... جمشيد مثل آدمی وجود با مخصوصا. کشيد خواهد کجا به آينده الس چند تا اش زندگی بداند تا بدهد را

 يک... تو و است ات زندگی در مرد يک:« گفت فنجان ته به بعد و او به نگاهی با نيلوفر و شد گوش سراپا وجودش

 »!  ميبينم وجودت در عميق و بزرگ عشق

 اما افتاد خنده به نيز خود گفت نيلوفر که چيزي تصور از آيلين. ترکيد آپارتمان در توپی چون ها بچه ي هخند صداي

 داشت اش ذره ذره در را ناباوري که اي خنده. اعتنايی بی و تمسخر و درد روي از اي خنده. ديگران چون اي خنئه نه

. 

 »...جمشيد...او... بود ممکن غير«

 نه:« گفت پيمان. بود آمده در هايش اشک خنده از و ميزد قهقهه چطور که ميکردند نگاه وا به تعجب با ها بچه

 »!  آمد خوشش خيلی بابااين

 و خنديد آيلين. کرد آغشته غم رنگ به را نگاهش که ديد را چيزي خنده آن پشت نيلوفر ولی. شد باورشان بقيه

 آمده درد به خنده شدت از که گذاشت شکمش روي ستد. کند کنترل را خودش نميتوانست الاص. خنديد و خنديد

 که همين اما. بگيرد آرام که کرد وسعی کند مبل روي از را خود زحمت وبه داد دست ا را ها آن نگاه تحمل. بود

 .» ميخواهم....  معذرت:« گفت. شد شروع نو از چيز همه باز شود آرام خواست

 »؟ است دار خنده عشق چيز چه:« يدپرس متين. رساند خوابش اتاق به را خود بعد

 .» ميخندد ممکن غير چيز يک به. نميخندد عشق به:« گفت مشالک در مشهود غم همان با سودابه

 »؟ است ديده را جمشيد تازه ؟مگر ممکن غير چرا:« گفت پيمان

 او. نيست کار در توضيحی هيچ که ديد باز متين. انداخت زير به سر بعد و کرد نگاهش فقط میالک هيچ بی سودابه

 . انداخت زير به سر سرخورده نيز
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 ديگر خواهی معذرت يک با او ولی. ديد کنجکاو و پرسشگر را متين نگاه برگشت اتاق به بعد دقيقه پنج آيلين وقتی

 آرام الکام نيز او. برگشت الحا چرا و کرد ترک را اتاق چرا او که نياورد رويش به حتی کس هيچ. نشست جايش سر

 پايان از بعد چرا که ميپرسيد داشت. بود گرفته خود تالسوا رگبار زير را متين بار اين پيمان. بود شده عادي و

 زندگی. ندارم مشکلی اينجا. ام نکرده فکر الاص بازگشت به راستش:« گفت متين.  است برنگشته ايران به تشالتحصي

 .» دارم دوست را اينجا در

 » ! ها مغز فرار:« گفت سودابه

 اينجا به الحا و ام بوده ايران در مدتی من. ام نکرده فرار ايران از ؟من فرار چرا:« گفت و زد رويش به لبخندي متين

 که کند کاري بايد ايران. است ها مغز و الفع نيروي جذب بلکه فرار نه ايران و من کار. نکنيد انصافی بی. ام برگشته

 .» اينجا در ماندن براي نه باشم داشته دليل بايد ايران به رفتنبراي و کشورم اين شهروند من.برگردم من

 »؟ ميبريد السو زير را خودتان ايرانی هويت:« گفت اي خنده با آيلين

 »! ؟ کرد کاري چنين ميشود مگر شما مقابل در!  هرگز:« گفت و برگشت او سوي ه متين نوازشگر نگاه

 .» شما مثل تقريبا. ام گذرانده اينجا در را متالتحصي تمام من:« گفت او و خنديدند ها بچه

 ؟ بوديد نيامده اينجا به تخصص گرفتن براي مگر_

 ايران از مهاجرت به تصميم من آمدن دنيا به از قبل من ي خانواده. است نظرتان مد شما که آنطوري نه اما.  چرا_

 . آمدند اينجا به و دفروختن ايران در را ندارشان و دار تمام دليل همين به. بودند گرفته

 .» ماندم اينجا مادرم و پدر بخاطر هم من. نداري من از کمی دست هم تو پس:« گفت پيمان

 ميرويد ايران به تان خانواده بخاطر شما که ميکردم فکر من چرا پس باشيد پيمان مثل اگر:« پرسيد تعجب با آيلين

 .» شنيدم شما از را حرفی چنين بار يک نظرم ؟به

 وقتی مخصوصا. شدند پشيمان اينجا به آمدن از بعد الس چند ها آن آخر. ميروم ايران به ام خانواده خاطر به.  بله_

 در. است زدن سگدو اينجا در زندگی!  نيست خبري هيچ جا اين در ها ايرانی اشرافی زندگی آن از گشتند متوجه

 آمدن دنيا به از بعذ!  خورد را اينجا مهر ام شناسنامه و آمدم دنيا به من پشيمانی و نماندن و ماندن وير و گير همين
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 سرعقل که کرد وادار را پدرم او هاي دلتنگی ديگر طرف از و طرف يک از بيماري. شد مريض يالس چند مادرم من

 ستا نداشته شما ي خانواده از کمی دست هم من ي خنواده کار. برگردد ايران به و کند جمع را اش بنه و بار و بيايد

 خودشان و کردند پانسيون اينجا بود شده دبيرستانی تالتحصي وارد تازگی به زمان آن که را م تر بزرگ برادر.

 اما. شد بهتر روز به روز مادرم الح خدا شکر و برگشتيم ايران به.  بودم هالس شش - پنج زمان آن من. برگشتند

 نکرده تمام را دبيرستان هنوز!  کلک و دوز هزار با بعد الس چند هم را نامی دومم برادر. نبود عادي جامعه اوضاع

 بعد. بود داشته نگه سام خاطر به پدرم که است خودمان قديمی ي خانه همان من فعلی ي خانه. فرستادند سام پيش

 اوضاع آن در را ها پسر ميترسيدند مادرم و پدر. گرفت قرار پدرم حتمی مايملک جزو پيوست او به نامی که هم

 را خودشان تالتحصي اينجا سام و نامی! ميگذراندند را سربازي ي دوره بايد و بودند پسر. دارند نگه ايران در فتهآش

 جا همين نامی. است هاروارد دانشگاه استاد الحا و کرد مهاجرت آمريکا به سام. برنگشتند ايران به اما. کردند تمام

 براي شرکتی و برگشته ايران به که است يالس چند الحا ماا. بود مشغول پيش الس چند تا آرشيتکت عنوان به

 باز ولی بودند کرده محروم پسرهايشان ديدن از را خودشان مادرم و پدر اينکه با ها الس آن در. است زده خودش

  کشور اين شهروند ان طبق که شناسنامه مهر همان خاطر به کردم تمام که را درسم. بمانم آنجا من که نبودند راضی

  

 فرار خاطر به من ي بيچاره هاي برادر زمان آن از. شدم امی همراه و برگردم توانستم راحت خيلی ميشدم محسوب

 و پدر نيز گاهی. برميگشتم و ميرفتم هالهرس جايشان به من و برگردند ايران به نتوانستند ها الس تا سربازي از

 از نقدي ي جريمه پرداخت با ميتوانند که گفتن وقتی. يکردندم تازه ها پسر با ديداري و آمدند می اينجا به مادرم

 .کردند را کار اين رغبت و ميل با دو هر شوند راحت فرار

 ميکنم را فکرش وقتی هم هنوز من! نشدي آنجا و اينجا ي آواره گرفتن ويزا خاطر به که تالبح خوش«:گفت نيلوفر

 ». ميگيرم سردرد ميشود تمام بعد الس تا ويزايم که

 »!  کنيم اينجا مقيم را تو و بيندازيم راه را عروسی جشن بساط زودتر چه هر است بهتر پس:« گفت پيمان

 » ؟ اند کرده ازدواج هايتان برادر:« پرسيد متين از سودابه

 ازدواج جا همين از ايرانی دختر يک با نامی و آمريکايی يک با سام. اند کرده ازدواج دو هر. بله:«  گفت لبخندي با او
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 »!  نميداند فارسی که کرد

 »؟ برگشت ايران به چطور پس:«  پرسيد سودابه

 به اگر. ايران در را ماه شش و اينجاست در را الس ماه شش هم نالا. نامی ي وعده و تماسال و خواهش هزار با_

 گفت آيلين. هستند ينجاا اش خانواده. برگردند اينجا به دوباره ميکرد وادار را او نبود نامی شرکت و کار خاطر

 ». است سخت خيلی وضعيت اين مادرتان و پدر براي حتما:«

 اينجاست به مسافرت فقط اش بهانه و است زندگی زن شروين که قدر همين ولی.. بله:« گفت و داد تکان سري متين

 .» آيند می کنار هم با خوب ها آن خاطر به نامی و شروين. دارند بچه تا دو آنها. اند راضی

 ؟ چه سام_

 . دارد پسر يک سام_

 ». ميکردند ناراحتی احساس کمتر مادرتان و پدر طور آن. داشتيد خواهر يک کاش اي:« گفت تاسف با آيلين

 مهاجرت ديگرش هاي برادر مثل باشد ؟پسر دارد فرقی چه پسر يا دختر:« داد پاسخ او جاي به ناراحتی با سودابه

 »!  من مثل يکی ميشود باشد دختر اگر و ميکند

 دختر يک مادرم و پدر کاش اي که موافقم شما با من اما. نيست هم بعيد:« گفت و نمود تاييد را او حرف نيز متين

 ها آن که آمده گيرشان شوهري پدر و شوهر مادر که آوردند شانس نورا و شروين.ميپرستند را دختر آنها. داشتند

 »!  دارند دوست طور اين را

 »!  راضی خود از چه:« گفت و خنديد آيلين

 » ؟ هستی کشور اين مقيم ؟ چی تو:« پرسيد پيمان از متين. افتادند خنده به هم بقيه و متين

 آن جزء. بودند متخصص مادرم و پدر. آره من:«  گفت داشت دست در را نيلوفر دست که الح همان در پيمان

 زيادي. بمانند نتوانستند ايران در بعد ها آن. ميفرستند خارج به تحصيل براي را هايشان بچه که قديمی هاي خانواده

 ي سابقه طور همين و شغلشان خاطر به. بيايند اينجا گرفتند تصميم کردند که ازدواج. بودند کرده عادت اينجا به

 . دمش اينجا مقيم طوري اين هم من. بشوند ساکن و بگيرند اقامت ميتوانستند راحت خيلی قبل الس ده اقامتشان

 ؟ ايشان_
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 بتهال. آمدم اينجا به تحصيل براي يال مثل نوعی به هم من. نه:« گفت خنده و ناراحتی با نيلوفر و کرد اشاره نيلوفر به

 نمود تشويق مرا او.ميکرد تحصيل اتريش در ام دايی دختر. هستم آنجا اهل.خواندم آنکارا در را ام اوليه تالتحصي

 .» بيايم ترکيه از خارج به ميتوانم تحصيل براي که

 من الحا نبود اش شيطانی هاي وسوسه و او اگر. بکن را فکرش. دارد نگه مادرش و پدر براي را او خدا:« گفت پيمان

 !» نداشتم را تو

 يکی همين براي.  است بچه است زياد ما ي خانه در که چيزي. است تاجر پدرم:« گفت نيلوفر و خنديدند ها بچه

 هر. آمدم هم بعد و گرفتم اينجا از پذيرش. گرفتم را مادرم و پدر رضايت تا زدم کله سرو کمی! بود غنيمت کمتر

 بشوم هم نزديکش حتی نميخواهد دلم الاص. ميشود شروع هم من گرفتاري ميرسد ويزايم مدت پايان نزديک که بار

». 

 .» ام گرفته اقامت برايت صبح فردا من بده رضايت الحا همين تو. ندارد غصه که گفتم:«  گفت پيمان

 . ندارم را وقتش نالا نه_

 ! بدمد دولتت صبح تا باش پس_

 و داشت ادامه شب از پاسی تا همچنان ها صحبت. داشت نگه شاد و سرخوش را جمع طور همين ها آن هاي بحث

 اتاق به آيلين سودابه ورييادآ با رفتن از قبل. برخاستند جا از هم با دو هر متين و پيمان. ميبردند لذت آن از همگی

 نه يا ميپسنديد نميدانم. شماست براي اين:« گفت و گرفت متين سوي به را بسته. برگشت بسته يک وبا رفت

 .» گرفتم برايتان خودتان پيراهن اساس بر را ؟سايزش

 »؟ هست چی:« پرسيد تعجب با متين

 . کردم خرابش که پيراهنتان القب در. پيراهن يک_

 . نداشتم شما طرف از را لطفی کم اين انتظار ؟من خانم کرديد که بود ريکا چه اين_

 هر با ديگر. است بهتر يال براي طور اين. کنيد قبولش. متين آقا ميکنم خواهش:« گفت و رسيد دادش به باز سودابه

 ».کرد خراب را لباستان که نميگيرد وجدان عذاب شب آن آوري ياد



 

 
112 

 .» ميکنم خواهش:« گفت. بود داشته نگه مقابلش در را بسته هشد دراز دستان با نيز آيلين

 کردند بدرقه را ها آن ها دختر. گرفت را وبسته نديد مناسب او دست کردن رد و تعارف براي را موقعيت متين

 داخل هوا سردي خاطر به نيلوفر و سودابه.کرد صدا سر پشت لز را آيلين متين که برميگشتند داخل به داشتند.

 »؟ ميکنيد زندگی چگونه کشور اين در مدارک بدون شما:« پرسيد آيلين از متين. ماند تنها واو دنددوي

 .» است کامل ؟مدارکم من:« گفت تعجب با آيلين

 .کند سوءاستفاده مدارکتان از و بزند شما کيف به که دزدي البح خوش پس_

 افتاد هايش سر درد ياد به تازه آن دبدن با لينآي. کشيد بيرون را او پول کيف و کرد کاپشنش بغل جيب در دست

 شما به را آن ميکردم فراموش.داشتم خودم همراه را کيفتان آمدم می شما ديدن براي که بار هر من:« گفت متين.

 »! ؟ ام کرده گمش من يا آنجاست مدارکتان ي همه ببينيد.بفرماييد. نميزديد حرفی الاص هم شما و برگردانم

 .» است نبوده شما دست مطمئنا باشد شده گم هم اگر:« گفت تشکر با و گرفت را کيف آيلين

 .» ميکنيد اطمينان من به داريد اينکه مثل شکر رو خدا خوب:« گفت شيطنت با متين

 ». دارم اطمينان شما به من:« گفت و کرد سربلند کنجکاوي با آيلين

  

 »؟ واقعا:« پرسيد و شد خيره زيبايش چشمان به متين

 ؟ ميکنيد فکري چنين چرا. بله_

 ؟ است نامزدتان جمشيد گفتيد چرا پس_

 ديگري کس به نه و او به نه. نداشت ربطی او به مسئله اين. بزند جمشيد از حرفی او نداشت دوست.  خورد جا آيلين

 »؟ نيست طور اين گفته شما به کسی چه:« گفت.

 ». خير به شبتان...  باشد ميخواهيد طور اين خودتان اگر:« گفت آزردگی با و گرفت رنجش رنگ متين نگاه

 چرا.ميدهد نشان حساسيت قدر اين او که بود عجيب برايش. گرفت پيش را ها پله راه ناراحتی با نيز آيلين و رفت او

 و انداخت البا اي شانه نرسيد جوابی به وقتی. بداند بيشتر و بيشتر دارد اصرار و ميکشد سرک او خصوصی زندگی در

 . شد خانه وارد و پيچيد محکم خودش دور را کاپشنش
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 دفاعش جهت بيشتر شدن آماده براي کتابی ي عهالمط به و بود نشسته خانه در تنها آيلين وقتی بعد ي هفته اواخر

 اول. شد خانه وارد ميزد برق چشمانش در که هيجانی و انداخته گل صورتی با سودابه و شد باز خانه در بود مشغول

 .آيد می حرف به خودش او و نميکشد طول زياد کرد فکر لبخندي با آيلين.رفت اتاقش به مستقيم و نداد بروز زيچي

 از که هميشه برعکس:« پرسيد آيلين.نشست او کنار و نمود تاييد را آيلين حدس آمد بيرون اتاق از سودابه وقتی

 .» ميرسی نظر به الخوشح امروز بودي بيهوشی الح در خستگی

 .» نيستم خسته زياد امروز. آره:« وگفت کرد اي خنده وا

 .» بود آمده فروشگاه به متين امروز:« داد ادامه خود و بپرسد چيزي او نگذاشت

 »؟ خوب:« گفت و کرد نگاهش تعجب با آيلين

 . خورديم ناهار هم با و رفتيم.کردم استفاده ناهارم ساعت از هم من و بود ظهر نزديک. هيچی_

 که است معلوم:« گفت. است بوده درست او ي درباره حدسش که بفهمد ميتوانست سودابه چشمان برق زا آيلين

 ». هستی نيرو پر هم هنوز که است گذشته خوش خيلی

 احساس او با بودن از که آدمهايی نوع آن از. است خوبی خيلی مرد متين:« گفت آيلين و داد تکان را سرش او

 اينکه تر مهم...  است خوب خيلی ات روحيه براي.ببينی را او گاهی که است خوب يلیخ من نظر به.نميکنی خستگی

 .» هستی فراري فالمخ جنس از قدر اين که باشد تو براي خوبی کمک ميتواند نظرم به

 از هميشه را او حماقتهايش و گذشته يادآوري.برد پناه سيگارش به باز و داد تکان سر دوباره تاسف با سودابه

 ميترسم. دارد وجود حسرت يک هايم الف در هميشه!... حسرت يک:« کرد زمزمه لب زير. ميکرد متنفر خودش

 ».بميرم دل به حسرت هم عاقبت

 نکن فکر مسموم و کثيف هاي چيز اين به سودي. نگو بيخود:« گفت و انداخت او ي شانه دور دست ناراحتی با آيلين

». 

 نيست پولم کيف در من عکس که نبود بيخود:«  گفت آورد در هوا و الح اين از را او اينکه براي بعد و کرد مکثی

 .» بود شده

 »؟ عکسی چه:« گفت و کرد نگاهش تعجب با سودابه
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 خودش کار ميزنم حدس.نيست عکس شدم متوجه داد پس را پولم کيف که شب آن. نفريمان سه عکس همان_

 .» ميخوابد تو عکس با ها شب حتما.باشد

  

 گم ديگري جاي را عکست شايد.  نزن بيخود حرف. گمشو برو:« گفت و کرد جدا خود از را او اي خنده با سودابه

 .» اي کرده

 فقط اما. ميبرد هم را پولهايش بايد بود افتاده ديگري کس دست کيفم اگر.  نميکنم فکر:« گفت و خنديد نيز او

 .» است بوده نمتي خود دست فقط من پول کيف گذشته آن از. نبود عکسمان

 نفر سه با ها شب.است اشتها خوش عجب پس:« گفت خباثت روي از اي خنده با بعد و کرد فکر اي لحظه سودابه

 ».!  ميخوابد

 پدر عکس کنار را تو الم و بريده قيچی با را نيلو و من عکس که مطمئنم من نه:« گفت و کرد مستانه اي خنده آيلين

 .» است زده مادرش و

 . است دوست يک فقط متين. نشو احمق_

 ! آيد نمی بدت او از هم تو که خوب دوست يک. بله_

 پيدا کسی نميکنم فکر.آيد می خوشم او از. بله:« نمود اعتراف و کرد خاموش سيگاري زير در را سيگارش سودابه

 .» است بزرگی ي لقمه من براي اما.. باشد نداشته دوست را او که بشود

 . کن قناعت دوستی به الفع.بروي پيش کم کم است بهتر. سودي نرو تند_

 ديگري هاي فکر تا بگذارم خودم چشم جلوي را اين هميشه بايد. است دوست يک فقط او. توست با حق آره...آه

 بالغ عادت هم هنوز.نيستم بشو آدم من.ام نگرفته عبرت پيش ماجراي از شايد و بايد که چنان آن اينکه مثل.نکنم

 ميکنيم او با مشترک ي آينده يک نقاشی به شروع ميشود نزديک ما به مردي تا که دارم را انیاير هاي دختر

 خودمان به بيشتر تفکر ي اجازه قدر هر چون. گذرا فکر يک فقط اما کنيم فکر هم مسئله اين به که نيست بد بتهال_

 . ميرود ترالبا توقعمان بدهيم

 .» رفت خواهم پيش نهالعاق بار ينا:« کرد زمزمه و داد تکان را سرش سودابه
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 .» نميخوري هم اي ضربه طوري اين.است خوب اين. آفرين:« گفت و زد او پشت به دستی آيلين

 .» بخوريم چيزي برويم بيا اي گرسنه اگر الحا:« داد ادامه و برخاست

 ؟ نيلوفر پس_

 . است پيمان با را شام امشب-

 گفت سودابه.نمود کنجکاو و مشکوک متين به نسبت را آيلين باز که گفت را مطلبی سودابه خواب از قبل شب آن

 .» دارد عيب يک هايش خوبی ي همه با متين:«

 که را کسی عيب ها آدم بودم نشنيده الح به تا من. است ؟عجيب عيب:« گفت و کرد نگاهش تعجب با آيلين

 !». ببينند دارند دوستش

 .» دارم دوستش نگفتم. آيد می خوشم او از گفتم من:« تگف و رفت او به شيرين اي غره چشم سودابه

 . ميکنی اعتراف هم داشتنش دوست به بخواهد خدا ؟اگر چيست فرقش_

 .ميکنم فراموش را حرفم.نکن اذيتم. دکتر يک او. فروشگاه يک کارگر من. يال نشو خبيث_

 ». چيست در جانت متين عيب بگو. باشد:« گفت و خنديد آيلين

 . است وسمج لفضو زيادي_

  

 .»؟ رسيدي نتيجه اين به چطور:« گفت و زد پوزخندي تعجب با آيلين

 چطور و ايم بوده کجا اينکه.ميپرسد خيلی ما زندگی ي درباره.باشد سختگيري آدم آيد می نظر به.ميکند السو زياد_

 . ديگر هاي چيز خيلی و ايم کرده زندگی

 اين. نيفتی جمشيد مثل يکی گير باش مواظب فقط...؟ ميشناسی که را نیايرا هاي مرد!  دارد برايت تیالخيا شايد_

 لبش به را آدم جان ميکنند تعبير قهالع به هم را آن و ميکنند احساس چيزي به نسبت که تملکی شدت از ها مرد

 .ميرسانند

 ي درباره نميدانم .ميدهد نشان حساسيت ها وآمد رفت به خيلی. ميدانی. آيد می نظر به هم طور اين. نميدانم_

 نشان توجه بيشتر خانه اين به او وآمد رفت به انگار. ميکند السو او ي درباره بيشتر که ميکند فکر چه جمشيد
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 رفتم پايين و البا بار هزار. ندهی نداري دوست که را هايی السو جواب و بربيايی او پس از ميتوانی زحمت به. ميدهد

 آنقدر امروز!  دارد دوست خيلی را نفر سه ما زندگی در کشيدن سرک گويا. بگذرم هممنوع هاي چيز خير از بتوانم تا

 . کشيد زبانم زير از را افشين ي قضيه تا پرسيد

 .»؟ گفتی او به:« پرسيد و نشست جايش در تعجب با آيلين

 به عميق را نآ دود و زد آتش خودش براي سيگاري باز.داد تکان را سرش و نشست جايش در ناراحتی با سودابه

 از نامردي چه با که گفتم. گفتم آره:« گفت. ميکرد را کار اين بود ناراحت وقتی هميشه که طور همان. کشيد سينه

 هالتف يک مثل هم عاقبت. کشيد اينجا به را من وکلک دوز هزار با و کرد سوءاستفاده ام خانواده سادگی و من خريت

 کند جهنم ديگران و خودش براي را زندگی سراب يک روياي با که یآدم. بود حقم بتهال. کرد پرتم اي گوشه

 جايش در آواره و گرفته قالط نشده الس يک و کنند رهايش خدا امان به سراب همان در که ميشود اين عاقبتش

 که نشود رويش و کند زندگی غربت در اينجا در ها کار و کس بی مثل طايفه و ايل يک داشتن وجود با هم بعد. بماند

 .» است گرفته قالط که بگويد اش خانواده به حتی

 زمان به چيز همه که بگويم ميتوانم را اين اما.  نه يا بوده درست کارت که بگويم نميتوانم و نميدانم:« گفت آيلين

 به بورمج و ميدهد آزارت خانواده از دوري که ميرسد روزي خرهالبا که گفتم تو به نيز اول همان از من. دارد احتياج

 .»ميشوي بازگشت

 به رويی چه با و چطور. هستم تحمل به مجبور اما. يال است دهنده آزار هم نشالا همين:« گفت و کشيد آهی سودابه

 ابتدا همان از ام بيچاره مادر و پدر.ميديدند خام خشت در آنها ببينم نتوانستم آيينه در من که ؟آنچه برگردم ايران

 و نکند سر خانه در را شبی که است اين در ذکرش و فکر تمام که مردي. نيست زندگی مرد افشين که ميدانستند

 کشور از خارج به سفر عشق زمان آن. درست و مالس مرد نه باشد ميتواند شوهر نه کند امتحان را تازه تفريح يک

 او. است هيجان پر او با یزندگ ميکردم فکر. ميديدم امتياز افشين براي را ها چيز اين که بود کرده مستم چنان آن

 يال بود دلم در اي عقده بد!  بودم احمق چقدر.بشود تکراري ازدواج از بعد ديگر هاي دختر مثل ام زندگی نميگذارد

 به مردي اينکه فکر.بودم نديده هم را ام دستی کنار شهر.بودم نگذاشته بيرون هم شهرم از را پايم که منی. 

 روياهاي از را روزم و شب.ميکند خارج هم ايران از بلکه ميبرد بيرون شهرم از تنها نه را من که آمده خواستگاريم
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 از خارج اينجا ميکردم فکر ؟ چه يعنی آزادي و خارج ميگويند همه اين وببينم بدانم ميخواستم. ميکرد پر شيرين

  دختر يک. روياهايم مرد.است فطرت پست افشين هاي دست در بهشت اين به ورود جواز که است بهشتی ها مرز

  

 گرو هشنش برج آخر تا که بشوم اداري کارمند يک زن فاميلم ديگر هاي دختر مثل نميخواستم. بودم هالس هجده

 زن وقتی. بود آدم همين افشين. باشد تازه شروع يک برايش روز هر که باشم کسی زن ميخواستم. باشد نهش

 رفت هم در انگليس ي کلمه شنيدن با مامانم هاي اخم که ديدم.دآم ام خواستگاري به بود مان همسايه که برادرش

 !؟ انگليس و من! ؟ خارج و من. باشد داشته واقعيت چيزي چنين نميکردم باور.شد آب من دل در قند عوض در.

 قبل مثل درست وضعيت است کرده خواستگاري را من شوهرش برادر براي مان همسايه گفت بابام به که مامانم

 و پاک مرد افشين گفت برادرش زن.نميشناسد کرده زندگی ايران از خارج عمر يک که را آدمی گفت بامبا.بود

 زن آنجا از دارد را انگليس اقامت که اين وجود با الحا تا همين براي.  بگيرد ايرانی زن ميخواهد.  است میالس

 هم مهتاب و آفتاب که منی! ؟ من از تر نجيب دختري چه.  ميگشت نجيب دختر الدنب خودش قول به.است نگرفته

 فکر يقال را ايرانی هاي پسر و ها مرد ميکردم سير روياهايم در و ميکردم بافیالخي که بس.  بود نديده را رويم

 جسمم تنها نه همين براي. باشم فکر کوته مردي با ديواري چهار يک اسير نميخواستم. نميدانستم توجه و کردن

 گفتم مامانم به و کردم کفش يک در پا. بود نکرده تجربه را مردي هيچ.بود نخورده ستد و پاک هم روحم بلکه

 بابام و مامان خرهالبا که آمد و رفت قدر آن بود شده من رضايت متوجه که هم برادرش زن.ببينم را افشين ميخواهم

 مرتب و شيک قدر آن. معنی تمام به جنتلمن مرد يک.  آمد. بيايد مان خانه به خواستگار عنوان به او دادند رضايت

 مشکلی اقامت براي گفت. بود من خوشبختی کليد افشين.ميبلعيدم. نميشنيدم را کلماتش!  ميرفت ضعف آدم دل که

 چه.نياوردم در سر ها آن از هيچ ساده من که گفت قلنبه هاي چيز مهالع يک.بگيرد اقامت برايم ميتواند و ندارم

 به چسبيدم. گذاشتم کنار و بوسيدم را درس ديگر. گرفتم مادرم و پدر زور و ضرب به که را ديپلمم. ميدانستم

 ببينم را افشين اينکه از قبل حتی من.  من هنر تنها شد همين. را اش سليقه هم داشتم را اش حوصله هم که خياطی

 و ميخواهم را او گفتم. نشد جلودارم چيزي ديگر ديدم را افشين که هم وقتی. داشتم آماده را خودم مثبت جواب

 ديگران عادات زندانی را خودم نميخواهم گفتم آنها به کردم علم قد تر محکم من.گفت او چه هر... ام بيچاره باباي



 

 
118 

 هرروز شوهر خواهر و شوهر مادر با نميخواهم!  بدهد داغ پياز بوي لباسهايم ساعته چهار و بيست نميخواهم.کنم

 به... برادري و خواهر نه و پدري نه مادري نه.بود تنها اينجا در افشين آخر. بگيرم تحويل درشت و بگويم درشت

 و نيفتاده اتفاق چيزي چنين روز آن تا بتهال که آمد می ديدنش براي مادرش بار يک الس چند شايد خودش قول

 به هايمان مدآ و رفت ي فاصله است ممکن که است طوري موقعيتش گفت افشين. بود آمده ايران به افشين هميشه

 جري را من همين.کرد بلند رويم دست شد بريده جا همه از دستش که بابام. کردم ذوق بيشتر من و باشد زياد ايران

 بيمارستان به را ام مرده. زدم غذا به لب نه زدم حرف کسی با نه هفته دو.ميکشم را خودم گفتم مامانم به. کرد تر

 از را پايم اگر...زد را خودش حرف اما.شد راضی هم بابام عاقبت. شدم رت سرکش من گفتند ها آن هرچه. رساندند

 حتی. ميکند پاک اش شناسنامه از را اسمم و ميرود گفت بابام. ندانم ها آن ي بچه را خودم ديگر گذاشتم بيرون مرز

 را دستم بابام خرهالبا که قدر همين. نبود مهم الاص ها چيز اين اما.بودند نايستاده او روي در رو من مثل هايش پسر

 نيامدند ام بدرقه براي ام خانواده اعضاي از کدام هيچ.شدم آدم و مالع و دنيا صاحب گذاشت افشين دست در

 بهشت اينجا. بودم نکرده اشتباه.شد صاحب دردسر بی مرا افشين و کرديم عقد محضر يک در. نگرفتيم هم عروسی.

 را فکرش من که نبود چيزي اش زندگی و خانه گرچه. بود کامم به دنيا گردي افشين مثل مهربانی مرد وجود با. بود

 ميخواستم که طوري همان افشين. نباختم را خودم اما. بود کبريت قوطی يک قد که کوچک آپارتمان يک. ميکردم

  دم و خوابيدمي ظهر تا هم افشين خود. بود خواهد چه شبمان ي برنامه نميدانستم. نکرد تکراري برايم را روزي هيچ

  

 هم من. مينشست ميز پاي ها ساعت. ميکرد کار کازينو يک در!  کاري چه. کار سر ميرفت و ميشد بلند تازه غروب

 زندگی بود برد روي تا! قهاره باز قمار يک شوهرم بفهمم تا کشيد طول مدتی. ميکند کار چه نميدانستم. دستش کنار

 طول خيلی. ميخورديم جيب از بايد. ميشديم بيچاره ميباخت داشت چه ره و آورد می بد وقتی اما.بود کاممان به

 چهار همان از کمی دست باشد نداشته نظمی که زندگی شدم متوجه و زد را دلم انگيزمان هيجان زندگی که نکشيد

 زن اگر شايد.داشت حسن يک ولی باشد سخت بود ممکن ايران در زندگی. است تر بد هم شايد حتی. ندارد ديواري

 به حتما شب به شب شوهرم که بود راحت مالخي فاميل ديگر هاي دختر مثل ميشدم خواستگارهايم همان از يکی

 داخل و نشکند را در کسی تا بچينم وسايل خانه در پشت و بترسم خودم تنهايی براي صبح تا نبايد و آيد می خانه
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 براي هم شوهرم دست کردم اعتراض وقتی.شدم منتظرش و نگذاشتم هم روي چشم صبح تا که شبی اولين.نيايد

 هاي مرد اداي برايم باشم داشته انتظار نبايد باشد يادم بعد ي دفعه که خوردم کتک طوري.شد بلند رويم به بار اولين

 من از زود خيلی. دارم نگه خودم براي را شوهرم تا بخواهم کمک کسی از نتوانستم تنها دست.بياورد در را وفادار

 هر و نمانده فراري راه سرم پشت ميدانست هم افشين خود. اي بهانه هر به.  شد کتک شبم هر خوراک و شد دلزده

 کازينو به خودش همراه را من نميخواست دلش ديگر که کشيد جايی به کار. آورد می سرم ميخواست دلش که يیالب

 خيلی.کند تحملم نميتوانست هم خانه در ديگر... و آمد می خانه به مست!  آورم می بدشانسی برايش ميگفت.ببرد

 ميخورد هم به بود مرد چه هر از مالح.بدهد را سربار يک خرج نميخواهد و نميتواند گفت. انداخت بيرونم راحت

 بابام است يادم. ميکشند يدک را اسم اين جنسيتشان صرف به فقط حقيري هاي آدم چه و بزرگی ي کلمه چه!  مرد.

 روباه من شوهر.بخورند دستشان زير از ديگر کسان بگذارند و کنند شکار. باشند شير که فتميگ ها پسر به هميشه

 ها آن و بياورد يکی ميخواستند. بود روباه شناختم او دوستان از که را کسی هر ديدم که را هرکسی. درآمد آب از

 الس يک.است کی به کی و کيست دست دنيا فهميدم تازه داد که قمالط ؟ بکنم ميتوانستم کار چه من اما. بخورند هم

 روي نه.ميکشيد باريک خيلی جاهاي به کارم نميشدم آشنا تو با و بودم نگرفته ياد زبانشان از هيچ و بودم اينجا

 را خودم شدند باعث گذاشت راهم جلوي چطور خدا نميدانم که نفري دو يکی همان.ماندن توان نه و داشتم بازگشت

 آدم. ميکرد تيز دندان برايم هستم تنها که ميفهميد کسی تا ميکردم کاري هر و ميرفتم جا هر. بدهم ادامه و نکشم

 دلم افتم می مادرم هاي گريه ياد وقتی... ميروند راه پا دو روي که حيواناتی. ندارند فرقی حيوانات با ديگر ها

 بر که آبی حتی و تکان و زور و ضرب به باشد خواب که آدمی.کنم نيست به سر جايی را خودم و بروم ميخواهد

 و مشت هيچ که آب و تکان بزند خواب به عمدا را خودش نفر يک وقتی ولی. ميشود بيدار خواب از بريزند سرش

 به.زدم خواب به را خودم من.بکند کاري برايش نميتواند کسی و بخوابد ميخواهد دلش او. ندارد اثري او در هم لگد

 همه آن. دادم دست از را مهمتري هاي چيز اما.رسيدم هم آنها به و!... آزادي در زندگی و خارج به آمدن عشق

 ...». متين ميتوانستم بودم سابق آدم آن ؟اگر کجا خفت همه اين و کجا خوشبختی

 آيلين.ميکشد نقشه دارد خودش براي معينه ي محدوده از خارج که آمد يادش به باز چون. خورد را حرفش ي بقيه

 گذاشت و نشست ساکت گفت اش زندگی از برايش او که اولی بار همان مثل اما بود شنيده را ستاندا اين بارها
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 خدا به را چيز همه بايد:« گفت گرفت را دلش گريبان که دردي با بعد اما.شود يالخ دلش ي عقده تا بزند حرف

 هاي آدم بخواهی خودت اگر.داري شانس کلی.جوانی هنوز تو هم ال؟حا نه. ميگويی را اين هميشه خودت.سپرد

 .» بيفتند پايت به که هستند زيادي

  

 بعد ميگيرم ياد خوب را بازي کنم قمار بخواهم هم بار اين اگر.است بس پشتم هفت براي بار يک همان ديگر نه_

 . مينشينم ميز پشت

 . نمود دعا او خوشبختی براي دل ته از آيلين و کرد سکوت ديگر آن از بعد سودابه

 کارهاي به رسيدگی دار و درگير آيلين. بود شده شلوغ شدت به دختر سه هر سر کريسمس ايا شدن زديکن با

 هديه عنوان به که بودند زيادي افراد هنوز. بماند پيتر با مغازه در را بيشتري مدت که بود مجبور اش، دانشگاهی

 هيچ الاص ميداد ترجيح شبها که ميزد فحر مشتريها با مغازه در انقدر گاهی. ميگرفتند نظر در کتاب کريسمس

 تهيه هدايايی دوستانش براي که بود نکرده فرصت هنوز او و ميشد نزديکتر و نزديک داشت کريسمس. نزند حرفی

 اين در عاقلی دار مغازه هيچ. بزند ديگر خيابانهاي به سري تا گرفت مرخصی پيتر از ساعتی چند يکشنبه روز. کند

 او رفتن به چندان اينکه با. بود داران مغازه اين جرگه در هم پيتر و بست نمی يکشنبه روزهاي حتی را مغازه روزها

 چيز چه نميدانست هنوز آيلين. شد نشينی عقب به مجبور پيتر بود ايستاده کار اضافه عنوان به چون اما نبود؛ راضی

 سونا هالخ منزل براي بايد نميدانست که بود اين آن، از بدتر. است زمال ها بچه براي چيزهايی چه و بخرد ميخواهد

 شک اما نگذراند؛ انها با را کريسمس الامس که است گرفته درستی تصميمی بود مطمئن. نه يا ببيند تارک اي هديه

 به که زمانی از. بکشد نقشه شالامس عيد براي خودش بگذارد دردرسر بی و کند قبول را اين هم جمشيد داشت

 مطلب اين هضم جمشيد براي حتما الحا. بود هالخ خانواده با را عيد شب هميشه بود، کحرده قامتا اينجا در تنهايی

 وقتی اما نه؛ يا است درست کارش که داشت شک ديشب تا. بود خواهد مشکل بکشد، کنار آنها از را خود او که

 حل مشکلش است، کرده دعوت عيد شب مهمانی به را آنها سه هر و آمده آنجا به پيمان غيابش در گفت سودابه

 هم با و بيايد مانالدنب به شب آن براي که داد پيشنهاد او. است دوت هم متين": بود گفته يالخوشح با سودابه. شد

 شد؟ خواهد ناراحت من آمدن از چرا؟ پرسد متين. دارم شک يال از ولی است؛ خدايم از من که گفت او به. برويم
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 انها همبا الامس و است گذرانده آنها با را هايش عيد همه او. رفت خواهد اش هالخ انهخ يال الاحتما. الاص نه گفتم

 ".باشی ها بچه با الامس دارد دوست که بگويم گفت پيمان. بود خواهد

 اينکه باور هم سودابه براي. زد لبخندي و آورد ياد به دوباره بود، خواهد انها با گفت او به وقتی را سودابه چهره

 "مطمئنی؟": گفت و داد قورت را اش لقمه سودابه. بو سخت کند، عمل پيش هايالس فالخ الامس دارد قصد آيلين

 دلم حرفش آن. بيفتد هالخ به چشمم نميخواهم ديگر. است بهتر اينطوري. آره": گفت و انداخت البا اي شانه آيلين

 ".شکست را

 .دارد تشريف خر و نفهم شدت به ات هالخ. بگيرم ار زبانم جلوي باره اين در نميتوانم اما ي؛ال ببخشيد -

 ".نگو طور اين": گفت و خنديد آيلين

 صدقه از ميگويد پررويی الکم در او اينکه از بعد. هستی سخت جان چقدر. نداري او از کمی دست هم تو خدا به -

 کنی؟ حمايت انها از ميتوانی چطور ميگذرانی، را روزگار سرشان

 .نگفت اينطور او -

 را کنايه و نيش اولين که موقع همان از. ميشوي عاقل داري تازه. است بوده همين که منظورش. ميکند فرقی چه -

 می گاو مثل وقتی. است قرار چه از اوضاع بفهمدکه بايد خودش. است آدم جمشيد. ميکردي را کار اين بايد زد،

 .ميدهی رو او به که نيستی آدم بگويد، ميخواهد هرچه مادرش ميگذارد و ايستد

 "...فقط. است خوبی آدم جمشيد": گفت و خنديد سودابه خوردن جوش ايتهمه از آيلين

  

 !ميماند برنج شير مثل اش خانواده برابر در فقط -

 !جمشيد برابر در سودابه هميشگی حالاصط

 .ماند نمی من کنار مدت همه اين بود، طور اين اگر. نيست هم برنج شير اتفاقا نه -

 نه؟ يا آيد می خوشت جمشيد از تو خرهالبا. ام مانده تو کار در من -

 .باند مادرش و پدر کنار عيد شب و شود بينی دهان آدم جمشيد بار اين که کنم دعا بايد": گفت و خنديد فقط آيلين

 ".کنم تجربه را عيد از ديگري نوع الامس ميخواهم
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 آدم قاطی ميخواهيم الامس. شود کر و کور تو به نسبت گوشش و چشم تا کردن دعا به ميکنم شروع امشب از من -

 "بپوشم؟ چه. بکنم لباسم الح به فکري باد. شويم بزرگها

 رغم علی اما کرد؛ را هايش خرد. داشت دلشوره آيلين اما بودند، گرفته رفتن براي را خودشان تصميم اينکه با

 کراواتی متين، و پيمان مثل هم، جمشيد براي فقط. کند هتهي چيزي اش خانواده و هالخ براي نتوانست باز ميلش،

 گردن الدستم يک سودابه براي و موسيقی صفحه يک نيلوفر براي. آمد خواهد باز او که ميداد گتهی دلش. خريد

 بخرد، نهالعاد قيمتی به حداقل مدت اين در. کريسمس از بعد صبح براي گذاشت را خودش هاي خريد. گرفت

 و برسد اش خواسته به ميشود، شکسته قيمتها وقتی بعد، روز عوض در و کند رد نوعی به زا يسمسکر شب ميتواند

 بود خودش براي نظر مورد جنس کردن پيدا براي ها فروشگاه در گشتن الح در وجود اين با. باشد حراجيها پيروز

 از دهانش. گرفت قرار پسندش ردمو شدت به که افتاد زيبايی عروس لباس به چشمش مزونها از يکی در ناگهان که

 سرش و انداخت آن قيمت به نگاهی. ميشد ملکه يک مثل. کرد تصور آن در را ماال اختيار بی. ماند باز لباس زيبايی

 ".خريد خواهم را ان": گفت درونش چيزي اما. کشيد سوت

 بتواند که درآمد قدر آن که بود مطمئن کمبريج، شناسی شرق مؤسسه با همکاري خاطر به الامس اما بود؛ البا قيمتش

 مناسب وقت ميکردتا صبر کمی بايد فقط. بگيرد ماال براي ميتوانست بودکه اي هديه بهترين اين. بخرد را لباس اين

 .کند پيدا برايش را

 .ميکرد ضعف احساس که داشت اي دلشوره و هيجان چنان اما رسيد؛ می نظر به عادي الکام ظاهرش اينکه وجود با

 لباس. بود رفته اتاق آن و اتاق اين به صبح از شادي با سودابه. شود بهتر شالح تا خورد تالشک و داغ قهوه انیفنج

 چند فالبرخ. رسيد می صورتش و سر داشتبه هم الحا. بود نموده آويز رخت به و کرده اتو صبح را زيبايش سفيد

 :گفت و کشيد خانه آشپز به سرکی. رسيد می هايشکار به خونسردي الکم در و بود آرام الکام امروز پيش، روز

 ".است نمانده متين آمدن به چيزي شوي؟ آماده نميخواهی تو يال"

 ".ميشوم بلند نالا چرا": گفت. ميکرد ياد متين زال نرم و راحت چه سودابه. لرزيد آيلين دل

 بسيار و داشت ربعی سه ستينهايآ و ايستاده يقه که را يمشالم يالپرتق لباس. رفت خواب اتاق به و برخاست

 کرد يمیالم آرايش. کند گلوله سرش پشت معمولی خيلی تا داد سودابه دست را موهايش و پوشيد بود، اش برازنده
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 سخت خودت به را امشب يک من جون ي،ال": گفت اي خنده با سودابه. نمود خواستنی و زيبا پيش از بيش را او که

 ".بگذران خوش کمی نشده، خبري جمشيد از و کرده مستجاب ار دعايمان خدا که الحا. نگير

 "...که نميشود باورم هنوز راستش": گفت و خنديد آيلين

 ميکنم فکر": گفت و کرد ساعت به نگاهی دستپاچگی با سودابه. برخاست در زنگ صداي که بود نشده تمام حرفش

 ".نشود منتظرمان بدو. است متين

  

 .بجنب زودتر. ميکنم باز را در من. ميروي ور داري موهايت بت هنوز که بکن ودت الح به فکري تو. حاضرم من -

 بی. يخت فرور دلش در، پشت جمشيذد ديدن از و کرد نگاه را بيرون در چشمی از. رفت کردندر باز براي آيلين

 باز": گفت و ردک نگاهش تعجب با سودابه. برگشت خواب اتاق با پريده رويی رنگ با و کرد گرد عقب اختيار

 "کردي؟

 ".است جمشيد": گفت و کشيد عميقی نفس

 "نکنيم؟ باز را در الاص ميخواهی! ميگيري آتش است، جن ميگويم وقتی": گفت حرص با. خورد جا هم او که ديد

 .نميشود نه -

 اي؟ رفته ها بچه با که بگويم و کنم باز را در من ميخواهی

 که کرد ترک يالح در را اتاق. نميداد راه خود به را ترس و رفت می خودش بايد. نبود او کار اين اما نبود؛ بدي فکر

 ".بکنيم نبايد بازي. ميدهم را جوابش خودم": ميگفت

 ".ميشود پيدايش نالا متين. کن ردش زود يال": گفت و دويد بيرون سرش پشت سودابه

 مهمانی لباس در او ديدن از. بود ايستاده در پشت شيک و مرتب جمشيد. کرد باز را در و داد تکان را سرش آيلين

 .شود وارد او تا رفت عقب در جلوي از ميلش فالبرخ و زد رويش به لبخندي نيز آيلين. کرد مالس و زد لبخندي

 "است؟ چطور تالح. ميبينمت الح سر که مالخوشح": پرسيد جمشيد

 عمو؟ و هالخ چطوري؟ تو. خوبم -

 .کردم دير کاري خاطر به اما بيايم؛ تالدنب به صبح بود قرار ببخشيد. دهستن تو منتظر و خوبند همه -
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 .بنشين. ندارد عيبی.  ميدانم -

 .برويم زودتر اي آماده اگر نه، -

 چون و کرد تشکر سودابه. پرسيد را شالاحو و کرد مالس لبخندي با او ديدن با جمشيد و آمد بيرون اتاق از سودابه

 ".ام آماده هم من و شده تمام کارم. کنم عوض هم را لباسم کن کمک بيا": گفت. داد نجات مهلکه از را ايلين منجی،

 برگشت وقتی. رفت سودابه به کمک براي و نگفت توضيح براي چيزي اما ديد؛ جمشيد نگاه در را تعجب آيلين

 "بياورم؟ برايت ميخوري چيزي": پرسيد آيلين. ديد مبلی روي نشسته را جمشيد

 ".نه": گفت بود، هويدا آن در نارضايتی خوبی به که اي چهره با جمشيد

 "آيد؟ می ما با هم سودابه": پرسيد و آورد پايی را صدايش

 ".نه": گفت. بود آرام اش چهره باز ولی ميتپيد؛ شدت به آيلين قلب

 ".ميروم او همراه من": داد ادامه و کرد مکثی

 "کجا؟": پرسيد تعجب با جمشيد

 ".برويم آنجا ميخواهيم. هستيم ها بچه از يکی مهمان امشب": گفت. ماندب آار کرد سعی

 ".بيايی من همراه بايد که تو اما": گفت ناباوري با جمشيد

 ".باشم ها بچه با که کردم فکر الامس نه،": گفت و رنجيد او "بايد" لفظ از

 .داري خانواده که تو. اند شتهگذا برنامه خودشان براي ندارند، خانواده که هايی بچه ها؟ بچه کدام -

 .هستيم پيمان خانواده مهمان -

 .توست منتظر مادرم. اي بوده ام با الس هر که تو پيمان؟ خانواده -

  

 هالخ دانم نمی. بگذرانيم طوري اين را الامس است بهتر. ميکنم خواهش جمشيد": گفت و زد ناباوري روي از لبخندي

 اين هم پدرت و مادر. رفت خواهد پيش خوب چيز همه من بدون الامس که ميزنم حدس من اما است؛ گفته چه تو به

 ".کن باور. داد خواهند ترجيح را

 .هستی انصاف بی هميشه مادرمن و پدر درباره تو يال -



 

 
125 

 و من بين که کنی فکر شب آن به طرفانه بی کمی اميدوارم. دارم دوست را عمو هالخ من. نيست طور اين الاص نه -

 خواهش. بگذرانم طور اين را الامس عيد ميخواهم که است من با حق که ميبينی وقت آن. گذشت چه ات ادهخانو

 .ميشود درست چيز همه. بده فرصت. جمشيد ميکنم

 داري تو کنی؟ رفتار نهالعاق ميخواهی کی. ميشوي بدتر و بدتر ميبينم، که بار ه را تو. شود درست ميخواهد چطور -

 چيست؟ مشکلت واقعا ی؟ميده آزار را من

 به در زنگ صداي. شود اينطور نميخواست. ميداد دست از را خود کنترل کم کم داشت. برگرفت او از نگاه آيلين

 چون اما ميجوشيد، سرکه و سير مثل دلش متين ديدن جمشيدبا عملال عکس از اينکه با. رسيد دادش به موقع

 را متين ميزد، حدس که طور همان. رفت در کردن باز براي خود جمشيد، بر عصيان و خشم از نجات براي غريقی،

 مالس": گفت و کرد تماشا لذت با لباسش در را او متين. زد رويش به لبخندي که ديد آراسته و شاد هميشه چون

 "...بر

 ".تو بفرماييد. متين آقا مالس": گفت و دويد حرفش وسط متين، دهان از جا به نا اي کلمه ترس از

 "برويم؟ ميتوانيم هستيد؟ آماده. متشکرم نه": گفت و شد او دستپاچگی متوجه تعجب با متين

 ".بپوشيم لباس ما تا بفرماييد. بيايد سودي اگر بتهال. حاضريم تقريبا. بله": گفت و کرد باز بيشتر را در

 آقا سودي،": زد صدا را هسوداب بلندي صدايی با الح همان در. گردد شدن داخل به مجبور او تا گذاشت باز را در

 ".آمدند متين

 زده زل او به و ايستاده سرپا تعجب با که جمشيد ديدن با. شد حاکم جو متوجه اول، لحظه همان در و شد وارد متين

 او نگاه از خودش کند؛ معرفی را او آيلين که نبود زمال. فهميد را خانه به ورود براي آيلين عادي غير اصرار علت بود،

 نيست حاضر آيلين که نيست بيخود کرد فکر. باشد جمشيد بايد پوش خوش و چهره خوش جوان مرد که دز حدس

 هم از را مرد دو نگاه و آمد بيرون سودابه. بود ال ايده وضع، و سر و ظاهر نظر از جمشيد. بکشد جمشيد از دست

 "نکردم؟ که دير": يدپرس و زد سودابه روي به لخندي جمشيد، نگاه سنگينی وجود با متين. بريد

 "بياورم؟ برايت چيزي ميخواهی. ميپوشيم لباس نالا. بود موقع به هميشه مثل نه -

 نه، -
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 .نکنيم دير است کرده سفارش يمانت -

 .افتيم می راه نالا. حاضريم ما. باشد -

 يا آمد خواهد انها با هم هنوز آيلين که گذاشت خود الح به السؤ اين با را او و شد گم خواب اتاق در پشت سودابه

 پايش و دست. رفت اتاق داخل به سودابه الدنب به باشد، جمشيد به توضيح به مجبور بماند اينکه ترس از آيلين نه؟

 اتاق در. است نموده رو در رو هم با و داده راه خانه به را مرد دو جراتی چه با نميدانست هم خودش. لرزيد می

 را شما من": پرسيد سوءظن با. شود فايق وارد تازه مرد مورد در کنجکاوي و رخط حس بر نتوانست جمشيد ديگر،

 "هستيد؟ خانم سودابه دوست. بودم نديده القب

  

 خان جمشيد شما. هستم تميمی متين": گفت. کرد دراز او سوي به را دستش و رفت طفره پاسخ از زرنگی با متين

 "هستيد؟

 "ميشناسيد؟ کجا از را من شما. بله": گفت و کرد ريز را چشمانش جمشيد

 .شناختم را شما دوستان، هاي گفته از. ميشود زده حرف زياد شما درباره -

 صحنه شاهد در شکاف از که سودابه. راند لب بر روح بی لبخندي نشدو او مالک پشت کنايه متوجه سادگی با جمشيد

 ".دش تمام! کرد سوسکش": گفت آيلين به و خنديد متين کلک به بود،

 "کنند؟ می دعوا": گفت و دويد جلو زده وحشت آيلين

 ".بيا. گرفت را فاجعه جلوي. زد دستی يک متين. شدنتد آشنا همديگر با. بابا نه! يواش": گفت و شد او مانع سودابه

 ".برويم بايد نشده، خرابتر اوضاع تا": گفت و برداشت تخت روي از را کيفش

 مرد دو نگاه در چيزي. پيوست انها نفره سه جمع به و برداشت را تويشالپ لينآي. شد خارج اتاق از زودتر خودش

 و گرفت را تويشالپ جمشيد. ميکردند سنگين و سبک را همديگر داشتند گويی. ترساند می را ايلين که داشت وجود

 لبخندي هياهو، آن در و درآورد آيلين براي شکلکی ديد، دور را جمشيد چشم تا سودابه. بپوشد را ان تا کرد کمک

 انها مراقب چشم گوشه از هنوز که يالح در. شد خارج آن از سودابه همراه و کرد باز ار در متنی. نشاند لبانش روي

 همراهم ماشين": گفت آيلين به کند، پنهان رنجيدگی و ناراحتی يک لفاف در داشت سعی که خشمی با جمشيد. بود
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 ".رسانم می را تو. است

 .بخشد پايان را وضع جويانه متالمس کرد سعی و زد رويش به لبخندي آيلين

 .بروي خانه به زودتر هم تو است بهتر ثانی در. باشم انها با که ام داده قول آنها به. روم می سودابه با. متشکرم نه، -

 .رفت يادم راستی آه...شوند می نگرانت عمو و هالخ

 بلند سر خورده، گره هم در ابروهاي با جمشيد. آورد را او کريسمس هديه ميز روي از و دويد خواب اتاق به عجله با

 .داد دستش به را اش هديه و زد رويش به زيبا لبخندي ايلين. کرد نگاه او به و کرد

 .مبارک کريسمس. بيايد خوشت اميدوارم. ام گرفته تو براي -

 ترجيح اما متشکرم؛": گفت سردي به. رداندبرگ او سوي به دوباره بعد و اش هديه به او روي از را نگاهش جمشيد

 ".ام گذاشته خانه در را ات هديه من. آمدي می همراهم اين، جاي به دادم می

 کنی؟ می را کا اين. باشم داشته هم را آن خواهم می.دار نگه برايم لطفا -

 می حرف هم با ظاهرا و دندبو ايستاده سودابه و متين در، بيرون. کرد نگاهش سکوت در و داد تکان را سرش فقط او

 پايان به زودتر صحنه اين تا بکند کاري توانست نمی درمانده، و فهالک متين. بود آنها به حواسشان دو هر اما زدند؛

 ناچار سرانجام. برو همراهش کند اودار را آيلين و شود احساساتی جمشيد مبادا که هراسان و نگران سودابه و برسد

 "ببندم؟ من يا کنی می قفل تو را درها يال": فتگ و کرد باز زبان خود

 ".بندم نم درست پيش دفعه مثل. ببند خودت نه": گفت معذب، و عرق خيس آيلين

 اتومبيل سوار انها از پيش جمشيد. شدند خارج خانه از هم با و گرفت را ايلين بازوي زير او، مالک اين با جمشيد

 کشيد عميقی نفس هم آيلين. کشيد آسودگی سر از نفسی سودابه او، رفتن اب. گرديد جدا انها از اخم با و شد خودش

 تا ماند منتظر و کرد باز سودابه براي در دو، آن احساساست به توجه بی متين اما. شود مسلط خود بر بتواند تا

  منتظر که دنش متوجه که بود پيش دقيقه چند حوادث گذاشتن سر پشت از سردرگم، و گيج قدر آن آيلين. سوارشود

  

 تمام. کرد کز ماشين گوشه جا همان و کرد باز را در را خودش. شود سوار تا کند باز هم او براي را در تا نماند متين

 اما کند؛ گرم را خود طريق اين به کرد سعی و کرد بالق هم در سينه روي را هايش دست. لرزيد می ازدرون بدنش
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 هايش دندان خوردن هم به مانع کرد می سعی او و لرزيد می اش چانه. رافشاط و بيرون در نه. بود جانش در سرما

 .نداشت پيمان مهمانی به رفتن براي اشتياقی هيچ ديگر الحا. برگردد خانه به توانست می کاش اي کرد آرزو. شود

 داده ترجيح او گفته بر را خود خواسته و ايستاده جمشيد برابر در انعطاف قابل غير و محکم طور اين بار اولين براي

 کرده دريافت جمشيد ومادر پدر سوي از اعتنايی بی يک فقط گذشته دفعات مثل هم بار اين اگر بود مطمئن. بود

 حتی او، خواهش اولين با. ايستاد نمی جمشيد مقابل طور اين و گذاشت می شان توجهی بی حساب به را آن حتما بود،

 غير مستقيم داشت سونا هالخ. داشت فرق بار اين ولی. ميشد مراهشباشد،ه مادرش و پدر خواسته فالخ اگر

 اما نبود؛ نشناسی نمک دختر. بود غيرطبيعی رايش که چرا. نداشت دوست را وضعيت اين. زد می طعنه او به مستقيم

 الح به تا. دادند می باد به ها اذيت و ازار اين با بودند، کشيده او براي هاالس اين طی در ه را زحماتی تما داشتند آنها

 برخوردي چنين خواستار خودش ه،الخ کرد می حس ولی بود؛ نداشته روا انها به نسبت احترامی بی و اعتنايی بی هيچ

 وقت ميکرد فکر الحا ااما. باشد ميدان پيروز بتواند تا ميکرد عمل هالخ خواسته فالخ هميشه مثل بايد. اوست سوي از

 به اينکه وجود با متين که نشد متوجه. بود دوخته بيرون به ناگهش. نمايد عمل وي خواسته طبق که رسيده آن

 .پايد می را او چشم، گوشه از گاه دهد، می گوش سودابه حرفهاي

 و ديدنی خيابانها. بود آورده وجود به واعی کريسمس يک دليل همين به. بود باريده صبح و گذشته شب تمام برف

 صاحبش مختص شکوهی با که بود کاج زيباي درختهاي ها فروشگاه ها مغازه اکثر نويتريس پشت. بودند شده زيبا

 در اما. بود شادي پارچه يک شهر گويی. درخشيد می شده تزيين سبز حلقه هم ها خانه همه در روي. بود شده تزيين

 مرکزي ساختمان رفط به الس تحويل براي که بود مردمی ديدن برانگيخت، آيلين دل در شوقی که آنچه انها، ميا

 هاياعيانی خيابان از يکی در پيمان پدري خانه. رفتند می بود، کرده پا به ساعتش برج زير در جشنی شهرداري که

 نظم با و گرفته را رو پياده تمام ها مهمان هاي اتومبيل. درخشيد می پذرفت، می خود در که هايی مهمان با شهر،

 تا کرد کمک هم او به بلکه سودابه، به تنها نه بار اين. شد پياده و کرد پارک جاهمان را ماشين متين. بودند شده پارک

 به عيد شب سوز و سرما و بود برف از پوشيده هنوز زمين. بود رفته بين از ها ناراحتی گويی. شود پياده ماشين از

 و گرفت را دختر دو ويباز زير خنده با. بود شده خوشرو متين همان دوباره متين. زد می سيلی هايشان صورت

 آنچه کردن فراموش براي شالت در آيلين. برسند گرما به زودتر تا بردارند بلندتر را هايشان قدم تا کرد وادارشن
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 نمی گرما و خانه به گز هر بخوريم، زمين اگر.  متين آقا تر آهسته": کرد اعتراض اي خنده با بود، گذاشته سر پشت

 ".رسيم

 ".بپرد سرتان از خواب تا است زمال برايتان. بدويد بيشتر بايد شما اتفاقا": گفت و فشرد تر محکم را بازويش متين

 غرق آنها اشرافی خانه. افتاد راه به نالس سوي به همراهش دو کنار در دوباره متن و گرفت را انها تويالپ مستخدمی

 کاجی بزرگ درخت. بود آن همراه وخنده هياهو و امد می سمت يک از موزيک بلند صداي. بود شلوغی و مهمان در

 و زيبا هاي لباس در ها مهمان. درخشيدند می نالس وسط جا همان داشتنی دوست بلورين هاي گوي و شمع با

 به نگاهی متين. داشت خاصی شفافيت زده، واکس و خورده صيقل زمين کف. کردند می نوازش را چشم رنگارنگ

 مزه. کنيم بازي سرسره اينجا کمی وقت آخر باشد يادم": گفت سپچس. برش و دور به نگاهی بعد و انداخت زمين

 ".داد خواهد

  

 دوش بر اي کيسه با سفيد مو و چاق پاپانوئل. افتادند راه بودند، جمع ها مهمان که نیالس وسی به و خنديدند دخترها

 "!مبارک کريسمس": زد فرياد شد نزذيک آنها به

 پيمان": گفت و کرد دراز پاپانوئل سوي به را دستش خندهاي با آيليمن. خنديد متين و دپري البا سودابه او فرياد از

 "است؟ خبرت چه

 .کشيد پايين را ان و گرفت را ريشش پيمان

 .نشوم شناخته صدايم از که آورد فشار گلويم به کلی شناختی؟ را من چطور -

 .کند نمی ها بازي ديوانه اين از ديگري کس تو جز -

 قاطی": گفت پيمان و رگفت را نيلوفر سراغ آيلين. داد دست آنها هرسه با و گذاشت سرجايش را ريشش پيمان

 "کرديد؟ دير چرا! چرخد می دارد ملت

 کف! پيمان راستی... است بسيار وقت شب آخر تا. است مهمانی اول تازه ضمن در. بود هها خانم تقصير": گفت متين

 ".دهد می جان بازي سرسره براي نتانالس

 وادارم بياندازم، لک را زمين بخواهم اگر کرد تهديدم مادرم اما کنم؛ بازي کمی که شدم وسوسه هم من اتفاقا -
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 .هستند زمين ساييدن الح در صبح از ها مستخدم اين معصوم طفل. بزنم واکس را جا همه دوباره کرد خواهد

 يک وقت آن. نيست کردن تميز به زيالني ديگر رفتند، مهملنها که شب آخر ولی": گفت و کرد بار شيطنت اي خنده

 ".کنيم می بازي دور

 بيچاره مستخدمهاي هم و مادرت هم که باشی مطمئن بايد آن ا قبل ولی بله؛": گفت خنده با سودابه

 ".ميدهيد باد به را زحماتشان شما نبينند تا باشند خوابيده

 که کردي مالخوشح خيلی": گفت ايلين گوش کنار. برد خود اندوست از نفر چند سوي به را آنها و خنديد پيمان

 ".نيايی است ممکن تو که بودند ترسانده را من نيلوفر و سودي. آمدي اينجا امشب

 توانستم لحظات آخرين در. بيايم بتوانم که کردم نمی فکر هم خودم": گفت و زد او به سپاس روي از لبخندي آيلين

 ".برسم اينجا به

 ...متشکرم -

 .بگذرانی خوش خودت براي ميتوانی که هست آدم اينجا مهالع يک بودي، خوبی دختر چون": گفت خباثت با بعد

 "!بگو خودم به کنی، تمام را امشب خوشی و خير به ميخواهی اگر. دارم خودم دوستان از هم شده تضمين جنس

 ".هستند خودمان هاي بچه از. زد همخوا گشت خودم براي بر و دور همين خودم. متشکرم نه": گفت و خنديد

 .برسم ديگر ها مهمان به من تا باشيد خوش پس. داري دوست هرجور -

 .شد شلوغ برشان و دور که نکشيد طول بيشتر دقيقه چند. رفت و گذاشت را آنها پيمان

 اما. ميکرد استفاده وقتش از لذت با و ايستاده متين کنار بود، هويدا خوبی به چشمانش از که اي شادي با سودابه

 آن در هم با دو آن که بود مهمانی اولين امشب خرهالبا. باشد متين و او مزاحم خواست نمی. نماند انها با زياد آيلين

 براي فرصت اين از که بود نخواهد اين از تر شيرين سودابه براي چيزي هيچ که کرد می اودرک و داشتند حضور

 از شام، بهانه به. بود گرسنه اما نداشت؛ شام براي اشتهايی اينکه با. کند ستفادها متين به بيشتر هرچه شدن نزديک

 دلش ته تا خورد غذا کمی. شد نزديک بود، سرد خوردنيهاي از پر نالس گوشه در که بزرگی ميز به و شد جدا دو آن

  با سودابه. نشد نزديکشان اما زد؛ لبخند رويش به و ديد برخود را متين نگاه. برگشت مهمانها ميان بعد و بگيرد را
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 او، خنده ديدن از. ميکرد گوش بود، ايستاده کنارش که زنی حرف به و بود گرفته را متين بازوي سرمستانه، اي خنده

 زنی کنار را او. زد ها اتاق ساير در گشتی نيلوفر الدنب به و کرد ترک را نالس. زد رضايت سر از لبخندي نيز آيلين

 .آمد سويش به و کرد رها را زن دست شادي با او، ديدن با نيلوفر. ديد آراسته و شيک بسيار اما ؛الميانس

 شوي؟ راحت جمشيد دست از توانستی چطور. نميشود باورم آمدي؟ ي؟ال -

 "!مکافات يک و هزار با سودي قول به": گفت. نگذاشت پاسخ بی را محبتش آيلين و زد او گونه روي اي بوسه

 کار": گفت کردو حلقه او دور را دستش مهربانی با نيلوفر است، کرده باز سر از چگونه را جمشيد که فتگ او به وقتی

 نگاه اين. نکن را فکرش الاص بيا. بود وقتش ديگر نظرم به اما ايستادي؛ جلويش بار اين چرا نميدانم. کردي خوبی

 ".کنم معرفی پيمان مادر به را تو تا بيا. بزن کنار را زده ماتم

 فضا در اي بوسه و گذاشت او گونه روي را اش گونه ايران، قديم اشراف پرافاده زنان خاص مهربانی با پيمان مادر

 و کرد تشکر شب آن مهمانی خاطر به او از. زد لبخندي کار اين از و مهارکند را اش خنده نتوانست آيلين کرد؛ رها

 کننده ديوانه آن در موزيک صداي که نیالس داخل خودش با و فتگر را او دست نيلوفر. شد دور او از نيلوفر همراه

 باعث پريدند، می پايين و البا موزيک ريتم با که ها جوان رقص و تند موزيک بلند صداي و نور رقص. کشيد بود،

 ناي به اي قهالع اينکه نه. کشيد کانر را خود او شد، گم جمعيت داخل خوشی با که نيلوفر فالبرخ. شد سردردش

 .کشيد بيرون جمع از را خود. نداشت را آن حوصله امشب بلکه باشد؛ نداشته چيزها

 دوستی براي ظاهرا. آرامش سراسر داخل، فالبرخ و... بود سپيدي سراسر زمين. انداخت بيرون به نگاهی پنجره از

 نبود، حواسش که جايی هاتن اما ميدهد؛ گوش حرفش به که ميکرد وانمود و ميداد تکان سر بود، ايستاده کنارش که

 يالخ جاي متوجه شب آن طی بار اولی براي. بودن فشار تحت و دلتنگی نوعی. داشت بدي حس. بود جا همان

 متين و سودابه به چشمش. داشت خود پيش را جمشيد ميخواست دلش اما نبود؛ پشيمان تصميمش از. شد جمشيد

 را صدا و سر اين توانست نمی ديگر. ديد را جمشيد و دشخو دو آن جاي به لحظه يک. بودند خوش چقدر. افتاد

 خود دوش بر و گرفت را تويشالپ. رفت بيرون سوي به آيلين شد، جدا او از دوستش اينکه محض به. کند تحمل

 آورده وجود به را زيبا سکوت اين سرما، همين که چرا. نداشت آن به اعتراضی او اما بود؛ بسيارسرد هوا. انداخت

 آسمان به و رفت اي گوشه به و نکرد توجهی انها به. ميکردند چک را بازي آتش وسايل داشتند مردان از معیج. بود
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 پر سونا هالخ خانه سوي به ذهنش دوباره. باريد می برف ديگر بار يک حتما صبح فردا تا. نگريست دار بغض و سرخ

 بود؟ وضعی چه آنجا، در الحا. کشيد

 آشناتر سايه فت، مير جلوتر هرقدر. کرد نگاهی بود، فکر در و بود ايستاده اي گوشه که یزن سايه به تعجب با پيمان

 صدايش پيمان وقتی. بود نشده او شدن نزديک متوجه آيلين. شد آيلين به تبديل سايه نهايت در. رسيد می نظر به

 ".خوري می سرما ميکنی؟ چه اينجا يال": پرسيد پيمان. برگشت سويش به ينال کرد،

 ".است خوب نه": گفت و زد لبخندي

 شده؟ چيزي اينجايی؟ چرا -

 .کردم خستگی احساس دفعه يک. است نيفتاده اتفاقی نه -

 .کنی ريهال ذات اينکه از قبل تو، بيابريم. است شده رفع ات خستگی که ميکنم فکر خوب -

 .شوم بهتر تا ميمانم. است خوب برايم اينجا آرامش و سکوت. برو تو -

 .برد خانه سمت به خود با را او و گرفت را بازويش انپيم

  

 .ميشوم نگرانت من. نيست خوب اينجا ضمن در. ميشوي مريض اينجا. ميشود پيدا آرامش هم خانه داخل. تو بيا -

 در تپش جا همان را او برگرداند، مهمانها ميان را او اينکه جاي به پيمان اما. برگردد خانه به او با شد مجبور ايلين

 را دري. آورد در کليدي اَدا و شکلک هزار با و کرد نداشت، ته گويی که بزرگش کيسه در دست. داشت نگه ورودي

 .تو بيا": گفت ميکرد، تماشا و ايستاده همچنان که او به. کرد روشن را چراغش و کرد باز بود، ورودي در پشت که

 را ات حوصله امشب تنهايی که ميدانم من. کند اذيتت که نيست هم صدايی هيچ. شد نخواهد مزاحمت کسی اينجا

 "!است برده سر

 :گفت پيمان. ديد مقابلش باريک چوبی پله راه يک تصورش فالخ بر. شد وارد او تعارف با و زد لبخندي او حرف از

 آن از بيايی یخواست. هست کليد هم البا همان. نشود مزاحم کسی که ميکنم قفل سمت اين از را در. نترس. البا برو"

 ".کن استفاده

 :گفت شناسی حق رو از نگاهی با آيلين.  برگشت پيمان. کرد صدايش که برود خواست پيمان داد تکان را سرش
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 ".متشکرم خيلی. پيمان متشکرم"

 ".شويد ناراحت گذارم نمی. دارم دوست خيلی را سودابه و تو من،": گفت و. زد رويش به لبخندي پيمان

 ...برادر يک مثل. بیخو خيلی تو -

 .البا برو -

 شناسی؟ می را انها که تو. هستم اينجا من نگو ها بچه به لطفا... پيمان؟ -

 "!دستم کف مثل": گفت و خنديد پيمان

 اتاق يک. رفت البا را ها پله و داد بيرون را نفسش آسوده الخي با آيلين. کرد قفل سرش پشت از در و رفت پيمان

 همانطور. بود خيابان به رو آن بزرگ هاي پنجره. باشد پيمان خود سابق اتاق که زد حدس. بود مردانه بزرگ خواب

 با. زد کنار اندکی را آن توري پرده. رفت پنجره سوي به. نبود دهنده آزار صدا و سر اينجا بود، گفته پيمان که

 با کرد فکر اين به. شستن آن روي و کشيد پيش صندلی يک. افتاد بزرگ ساعت به چشمش حسرت و يالخوشح

 خانه از بيرون را شب يک بود نتوانسته ميگذشت، کشور اين در اقامتش از الس چهارده به نزديک اينکه وجود

 هايشان حمايت بد هم بود خوب هم جمشيد، و خانواده وجود که کشيد سرک ذهنش در فکر اين باز. بگذراند

 اگر. بود کرده محروم داشت را آرزويشان که چيزهايی بعضی از را او حضورشان و بود اش دلگرمی باعث هميشه

 به وقتی. کند شان تجربه داشت دوست که بود زيادي چيزهاي. ميشد تمام چيز همه ديگر ميگذشت، هم جاري الس

 .ندببي را انها و برگردد اينجا به بتواند دوباره که نبود معلوم چون خورد؛ می را انها حسرت مطمئنا برميگشت، ايران

 نيامده جمشيد که هم الحا. کند استفاده لذت باغ اش تنهايی تجربه اولين از تا بود گذاشته راحتش جمشيد کاش اي

 .ميکرد سنگينی آيلين ذهن بر خاطراتش و وجودش بود،

 دکر فکر. آورد خود به را او آمد، می ها پله از که هايی قدم صداي آن از بعد و راهرو در شدن بسته و باز صداي

 پيمان پاي صداي اين که شد متوجه شد، زنده او در پاها صداي درباره قديمی کنجکاوي همان وقتی اما است؛ پيمان

 که بود مطئن برگشت، سويش به وقتی. رسيد البا و شد تر نزديک صدا بدهد، تشخيص بتواند اينکه از قبل. نيست

 "شماييد؟": پرسيد تعجب با. است متين پاي صداي اين

 "شدم؟ مزاحمتان": گفت و کرد نگاهی او به آباژور اندک روشنايی در متين
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 هستم؟ اينجا من که گفت شما به کسی چه. شديد تعجبم باعث -

  

 .بريزم هم به را جا همه ترسيد. کرد باز رويم به را مخفيگاهتان در پيمان که گشتم می تانالدنب داشتم -

 داشتيد؟ کارم -

 .رفت پنجره کنار و آمد پيش بدهد پاسخ اينکه بدون متين

 .هستيد گذرانی خوش مشغول کردم فکر من آمديد؟ اينجا چرا -

 کجايی؟ که گفتيد هم او به کجاست؟ سودي... نداشتم را اش حوصله. نه -

 بداند؟ او که نداشتيد دوست -

 طوري اين امشبش شادي است حيف. دارد نگه مشغول من براي بيهوده نگرانی با را خودش فکر نميخواهم. نه -

 .شود زايل

 بريد؟ نمی لذت چرا شما -

 و بودند ساکت دو هر. نشست تخت لبه روي و برگشت نيز متين. زد تکيه صندلی پشتی به راحتی با و نداد را جوابش

 عاقبت اما بودند؟ آمده آنجا به صدا و سر آن از فرار براي اينکه نه مگر. نداشتند آن به اعتراضی کدام هيچ گويی

 با... ميخواست دلتان... دلت": گفت بود، معلوم صدايش در خوبی به که ترديدي با. داد خاتمه وضعيت آن به متين

 برويد؟ جمشيد

 ".ميخواست چيزي چه دلم نميدانم هم خودم راستش": گفت

 !دل اين از امان -

 هم کنار را سودي و شما وقتی": گفت. نمود يالخ و پر هوا از را اش ريه و افکند او ه را گذايش نگاه لبخند با آيلين

 جمشيد با را امشب ميخواستم حتما... بگرداند عقب به را زمان ميشد اگر. گرفت جان ذهنم در ها چيز خيلی ديدم،

 عيد شب در که است سخت برايم الحا. ام بوده اش وخانواده او کنار در کشور، اين در را عيدهايم همه من. باشم

 ".جدا آنها از بار ليناو براي من و باشيم

 امشب را او دل نميخواست دلمم الاص که بگويم بايد باشم، صادق بخواهم اگر": نمود اضافه بعد و کرد مکث اي لحظه
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 ".بود آمده من خاطر به او. بشکنم

 "...بودم الخي خوش چه ببين را من. هستيد پشيمان ايد، آمده اينکه از. بود درست حدسم پس": گفت آزرده ممتين

 داشتم اتفاقا. نيستم هم پشيمان نه،": گفت عوض در اما نگرفت؛ را شالدنب نيز ايلين و نمود رها کاره نيمه را حرفش

 اين و ميکنم اشتباه هم شايد نميدانم،... نکردم کارها اين از بودم، اينجا که مدت همه اين چرا که ميکردم فکر اين به

 ".داشتند دوست را من که داشتم خانواده يک هم اينجا در ک کنم شکر خدارا بايد. باشد ناشکري

 اصراري چه": گفت. کرد تعجب اش پروايی بی از هم خودش. آمد در حرف به وقتی. کرد سکوت اي لحظه متين

 "کنيد؟ معرفی خودتان نامزد را او که داريد

 که است کريسمسی آخرين اين": فتگ عوض در. نزند حرفی باره اين در که خواست او از خود، اعتنايی با باز آيلين

 دلم... ميکنم را فکرش وقتی. نميدانم کرد، خواهم چه و بود خواهم کجا ديگر الس. ميگذرانم انگلستان در من

 ".ميگيرد

 "داريد؟ دوست را اينجا": گفت بار متن

 .بودم ايران در که زمانی مدت از بيشتر. ام کرده زندگی اينجا در الس چهارده -

 .بکنيد کار و بخوانيد درس. بشويد مشغول جا همين ميتوانيد برويد؟ خواهيد می چرا پس -

  

 .برگردم بايد و هستم بورسيه من کرديد؟ فراموش -

 .بگيريد پس را تعهد اين ميتوانيد که دارد زيادي هاي راه برگرديد، ايران به باشيدکه نداشته دوست واقعا اگر -

 در من مثل. برگردم خواهم می. ام بوده دور ام خانواده و ايران از کافی اندازه هب. نه": گفت بعد و کرد فکر آيلين

 خوش آدم اگر بتهال. بخواهند کار او از و کنند استخدام راحت خيلی را من مثل يکی ميتوانند. است زياد کشور اين

 خوانده درس برايش عاواق که کاري هم خودش و بدهد جواب انها نيازهاي اين به بتواند که شود پيدا شانسی

 مفيد برايشان که اند کرده تربيتم و اند فرستاده اينجا به را من. دارند نيز من به ايران در اما. کند ارائه دارد، تخصص

 ".هستم کجا اهل که برود يادم نبايد. باشم

 برگردم؟ ايران به که ميگويی من به را ها حرف اين -
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 در. چيست بدش و خوب که ميداند خودش و ميکند زندگی خودش براي کس هر. نه": گفت و زد لبخندي آيلين

 خاص برنامه به بنا کس هر. بمانيد که ميگيريد تصميم شما و برگردم ايران به که ميگيرم تصميم من شرايط اين

 ".خودش زندگی

 ناراحتيد؟ اينجا از رفتن براي چرا پس هستيد، منطقی اينقدر اگر -

 رفته يادم را دليلتان ببخشيد،": گفت و کرد اي خنده شرمساري با متين. کرد او به فيهیس اندر عاقل ونگاه برگشت

 "!بود

 ".شدم آشنا دير قدر اين شما با چرا که ميخورم تاسف": گفت و خنديد آيلين

 .مالخوشح -

 "متاسفم؟ من اينکه از": پرسيد تعجب با

 .هستيم راضی همديگر اب آشنايی از که مالخوشح. نبود اين منظورم. نه نه، آه -

 ".هستيم راضی همه ما. بله": گفت آرامش با آيلين

 را کريسمس الح به تا": پرسيد. نگريست شهرداري برج به خاطر رضايت با آيلين. نشست متين لبان روي لبخندي

 "ايد؟ گرفته جشن خيابان در

 ميکردم؟ را کار اين بايد -

 وادار را جمشيد شده، که هم بار يک باي هاالس اين طی ميخواست دلم... نمنميدا": گفت و انداخت البا اي شانه آيلين

 ".بکنيم را کار اين که ميکردم

 .کرد واکنش به وادار را متين باز جمشيد، ياد

 !کنيد می يالخ را جمشيد جاي الح همه در که است بالج هم من براي -

 مالح الاص امشب. ميخواهم معذرت": گفت و کرد اهشنگ پوزش با. شد متوجه بود، او مالک در که را نيشی ايلين

 ".آمدم نمی اينجا کاش. بگيم آرام اينجا نميتوانم. نيست خوب

 .بوديد جمشيد با را عيد اينجا، جاي به و -

 برنام يک هستم، انجا در که کريسمسی آخرين براي عوض در... نبود کار اين براي خوبی موقع الاص الامس. نه -



 

 
137 

 .نشست می الامس رسيدن پايان به منتظر شهرداري برج پاي ديگر نفر هاران مثل و يکردمم حسابی ريزي

 برويد؟ آنجا ميخواست دلتان -

 .ميخواست دلم من اما ميکنند؛ سرنشم باشند، اگر نيولفر و سودي و است احمقانه ميدانم": گفت اي خده با

  

 بخار. بودند زده يخ قستها بعضی در و کرده بخار هوا سردي از ها شيشه. رفت پنجره پشت و بخاست جايش از متين

 چرا": پرسيد. نداد پاسخی نگاهش به او اما. نگريست را آيلين و برگشت. کرد نگاه برج به و کرد پاک انگشتش با را

 "باشيد؟ آنجا ميخواستيد

 ".دارمن سقف زير ماندن براي خوبی هواي و الح الاص امشب": گفت انداخت البا اي شانه آيلين

 کريسمس به زيادي زمان. ماند خيره بيرون به همچنان آسوده الخي با آيلين و کرد ترک میالک بدون را او متين

 .برگردد خانه به که ميداد ترجيح بيشتر. نداشت را اش حوصله الاص اما رفت؛ می پايين بايد. نداشتند

 "بکنی؟ کاري برايم ميتوانی": سيدپر کشيد اي گوشه به را او کردو پيدا نالس در را پيمان متنی

 بکنم؟ ات معرفی کسی به ميخواهی. بتهال -

 ".بيرون بروم ميخواهم. نه": گفت و زد پوزخخدي

 برميگردي؟ ن؟الا -

 .نميدانم -

 .داريم برنامه دوازده ساعت براي اما -

 دخترها کنی کمک ميتوانی. ببرم يیجا را آيلين خواهم می... بکنم اجرا را ديگري کس برنامه خواهم می اما. ميدانم -

 نفهمند؟ چيزي

 بازوي به و کرد او روي به اي خنده مکتشفی، چون ديد، را او چشمان وقتی اما کردغ نگاهش باتعجب اي لحظه پيمان

 "!باشيد خوش. بود خواهد حواسم. برو": زد او

 ".متشکرم. ماند خواهد يادم لطفت": گفت و خنديد نيز متين

 برگردانم؟ خانه به را آنها من ميخواهی... باشيد انخودت مراقب -
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 .است من با آيلين که نفهمند آنها ات بهتر -

 ".ميکنم پرت را حواسشان صبح تا شده اگر. برو": گفت و داد تکان را سرش پيمان

 "دارد؟ نامزد آيلين که ميدانی": گفت و کرد صدايش پيمان ولی برد؛ افتادکه راه متين

 ".ندارم نامزدش به کاري": گفت. نداد بروز چيزي اما پيچيد؛ خود به درونش در متين

 ".بدانی نداري، خبر اگر خواستم. نشو ناراحت": گفت کرد نگاهش باز پيمان

 .دانم می -

 "!باش مراقب خيلی...است عزيز خيلی برايم آيلين": گفت داشت، نيز تهديد بوي که لحنی با بعد زد لبخندي پيمان

 ".متشکرم. حتما": گفت و. کرد نگاهش يناناطم با متنی

 :گفت و آمد جلو. گرديد نمودار نيز خودش بعد، اي لحظه و پيچيد ها پله در دوباره متين عجول قدمهاي صداي

 ".بياييد"

 "کجا؟": پرسيد و برگشت تعجب با آيليم

 .ميگويم بعد بياييد -

 ...اما -

 .برد پايين به خود اب و گرفت را يش بازو و نداد اعتراض فرصت متين

 .کنيد عجله. نداريم وقت -

  

 .کرد باز برايش را در و پوشيد هم را خود تويالپ. داد دستش به را کيفش و انداخت دوشش بر را آيلين تويالپ

 ".ام نگفته ها بچه به من است؟ شده چه کجا؟": پرسيد حيرت با همچنان آيلين

 "برويد؟ اينجا از خواستيد نمی مگر. کنيم تفريح کمی صدا و سر بی ميرويم": گفت و خنديد رويش به متين

 ...اما چرا؛ -

 .دارد را دخترها هواي پيمان. بياييد. ندارد اما -

 "ميرويم؟ کجا بگوييد خواهيد نمی": پرسيد. دويد می ماشين سوي به داشت همراهش ولی بود؛ شده گيج آيلين
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 ".برج پاي رويم می": گفت سرخوشی با و کرد او به نگاهی نيم متين

 "!من خداي": گفت و کشيد فريادي شادي از آيلين

 !هستم من پاپانوئل امشب -

 ".خندند می من به لباسها اين با اما... است درست الکام": گفت و خنديد

 مفيد ديگران براي هميشه که شما دارد؟ عيبی چه خوب": گفت و کرد برانداز دوباره شبش لباس در را او متين

 ".باشيد هم بار اين يد،هست

 و بود او کنار امشب آمين فرشته اينکه مثل. بود روشن و چراغانی جا همه. کرد نگاه بيرون به لذت با و خنديد او

 چيز يکدفعه... صورت آن در. بود طور اين هميشه کاش اي. بداند شده، برآورده بخواهد، چه هر ميتوانست ايلين

 "خنديد؟ می چرا": پرسيد متين. انداخت اش خنده به آورد هجوم ذهنش به داشت، آرزو که زيادي بسيار هاي

 ".هستم شانس روي امشب":گفت و کرد نگاهش

 .بگذرانيد حسرت با را آخر کريسمس اين است حيف. باشد طور اين واقعا اميدوارم -

 پارک را ماشين متين نتيجه، در. بروند جلوتر اتومبيل با معينی حد از توانستند نمی آنها بودو بسته را خيابان پليس

 هم را خود جيبهاي. کرد پنهان اتومبيل صندلی زير و گرفت دستش از را آيلين کيف متين شدند پياده هردو و کرد

 "نداريد؟ خودتان با که گرانقيمتی چيز": پرسيد. ريخت داشبورت در و کرد يالخ

 لباسش زير در را آن. کرد نمی جدا ازخود وقت هيچ را آن اما رفت؛ مادرش اهدايی الط گردنبند سوي به دستش

 .افتاد راه به او کنار خندان لبی با. انداخت لرز به را آيلين هيجان، و سرما. داد تکان را سرش و کرد پنهان

 او اما. ميشد کشيده زمين روي. انداخت لباسش دامن به نگاهی. بود ودال گل و خيس بود، باريده که برفی از زمين

 می جلوتر نکند؟هرچه استفاده آن از چرا بود، گذاشته اختيارش در را فرصت اين متين که الحا. نکرد ان به توجهی

 بيشتري شدت با قلبش و ميشد بيشتر لحظه به لحظه هيجانش. شد می بيشتر جمعيت ازدحام و موزيک صداي رفتند،

 را مردم آيلين. زد جمعيت به را او و خود جمع، حواس با و کشيد خود سوي به بيشتر را او متين. تپيد می شادي از

 بزرگ فلزي هاي بشکه در کنار و گوشه. بودند مشغول کاري به خود براي دسته به دسته که ميديد خندان و شاد

 می الاستقب وجودشان تمام با نيز کلال گرماي از چه گر. کردند می گرم را خود آن با و بودند کرده درست آتش
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 رسيدن براي و خنديد هيجان با آيلين. باشند امان در سرما گزند از تا ايستدند جمعيت ميان جايی خرهالبا. کردند

 فرياد ميخواهد دلش آدم. بودم نديده کريسمس براي را اشتياقی چنين الح به تا": زد فرياد متين، گوش به صدايش

 ".بزند

 !بزن خوب -

  

 آمده جا همين به اول از کاش اي. بکنم هم را کار اين که نيست يدبع بمانم، زياد اگر": گفت و خنديد سرمستانه او

 ".جاست اين واقعی جشن. بوديم

 داري؟ دوست را اينجا -

 .دارد هيجان خيلی. بله. ميماند مکاره بازار مثل -

 .است سردت": گفت و خنديد. لرزد می اش چانه سرما از که ميديد متين. بود شده سرخ هيجان و سرما از صورتش

 ".لرزد می ات چانه

 ".نيست مهم": گفت و خنديد هم او

 دور هم دست در دست زنان و مردان. برگرداند صدا سوي به را نگاهش و نمود کنجکاو را او ويولون وحشی صداي

 با و گرفت ر دستش. شد نگاهش مسير متوجه متين. رقصيدند می ويولون تند موزيک با و بودند زده حلقه آتشی

 .کشيد آنها سوي به يبلند قدمهاي

 .شويم گرم کمی برويم بيا -

 جمع به و شکافت را حلقه متين ديد وقتی. شد همراهش شود، گرم تا برد می آتش سوي را او اينکه الخي به آيلين

 "...ميکنی؟ چه": پرسيد تعجب با پيوست،

 ".ميشويم گرم": گفت و خنديد رويش به متين. ندادند او به اعتراض فرصت و پذيرفتند خوشی با را دو هر جمعيت

 .ميکرد بيرون. بود دويده وجودش در که را سرمايی و ميشد گرم آنها پريدنهاي پايين و البابا آيلين. بود او با حق

 نيز متين وجود به را گرما دستانش از که بود شده گرم قدر آن بدنش و بود گرفته گر درون گرماي از صورتش

 .کرد می منتقل
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 پاشنه کفشهاي در پايش انگشتان و بودند افتاده نفس نفس به. کرد جدا حلقه از را خودشان و گرفت را متين دست

 جمعيت ميان دوباره را شان کرده عرق و خيس تن متين. بود راضی اما. بود شده حس بی و بسته يخ زيبايش و دار

 هيجان نيز آسمان ديدن وقت آن ميشد دوازده ساعت ديگر دقايقی تا. بکشد گوشتی ديوار را خودشان دور تا کشيد

 عيد، صبح ينال": گفت. نمود می بارش به شروع که کرد آسمان به نگاهی هم متين. آورد می بهوجود را ديگري

 ".ببينی برفی سراسر شهر يک "اسکروچ" يک مثل و کنی باز را پنجره ميتوانی. بود خواهد يالع خيلی

 شب من او، فالبرخ اما برد؛ خواهم لذت صبح اين ديدن از اسکروچ مثل مه من": گفت شور و شر پر سري با آيلين

 ".ام نگذرانده جهنمی

 .مالخوشح -

 را گردن الش. نداشت او از کمی دست هم متين خود. بود نموده بامزه را اش چهره اش بينی نوک و ها گونه سرخی

 هيچ و بود لذت غرق لحظات اين گذراندن از آيلين. نخورد خيسش تن به سرما تا بود پيچيده گردنش دور محکم

 دست به دستکش اما سوزاند؛ می را پوست هوا سوز. است متين دستان ميان در هنوز دستانش که نبود متوجه

 و البا همه آن با آيلين موهاي. بود نيز راضی و الخوشح بلکه نبود، ناراحت تنها نه وضعيت اين از گويی و نداشت

 تابی بی متوجه باز. کند جمع را انها تا آورد در متين دست از را دستش. بود ريخته اش انهش و سر بر پريدن پايين

 نمی که بود برپا آشوبی دلش در. فشرد دستانش سرماي ميان در را او دست متين و نشد دستانش گرفتن براي متين

 را ايلين چهره متين نگاه و ريستنگ می خندان و شاد مردم به آيلين درخشان چشمان. دارد نگه آرام را آن توانست

 .خودشان مقاصد پی در ميکردند؛ استفاده فرصت از داشتند دو هر. کاويد می

  

 به بيشتر را سرما و بود چسبيده جانش به بيشتر نازکش لباس. دويد می آيلين جان و تن به دوباره داشت سرما

 بار اولين براي آيلين گرفت، قرار دوازده عدد يرو شهرداري ساعت هاي عقربه وقتی خرهالبا. ميکرد منتقل بدنش

 و برخاست هوا به که بود شادي غريو و فرياد. ماند می خاطرش به عمر آخر تا که بود اي صحنه شاهد نزديک از

 به شادي با مردم. رنگی به و شکلی به لحظه هر. پرداختند نمايی خود به آسمان در بازي آتش هاي گلوله فاصلهالب

 چنين آوردن ياد به از اي لحظه براي آيلين. بوسيدند می را همديگر نو الس تحويل رسم به و پريدند یم هم آغوش
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 گفتن با و برگشت سويش به بود، ايستاده کنارشان که جوانی وقتی. کرد گم را پايش و دست رسمی

Christmas Merry !با و چسباند متين به را خود اختيار بی ببوسد، و بگيرد را او تا کرد دراز را دستش 

 جوانک. ندارند امر اين به تمايلی که داد نشان و کرد حايل وي دور را دستاش متين. کشيد کنار او از را خود هراس

 "کنند؟ می بار چند را کار يک": گفت متين و کرد نگاهشان تعجب با رسيد، می نظر به مست نيز اندکی که

 "...که من اما": گفت بيشتر حيرت با جوان مرد

 ".کرديم روبوسی هم با بتار يک! رفيق نبود حواست. چرا": گفت خاطر اطمينان با متين

 فاصله دو آن از ناباوري با که جوان به داشت، لب بر که لبخندي با آيلين. نرسيد اي نتيجه به و کرد فکر کمی جوان

 به توجه بدون مردم. کرد اي رفهس جانب به حق متين و کرد رها هوا در را اش خنده شليک. کرد نگاه گرفت می

 وابسته هم به را آنها همه خيابان در خوشی ساعت چن. کردند می پايکوبی بوسيدند می را همديگر غريبه يا آشنا

 هم به را نو الس رسيدن لبخند، با نيز متين و آيلين. نداشت توجهی کسی به کسی. بود نموده وستn هم با و کرده

 خوشم هم من. است اي بامزه رسم چه": گفت متين شنيد که کرد می تماشا را ديگران داشت آيلين. گفتند تبريک

 ".آمد

 ! "christmas Merry! me kiss Somebody": گفت بلندي نسبتا صداي با بعد

 به است غريبه يک هم او گويی توجه، بی و کرد نگاه او به چشم گوشه از متين. برگشت سويش به تعجب با آيلين

 هم او اما بودغ شده شيطنت اين از او منظور متوجه. برگشت خنده به تعجب از آيلين چهره تالح. داد امهاد فريادش

 "!شود خسته تا بزند داد قدر آن بگذار": کرد فکر. اورد نمی خود روي به

 شد نم باورش آيلين. رفت می ترالبا و ترالبا متين صداي لحظه هر و نداشت تجهی او فرياد به شلوغی آن در کسی

 می بلندتر مردم، توجهی بی و او فرياد هر با که هايش خنده ميان و تعجب الکم در اما بکند؛ کاري چنين بتواند متين

 الدو تقريبا و آمده در چشمانش از اشک. نيست آمدن کوتاه به حاظر متی که ميديد آورد، می درد به را او دل و شد

 فرياد نيز او که يالح در. آيد می آنها سوي به اسپورت لباس سنگين بسيار آرايشی با جوانی دختر ديد که بود مانده

I*m comming :می زند 

 خود از را آيلين متين، صورت ديدن ايستاد، شان مقابل در جوان دختر وقتی. شد قطع دختر ديدن با متين فرياد
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 اطرافشان در که مردمی مثل جوان دختر. کرد بيخود

 و انداخت آيلين سوي به نگاهی متين. نبود ميکرد، داشت که کاري متوجه الاص الاحتما و بود مست چرخيدند، می

 :گفت و کرد دختر به رو. فشرد تر محکم را او دست

Bye ! chritmas Merry .از که را آيلين و نمود گرد عقب است، نيفتاده غتفاقی الاص اينکه مثل بعد 

 خنده به هم خودش بعد، ا لحظه. کشيد خود الدنب کند، کنترل ار خودش توانست نمی و بود شده کبود خنده شدت

 ".برگرديم بايد. ديگر است بس": گفت ريخت می اشک خنده از همچنان که آيلين به آمد جا به که شالحخ. افتاد

  

 را ود جلوي توانست زحمت به آيلين ماشين به رسيدن تا. کند فتالمخ او با که خواست می نه توانست می نه آيلين

 ماشين کنار. نکند فکر اند، گذاشته سر پشت آنچه به که ميکرد شالت بايد کار اين براي. نخندد طور ان تا بگيرد

 به نگاهش خيابان روشنايی در. کرد پاک را صورتش اش، زده يخ دستان با و کشيد عميقی نفس و ايستاد ، متين

 با بود، شده حس بی سرما از که بدنی با او و کرد باز برايش ار در متين. بود شده کثيف زانو تا تقريبا. افتاد لباسش

 محض به متين. بود سرد بيرون از بيشتر ماشين داخل هواي. نکند کثيف را صندلی تا نشست صندلی روي احتياط

 چشمانش هنوز کردکه نگاه آيلين به. نمود تنظيم حداکثر روي را آن درجه و کرد روشن را ماشين بخاري نشستن،

 در. کند رگم را آنها کرد سعی و گرفت دهان جلوي را سرمايش از شده خشک دستان آيلين. درخشيد می خنده از

 چرا که گرفت خشم خود به آنها ديدن با. اند شده سرخ آيلين دستهاي حکه ديد متين. لرزيد می سرما از ،الح همان

 ".بده من به را دستت. کن صبر": گفت. است نبوده سرما به حواسش

 سردت نگفتی چرا": گفت و داد ماساژ را دستانش. گرفت ماشين بخاري جلوي خود دستان ميان در را ايلين دستان

 ".اند شده حس بی حتما. است شده

 ".ندارد عيب. داشت را خوشی همه اين ارزش. پاهايم اندازه به نه": گفت و خنديد لرزانش فک با

 ".نداشت را خوردن ماسر ارزش اتفاقا نه": گفت ناراحتی با متين

 پيش کم خيلی! ارزيد می هم خوردگی سرما يک به حتی کريسمس شب تفريح او، نظر از. نبود موافق او با ايلين اما

 نظر به کرده ورم و سرخ. انداخت ها آن به نگاهی و کشيد جلو را پاهايش. باشد خوش حد اين به بتواند که امد می
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 تکان را ها آن توانست و شد گرم دستانش وقتی کم کم. فهميد می را شاندرد فقط. کرد نمی حسشان. رسيد می

 از. داد تکان سري آنها دين با متين. آورد البا را ها آن التق با کرد باز را هايش کفش بند. رفت پاهايش سراغ دهد،

 می نگاهش که متين هب. پرداخت پاهايش ماساژ به خود آيلين. پيچيد او پاهاي دور و آورد در را الش گردنش، دور

 ".شوم می گرم نالا. نيست چيزي": گفت کرد،

 "شوي؟ گرم تا بخوريم چيزي برويم خواهی می": پرسيد و گرفت پايش انگشتان از را نگاهش متين

 .نفهمند دخترها تا برگرديم پيمان خانه به مراسم، شدن تمام از قبل باد. برويم است بهتر نه -

 ديگر آيلين که بود شده گرم قدر آن ماشين داخل هواي بعد کمی. آورد در حرت به را ينماش او، آوري ياد با متين

 نيم متين. کردند می درد دستش، انگشتان ماساژ زير و ميکرد گزگز پايش انگشتان اما کرد؛ نمی گرما احساس

 "شدي؟ گرم": پرسيد و کرد او به نگاهی

 دوباره کاش اي. متشکرم خيلی متين گذشت خوش خيلی من هب امشب... متشکرم. حسابی": گفت لبخند با آيلين

 ".شد می عيد

 به ربطی اين و باشی شاد توانی می بخواهی تو که موقع هر گذراند؟ خوش ها عيد بايد مگر": گفت لبخند با نيز متين

 ".ندارد عيد

 به هميشه را هاالس اين تمام خورم می تاسف. توست با حق": گفت و داد تکان او حرف تاييد نشانه به را سرش آيلين

 "...دارد وجود خوشيهايی چه که دانستم می اينها از زودتر اگر. کردم سپري تکراري و صورت يک

 همه اين از بعد که برسند چيزهايی به است ممکن باز بيابد، ادامه حرف اين اگر که زد حدس نيز متين و کرد سکوت

 ".نخورد درد به لباست ديگر ميکنم فکر": گفت او لباس به نگاهی با بنابراين. کنند فکر آنها به بود حيف خوشی

  

 خبري اش يالپرتق خوش رنگ آن از ديگر. بود کثيف و خشک نيمه که انداخت لباسش دامن به نگاهی نيز آيلين

 الش اما... ميشود درست حتما. بدهم لباسشويی يک به بايد. نيست مهم":گفت و خنديد. نداشت تاسفی اما نبود؛

 "...تو گردن

 "...بار اين و کردم خراب را پيرهنت بار آن. ام شده تو هاي لباس قاتل من اينکه مثل": گفت و خنديد باز
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 ".گرفتم نو پيراهن يک پيراهنم عوض در ولی": گفت و زد رويش به لبخندي متين

 .گيرم می تازه گردن الش يک برايت هم بار اين. بله -

 !کنینمي را کار اين تو نه -

 چرا؟ -

 حيف. است استفاده قابل هنوز مالش. بخري نو الش برايم جايش به تو که دهم نمی تو به را مالش بار اين من چون -

 .بيندازم دور را آن است

 .کردم کثيفش و يدمالم پايم به را آن من اما -

 .شود می تميز شستن با. نيست مهم -

 .شويم می براي را آن من پس. باشد -

 ".دهم می لباسشويی به کثيفم لباسهاي با فردا. خواهد نمی": گفت. کرد نوازش را او نگاهش با و رگشتب متين

 !بدهی را پولش بايد خودت. داري دوست که طور هر. باشد -

 را او کريسمس هديه آن داخل از و کشيد بيرون صندلی زير از را کيفش. انداخت اش هديه ياد به را او خريد، فکر

 "!مبارک کريسمس": گفت و داد دستش به را آن .اورد در

 "!خوبی تو چقدر بگيري؟ هديه هم من براي که بود مانده يادت": گفت و درخشيد شادي و حيرت از متين چشمان

 .گيرم می هديه دوستانم همه براي من -

 بسته لبخندي با. کرد توقف و کشيد خيابان گوشه را ماشين متين اما نداشتند، پيمان خانه به رسيدن تا راهی اينکه با

 "!دارم فرقی بقيه با نکنم فکر اينکه براي شکن دندان جواب گيک: گفت و گرفت را

 ".نشدم منظورت متوجه من. ببخشيد": گفت و کرد نگاهش تعجب با آيلين

 ".نيست مهم": گفت و اندخت البا را اش شانه

 .زد لبخندي ديدنش با و کرد باز را بسته

 .کردي لطف. است قشنگ یخيل. متشکرم -

 من به اين خاطر به شاي. دارم می نگه را آن خاص موقعيتهاي براي": داد ادامه و کرد نگاه درخشانش چشمان به
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 "!شود توجه

 "!نکردي؟ فراموش که را پيش ربع يک. هستی توجه مورد هم طوري همين تو": گفت و خنديد آيلين

 "!خورد نمی ما تور به که حسابی آدم": گفت و ديدخن مست، نيمه دختر آوردن ياد به از متين

 ".شد دير. برويم خوب": گفت و خنديد هم آيلين. گذات اش جعبه در و کرد تا خنده با را کراوات

 "خواهی؟ نمی کريسمس هديه تو": پرسيد نوازي گوش صداي با و کرد نگاهش متين

 .بخواهی هديه کسی از است زشت -

 نيست؟ طور اين. خواهد می دلت تو اما -

  

 خواهم متشکر بگيرم هديه اگر": داد جواب او. بود ايرانی دختر يک هنوز آيلين داشت، را انتظارش که طور همان

 هيچ. است کافی برايم همان. ام گرفته هم نشدنی فراموش هديه يک امشب من چون. ندارم را انتظارش اما بود؛

 .دکر نمی الخوشح اندازه اين به را من اي هديه

 .کرد الخوشح ميتوان راحت خيلی را تو تريب اين به -

 .ارزش کم ظاهرا و کوچک حتی. ميشوم الخوشح باشدف دل ته از که چيزي هر از من. حتما. بله -

 ".ميداند او کالم را خودش الحا جمشيد که هست هم دليل همين به": گفت خود با متين

 .ديد کوچک جعبه يک آيلين. کرد باز او صورت مقابل در را دستش وقتی. آورد در چيزي داشبورت از و شد خم

 ".ببينم را تو امشب بتوانم که داشتم شک گرچه. بودم تو ياد کريسمس خريد براي من": گفت متين

 "نکنم؟ بازش الحا که دارد عيبی": گفت و گرفت او از را جعبه تشکري بل آيلين

 "چرا؟ ولی نه؛": گفت و کرد نگاهش تعجب با متين

 .است بيشتر موقع آن لذتش. کنم باز تنهايی در را هايم هديه دارم دوست هميشه -

 .گرفت او زيباي چشمان از ر نگاهش و داد تکان را سرش متين

 وضع. گذاشت دستش کنار و گرفت آيلين از را الش او. نرسيد جايی به متين گردن الش شستن براي آيلين اصرار

 تا خواست او از متين. رفتن الح در مهمانها و بود شده تمام مهمانی. نبود مراسم رد شدن وارد براي مناسب لباسش



 

 
147 

 او از تشکر براي و شد پياده ماشين از ديد، در جلوي را پيمان وقتی آيلين. کند صدا را دخترها تا بماند ماشين در

 را او دست و داد تکان را اش گولهزن متين، روي به اي خنده با. داشت تن بر را نوئلش پاپا لباس هنوز پيمان. رفت

 :گرفت

Merry Christmas 

 گوي جفت يک و کرد اش کيسه در دست پيمان. گفت تبريک او به را کريسمس و فشرد را او دست نيز آيلين

 .داد او دست به را چينی زيباي

 درد به هم و ميخورد دست در بازي و اعصاب تمدد درد به هم. است کاره چند. ام خريده تو براي مخصوص را اين -

 !نفهم زبان آدمهاي سر شکستن

 "گذشت؟ خوش": پرسيد پيمان. داد هم را او هديه و خنديد آيلين

 ".بودم نرفته مراسم نوع اين به القب چرا که خورد خواهم حسرت عمر آخر تا": گفت حسرت با

 تو. بود يالخ اينجا امشب جايت. ستيده راضی دو هر که بوديد جايی مالخوشح اما ميرويد؛ کجا نگفت من به متين -

 .شدي بدهکار من به کريسمس يک

 ...که ها بچه. مرسی. حتما -

 .هستند کجا نفهميدند که بود گرم مختلف چيزهاي به سرشان قدر آن نترس -

 .پيمان متشکرم هم باز -

 .بود نشده او نبودنِ متوجه سیک. بود پيمان با حق. افتادند راه به خانه طرف به نيلوفر، و سودابه و متين همراه

 از دخترها درآمد، حمام از وقتی. کرد در به تن از گرم آب با را سرما و خستگی و رفت حمام به همه از آخر شب،

 که بود اين به کردن فکر ميکرد، بيشتر را خواب اين لذت آنچه. بودند رفته خواب اتاق به او از زودتر خستگی زور

  تا گذاشت قوي شوينده مايع در را لباسش دامن. بخوابند ها ساعت راحت، الخي با وانندت می و است تعطيل فردا

  

 .نشدند او کثيف لباس متوجه حتی که بودند مشغول ديگر چيزهاي به چنان آن ها بچه. برود بين از لباسش لک شايد

 باز را جعبه و نمود جمع را دشخو کاناپه گوشه در اي گربه مثل. رفت متين هديه سراغ رختخواب به رفتن از قبل
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 و گرفت دستش کف در را آن لبخندي با. ديد الط کوچک و ظريف بسيار گردنبند يک تعجب، الکم در. کرد

 Bell کلمه که ديد شادي عين در و تعجب با برگرداند، را آن. بود ايران نقشه شکل به کالپ يک. کرد تماشايش

 را آن. بود داده سفارش الاحتما کد؟ تهيه چيزي چنين بود توانسته چطور. گرفت اش خنده. است شده حک آن روي

 .آمد خوشش آن از. درخشيد می و بود نشسته زيبايی به سپيدش پوست روي. ايستاد آينه جلوي و انداخت گردن به

 مشيدج پيش الس. افتاد گذشته الس دو ياد باز رفت، رختخواب به وقتی. ميکرد تشکر متين از دوباره حتما بايد

 .بود گرفت زيبا انگشتر يک برايش

 ...جمشيد... خدايا آه -

 .آمد سراغش که بود عصر بعد،موقع روز. نگذشت او کار اين از راحتی اين به جمشيد بود، کرده فکر آنچه فالبرخ

 ".برويم بيرون بيا": بود گفته فقط حرفی هيچ بدون. رسيد می نظر به حوصله بی و بود گرفته اش چهره

 .کرد می رانندگی اش هميشگی خونسردي با جمشيد. شد آماده و پوشيد لباس که کرد نگاهش ناراحتی با بهسودا

 "گذشت؟ خوش ديشب": پرسيد. کند نگاهش اينکه بدون

 کردم آرزو. بله": گفت. بدهد بروز را اش شادي توانست نمی اما شد؛ لذت غرق گذشته، شب يادآوري از باز آيلين

 ".بودي هم تو کاش اي که

 اشتباه بودند، ديده تدارک همه آن مادرم و پدر وقتی ضمن در. بود نکرده دعوت را من کسی": گفت تمسخر با او

 ".بروم مهمانی يک به که بود

 پرسی نمی گتو: داد ادامه جمشيد. کرد سکوت ولی ميزند؛ او به جمشيد را ها کنايه و نيش اين که دانست می آيلين

 "کرديم؟ چه ما که

 نه؟ يا کرديد پياده را هالس هر برنامه بدانم که دارم دوست چرا -

 است؟ مهم برايت -

 چيست؟ منظورت -

 ".ريخت هم به خانه در را چيز همه تو نيامدن": گفت و انداخت البا اي شانه او

 "چرا؟": پرسيد بغض و ناراحتی با
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 چرا؟ بپرسی و بنشينی اينجا راحتی اين به نیتوا می چطور. ميکنم شک تو شعور در ها وقت بعضی آيلين... چرا؟ -

 خودم براي توانم نمی من ام؟ کرده چه مگر چرا؟": گفت. دوخت چشم مقابلش به و برگرفت او از را نگاهش آيلين

 ".است شده مهم اينقدر شما خانه در من وجود الحا تا کی از ضمن در باشم؟ آزاد را شب يک

 ".هستی راال مثل من مادر و پدر براي تو نبودي؟ مهم تو اي؟ نبوده مهم! یانصاف بی خسلی": گفت خشم با جمشيد

 .بودم بگويی است بهتر -

 قدر اين را تو که شده ات زندگی وارد کسی چه نميدانم. اي زده چيز همه به پا پشت تو. بودي. توست با حق آره -

 .است کرده عوض

 را شب يک اگر ام؟ شده عوض ميکنی فکر که ام کرده چه.ودمب هاالس که هستم سابق يال همان. ام نشده عوض من -

 .باشم شده عوض که نميشود دليل ام، گذرانده خودم ميل به

  

 که آدمی نالف مهمانی خاطر به و کردي رها خود الح به را ام خانواده و من تو. است دليل بهترين اين اتفاقا چرا -

 شده، پيدا شما زندگی در اش کله و سر يکدفعه که يکی همراه ، شده پيدايش کجا از و است کسی چه نيست معلوم

 حق در احترامی بی چه تو کار اين که نکردي فکر اين به که يالح در. اي گذرانده خوش خودت براي و افتادي را

 .هستند عصبانی دستت از مادرم و پدر. است ها تر بزرگ

 توبيخها اين مستحق که است نزده سر من از اشتباهی هيچ خودم نظر به. نرو تند قدر اين ميکنم خواهش جمشيد -

 .باشند داشته خوبی شب آنها که ام گذرانده ديگري جاي در را عيدم شب عم و هالخ خاطر به من. باشم

 ...تو که است مادرم با حق. اي شده خودسر خيسلی تو. نزن مضحک حرفهاي آنها؟ خاطر به -

 از قدر آن مدت اين در. نميشوم ناراحت من است؟ گفته چه ام باره در هالخ. خوردي را حرفت چرا. بگو چی؟ که -

 پيش را من هاالس اين تمام در که باشد مهربانی سوناي هالخ همان هالخ اين نميشود باورم که ام شنيده حرف هالخ

 شده عوض که کسی آن جمشيد؟ بفهمی نميخواهی چرا. بدهد آزار را من خانواده از دوري نگذاشته و داشته نگه خود

 هم به را چيز همه که بود تو جانب از اشتباده. دارم دوستشان هم هنوز من خدا به. هستند تو خانواده.نيستم من ،

 .ريختی
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 درستش چطور که ميدانم هم خودم و ريختم هم به را چيز همه من ترسيدي؟ می چه از. هستی ترسو آدم يک تو -

 داري من، از حمايت عوض در تو. کردي می قبول را حرفم بايد پس ستادم،اي چيز همه پاي که گفتم وقتی. کنم

 به را غريبه مر يک پاي راحت خيلی که نيستی ديگران مثل تو. ميکنی نابود ايم، کرده درست الحا تا که الر هرچه

 بيايد؟ ات خانه به مردک آن دادي اجازه چطور. کنی باز ات خانه

 "آوردي؟ در را انگشترت چرا": پرسيد گلويش در نهفته خشمی با و کرد وا انگشتان به سريعی نگاه جمشيد

 آن در تنها من ضمن در! ايران. اينجا نه حداقل. نيست الحا براي آن که گفتم تو به. ميدانی خوب را دليلش خودت -

 دوست کس هر با ندآزاد نيلوفر و سودابه. کنم کنترل را آمدها و رفت خوم خواسته به بنا کمه نميکنم زندگی خانه

 .کنند آمد و رفت دارند

 ميرود؟ آيدو می آنجا به آنها خاطر به مرد آن که کنم باور يعنی -

 تو با هاالس. ميشناسی خوب را من خودت تو. نکن اذيتم. جمشيد خدا به را تو": گفت فگیالوک ناراحتی با آيلين

 خدا رضاي محض. هستم باري و بند بی آدم من کنی فکر که بدهی اجازه خودت به ميتوانی چطور. ام کرده زندگی

 .نکن نگاه مردم به ظن سوء بيا شده که هم بار يک براي

 نميگردي؟ بر خانه به چرا ميگويی راست اگر -

 بينی می داري خوب خودت تو جمشيد؟ کنی فکر اين به نهالعاق نميخواهی چرا. هميشگی حرف همان که هم باز -

 رفته يادت اگر.  برگردم آنجا به دوباره خواهی می وقت آن. بسازيم هم با توانيم نمی الاص عمو و هالخ و من که

 .گفت چه من به آخر بار هالخ که کنم فراموش نميتوانم من است،

 آن واقعا اگر ضمن در. ميزديد حرف داشنتيد هم با او و تو. ميکنی بزرگ را چيز همه قدر اين چرا تو گفت؟ چه -

 برنجی؟ دستش از بايد چرا داري، دوستش نیميک ادعا که قدر

 وجودم اگر گفتم؟. نگفتم چيزي که من تاره. است خارج آدمی هر ظرفيت از که ميزند حرفهايی گاهی اينکه براي -

 .شود ناراحت بايد چرا پس. ميکشم کنار چشمانش جلوي از را خودم خوب ميکند، ناراحت را او

 .ميروي ها غريبه مهمانی به و ميکنی رد را دعوتش و مهمانی تو اينکه براي -
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 خوب را او که من نداد؟ خبر من به خودش چرا بود طور اين اگر باشم؟ آنجا ديشب من ميخواست او جدا -

 نگفت؟ من به چيزي چرا بپرسم، را شالح بودم گرفته تماس پيش روز دو. ميشناسم

 .نيستی غريبه اينکه براي -

 تقصير چيز هه ؟ جمشيد چيستالاص ميدانی. بودم غريبه کاش اي! نيستم غريبه. بله": گفت پوزخندي با آيلين

 باعث تو. بودم راضی و خوشبخت شما پيش من انداختی؟ روزش اين به که داشت ايرادي چه من زندگی. توست

 مثل چيز همه رهدوبا بدانم اگر هم نالا خدا به. داشتم دوستشان من. بخورد هم به ات خانواده و من ميانه که شدي

 الس سه مثل برميگردم ميشود، قديم

 به را چيز همه بخواهم که هستم مديون اينها از بيشتر را عمو و هالخ به من. ميدهم ادامه آنجا در را ام زندگی يش

 ورهرط. هستم موافق هم او با. هستم او مثل يکی هم من. ميترسد چه از هالخ نميدانم. بزنم آن به پا پشت بريزمو هم

 ميدانی الاص. هستم رفتارها اين مستحق وقت آن نکردم، عمل من اگر بگويد، را اش خواسته او. ميکنم رفتار بخواهد

 هم تو از بخواهد، هالخ اگر خدا به دارند، دوست را تو هم آنها داريو دوست را آنها چقدر که ميدانم چچون جمشيد؟

 ".ميکشم دست

 هوا به سر پشت ماشينهاي بوق صداي. نمود متوقف خيابان وسط را ماشی گذاشت ترمز روي پا زده وحشت جمشيد

 که بود عصبانی دستشان از قدر آن. برگرداند او از را نگاهش آيلين. کرد نگاعش ترس و تعجب با او اما برخاست؛

 به را ماشين تا واداشت را جمشيد سر، پشت ماشينهاي صداي. نبود ناراحت است، زده او به را حرفی چنين اينکه از

 نزد؛ حرفی هيچ مرکزي، پارک به رسيدن تا. دوخت را جمشيد دهان آيلين، حرف وحشت و شوک. درآورد حرکت

 "نه؟ مگر زدي، عصبانيت روي از را حرف اين": پرسيد زير، به سر طور همان کردند، متوقف آنجا در وقتی اما

 ".آره": کرد زمزمه. نکرد نگاهش نيز آيلين

 "نبود؟ جدي پس": گفت و برگشت رويش به لبخندي با. فتگر جان جمشيد

 نگه را عم هالخ احترام ميخواهی نميخواهی؟ را اين مگر خودت تو. بود جدي الکام اتفاقا چرا": گفت سردي به آيلين

 در دستشان از را تو من ترسند می. ميخواهند را اين عمو و هالخ هست؟ هم ديگري ه را اين جز چطور؟. دارم
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 ".رمبياو

 من. کند حرکت سابق الرو به چيز همه نميگذاري چرا... جمشيد": پرسيد آرامی به و داد بيرون سنگينی به را نفسش

 به طوري اين باشيم؟ شوهر و زن که داري اصراري چه. باشيم هم براي خوبی برادر و خواهر قديم مثل ميتوانيم تو

 ".راضی آن از همه و بود خواهد همه نفع

 تو دارم؟ دوستت چقدر که بگويم تو به بايد بار هر من. نزن را حرف ان يال ميکنم خواهش": گفت سيمهسرا جمشيد

 فکر به تو. بود خواهم ناراضی. ميان اين در من اما باشد؛ درست شايد تو حرف اين. نبودي خواهر من براي هم اول از

 ".من جز ستی، همه

 که وقتی داد، نشان را خود صدايش در بغض. بود گرفته اش يهگر. داد تکان سر آشفتگی و سردرگمی با آيلين

 بکنم؟ بايد چه تو با من ميخواهی؟ چه من از نميدانی هم خودت حتی تو هستی؟ من فکر به واقعا تو چی؟ تو ":گفت

 شتهندا انتظاري من از اينجا در گفتم تو به من. بماند باقی طور همين چيز همه بگذار الفع. جمشيد ميکنم خواهش

 .ميکنی خسته را من داري خدا به. شود روشن چيز همه تکليف آنجا در بگذار. برگردم ايران به ميخواهم من. باش

  من به قدر اين داري، دوستم ميکنی، ادعا که طور همان واقعا اگر. کن رحم من به.  کنم تحمل ديگر نميتوانم من

  

  

 رفتار تو خواسته به را الس چند اين شدم راضی هم من داريد، رضايت امر اين به مادرم و پدر و تو چون. نياور فشار

 زير را محبتهايشان تمام توانم نمی من. بيا کنار هم عمو و هالخ با. جمشيد ميکنم خواهش. نميشود ديگر اما ام؛ کرده

 ".ميکنم خواهش. کن فکر هم من به. کنم رفتار آنها ميل فالبرخ و بگذارم پا

 .کرد صدايش جمشيد. شد پياده ماشين از کند، نگاهش و برگرداند سر کهاين بون طور همان

 ميروي؟ کجا -

 بعد روز چند. نيستم خوبی وضعيت در من جمشيد": داد پاسخ درخشيدند، می اشک از که چشمانی با و شد خم

 ".بگذار راحتم. باشم داشته کار اين براي توانی بگذار. دارم دفاعيه

 او تا گذاشت. داد می دست از را توانش و ميشد رام هميشه او اشکهاي ديدن با جمشيد. ودنب ديگري حرف به نيازي
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 سوي به الاحتما و گرفت تاکسی خود براي آيلين جمشيد، چشمان مقابل در. برود خيابان سوي آن به و ببندد را در

 .برگشت خانه

 .بود ايستاده گرفته اي چهره با سرش يالبا سودابه. شد بيدار خواب از سودابه صداي با

 شوي؟ بيدار نميخواهی -

 .داد قوسی و کش بهبدنش و زد غلتی جايش در. است يدار که فهماند سودابه به داد، بيرون و کشيد که عميقی نفس

 شقيقه و کشيد صورتش به دستی. دشتو بدي سردرد چه. بنشيند تختش در تا کرد کمکش گرفتو را او دست سودابه

 سر يیالب چه ببين": گفت توبيخ با الح عين در و آرامی به نشستو تخت لبه روي کنارش ابهسود. فشرد را هايش

 "!آوردي خودت

 ".بخورم بايد مسکن يک. کند می درد سرم": گفت. سوخت می چشمانش. کرد نگاهش تلخی لبخند با. کرد باز چشم

 بکنی؟ کاري چنين خودت با تو که است اي فهتح چه جمشيد اين آخر. ترکم می نگويم، را اين اگر اما ببخشيد؛ يال -

 بزند؟ نق جانت به بود آمده باز داشت؟ را گريه همه اين ارزش واقعا

 ".بشوم راحت دستش از نميتوانم. سودي افتادم گير قیالبات بد در": گفت و داد تکان تاسف با را سرش آيلين

 بيايی؟ بر او پس از توانی نمی چطور هستی، کسی خودت براي تو توانی؟ نمی چرا -

 .بايستم ام، زده که حرفی پاي بايد. توانم نمی. است چگونه من وضع ميدانی تکه سودبی -

 کند؟ اذيتت همه اين بگذاري توانی می چطور کی؟ تا -

 هايم آمد و رفت و کارها مراقب بيشتر بايد است، حساس ها چيز اين به او ميدانم وقتی. هست هم تقصيرخودم -

 .باشم

 بود؟ گرفته گر متين خاطر به نکند ببينم": پرسيد ترديد با بعد و کرد نگاهش حوب اي لحظه دابهسو

 چيه؟ گر -

 بود؟ شده ناراحت متين امدن خاطر به که است اين منظورم. بابا ولکن... اه -

 هم به آنها هخان در را عيد شب اوضاع من نرفتن ظاهرا. بود ديگرش دليل متين. آره": گفت و داد تکان را سرش

 ".گذشتم می پيمان مهمانی آمدن خير از شود، می طور اين ميدانستم اگر. است ريخته
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 خوشی همه از را خودت خواهی می سونا هالخ خاطر به تو سرت؟ به زده! بگو پيمان به را چيزي چنين داري جرات -

 او با خواهی می چطور فردا بيايی، کنار ها چيز طور اين درباره جمشيد با نتوانی امروز بکنی؟ محروم زندگی هاي

 کنی؟ زندگی

  

  

 ".توانم نمی.  سودي است گذشته حرفها اين از کار": گفت. کشيد آهی و کرد فکر کمی سکوت در آيلين

 ...اما -

 .کند می جرينگ جرينگ سرم در صدايت. عزيزم کن تماشش الفع -

 !؟اَخی ما و به به شد الحا جمشيد. نکند درد شما دست -

 "گويی؟ می چه باز": گفت درد روي از اي خنده با

 ".کرد ترجمه را حرفها بايد هميشه تو براي. کن ولش. بابا هيچی": گفت و شد بلند سودابه

 پختم ايرانی مخصوص سوپ يک برايت. بخوريم شام برويم بيا": گفت. بيايد پايين تخت از تا گرفت را دستش بعد

 ".بشی راحت شب تا بخور، مسکن يک هم بعد .آورد می جايش سر را تالح که

 چه نداشتم، را تو من": گفت. زد اش گونه بر اي بوسه و گرفت بغل در را او. کرد نگاه او به محبت با آيلين

 "ميکردم؟

 !قبرستان کش سينه فرستدت می روزه دو. بخوي را چيزي غصه نبايد هست، وا تا اي؟ کرده گم مگر را جمشيد -

 ".بزن طعنه فقط هم تو باشد": گفت و دخندي آيلين -

 !مامانش بغل فرستادمش می عصر همان گذاشتی می اگر. بشوي آدم اينطوري شايد. است حقت - -

 خودم راحتی مجوز توانستم آمد، و رفت يک با که نيست خوب. بردار دست ها بيچاره اين سر از. سودي کن بس -

 بگيرم؟ دفاعم تا را

 را دلت! آنها نه تويی بيجاره! اي ساده چقدر تو": گفتت. آورد در خودش از شکلکی ناباوري اب و کرد نگاهش سودابه

 ".ميگذارد راحتت جمشيد که نزن صابون
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 شش فصل پايان

 کاري نبود زمال ديگر و بود امده در دستش از کار.ميکرد عصبی را او داشت کم کم دفاعيه کار استرس و اضطراب

 را وقتش تمام روز و الح اين از فرار براي.کند آماده دانشگاه در دفاع براي را خودش و دباش منتظر اينکه جز بکند

 را خود» ميانه خاور انجمن« متين قول به کارهاي در ديگر هاي بچه و دالخ با يا ميگذراند پيتر فروشی کتاب در يا

 در که ميانه خاور ي درباره ارسم سه و بيست سمينار براي را خودشان کم کم بايد ديگر طرف از.ميکرد مشغول

 و داشت فرصت تا اما ميکرد ترک بايد را آنجا زمان آن در خودش الاحتما گرچه. ميکردند آماده ميشد برپا دانشگاه

 جمشيد. بود آرام اوضاع.ميداد انجام را کارها آخرين و ميکرد تمام بود گرفته برعهده که را کارهايی بايد ميتوانست

 سعی هايش حرف با و ميگرفت تماس وقتی.بود کشيده آزارش از دست واقعا و بود داده ايشه تلفن به رضايت

 پيش الس چند به شرايط ميکرد حس آيلين ببرد بين از او در را دفاعيه استرس و بدهد دلداري را آيلين ميکرد

 ها آن واز ميگفت اش ادهخانو و جمشيد به را تشالمشک تمام چيزي از نگرانی بدون که هايی روز به. است برگشته

 آمده ديدنشان به تنها يا پيمان با ديگر بار چند کريسمس شب از بعد متين.  ميگرفت کمک کارهاش پيشبرد براي

 به هميشه که مادرش گردنبند کنار را کريسمس ي هديه گردنبند لبخندي با آيلين ديد را او وقتی بار اولين. بود

 به متين که را اي سينه گل وقتی آيلين.بود کرده تشکر او از و کشيده بيرون اسشلب زير از.بود انداخته داشت گردن

 شدت به گرچه. نزند حرفی بود گرفته متين از که اي هديه ي درباره سودابه به الاص داد ترجيح ديد بود داده سودابه

  چنين که بود منطقی که يالح در.  است خريده قيمتی گران ي هديه چنين او براي متين چرا که بود کرده تعجب

  

  

 يک شايد گفت خودش به.بپرسد او از را چيزي چنين نميخواست و نميتوانست اما. او نه باشد سودابه براي اي هديه

 به را آن اينکه از و زد او به لبخندي گردنبند ديدن با نيز متين. ايران به وي حساسيت همه اين به مربوط باشد شوخی

 را او و رفته اتاقش به آيلين بود امده آنجا به متين که هربار بعد هاي شب و شب آن. بود ردهک تشکر انداخته گردن

 نبود از نميخواست ميدهد نشان حساسيت متين به اندازه اين به جمشيد ميدانست که الحا. بود گذاشته تنها سودابه با

 . کند سوءاستفاده او
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 او به دالوخ پيمان.  بيفتد تهوع به روز آن شد باعث بودند انداخته دلش در دفاعيه روز از ها بچه که هراسی و ترس

 دليل همين به. شود رو روبه دردسر با دادگاهش جريان خاطر به که دارد وجود الاحتم اين بودند داده تذکر

 ببيند را فتالمخ هاي نشانه ترين کوچک تا بود شده تيز هايش گوش و ميچرخيد اطرافش به مدت تمام چشمانش

 جلسه که بود زمانی تا اين بتهال. شود تمام اش نابودي قيمت به ميتوانست حرکتی ترين کوچک جمشيد بودن با.

 حواسش و هوش تمام و شده جدا اطرافش از او توجه شد شروع دفاعيه کار اينکه محض به چون.بود نيافته رسميت

 بود کشيده زيادي زحمت اش نامه پايان براي. کند دفاع ممکن شکل بهترين به کارش از که بود شده معطوف اين به

 جلسه در راال و مادرش و پدر همراه جمشيد.ميشد دديوانه کن خراب را آن راحتی به است ممکن اينکه فکر از الحا و

 هاي خنده و ها نگاه با شوهرش و سونا هالخ گرچه. بود رسانده حد ترينالبا به را او اضطراب همين و بودند حاضر

 جمشيد بخاطر فقط الاحتما و نداشتند جلسه آن در شرکت براي ميلی هيچ که بودند داده نشان راحتی به انش تصنعی

 بود نيامده دانشگاه به بيمارستان در کارش خاطر به متين اينکه از ميکرد شکر را خدا. اند شده حاضر جلسه آن در

 بر آن با بتوانند که بدهد عمويش و سونا هالخ دست يا بهانه و برساند جنون حد سر به را جمشيد ميتوانست او بودن.

 متين:« بود کرده زمزمه گوشش در آرامی به و داده او به زيبايی گل دسته جلسه شروع از قبل سودابه. بزنند سرش

 ».کند صحبت خودت با نتوانست خوابيدي زود که هم ديشب. است کرده موفقيت آرزوي برايت و فرستاده

 بگويد او به و...  و نمايد تشکر هم خودش از و بگيرد تماس او با شب ميتوانست. کرد تشکر او از لبخندي با آيلين

 و قلب قوت باعث جمشيد چشم از دور حضورش و بود نشسته نيلوفر کنار پيمان متين فالبرخ. بود يالخ جايش که

 فراموش به منجر که را اش گیدستپاچ و گذاشته سرش به سر آنقدر جلسه از قبل.بود شده آيلين بيشتر آرامش

 بگذارد شدن آرام براي و بنشيند بود شده ناچار هم خودش که بود گرفته سخره به بود شده فارسی زبان کردن

 و کرده صحبت دانشگاه به آمدن از قبل صبح اش خانواده با. کند پياده او ي درباره را اش مادرانه هاي شيوه سودابه

 مهالمک بودن کوتاه وجود با. نداشت پيمان از کمی دست هم آهو. بود سپرده خاطر به شموفقيت براي را آنها دعاهاي

 درجه با را خود ي دفاعيه ي جلسه آيلين و بود داد نتيجه موفقيت با امنيتی تدابير تمام. بود آورده السرح خوب را او

 با او. کردند شادي و کشيدند فرياد دوستانش او جاي به خواند را اش نمره مکنيل پرفسور وقتی.گذراند سر از آ ي

 آنجا در و کرده کمکش مدت اين در که کسانی ي همه روي به لبخندي و ايستاده ارشد دانشجوي يک نتانت و وقار
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 تشکر انها از شان گونه بر اي بوسه با اش خانواده و هالخ قلبی ي خواسته فالبرخ. زد بودند شده حاضر او خاطر به

 تبريک براي را دوستانش گرم هاي دست.بگويد تبريک و کند بغل را او ثانيه چند براي جمشيد گذاشت و کرد

 » !  قهرمان داريم دوستت:« گفت و فشرد را دستش ميزد برق افتخار و شادي از که چشمانی با پيمان.پذيرفت

  

  

 شادي از او جاي به و کردند بغل را او نشست گريه به زود خيلی که چشمانی با نيلوفر و سودابه و افتاد خنده به آيلين

 خونسردي با تو وقت آن. کشتند را خودشان اينها!  بده خرج به احساسات کم يک بابا:« گفت پيمان.گريستند

 ».! ؟ بشر هستی کی ديگر ؟تو ميخندي

 ! 

 »!  بزنند اين جاي تو به سرم يک بدم را سر بايد. بريم بيا:« گفت و کرد جدا او از را نيلوفر بعد

 خنده و شوخی با جمشيد. بود خريده خود براي را جمشيد ناراحت نگاه بيايد خود به وتا بود خنديده شدت به آيلين

 ! زن. زن و بود مرد. مرد. بود فالمخ

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

 به و شده نااميد او بازگشت از ها دختر ميداد نشان خانه خاموش هاي چراغ.شد خانه وارد که بود وقت دير آيلين

 نمی او کنند فکر که داشتند حق.کشی آهی و انداخت مبل روي تاريکی در را خودش جا همان.اند رفته رختخواب

 تلخ کامش به را نامه پايان موفقيت خوشی هم بود داده فرصت جمشيد به اگر اما. بود گذشته يک از ساعت.آيد

 او. کند بيرون ذهنش از را سونا هالخ فکر ميتوانست زحمت به.ميگذاشت برايش عمر آخر تا را خستگی هم و ميکرد

 بودن از مادرش که نياورد خود روي به و ببندد آن روي چشم ميتوانست جمشيد چطور.اش دهنده آزار رفتار آن با

 خانه در که را شامی پول ندک ک تر را آنجا اينکه از قبل ميداد ترجيح ميتوانست اگر. است ناراحت کنارشان در او

 پايين نميخواست آب زور با جز که بود کرده گير گلويش در چنان آن ها لقمه گرچه. کند پرداخت بود خورده شان

 نتواند اينکه ترس از عاقبت و بود کرده تحمل را دارشان نيش هاي حرف و نشسته ها آن با ساعتی شام از بعد. برود

 نگاه کرمی چون او به شوهرش و سونا. برگرداند اش خانه به را او تا بود داشته وا را جمشيد بگيرد را زبانش جلوي
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 چند همين که ماهی هم آن.است کرده صيد را جمشيد نام به اي ماهی و نشسته آرامش در بالسرق که ميکردند

 تمام را کار جا همان اردبگذ و بردارد يکدندگی از دست بود افتاده تماسال به تقريبا شان ساختمان جلوي پيش دقيقه

 شد متنفر خودش از. بکنند فکري آيلين کاري تعهد براي و بيندازند راه جور و جمع عروسی يک ميتوانستند.کنند

 که زمانی تا ازدواج قضيه بگويد او به راحتی به توانست جمشيد ملتمس چشمان جواب در چطور آورد ياد به وقتی

 رها خود الح به بود کرده وارد او بر که شوکی با را او. است منتفی باشند هنداشت رضايت دل ته از مادرش و پدر

 جايش از و کشيد عميقی نفس دوباره و داد تکان را سرش افسردگی با. بود آمده خانه به و کرده

 هپنجر از آن از قبل اما بريزد خودش براي آب ليوانی تا رفت آشپزخانه به و کند جا همان را لباسهايش.برخاست

 ياد با پيروزي اين از را اش خانواده و خودش شادي نبود حيف!  بهتر. نبود آنجا جمشيد ماشين.کرد بيرون به نگاهی

 به خوابشان اتاق در شدن باز صداي کرد روشن را آشپزخانه چراغ تا ؟ ببرد بين از اش خانواده و جمشيد آوري

 چشمانش. داد نشان او به خواب لباس با را خودش بهسودا.کشيد سرک آشپزخانه از شرمندگی با او. رسيد گوشش

 را چشمانش و امد پيش تعجی با آشپزخانه در آيلين ديدن از.است کرده بيدارش خواب از که ميداد خبر

 ؟ تويی:« پرسيد.يدالم

 .»  کنم صدا و سر نميخواستم.متاسفم دنيا يک:« گفت آهسته و کرد بالق هم در تاسف با را دستانش

  

  

 ». بيايی ديگر نميکرديم فکر:« گفت و شد آشپزخانه وارد بهسودا

 . کردم بيدارت که ببخشيد.ميدانم_

 ؟ آورد را تو جمشيد. ميخوابم دوباره.ندارد عيبی.  نه_

 . آره_

 ؟ داد برگرداندنت به رضايت چطور. است وقت دير_

 .»؟ زد نيشت:« گفت و زد پوزخندي مشکوک نگاهی با سودابه و انداخت البا شانه

 . کرد پر را آبش ليوان و کرد تلخی ي خنده آيلين
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 .بيچاره.بابا نه_

 ؟ بفهمی را اين ميخواهی کی!  بيچاره تويی بيچاره_

 »..کند صحبت تو با ميخواست.بود زده زنگ اينجا آهو«:  گفت بعد.  کرد مکث اي لحظه سودابه

 . کرديم صحبت و گرفت تماس آنجا با.ميدانم آره_

 ؟ نه. شدند الحخوش خيلی_

 .بودند درسم شدن تمام مشتاق من از بيشتر ديگران ظاهرا.کردند گريه تلفن پشت شما از ؟بدتر الخوشح_

 ؟ نبود مهم تو براي يعنی_

 ... دارم دردسر چقدر امروز از بعد ميکنم فکر وقتی اما. چرا_

 برايت هم گل دسته يک.بگويد تبريک بود مدهآ هم متين:« گفت سودابه. نوشيد را آبش ليوان و انداخت البا شانه باز

 و تازگی بتوانی که بردارد سرت از دست زود آنقدر جمشيد کردم دعا.بماند تازه تا گذاشتم گلدان در که بود اورده

 ».ببينی را گلت طراوت

 ». کنم تشکر او از نبودم شد بد.متين از هم و ممنونم تو از هم«ک گفت و زد لبخندي آيلين

 ! بگيري جشن را موفقيتت اي رفته جمشيد با گفتم که بود خورده هم او ذوق تو اينکه لومث آره_

 ! ميکنم او از دوبل تشکر و ميگيرم تماس بعد_

 ! زدي او ذوق تو طور اين که شدم عصبانی دستت از خيلی چون. بکن را کار اين حتما_

 »!  داري را هوايش نالا از که است خوب:« گفت و خنديد آيلين

 کننده خسته روز اينکه با.شد روان شالدنب آشپزخانه چراغ کردن خاموش با نيز سودابه. کرد ترک را آشپزخانه بعد

 بود گرفته او از را خواب و ارامش ساعتی تا اش خانواده و جمشيد فکر بود گذرانده سر از زيادي عصبی فشار با را اي

 باز مغازه در که ميچيد يیالبا هاي قفسه در بودند آورده تازه که ار هايی کتاب داشت و بود رفته مغازه نردبان يالبا

 از اي لحظه و انداخت وارد تازه به نگاهی و برگشت جا همان از.شد بلند در يالبا ي زنگوله صداي ان متعاقب و شد

 وبا زد يشرو به لبخندي که بود ديده را او اول ي لحظه همان در ظاهرا هم متين.زد خشکش آنجا در متين ديدن

 .آمد پايين را ها پله لبخندي با و خودآمد به آيلين.کرد مالس سرخوشی
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 ؟ ميکنی چه اينجا ؟تو متين_

 بودم امده.ميکنی کار دانشگاه يالحو بودم شنيده سودابه از:« گفت و شد دوخته او به متين داشتنی دوست و نرم نگاه

 »؟ کنم پيدا را کارت محل ميتوانم وببينم بخرم کتابی

  

  

 آن و برميگشتم خانه به بايد ديگر دقيق چند تا چون.هستم شانس خوش امروز که است معلوم خوب«:گفت آيلين

 ».ميدادم دست از را تو ديدن وقت

 .هستم تو از تر شانس خوش من صورت اين در پس_

 .مرسی_

 »؟ هیميخوا کتابی چه خوب:« پرسيد و خنديد داشت نظر زير را او که پيتر به نگاهی با

 و نياورد او روي به همه اين با.است نداشته کتاب خريد قصد واقعا او که زد حدس ها کتاب به متين سرگردان نگاه از

 او از اي کيسه در را کتاب وقتی.خريد را همينگوي ارنست هاي کتاب از جلد يک و گرفت را تصميمش خرهالبا متين

 ».برويم هم با کنم صبر ميتوانم است شده تمام کاريت ساعت راگ:« گفت و انداخت ساعتش به نگاهی گرفت تحويل

 خانه ميخواهی:« پرسيد.بود گذشته اش کاري وقت از هم دقيقه پنج.برگشت پيتر سر يالبا ساعت به هم آيلين نگاه

 »؟ بيايی ما ي

 . آيم می دعوت و تعارف بدون ببيند تدارک برايمان ايرانی شام يک که باشد سودابه اگر_

 دوست اگر اما نميرسد سودي پاي به آشپزيم من.است من پختن شام نوبت امشب متاسفانه:« گفت و خنديد نآيلي

 ».بخوري که کنم درست چيزي ميتوانم باشی داشته

 .» آيم می.است خوبی چيز آتو يک داشتن براي: گفت شيطنت با و زد برقی متين چشمان

 »؟ چه داشتن براي:« پرسيد کنجکاوي با آيلين

 .آتو.آتو_

 ؟ هست چی_
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 ! ايرانی خانم ضعف نقطه يک يعنی... آ_

 کنم نمی سعی هم من و هستم وضعی چه در ميدانند همه چون.نيست ضعفم نقطه من آشپزي:« گفت و خنديد آيلين

 ».بردارم را تويمالپ کن صبر دقيقه يک... کنم رفع را آن

 چند سوز از اما.بود سرد هوا بيرون.داد تکان موافقت متالع به را سرش هم پيتر.برود ميخواهد که گفت پيتر به بعد

 فرو تويشالپ ي يقه در را آن هاي گوشه و کرد تر محکم گردنش دور را اش روسري آيلين بود افتاده اش روزه

 »؟ آوردي ماشين:« گفت ميکرد نگاهش و ايستاده که متين به. کرد

 ؟ بگيرم تاکسی ميخواهی.کنم روي پياده کمی ميخواستم. نه_

 . برويم خيابان سر تا الحا_

 . است کرده کسلت فروشی کتاب در کار نظرم به چون. است خوب_

 ».ميبرم لذت آنجا در بودن از من. نه:« گفت و زد لبخندي آيلين

 ! ميکنی لذت احساس فروشی کتاب يک در بودن از وقت آن.ميجنگی آدم و مالع با تو.است حرفها آن از هم اين-

 ؟ رددا عيبی_

 ! است بعيد تو از يعنی.است عجيب. نه_

 .»ميگويم تبريک دفاعيه در را موفقيتت:« گفت وافتخار لذت با متين و خنديد او

  

  

 جلسه در که ميخواست دلم خيلی من.ببخشيد:« گفت متين.نمود تشکر اش هميشگی تواضع با و زد رويش به لبخندي

 شدم مجبور و کنم عوض کسی با را جايم نتوانستم.آوردم بدشانسی اام بکنم کاري هر بودم حاضر آن براي و باشم

 .» بمانم بيمارستان در

 خانه که هم ديشب. شد من يالخوشح باعث هم همان.بودند قشنگ خيلی. آورد سودي را گلهايت. متين مرسی_

 ... من و آمدي. نبودم

 تا رفت بازگشتت دفعه آن مثل شايد گفتم.يايیب زويها اين به نميکردم فکر:« گفت متين و کرد نگاهش شرمندگی با
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 ».ديگر ماه يک

 .» بمانم جايی در راحت نميتوانم.دارم کار.ميکرد فرق دفعه آن. نه:« گفت و انداخت زير به سر آيلين بار اين

 . داري کار که اين از مالخوشح که يکی من_

 دفعه مثل بود قرار اگر آخر خوب:« گفت شخندان چشمان با متين.کرد نگاهش تعجب با و برگشت سويش به آيلين

 .» بوديم محروم افتخار ي مايه ديدن از بروي ماه به ماه پيش ي

 ».دادم دست از را مراسم اينکه از متاسفم چقدر نميدانی. بودم ديروز ميخواست دلم خيلی:« گفت واو خنديد آيلين

 . نبود ضروري هم چندان اما. متين مرسی_

 خونسرد ميتوانی باز که ببينم البا آن را تو بتوانم که بودم داده اميد خودم به خيلی من.بود خودم نظر به اتفاقا چرا_

 . بودم داده خودم به خنده ساعت چند ي وعده. نه يا بمانی

 هيچ نبودند ها بچه اگر که بودم شده دستپاچه آنقدر چون.بود يالخ خيلی ديروز جايت پس:« گفت خندان آيلين

 .» آمد نمی بر من از کاري

 ! بودي کرده فراموش را زدنت حرف فارسی چطور که دارم را خبرش_

 ».بکنم تمرکز نميتوانم الاص ميشوم هول زيادي وقتی:« گفت و شد سرخ آيلين صورت

 .دارد دنيايی هم ديگر جاي يک در تو ديدن ميکنم فکر پس_

 بياوري چاي بشوي مجبور که وقتی. است اريخواستگ مراسم در منظورم:« گفت او و کرد نگاهش پرسشگر آيلين

 »!  ميشوي ديدنی

 مردم تو من نظر به ميدانی:« گفت و خنديد زده تالخج.ميزند بيرون حرارت هايش گونه از کرد حس آيلين

 ». ام ديده اينجا در اقامتم طی در من که هستی آدمی ازارترين

 ميتوانم چطور خوبی اين به من.نيستی ديگران با خاستبر و نشست اهل زياد است معلوم پس:« گفت و خنديد متين

 »! ؟ کنم آزاري مردم

 .کنم اضافه ديگرت هاي قالاخ به هم را خودپسندي بايد اينکه ضمن در.ميکنی را کار اين داري هم نالا همين_

 ؟ بياوري در را من قالاخ هاي ايراد و عيب که ايستادي اينجا تو ببينم_
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 . ميگويم ميبينم که را چه هر فقط!  نه_

 دانشجويی ترين يخ تو شنيدم آنجاکه تا بگويم بايد هم من!  خانم شماست لطف نظر:« گفت و کرد خم سر متين

 .» است کرده دفاع اش نامه پايان از ديروز که بودي

 ؟ چيه منظورت_

 . بودي کرده تماشا را ديگران و ايستاده خونسردي با تو وقت آن.بودند افتاده گريه به يالخوشح از همه شنيدم_

  

  

 !؟ کنم چکار داشتی انتظار_

 !؟ اي کرده تشکر ها استاد از و اي ايستاده ماست ماست... ضعفی. غشی. اي گريه.فريادي. جيغی يک_

 م. نفهميدم من ؟ چه يعنی ديگر اين ؟ ماست ماست:« گفت و خنديد

 ؟ ميگويند کسانی چه به ماست نميدانی_

 ». ام نشنيده چيزي چنين الح به تا. نه:« گفت و دکر نگاهش کنجکاوي با

 ماست تو. کن تماشا را خودت و بايست آيينه جلوي برو ميکنند مفتخر قابال اين با را کسی چه بدانی ميخواهی اگر_

 .ام ديده من که هستی ادمی ترين

 ».!  متين پرسيدم جدي من:« گفت و خنديد بود کرده اخم که حاي در آيلين

 ؟ ميدهی خرج به خست احساساتت دادن نشان در اينقدر چرا تو.دادم را جوابت جدي هم من خوب_

 ! ميزنی را سودي هاي حرف_

 ! است کرده کسب معرفت نفر يک شماها بين که شکر را خدا_

 به قدر اين چطور پس. نميگذشت او با آشنايی از زيادي ؟مدت بود که مرد اين. کرد نگاهش و برگشت اي خنده با

 سودابه ؟مثل ميکرد نزديکی احساس او

 .»؟ بودي بيمارستان امروز:« پرسيد. 

 .»؟ مگر چطور. آره:« گفت و کرد نگاهش هم متين
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 .ميرسی خسته نظر به.اي کرده کار خيلی است معلوم_

 ».!  ميشوي معرفت صاحب هم تو داري:« گفت و زد لبخندي متين

 .»هستند الخوشح خيلی رايتب حتما ات خانواده:« پرسيد متين خنديد آيلين

 .داد تکان را سرش و گرفت دلتنگی رنگ لبخندش ها آن آوري ياد از هميشه مثل

 .اوهوم_

 ؟ نه. ؟برميگردي کنی چه ميخواهی الحا_

 . دارم که را تصميمش_

 ! ميروي يعنی اين_

 .»؟ آيی می. من مهمان قهوه:« پرسيد و افتاد زن چشمک هاي چراغ با کافه به متين نگاه

 ». بخوريم دير بايد را شام وقت آن:« گفت و کرد ساعتش به نگاهی آيلين

 .دارم عادت من_

 ».!  هستند ضعف الح در گرسنگی از ميرسند خانه به وقتی ها بچه اما:« گفت و خنديد آيلين

 .کشيد کافه سوي به را او و انداخت بازويش زير دست متين

 .ميشويم بلند زود. بيا_

 ». بدهی بايد تو را ها بچه جواب:« گفت.کند مقاومت برابرش در نتوانست آيلين

 . نخورند را ديوار و در گرسنگی از که ميکنم مواظبت و مينشينم کنارشان خودم. باشد_

 .گفت خوشامد ها آن به گرمايش با کافه داخل فضاي

  

  

 پرسيد. ميکرد نگاه را او لذت با و ادهد تکيه اش صندلی به که متين قهوه آمدن تا.کرد تعارف او به را ميزي متين

 ؟ نيست طور اين. باشد الخوشح درست شدن تمام از جمشيد ي اندازه به کسی نميکنم فکر:«

» 
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 متين.کرد تاييد را او حرف و داد تکان را سرش همه اين با. بود شده کمرنگ بسيار لبخندش. کرد نگاهش آيلين

 است ايران من کار محل:« گفت آيلين»؟ برميگردد ايران به هم او:« پرسيد دوباره

». 

 .داري دردسر کمی فقط.بمانی هم اينجا ميتوانی اما.بله_

 ؟ ميپرسی ديگر چرا پس.برگردم ميخواهم من ميدانی که تو_

 ؟ ميشناسی را اشراقی دکتر:« گفت بدهد ديگري السو فرصت او به اينکه بدون بعد

» 

 مزه با تالح با را اش شانه شد ناتوان چون بعد.نمود نام آوردن ياد به در سعی و کرد ريز را چشمانش اي لحظه متين

 ؟ است پزشک.آورم نمی ياد به را خودش اما. است آشنا نظرم به اسمش راستش. نه:« انداخت البا اي

» 

 است تهران دانشگاه فارسی زبان استاد. نه:«  گفت و خنديد آيلين

». 

 نميشناسم را کسی ايران هاي دانشگاه اساتيد از. ام شرمنده.آه_

 ! هستيد کشور اين زن سيتی شما بودم کرده فراموش_

 ببينم کن رو را ديگرت هاي هنر خوب خوب.بزند هم طعنه است بلد زبانت اهلل بارک.اه:« گفت و خنديد متين

». 

 فکر ببيند کس هر.دبمان بسته دقيقه يک براي نميتواند آدم دهان تو پيش. متين کن بس:« گفت و خنديد باز آيلين

 ميخندم قدر اين که هستم ديوانه ميکند

». 

 را حرفت. هستند زمين روي هاي آدم ترين مالس ها ديوانه پس ميکند ديوانه را آدم خنده اگر ؟ ديوانه چرا_

 ! ديوانه خانم نکنی فراموش

 پسرش پيش.است آمده نجااي شنيدم ها بچه از:« گفت و کشيد پيش گذاشت مقابلش گارسون که را اي قهوه آيلين
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 کنيم پا به شعري شب تا کنيم دعوتش ميخواهيم.است سکوالگ در

». 

  

  

 من ببين.اندازند می بيرونت ؟ميگيرند برداري هايت کار اين از دست هم آخري دم اين خواهی نمی جون دختر آه_

 .گفتم کی

 . بکند را کار اين نميتواند کس هيچ_

 است گرم کوه به شما پشت نبود حواسم الاص.ببخشيد آه:« گفت و رفت البا جبتع ي نشانه به متين هاي ابرو

». 

 به را تو آيلين اه:« گفت. است نشده حرفش متوجه که فهماند متين به نگاهش تالح. کرد نگاهش پرسشگر آيلين

 ؟ نميدانی را اين معنی چطور تو. خدا

». 

 باشم بلد را فارسی حاتالاصط ي مهه نميتوانم که من:« گفت بعد و کرد نگاهش زده تالخج

». 

 ؟ ميشود ادعايت هم خيلی که هستی اي ايرانی چطور تو پس_

 .است خوب ام فارسی من_

 ؟ دهی می اي درجه چه من به وقت آن پس_

 ! ميدهم آزاري مردم ي درجه تو به_

 بين تو آيلين انصافا اما.کنند خارافت پسرشان به که بفرستم مادرم و پدر براي بايد را مدرک اين:  گفت و خنديد متين

 ؟ داري مشکل ات فارسی در چطور.شدي بزرگ ها ايرانی

». 

 .بزنم حرف شما مثل روان خيلی فارسی به بخواهم که بودم ايران در الس چند مگر.نيست من تقصير_
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 ؟ نبودند پيشت مادرت و پدر مگر_

 قبل ماه چند از بيچاره جون آقا.نميدانستيم را مردم اين زبان کدام هيچ آمديم اينجا به وقتی!  ميدانی اما.بودند چرا_

 واين ميرفتيم مدرسه به بايد چون آمديم اينجا به که هم بعد. ميکرد کار انگليسی خانه در ما با ايران از خروجمان از

 ما با هم شخود. بزنيم حرف انگليسی هم خانه در کرد وادارمان جون آقا.نبود ممکن زبان دانستن با جز هم کار

 فارسی ما با شديم خسته زبان اين به زدن حرف از که ميديد وقتی مادرم گاهی وسط آن در.نميزد حرف فارسی

 اندازه به هم انگليسی که شدند باعث دوستانمان و مدرسه و درس شديم مدرسه وارد که هم وقتی خوب.ميزد حرف

 .بشود زبانمان وارد فارسی ي

 .جمشيد ي خانواده پيش.بودي اقوامت ي خانه در هم بعد تو ولی_

 اينجا ما از قبل الس چند هالخ ي خانواده.نداشت خودمان ي خانه از کمی دست هم آنجا:« گفت و داد تکان سري

 شوند مسلط زبان اين به ميخواستند هم آنها چون.باشد خودمان مثل هم ها آن زبان وضع که بود طبيعی.بودند آمده

 و ماندم من راال ازدواج از بعد که بودم ها بچه با بيشتر من اما.ميزدند حرف خوب را سیفار عمو و هالخ بتهال.

  در و رفتم ايران به او با که فهميدم وقتی را اين. ميکرديم استفاده يکسان را زبان دو هر بدانيم اينکه بدون.جمشيد

  

  

 کنايه و ها جمله بيشتر نصف اي جمله صد ي مهالمک يک در که ديدم ميزدند حرف فارسی به همه که محيطی يک

 دسترسی ديگري کس به اش خانواده و جمشيد جز باز که کنم درست را ام فارسی آمدم.بود انگليسی هايمان

 در ميکنی فکر خوب.ندارم ديگري دوست او جز بودم نشده متوجه که بوديم هم کنار در آنقدر جمشيد و من.نداشتم

 ايرانی ديگر هاي بچه با ها بعد من که است اين در ماجرا اين خوبی ال؟حا باشد بايد چطور من زبان وضعيت اين

 زبان شدم همخانه و دوست سودي با که ها بعد.بزنم حرف فارسی به ممکن حد تا کردم سعی و کردم برقرار ارتباط

 ديده دوستانم بين و اينجا در مدت اين در من که بود چيزي ترين صالخ او فارسی.کرد پيدا بهتري وضع ام فارسی

 ». بودم

 . ندارد او به ربطی زدنت حرف فارسی خوب ميکند فکر سودي اما_
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 ». ميزنم حرف خوب را فارسی که ميکنی اعتراف پس:« گفت و خنديد

 سودي با حق جهتی از:« گفت آيلين و برد البا را دستانش تسليم ي نشانه به.بود داده لو را خودش ناخواسته متين

 اين سودي که ميشدم رسيدگی بايد کم يک. کردم حفظ را خودم ي ريشه من جمشيد و خودم ي وادهخان در.است

 ». کرد برايم را کار

 را او نگاه اي لحظه آيلين.کرد نگاه نوشيد می را اش قهوه که او به و داد تکان تفهيم ي نشانه به را سرش متين

 دار خنده.بود نديده زنی هيچ در حتی و مردي هيچ در وقت هيچ او که تیالح.داشتند بیالج تالح چشمانش.ديد

 هم ؟خودش چرا.است نوازشگر مخملی چون او نگاه ميکرد حس افتاد می او چشمان به نگاهش که بار هر اما.بود

 .ميکرد اشتباه شايد.ميپرسيد را نظرش و ميگفت را اين سودي به بايد.نميدانست

 بود کنارت که کسی تنها گفتی چرا!  آيلين:« پرسيد کنجکاوي با و گذاشت ميز روي را اش يالخ فنجان هم متين

 دوستان بهالمعمو اينکه تر بالج و دارند زيادي دوستان اي گذرانده تو که سنينی در ها بچه ال؟معمو بود جمشيد

 .»ميدهند اهميت شان خانواده اعضاي و دوستان از بيش شان خانه از خارج

 دوست جمشيد«:  گفت.نيست راضی مطلب اين گفتن از چندان کرد احساس متين که تیالح با و گرفت نفس آيلين

 .»باشم داشته نزديکی دوستی و آمد و رفت ديگران با من نداشت

 ؟ چرا بپرسم ميتوانم_

 ». بود نگرانم:« گفت و انداخت البا شانه

 .کنی اقبتمر خودت از باشی نگرفته ياد نميکنم باور. بودي کشور اين در بچگی از تو اما_

 .باشم چيزي نگران من نبود زمال و ميکرد مراقبت من از جمشيد.کنم تجربه را آن نبود نيازي اما.بودم گرفته ياد_

 .است شده تمام ضررت به کمی مراقبت اين که فهميدي شدي زبانت مشکل متوجه که زمانی ظاهرا اما_

 جمشيد محدوديت اگر شايد که اند داشته دوجو هم خوب هاي چيز بعضی فقط.ام راضی من.گفت نميشود ضرر_

 .کنم تجربه ميتوانستم هم را آن نبود

 ؟ المث_

 کرده که کاري از دل ته از را متين که زد برقی آيلين چشمان!  الامس کريسمس شب مثل...مثل...مثل... دانم نمی_
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 ». ديميکر کسب بايد هم را تجربيات اين.آره:« گفت و خنديد.نمود راضی و الخوشح بود

 ». کنی شلوغ را خودت بر و دور تو ندارد اي قهالع هم الحا جمشيد ميکنم فکر:«  داد ادامه بعد و کرد مکث کمی متين

 .است طور همين.بله_

  

  

 ؟ نيست سخت برايت_

 ؟ چه_

 ؟ کنی رفتار او ميل فالخ اينکه_

 ! بيايد کنار من کار ينا با نوعی به بايد هم او.بکنم را کار اين که دارم نياز من ولی. چرا_

 را هايش فکر ي همه داد نشان زد که لبخندي با بعد اما.رفت فرو خود در اي دقيقه براي.کرد تلخی ي خنده آيلين

 .»؟ کشيدي کجا به را من تو. بزنم حرف شعرمان شب ي درباره ميخواستم من متين:« گفت.است زده کنار

 جا اين به سکوالگ از را استاد سفر ي هزينه کنند کمکمان که ميگردم یکسان الدنب دارم:« پرسيد.بود زده گريز باز

 .»؟ کنی شرکت ما شعر شب در که داري دوست شعر قدر آن تو ببينم الحا.کنيم تهيه

 .» شاعرم پا يک خودم من.خانم نفرماييد:« گفت متين

 .»؟ باشم شاعر من که است دار خنده قدر ؟اين ميخندي چرا«:  گفت متين و خنديد آيلين

 .کرد نگاهش تعجب با او لحن از

 ؟ ميگويی شعر واقعا ؟تو ميگويی جدي متين_

 ». هستم شاعر من. بله:« گفت و داد تکان را سرش

 .»؟ اي گفته هم شعر الح به تا! من خداي«:  گفت زده ذوق آيلين

 ؟ گويمب بداههال برايت يکی نالا ميخواهی.نميشوم شاعر که باشم نگفته شعر تا. چی پس_

 ؟ چه يعنی اين...ال فی_

 پس شعرم طبع.نکن تقويت را ات فارسی الحا آه... ميگويم را آن من و رسيده ذهنم به نالا همين که شهري يعنی
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 .ميرود

 .بگو. ببخشيد خوب_

 چون تو... زيبايی ي ههال اي آيلين...آيلين آه«:گفت و کرد نگاه او به احساس با و شد جا به جا جايش در کمی متين

 »....پنهانی غربت اين در.سيبی در کرمی

 او فهميد تازه مخملی خندان چشمان آن ديدن با اما.نشد او منظور متوجه اي لحظه و شد گرد تعجب از آيلين چشمان

 .زد او ي شانه بر و برداشت را کيفش خنده با.ميگذارد سرش به سر و ميکند اش مسخره دارد

 ! هستی آزار مردم مسخره ديوانه يک تو.کن بس اه_

 ديگر داد نشان خندان لبان و درهم ابروهاي با و برخاست آيلين.گرفت را او کيف و رفت ريسه خنده از متين

 او ي مضحکه را خودش راحتی به اينکه از را آيلين و خنديد فقط شوند خارج کافه از تا متين.بنشيند آنجا نميخواهد

 آورد خشم به است نموده

 لب بر بود گفته متين آنچه از را لبخندش هنوز آيلين.خريدند را شام ي تهيه براي زمال مواد ارکتیسوپرم از راه سر

 بی آيلين نگاه که شدند می رد يزابتال مزون جلوي از داشتند.ميخندد او حرف به که آورد نمی او روي به اما.داشت

 هاي چيز ديدن براي را راهش و برگشت بود مانکن تن بر آنجا در هنوز که عروسی سپيد لباس سوي به اختيار

 گفت بود رفته فرو فکر به و ميکرد نگاه را لباس لذت با که او به متين.کرد کج بودند گذاشته ويترين در که جديد

 .»ميشوي نظير بی لباس آن در مطمئنم:«

  

  

 اما.است قشنگی چيز:« گفت آيلين.کرد لباس به اي اشاره متين.دوخت او به را پرسشگرش نگاه و آمد خود به آيلين

 »..است ناب اي تکه ماال ؟براي کسی چه تن به ديد بايد

 ؟ خواهرت ؟ ماال_

 ». بخرم برايش ميخواهم. آره:« گفت و داد تکان را سرش

 .»اي گرفته نظر در خودت براي کردم فکر. ماال الح به خوش.نيست بد:« گفت و کرد قيمتش به نگاهی متين
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 هفته آخر تا ميکنم سعی.دارد احتياج آن به من از زودتر ماال:« گفت و داد تکان نه ي انهنش به را سرش آيلين

 .»بدهم را ترتيبش

 ميکردم فکر«:گفت متين اينکه تا رفتند راه هم با مالک بدون اي دقيقه.گرفت قرار کنارش در متين و افتاد راه به بعد

 را کوچکتر دختر بزرگتر دختر ازدواج از قبل تا که دارد وجود سنت و رسم اين هم هنوز ايرانی هاي خانواده بين در

 و خواهر از هم هنوز است کرده ازدواج ديگرش خواهر دو از زودتر اينکه خاطر به من خود مادر.دهند نمی شوهر

 !». ميشنود توبيخ برادرانش

 خصوص به ام خانواده از بارها ام بيچاره دايی پسر.است طور اين هم ما ي خانواده در:« گفت تاسف با و خنديد آيلين

 .ام نکرده ازدواج هنوز من چون شنيد رد جواب ماال خود

 ؟ است شده چطور الحا پس_

 ! است شده معلوم هم من تکليف الحا_

 .»؟ جمشيد:« پرسيد.بخواند توانست نمی اش چهره از چيزي.کرد نگاهش متين

 می و است شده تمام درست که الحا چرا: پرسيد متين.داد تکان را سرش و زد رويش به کمرنگی لبخند آيلين

 .»باشد کرده اجرا هم را رسم تا کنيد ازدواج نفر دو شما نميکند صبر ماال برگردي ايران به خواهی

 معطل که است الس چند بيچاره رهام.ندارم هايی چيز چنين به اعتقاد من.بکنند را کار اين نگذاشتم من اينکه براي_

 من.کنند معطل اين از بيش را خودشان جمشيد و من خاطر به بگذارم نميتوانم.دارد دوست خيلی را امال او.است من

 .شود می آماده برايمان شرايط کی نيست معلوم.داريم مشکل ايران به او کار الانتق ي مسئله سر بر هنوز جمشيد و

 ؟ چيست کارش_

 . است بيمه شرکت يک کارمند_

 ؟ نکرديد اجازدو هم با اينجا در چرا_

 ! کنم ازدواج ايران در و آنها حضور در و ام خانواده کنار در ميخواستم.هستم ايرانی الکام من اينکه براي_

 ؟ هستيد نامزد که هست مدت چه_

 .باشد يالس سه -دو ميکنم فکر_
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 ؟ نامزديد ؟ الس چند_

 .»بياوري؟ در سر ها زچي اين از داري اصراري چه تو:« گفت اي خنده وبا برگشت سويش به ايلين

 ». بيايم راه اين از بيشتر نميتوانم اما ببخشيد آيلين:« وگفت ايستاد باز حرکت از يکدفعه متين

 .بخوانم برايت بايد که رسيد ذهنم به بداههال فی شعري يک_

 ». است شده ديرم من بيا:« گفت و خنديد آيلين

 .بردارم قدم از قدم نميتوانم نگويم تا_

  

  

 يا ؟عقرب شد خواهم چه بار اين.بگو خوب خيلی:« گفت است شده ميخکوب جايش سر واقعا متين ديد چون آيلين

 ».! ؟ سوسک

 .گويم می خوب هاي شعر من.خانم ميکنم خواهش نخير_

 سرزمين اين در که هايی فتنه از.گويد می من با رازها تو نگاه...آيلين آه...آيلين آه:« وگفت کرد صاف را گلويش

 ...». اي کرده آب زير را نفر چند سر بگو من به...بگو من به. اي کرده پا به بهغري

 .افتاد راه به و خنديد آيلين

 . بيا. خدا به متين اي ديوانه تو_

 آمد حرف به وقتی آيلين.شد برقرار سکوت بينشان اي دقيقه چند.رساند او به را خودش و دويد شالدنب متين

 وقتی.شديم بزرگ هم با نوجوانی از جمشيد و من:« گفت.گويد می متين به را ها چيز ناي چرا دانست نمی هم خودش

 اجازه جونم آقا نداشتم اميد سوزنی سر حتی من شد مطرح من رفتن دانشگاه مسئله و شدم تحصيلال فارغ مدرسه از

 دادم به دهم ادامه اينجا را درسم دارم دوست چقدر دانست می که جمشيد اما.بدهد اينجا در را من ماندن ي

 چه او به دانم نمی.بمانم من بدهد اجازه که کند راضی را جون آقا توانست چطور جمشيد دانم نمی هم هنوز.رسيد

 کند رها مرد و صاحب سرو بی آهو قول به اينجا در تنها را دخترانش از يکی اينکه بابت از را جون آقا الخي اما.گفت

 براي هم من و کرد قبول جون آقا.باشد داشته را من هواي خودش بود داده قول جون آقا به جمشيد.کرد راحت
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 و کردند قبول هايشان بچه از يکی مثل را من عمو و هالخ!  شدم خوبی دختر بود ميان در جمشيد قول پاي اينکه

 بدون که خوب قدر آن.داشتيم هم با خوبی ي رابطه او و من.بود مراقبم و ميکرد حمايت راال مثل من از هم جمشيد

 از را ايران در تالتعطي گذراندن براي مناسب فرصت چند او خاطر به من.کرديم نمی کاري و رفتيم نمی جايی هم

 او موقع آن.آمد ايران به من همراه تابستان تالتعطي براي جمشيد خود تا شدم منتظر قدر آن هم عاقبت.دادم دست

 و شدند سنگين خيلی هايم درس آن از بعد.شد ايران به من سفر ينآخر سفر آن.بود کرده تمام را دانشگاهش تازه

 همسفر است لندن ساکن که پدرم دوستان از يکی با تالتعطي آن از برگشتن وقت. کنم سفر ايران به نتوانستم من

 کرده خواستگاري پسرش براي را من او شدم خبردار که بود نگذشته جا اين به من آمدن از ماه يک هنوز.بوديم

 گذشته آن از.کنم تمام را درسم خواستم می.نداشتم ازدواج قصد من.کرد وآمد رفت به شروع هم پسرش خود.است

 من از هم جمشيد ديدم بيايم خودم به تا و ترساند را جمشيد خواستگاري همان اما.برميگشتم ايران به بايد من

 او و من راستش.گذاشتم ام خانواده ي عهده به را او به دادن جواب که بودم شده گيج قدر آن من.کرد خواستگاري

 شک طرفی از.بخورم جا پيشنهاد اين از بود شده باعث همين.بوديم کرده زندگی هم با برادر و خواهر مثل بيشتر

 آن با ميل الکم و رضايت با جون آقا ديدم ناباوري اوج در اما.باشد امري چنين به راضی هم اقاجون که داشتم

 در پی هاي خواستگاري با مسايل اين آخر.شود می تر راحت من جانب از هم او الخي طوري اين گفت و کرد موافقت

 موافقت هم من اوضاعی چنين با.بکند مالاع خود نامزد را ماال خواست می رهام که بود شده همزمان ماال از رهام پی

 »..هستيم هم نامزد طور اين هم الحا.کردم مالاع را خودم

 نداري هم مستقل ي خانه.شدي جدا ها آن از چرا ولی.کردي می زندگی اش خانه در تر راحت بايد شديد نامزد اگر_

 .باشيد تنها هم با خواستيد گفت بشود که

 آن از خواستم خودم من.  نه:« گفت باشد او نظر مورد هاي تنهايی مفهوم پس در تواند می آنچه از زده تالخج آيلين

 .»است بهتر طور اين کردم فکر که کرديم پيدا تیالمشک سري يک.شوم جدا ها

  

  

 ؟ بود جمشيد کار مشکلتان_
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 فرصت هم اش خانواده بايد.نشدم جدا آنها از کارش خاطر به اما.  هست هم آن. تقريبا:« گفت و داد تکان را سرش

 .»بپذيرند عروسشان عنوان به را من کردند می

 مجبور تو که ميکنم احساس من چرا اما.پرسم می را اين که ببخشيد:« گفت يکدفعه بعد. کرد سکوت اي دقيقه متين

 .»کنی؟ قبول را چيزي چنين شدي

 داد جواب خودش ؟به بود طور اين واقعا آيا.گويد می هميشه سودابه که گفت را چيزي همان متين کرد فکر آيلين

 .»محبتش همه آن از بعد.داد رد جواب او به شد نمی. کردي قبول را او جمشيد هاي خوبی خاطر به ؟تو نبود مگر:«

 شده شوکه سودابه يا متين مثل زمان آن هم او شايد.دارد دوستش گفت او به جمشيد که افتاد باري اولين ياد به بعد

 اينکه براي بدهد فرصتی او به خواست ملتمسانه و آورد در را جمشيد اشک که بود رسيده ذهنش به چيزي چنين و

 اينکه براي نه اما بود داده جمشيد به را فرصت اين او که دانست می خوب الس سه گذشت با الحا.کند خوشبختش

 خوشبخت هايش خوبی ي همه خاطر به را جمشيد خواست می که بود خودش اين بلکه.کند خوشبخت را او جمشيد

 عمو و هالخ اگر بتهال.بود کافی برايشان همين.داشت که خاصی هاي قالاخ ي همه با.  داشت دوست را جمشيد.کند

 و پدر حق.کرد می ناراحت را آنها او جمشيد دل خاطر به نبايد.بود عمو و هالخ با حق هم شايد يا.دادند می اجازه

 ». نبود کار در اجباري:« گفت.داشتند گردنش بر مادري

 .کنيد ازدواج که باشد نيامده پيش برايتان فرصتی امروز تا کنم نمی فکر_

 داده پيشنهاد جونم آقا به جمشيد.نزديم حرفی هيچ رسمی طور به هنوز ما.کنيم ازدواج اينجا نخواستم من. که گفتم_

 .دارم خانواده من.کنيم مشخص را چيز همه آنجا و برگردم ايران به خواهم می.است کرده قبول هم او و

 ؟ دارد دوستت جمشيد_

 .»است کرده ثابت بارها مبراي را اين. بله:« گفت لبخندي با و انداخت زير به سر

 ؟ داري دوست اندازه همان به را او هم ؟تو چطور تو_

 بچه.بگيريم تاکسی بايد.شد ديرمان متين:« گفت.بود نشنيده را او السو الاص گويی.انداخت ساعتش به نگاهی آيلين

 ». بيا.  کنم درست چيزي من تا بنشينند گرسنه بايد بيچاره هاي

 اين در متين.کرد بلند تاکسی اولين براي را دستش و رفت خيابان کنار بدهد فرصت او هب اينکه بدون خودش بعد
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 زدن حرف به تمايلی آن از بيش شود متوجه خوبی به که بود ديده او از را هايی گريز چنين ي نمونه قدر آن مدت

 تاکسی در کنارش متين.دهد تغيير را آن توانست نمی هم کسی ظاهرا و دانست می خود نامزد را جمشيد اما.ندارد

 شام از چنان.چيست براي دانم نمی عجله همه اين:« گفت خنده با پيشش دقيقه چند کنجکاوي فالبرخ و نشست

 ». ندارد چز و عز همه اين ديگر که استيک تيکه يک!  خورد خواهد چه ميکند فکر ام بيچاره شکم که زنی می حرف

 ؟ ندارد چی چی_

 ! نبودم شما با ببخشيد_

 آخر تا داشتنی دوست و خلق خوش مردانی - سودابه و نيلوفر - دوستش دو هر که کرد فکر اين به و خنديد آيلين

 .گرفت شکل جانش در موذي حس آن لحظه يک باز.داشت خواهند کنار در عمرشان

 ... جمشيد و متين اگر شد می چه_

  

  

 ي همه اول. بود خوشبخت او.بيابد راه ذهنش به يیها چيز چنين گذاشت می نبايد. داد تکان را سرش وحشتزده

 .شود می يکنواخت و کننده خسته زندگی که نباشد ها چيز اين اگر الاص.دارد ها دردسر اين از ها زندگی

. 

. 

. 

 هفتم فصل پايان

 رفته انجا به ديگر کاري ماموريت يک براي وگفت گرفت تماس لندن از جمشيد که شد اغاز يالح در بعد هفته

 کرد؛اما می نابود درون از را او شدو می بيشترش افسردگی باعث وضعيت اين.بزند درجا بايد باز که فهميد ،ايلين

 و امدند ديدارشان به هم با شب يک پيمان و متين وقتی.دارد نگه خودش براي را تشالمشک بود کرده عادت

 افسرده ازپيش ،بيش برگشت خانه به وقتی فت؛اماشبر و نکرد انها با فتیالبخورند،مخ هم با را شام کردند پيشنهاد

 قسم بارها. نبود خودش دست کند؛اما مقايسه جمشيد با را متين تواند می چطور که کرد می لعنت را خودش.بود شده
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 ذهنش توانست نمی.  بنشيند ساکت و ببيند متين در را ومحبت بانی مهر ان تواند نمی.نيست خودش دست که خورد

 گفته هم متين به که همانطور خواست می. ببندد امتين مخملی نگاههاي بر ،چشم او ي خواسته بنابر که کند وادار را

 فرصت يک به را کار اين هم باز کرد وادار را او که امد پيش ماجراي بعد هفته برود؛اما ماال لباس خريد بود،براي

 پيشنهاد وبه بود گرفته دانشگاه از را مدارکش ايلين.دگرد می او الدنب ميلر پرفسور که شد خبردار کند موکول ديگر

 از تازه هم روز ان.بفرستد ايران به را انها خواست می پذيرش و ارزشيابی براي خودش از پيش نالتحصيالفارغ ديگر

 می فکر ايلين.گردد می شالدنب ميلر پروفسور که داد خبر او به سندي.ديد را سندي که بود شده فارغ کارهايش

 قهالع ميلر پرفسور.بزنند هم با گپی هميشه مثل و بگوييد تبريک او به اش دفاعيه خاطر به خواهد می فسور دپرکر

 زيادي کارهاي پرفسور براي ايلين که بود شده باعث سليقه اشتراک همين.داشت وايران ميانه خاور به خاصی

 رفته پيش کار اين در هم حدي تا.دهد ياد رسیفا او به ايلين که بود داده رضايت پرفسور اوايل همان حتی.بکند

 ايلين که طور همان ميلر پرفسور. بزند سري او ،به برود خانه به اينکه از قبل گرفت تصميم ايلين بنابراين.بودند

 دانم می يال":بود کرده اضافه ان بر وهالع و گفته تبريک را او موفقيت اش هميشگی ابهت همان با داشت را انتظارش

 ."بکنی ما براي کاري رفتن از قبل خواستم می اما! است شده تمام دانشگاه در کارت

 ."ايد؟ برمی من دست از کاري چه":بود گفته و زده لبخندي ايلين

 دانی؟ می ،چيزي شود برپا مدت اين در است قرار که هايی سمينار از -

 داشته سمينار است قرار. نکردم دقتی دانچن بودم خودم کارهاي درگير انقدر روز چند اين در پرفسور راستش -

 باشيم؟

 ."است روزه سه شناسی صفوي سمينار يک":گفت و داد تکان را سرش پرفسور -

 هست؟ نشدم؟کی خبردار من چطور!يالع چه واي -

 باشی؟ داشته وقت برايش کنی می فکر.است فردا پس سمينار گوييم می تو به دارم الحا من خوب

 راهنماي و ميزبان بعنوان ميتوانی":گفت و خنديد پرفسور دارم وقت باشد ايران به مربوط که چيزي هر براي من

 ."کنی؟ عمل شوند می وارد فردا که ايرانی گروه

 .حتما بتهال -
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 . کنم نمی فراموش را کارت اين.متشکرم.دانستم می -

 خودت با را چارت اين خواهم می": تگف دادو ايلين دست به اوردو بيرون چارت يک ميزش کشوي از پرفسور بعد

 عهده به را ازاد وقتهاي براي ريزي برنامه.بشود قيد ان در هايسمينار برنامه گفتم من. بيندازي ان به ونگاهی ببري

 "!. اورم نمی در سر هيچ ها ايرانی سليقه از من.بکنی تنظيم که گذارم می خودت

 کارت که سپارم می ايلگار به نيستم؛اما خودم که فردا.هست چارت در هم مهمانها مشخصات":گفت او و خنديد ايلين

 ."است دانشگاه بعهده ها هزينه.  بدهد تو باشند،به داشته همراه راهنماها است زمال که همراهی تلفن و اعتباري

 شده گرفته امهمانه از القب هزينه همه نکنم اشتباه اگر ... wow ":گفت و انداخت البا تعجب با را ابروهايش ايلين

 !.است

 و گذاشت اش کوله در را چارت نيز ايلين.ندارد او با کاري ديگر که داد نشان خود خنديدوبابرخاستن پرفسور

 کنم؟ بود،چه ميان در اي مسئله يا امد پيش مشکلی اگر":پرسيد

 .بگير تماس داري؟باهام که مرا شماره. هميشه مثل -

 ارام بخواهند بيندازندو اش دهانه روي سنگی که اتشفشانی مثل فت،سودابهگ سودابه به را چيزي چنين ايلين وقتی

 ."خارد؟ می تنت باز":گفت و کرد نگاهش ودهال غضب دارند نگهش

 خواهم نمی.گردم برمی ايران به ديگر ماه يک تا من.است جمع حواسم بار اين باش مطمئن":گفت و خنديد ايلين

 تالخي. دهم نمی نشان سمينار در هم را خودم.گردم برمی و روم می داص و سر بی.کنم درست دردسر خودم براي

 ."بدهم ميتينگ خودم ندارم ،تصميم باشد راحت

 مادرت و پدر از غير بار اين باشد ،يادت است شده شديد خارشت ديدي بار هر فقط.  کنيم تعريف و ببينيم -

 . بدهی پس حساب جمشيد به همه از بايدقبل

 .داد تکان او حرفهاي قبول نشانه به را وسرش کشيد ودارد،اهی داشته او با که دردسرهايی و شيدجم نام از ايلين

 . بودند نفر پنج ايرانی مهمانان گروه.  کرد ريزي برنامه راصرف بعد روز و گرفت ايلگار از را تلفن و اعتباري کارت
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 پنج براي.بود کرده جدا ديگران از را خودش وعین وبه بود اتريش ساکن خانمها از يکی ظاهرا که اقا سه و خانم دو

 .بود شده شروع اول همان از دردسر.رفت شانالاستقب به موعود وروز کرد رزرو جا دانشگاه نزديک هتلی در نفر

 به هشت ساعت ديگر بار يک شد مجبور ايلين دليل همين به و بود گرفته لندن پرواز با را بليطش مردها از يکی

 . بود کرده سفر کشور از خارج به که بود بار اولين براي جوان مرد ظاهرا.  برساند هتل به را واو دبرگرد فرودگاه

 سه که بودند شده هتل وارد ،ّتازه واو ايلين. است معذب کمی که بود معلوم شدنش سفيد و سرخ از و بود دستپاچه

 انها پيش کرد تعارفش که بود برخورد خوش و هالس چهل ،زنی زند خانم.ديدند هتل رستوران در را ديگر مهمان نفر

 از بيش لطفی دکتر و زند خانم از. برگشت ،کنارشان جريانی اقاي دادن اسکان از بعد ميل الکم با هم ايلين. بنشيند

 بودند شده بحث و صحبت گرم سر انچنان.  برد لذت کنارشان در بودن از و خورد انها با را شام.  امد خوشش بقيه

 انها به.  کنند استراحت بتوانند انها تا برخاست.  است گذشته شب ده از ساعت ديد و امد خود به ناگهان نايلي که

 ،اقاي کند ترک را انجا انکه از قبل اما. رود می شانال،دنب دانشگاه به انها بردن براي بعد روز صبح که کرد ياداوري

 بگويم زنم به بايد. بگيرم تماس ايران با خواهم می من ساجدي خانم": کرد زمزمه گوشش کنار تالخج با جريانی

 ."بگيرند؟ برايم را شماره که بگوييد انها به توانيد می". رسيدم مالس که

  

  

 ."ندارم زبان به چندانی تسلط من":گفت جريانی خود. کند پنهان او از را تعجبش کرد سعی ايلين

 !.يالع چقدر کرد فکر ايلين

 احتياج خيلی ان به الاحتما.  باشيد داشته دست دم هميشه هم را من شماره. باشد،ميگويم": فتگ و داد تکان را سرش

 ."داشت خواهيد

 وبه ه ايستاد پا سر بس از که بود اين فهميد می ان از که چيزي تنها ايلين و بودند اجرا الح در سرعت به ها برنامه

 . است شده کوفته تنش تمام و تاس شکستن الح در ه،کمرش کشيد سرک طرف ان و طرف اين

 در را وقتش تمام او. داشت مهمانهايش با را اصلی برنامه ايلين ان از بعد و شد می برگزار دانشگاه در سمينار ظهر تا

 و کرد سپري خانه از بيرون وقت تمام انها با را سمينار روز سومين.  برد می لذت امر اين از و بود گذاشته انها اختيار
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 به ده ساعت خره البا وقتی. زدند گپ هم با و خوردند شهر رستورانهاي از يکی ،در زند خانم با را امش اخرين

 خنده هم خودش. شنيد می را پيمان خنده صداي در پشت از. ديد خانه جلوي را متين ،ماشين برگشت اپارتمانش

 انجا در نفر دو اين وقتی. داشتند اشنايی هم با قديم از ،گويی بودند شده صميمی با چنان ان پيمان و متين. گرفت اش

 ."!برفی ادم افتخار به":گفت و زد ،سوتی او ديدن با پيمان. کرد خواهند سپري را خوبی شب که بود ،معلوم بودند

 به ايلين. بدهد نجاتش برفی لباسهاي شر از تا رفت کمکش به سودابه. زدن دست به کرد شروع هم خودش بعد

 ."گذرد؟ می خوش اينجا در تو به":،گفت بود انداخته نيلوفر شانه دور دست که پيمان

 .شود نمی کنيم،پيدايت تتان زيار نظر يک امديم صبح از بابا؟ تو کجايی.... نيست بد.  بله. کرمتان قربان -

 "ميگيري؟ را ما بهانه چرا بکنی، دل او از توانی نمی را؟ نيلو يا ببينی را من": گفت و خنديد آيلين

 گويم می زنم اين به من. کند درک تواند نمی تو مثل را من هيچکس خدا به. گفتی آخ آخ": گفت و کشيد آهی يمانپ

 را تو مجبورم. بيايم اينجا گذارد نمی کندو می پشيمانم تشر و توپ با ببينمت، بيايم ميخواه و شده تنگ برايت دلم

 ".بردارد کچلم سر از دست خانم اين تا کنم بهانه

 نيلوفر. درآورد را دخترها خنده و نشاند او گونه روي صدايی سرو پر بوسه بدهد، نيلوفر به فرصتی اينکه از قبل بعد

 تا بود کافی او ديدن. لرزيد دلش باز اختيار بی و شنيد ها خنده ميان در را متين صداي. کرد او شانه هالحو مشتی

 بود، مانده صورتش بر هايشان خنده از هنوز که بخندي با متين. بگيرد جان چشمش مقابل در ودال غضب جمشيد

 آبکی و قرمز دماغت": گفت. بود مخاطبش نوازش الح در هميشه مثل چشمانش. داد دستش به داغ قهوه ليوانی

 "!ساختی را خودت کار نکنم غلط!شده

 "!متين زدي هم به را مالح": گفت شکلکی با آيلين و شد بلند باز ها بچه خنده صداي

 سر يیالب چه. افتد می صبح تا اين. بگذار شوفاژ کنار برايش صندلی يک سودابه": گفت سودابه به خنده با تينم

 "کجايی؟ دختر؟ آوري می خودت

 با": گفت. نوشيد را داغش قهوه از اي جرعه لذت با و چسباند آن به را خودش و شوفاژکشيد کنار را صندلی آيلين

 ".هستم ايرانی گروه يک

 ".داريم سودابه از را خبرش": گفت و انداخت مبل روي او مقابل پيمان اينسوي را خودش متين
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 ".است داغون اوضاعت خيلی نه؟ ميکشند را رُست دارند": گفت پيمان

 "چه؟ يعنی رُست": گفت و کرد نگاهش پرسشگر آيلين

 ".کشند می کار تو از حسلبی يعنی! رُس": گفت متين و خنديدند باز ها بچه

  

  

 .خوبم من. نه! آهان -

 ".ميکنی غش داري خستگی از. ببينی درآيينه را خودت قيافه نيست بد": گفت سودابه

 کمی هم گلويم. ام کرده تب ميکنم احساس هم نالا گويی می راست... اِ": گفت و گذاشت پيشنی روي دست آيلين

 "!بکشيد؟ را من خواهيد می اشم... ام کرده هم لرز انگار و لرزند می هم پايم و دست. خارد می

 "!باشی آخرت فکر به ه رسيده وقتش کم کم که اندازيم می يادت داريم نه": گفت پيمان

 .بکنم که دارم زيادي کارهاي هنوز من! کردي الخي -

 .بگذاري گور اداخل در را ما خودت که است اين هم اش اولی حتما -

 .نکند خدا -

 "است؟ چطور ضاعاو": پرسيد لبخندش همان با متين

 ".است مرتب و خوب چيز همه. است خوب": گفت و کشيد آهی آيلين

 هستند؟ کسانی چه گروهشان -

 را کارشان معنی چون من که اي ااره يک عضو هم ديگر يکی و آزارد محقق يکی هستند، دانشگاه استاد نفرشان دو -

 .است نمانده يادم هم شان اداره اسم نفهميدم،

 "!يال هستم مرامت همين عاشق من": گفت و خنديد پيمان

 "است؟ سخت آنها با کار": پرسيد متين

 ...است هول کمی آنها از يکی فقط... هستند خوبی گروه خيلی راستش نه -

 "!دستپاچه": داد تذکر و پريد حرفش ميان سودابه
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 !همان باشد، آه -

 اولين. ميشود تنگ زنش براي دلش شب هر و دهکر ازدواج تازه": گفت آيلين و خنديد اشتباهش به باز ها بچه

 ".نميداند هم انگليسی زبان و است خارج به سفرش

 "!آمين": گفت يکدفعه پيمان

 آمده اينجا هنر و شاهکار همه اين با که مرد اين داردکه نفسی به اعتماد چه": پرسيد پيمان و خنديدند ها بچه باز

 ".است

 نمی کم ها استاد اين از. دارد هم خوبی عاتالاط. دارد خوبی نفس به اعتماد واقعا": گفت و داد تکان را سرش او

 ".بخرد چيزي زنش براي که گردد می ها مغازه و خيابانها در چشمانش رويم، می جا هر. آورد

 "!باشی شده حفظ را ها فروشگاه اجناس قيمت آخرين ديگر نالا کنم می فکر": گفت سودابه

 ".است طور ينهم": گفت و خنديد آيلين

 "!کنند؟ نمی نگاهت چپ چپ مردها روي، می ريختی اين": پرسيد پيمان

 ميشد؛ سفيد و سرخ بزنه، حرف من با ميخواست وقتی جريانی آقاي همين اولش": گفت و شد شديدتر آيلين خنده

 ".ميکند هم شوخی و ميشود خيره صورتم به و کرده عادت الحا اما

 "!ببينمش است زمال! رمولکيهما عجب": گفت و خنديد متين

 "!نپرد البا غيرتت رگ": گفت و کرد او به رو پيمان

   

 نمی محلم الاص که اولش.شود نمی خيره من به زياد هم هنوز محرمی اقاي ولی":داد ادامه خنده همان با ايلين

 صحبت که بعد.اند اشتهگذ شان راهنمايی براي را من مثل يکی اينکه از بود عصبانی هم خيلی زنم می حدس.گذاشت

 ."بهترشد بقيه و او داشتم،رفتار دفاعيه پيش هفته دو يکی همين گفتم انها وبه امد پيش

 "!است طرف اينجا معتاد دانشجوهاي از يکی با که بود کرده فکر":گفت پيمان

 نوع از که دشدن می مطمئن ديگر ديدند می را پيشت ماه چند شده کبود و سياه قيافه اگر مخصوصا":گفت متين

 ".شد می صادر تکفيرت حکم نيستی؛وگرنه اينجا سياه گريمهاي اين اهل است خوب.هستی هم اش انچنانی



 

 
182 

 که کرد کمک ايلين به زيادي حد تا قهوه.کرد سرايت هم ديگران به او خنده و خنديد ديگران از تر بلند پيمان

 امشب. بود نخوابيده کافی اندازه وبه سمينار،خوب پايانی کارهاي انجام خاطر به هم پيش شب.بپرد سرش از خواب

 و جريانی اقاي رفتار درباره هنوز که صحبتهايشان و ها خنده با ها بچه اما.بيفتد تختش در مرده مثل ميتوانست

 به را ليوانش و برخاست. ندهد ازارش خستگی بپردوهم سرش از خواب ،هم بودند شده داشت،باعث ادامه محرمی

 همان در. کرد پر قهوه از را پيمان و خودش وليوان شد وارد هم متين که شست می را ليوان داشت.دبر اشپزخانه

 روزه سه سمينار.گردند برمی فردا":گفت و زد نوازشگرش،لبخندي نگاه به ايلين."رود؟ می کی گروه":پرسيد الح

 ."بود

 الدنب را کار جايت به که کنی پيدا را ديگري هستند،کس ماندگار هنوز اگر کردم می فکر داشتم چون.است خوب-

 .کند

 چرا؟ -

 .ايلين اوري می فشار خودت به خيلی -

 .ام کرده کارها اين از هم القب.نيستم ضعيفی ادم من هستی؛اما من فکر به اينکه از مرسی-

 .رسی می نظر به خسته خيلی. است بوده سنگين برايت کار اين رسد می نظر به بار اين ولی -

 کاري بخواهد کسال دوستان يا ها بچه از يکی که ترسيد می مدام بود؛اما نگفته کسی امابه فهميد را اين مه خودش

 می حاد خيلی شد،مسئله می وارد اي صدمه انها به اگر و بودند کنرش در هم مهمانانش الحا که خصوص به.بکند

 گروه ان با را او بود کافی.نشود وعمويش اسون خانه نزديک که باشد اين دلواپس بود مجبور ديگر طرف از.گرديد

 از بعضی است ،مجبور او دادگاهی کارهاي بخاطر بود گفته و زده را خود نيش اش تحصيلیال فارغ شب سونا.ببينند

 اينطور جدي":گفت متين به باز همه اين با.کند دفاع واو خودش واز باستد يکساعت يا کند انکار را هويتش ،يا مواقع

 ."بود نگفته من به چيزي کسی دانستم ؟نمی رسم می نظر به

 !ندارد اثري تو در حرفشان که دانند می و بشوند طرف تو با که ترسند می که شايد -

 ."گفتی؟ چرا تو":گفت و خنديد ايلين

 الاصو اينکه سوم و برايم تو پس توانماز می که دانم می اينکه دوم.بگيرم را دهانم جلوي توانم نمی من اينکه اول -
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 ."هستی فضولی ادم من نظر نه،به":وگفت شد بلندتر ايلين خنده! هستم فداکاري ادم

 .هستم و ام بوده فضول هميشه تو مورد در. دارم قبول -

 !بگويی؟ شعر خواهی می چيه؟باز -

   

 دل لحظه ،يک شب موقع ان در تلفن زنگ صداي.برگشت نشيمن اتاق سوي به و افتاد خنده به هم خودش متين

 بودند نگرفته تماس هم عيه دفا از بعد. گرفتند می تماس اش خانواده موقع اين المعمو. ريخت فرو سينه در را ايلين

 ."ميخواند را من کنم می فکر":گفت بلندي صداي با.

 را وت دانی می کجا از":پرسيد پيمان. رود می تلفن سوي به لبخند با که ديد را وسودابه گذاشت نشيمن اتاق در قدم

 ."خواهند؟ می

 ."ميزند زنگ هم اينجا که انجا از":گفت و زد قلبش روي انگشت ايلين

 ."!قلبم اه":دادوگفت تکيه نيلوفر شانه روي سر و گذاشت قلبش روي دست پيمان

 به که را گوشی و رفت.کرد تاييد را حدسش سودابه نگاه.کرد نگاه را سودابه و برگشت. شد بلند ها بچه خنده باز

 ."!است جمشيد":،گفت کند حفظ همچنان را لبخندش کرد می سعی که يالح در ،گرفتسودابه بود شده دراز فشطر

 تشکر سودابه گرفتواز او از را نيست،گوشی تنها که اورد ياد به وقتی اما. شد متوقف جايش در ايلين لحظه يک

 ."ي؟ال":رسيد می گوش به تلفن سوي ان از جمشيد گرم صداي.کرد

 حرفهايم خواهم ببرم؟نمی ديگر اتاق به را ان تا باشی داشته را تلفن گوشی لحظه يک است ممکن. عزيزم مالس -

 .بشود دخترها صحبتهاي مزاحم

 . بتهال بله -

 گرفتگی متوجه لحظه يک.ببرد خودشان اتاق به را ان کردتا ازاد پريز از را تلفن کردو خواهی عذر انها همه از گذرا

 هم خبر و است شده خبري باز داد می گواهی قلبش. کند فکر انها به نداشت فرصت شد؛اما تينوم سودابه چهره

 را پدرومادرم. ايم رسيده خط اخر به کنم می فکر بار ،اين يال":گفت او خرهالبا. شد می مربوط عمو و هالخ به حتما

 ."کنيم يکسره را کارها خودمان تا گردم برمی.ميشود تمام کارم ديگر روز دو يکی.کن رها
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 سونا.است شده تمام گذشته خوب روزهاي. خواهند نمی را من انها":کرد فکر ناراحتی با فشردو را اش پيشانی ايلين

 ." شناسم می خوب را انها من.بکشند دست خودشان خواسته از نيستند حاضر قيمتی هيچ به شوهرش و

 ."؟ است دستت هنوز گوشی يال ":کرد صدايش جمشيد

 "....بله":،گفت دارد نگه صاف را ان کرد می سعی که صداي با

 .گرديم برمی انها پيش بعد و کنيم می ازدواج ميرويم. ام کرده را فکرهايم تمام من يال -

 از دست تواند می نه و دارد را اش خانواده با فتالمخ توان نه جمشيد!هميشگی تز همان":گفت خودش با باز ايلين

 ."بکشد اش خواسته

 ." ام گرفته را تصميمم کنم می فکر هم من. کردي را فکرهايت تو که دانم می":گفت

 "....خوش چقدر دانی نمی يال":گفت شادي با جمشيد

 و برادرمن تو.ندهيم ادامه اينت از بيش است بهتر پس. ايم رسيده خط اخر به تو و من. موافقم تو با هم من جمشيد -

 .باشند راضی مهه کنم می فکر طوري اين.خواهرت هم من

 را کار انها موافقت بدون خودمان گفتم گويی؟من می چه است ي؟معلومال":پرسيد که شنيد را جمشيد هراسان صداي

 "....اينکه ؛نه برويم مان زندگی و خانه وسر کنيم تمام

 با کنی می پيشنهاد من به داري تو. بزنم گول را خودم توانم نمی. جمشيد نيستم بجه من گفتی؛اما چه تو فهميدم من -

  واين انها پيش بروم و بيندازم پايين را سرم حيوان يک مثل هم وبعد بيستم ات خانواده مقابل در پررويی الکم

   

 شناخته اينطور را من است؟تو شدنی الاص چيزي چنين خودت نظر کنم؟به جبران خواهی معذرت با را ام پررويی

 بدهی؟ توضيح من براي را اين شود چه؟می براي بازگشتمان اين و چيست براي سرانه خود اي؟ازدواج

 الح به را انها توانم نمی.کند زندگی تواند نمی من بدون مادرم که دانی می.شناسی می مرا پدرومادر تو يال -

 .کنم رها خودشان

 من.کردي خراب تو را چيز همه.باشد خودش جاي سر چيز همه بگذار گفتم تو به.گفتم را همين اول از که هم من -

 يال همان دوباره و ،متاسفم بودم گرفته تصميمی چنين اينکه از بگوييم و بروم مادرت پيش توانم می هم نالا همين
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 داري؟ زمال چه براي را من ،پس خواهی می را ومادرت پدر اگر تو.گذاري نمی که تويی اين. بشوم او محبوب

 يکی ام خانواده و تو بين من داري انتظار تو.جداست مادرم و پدر از تو مسئله يال. دارم نياز همسرم عنوان به را تو -

 کنم؟ انتخاب را

 اين در تو و من دعواي.بخواه پدرومادرت با را من که بگوييم تو به ميکنم سعی دارم ؟من جمشيد يی گو می چه -

 من. بدانيم شده تمام را ماجرا است کرد،بهتر جمع جا يک هم با را سه هر نمشود که الحا. است مسئله اين سر مدت

 .بمان جا اين تو و روم می ايران به

 .نکن قاطی هم با را مسائل کنم می خواهش يال -

 .هستم من ماجرا اين بد ادم نالا. زنم می را حرف نشود،اين گرفته اشتباه ديگري با چيزي خواهم می چون اتفاقا -

 محض ،به شوم تو زن اگر ميدانم ؛اما بياوري دست به را ومادرتپدر رضايت کنم می اصرار تو به دارم که هستم من

 ودزدي خيانت مارک که هستم من اين. شد خواهم قابيل برسد،من گوشت به حرفی و دربيايد مادرت اشک اينکه

 خواهم نمی من.کرد خواهی نگاه متجاوز يک چشم به من بيفتد،به تندي از اتشت که زمانی هم تو. خورد خواهم

 هم درد به تو و من که برسی نتيجه اين به خودت که کردم صبر اين خاطر به هم امروز تا.کنم قبول را يزيچ چنين

 از کس هر اينکه نه خواهم می ارام زندگی يک من. باشيم داشته خوبی زندگی توانيم نمی وضعيت اين با. خوريم نمی

 کنايه و ،نيش کند توجه من به بخواهد که هم وقتی. نگذارد فرق ديوار و من کندوبين نگاهم خصمانه برسد راه

 ازدواج تو با خواهم نمی ديگر من. خورد بهم الحا همين وتو من نامزدي بنابراين.نيست ساخته من از.بدهد تحويلم

 از کاري چه مادرت پدرو هاي خوبی جبران ،براي هستم اينجا که روزي چند اين" که کنم فکر اين به خواهم می.کنم

 ."ايد برمی دستم

 از بعد باش مطمئن.کنی می قاطی هم با را ام خانواده و من مسئله چرا. نباش رحم بی اينقدر خدا به را تو يال -

 ...... دارم دوستت من. کرد نخواهد فرقی تو به نسبت من احساس ازدواجمان

 اين. کن فراموش را يزچ همه. خورد نمی درد به تنها داشتن دوست زندگی يک براي ؛اما داري دوستم دانم می -

 بخوابم و بروم خواهم ،می نداري ديگري کار اگر هم الحا. ماندم می منتظرش هم اول از بايد من که بود اي نتيجه

 . ام داشته اي کننده خسته روز.
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 .کنی تمام راحتی اين به را چيز همه توانی نمی يال اما -

 را کار اين هم تر راحت خيلی ميتوانم بينم ،می گذارم یم مادرت و پدر جاي به را خودم وقتی.توانم چرا،می -

 .خير به شب.بکنم

 بشنوند مهمانانشان را صدايش و بزند فريلد خواست نمی.ميداد دست از را خود کنترل داشت گذاشت؛چون را گوشی

 .کند خراب خودش بختی بد صداي با را ديوار طرف ان زوج دو خوش خواست نمی.

   

 ي؟بچهال":گفت مهربانی با.است کشيده سرش روي را پتو که ديد تختش روي را او و شد اتاق اردو ارامی به سودابه

 ."بيايی؟ خواهی نمی روند می دارند ها

 ." ايم می نالا.چرا":داشت،گفت وجود اش چهره در که افسردگی با و زد کنار را پتو

 ميتوانست که بود اين در قشالاخ خوبی. شتگ بر مهمانها پيش سودابه همراه اش خسته روح و جسم وجود با بعد

 بابا":گفت خنده با پيمان. بود مانده باقی در پشت افسردگی. کند پنهان ظاهرش پشت را تشالمشک و ها غصه تمام

 هم ما روحيه شايد.بگذار هم ما نيلوفر براي اموزشی دوره يک. کشيد طول قدر اين که گفتی می جمشيد اين به چی

 ." شود بهتر کم يک

 بگذاردکه هم تقويتی سالک نيلوفر اگر. ريزي می هم به را شهر روحيه اين با طوري همين تو":گفت تصنعی خنده با

 ." امد بر تو پس از شود نمی ديگر

 ماشين سوار وقتی. بود ساکت متين بار اين انداخت؛اما می خنده به را همه و گذاشت می سرش به سر همانطور پيمان

 با سودي و بود طرف کسی چه با او. امد بدرد دلش. است شده جان کم متين نگاه مخملی کرد اساحس ،ايلين شد می

 !کسی چه

* * * * * * * * 

 ميخ آخرين روحش هنوز اما. آمد سراغش به و کشيد لجاجت از دست خواب کم کم که بود گذشته نيمه از شب

 اينکه از قبل و کرد باز زده وحشت را چشمانش هشهمرا تلفن صداي که بود نکشيده دنيا اين از را اش خيمه هاي

 از بعد شب. برگشت سودابه به فاصلهالب نگاهش. داد فشار را جواب دکمه عجله با بشود، هم سودابه بيداري باعث
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 .بود او فقط خانه اين شانس بد آدم. بود رفته خواب به زود خيلی و بود خزيده تختش در راحتی به ها بچه رفتن

 "ساجدي؟ خانم": پيچيد گوشش در جريانی آقاي ناآرام صداي. داد جواب آهسته و چسباند گوشش هب را گوشی

 .لحظه يک لطفا -

 تازه و شد دور ها بچه اتاق از. بود شده سرد نشيمن اتاق. شد خارج اتاق از بودن صدا بی براي شالت در و برخاست

 "است؟ آمده پيش اي مسئه یجريان آقاي. هستم خودم": گفت. بدهد جواب او به توانست

 شده جدا آنها از که نبود بيشتر ساعت دو. بود دقيقه پنج و سی و يک. افتاد ديواري ساعت به نگاهش الح همان در

 ".بروم دکتر به دارم نياز من اما شدم؛ شما مزاحم که خانم ام شرمنده": گفت جريانی. بود

 شده؟ چيزي -

 .ام شده مسموم ميکنم فکر -

 است؟ شامتان ايغذ از -

 .ميکنم فکر -

 ربع يک تا من. خوب بسيار": گفت عوض در و نتوانست اما بگيرد؛ کمک همسفرانش ديگر از بگويد او به خواست

 ".بود خواهم آنجا ديگر

 .ام شرمنده هم باز. خانم متشکرم -

   

 اي چاره اما. بخوابد بود نستهنتوا بيشتر دقيقه چند. کشيد صورتش به دستی خستگی با و کرد قطع را تماس آيلين

 .رفت می بايد. نبود

 خوبی به هم اش پريده رنگ ظاهر از. بود انداخته دردسر به را او کردهو بيمار را خود پرخوري با جريانی آقاي

 برايش دکتر اما شد؛ بهتر آمپول يک تزريق با اوژانس در تهوعش الح. است خراب شالح چقدر که بود معلوم

 مرد گرچه. نرسد جريانی گوش به آهش صداي که کرد زيادي شالت آن شنيدن با آيلين که کرد زتجوي هم سرمی

 از را آيلين که نمود شرمندگی اظهار بود کرده درست که دردسري خاطر به و کرد خواهی معذرت قدر آن بيچاره

 اينکه براي آيلين و شد تزريق جريانی آقاي به سرم. کرد شرمسار بود، داده نشان درون در امر اين از که ناراحتی
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 از خواب. ريخت شکمش در قهوه فنجان پشت فنجان و رفت بيمارستان کافه به بگيرد را خود رفتن خواب جلوي

 .شود بود، گرفته جدي تالح که جمشيد با مشکلش درگير ذهنش و فکر باز تا شد باعث همين و بود پريده سرش

 گر بر هتل به زد می زردي به رنگش هنوز که را او ايلين و شد تمام نساورژا در جريانی کار که بود صبح نزديک

 غرغرهاي. نمود اماده ديگر روز يک براي را کردوخودش اعصابی تمدد دوش يک با و برگشت اپارتمان به. داند

 روز نا. پيوست هتل در مهمانانش او،به رفتن از بعد ساعتی و نمود تحمل شکيبايی با وضعيتش بخاطر را سودابه

 بود رفته لندن پرواز با صبح لطفی دکتر.بودند يکديگر از شدن جدا الح در کم کم و بود مهمانها اقامت روز اخرين

 راحت شالخي ايلين و شدند عازم ايران پرواز با ظهر بعداز نيز زندومحرمی.برود دام امستر به لندن از خواست می.

 الکم در اما. بخوابد فقط ديازپام يک با و برگردد خانه به ستخوا می. است شده تمام خوبی به چيز همه که شد

 که بود درنيامده بهت از هنوز ايلين. امد می او سوي وبه کشيد می سرش پشت را چمدانش که ديد را جريانی تعجب

 کنم؟ اقدام بايد کجا از لندن بليط براي ساجدي خانم":پرسيد جريانی

 "رويد؟ب انجا خواهيد لندن؟می":پرسيد ايلين

 .انجاست از ايران به پروازم اخر.بله-

 ."نگفتيد؟ زودتر را چرااين جريانی اقاي":خنديدوگفت فقط عصبانيت شدت از ايلين-

 ."بودم؟ نگفته شما به الفب":گفت و کرد او مشکوکيبه نگاه-

 ."؟ ببينم توانم می را تان بليط":گفت و کشيد ترالبا اش شانه روي را اش کوله ايلين-

 شب همان. کرد نگاه را پرواز روز و ساعت ايلين.داد ايلين دست به را ان و اورد در کمريش کيف از را بليط يانیجر-

 ."نگفتيد؟ من به چرا بمانيد؟اخر معطل اينجا بايد هفته يک تا نرسيد پرواز اين به اگر دانيد می":گفت.  بود

 ."باشيم ديگري راه فکر به بايد. داديد ستد از را لندن پرواز":،گفت زند می حرف خود با گويی بعد-

 به هم جريانی. کرد حرکت فرودگاه خروجی سوي به بلندي قدمهاي با و گرفت او از را چمدان دسته بعد-

 ." اتوبوس استگاه ميرويم":گفت اايلين.شالدنب

 ادمی هم ان.  برساند اهفرودگ به را خودش خواست می چطور. دانست نمی زبان او ماند باز حرکت از ناگهان بعد اما

 وادار را خوودش بايد.  بود نکرده فکر کار اينجاي به چرا که کرد خودش نثار لعنتی لب زير.  پايی و دست بی اين به



 

 
189 

 اينکه از قبل تا افتاد را.  نبود کاره اين جريانی. نتوانست ؛اما لندن به بفرستد را واو بگيرد بليط يک برايش کرد می

 . برساند لندن به را کند،او تحمل را ديگر دردسر پر تههف يک شود مجبور

 رانندگی پيمان ماشين با خود را لندن تا منگام بير سرد و زده يخ هاي جاده ايلين که شد اين توجهی بی يک نتيجه

  سوار گردي بار اين او تا شد منتظر. برد فرودگاه به را او و خورد پايی سر بطور ديروقت لندن در او با را شام. کند

   

 بيچاره مرد و خودش دردسر باعث و باشد کرده دقتی بی هم باز ترسيد می. کند پرواز نيز هواپيما و شود هواپيما

 ،حس داد بيرون را نفسش اسودگی با و نشست ماشين در وقتی. کرد راحت را ايلين الخي و رفت او خرهالبا اما شود

 ساعت ان در سرش اما.  بود رسيده پايان به موفقيت با هم کار اين. تاس امده بيرون سنگين بار يک زير از کرد می

 هتل يک به کرد فکر. کرد ساکت مدتی براي را درد و خورد مسکنی.  بود انفجار الح در ناراحتی و خستگی شدت از

 کرد رانندگی يادز بسيار دقت با را راه تمام.  گردد بر خانه به داد می ترجيح اما بگذراند؛ انجا در را شب و برود

 شکمش در قهوه. گذاشت باز هم را پنجره از اي گوشه حتی و نکرد روشن را ،بخاري نبرد خوابش اينکه وبراي

 می. کرد پارک شان خانه جلوي و برد اش خانه به پيمان براي را ماشين. رساند پايان به را جاده احتياط وبا ريخت

 کرد که کاري تنها. گذاشت اش خانه در قدم خرهالبا صبح نزديک.  نبود سويچ نگران پس.  دارد يدک سويچ دانست

 خودش و رفت اتاقش به هم بعد.  فرستاد پايين اب ليوان يک با را ديازپام قرص دو و رفت خانه اشپز به که بود اين

 ."؟ اي زنده":پرسيد نگرانی ،با بود شده بيدار او سروصداي از که سودابه. انداخت تختش در را

 ." بخوابم فقط خواهم می. نکنيد بيدارم نهار براي.  هستم مرگ الح در": کرد زمزمه نايلي

 ... است حقت بيايد سرت که يیالب هر -

 بياورد در را جورابهايش يا و کند عوض را لباسش اينکه ؛بدون شد بيهوش.  بشنود نتوانست را حرفش ادامه ايلين اما

 .بکشد خودش روي به چيزي حتی يا. 

 تمام وضعيتش از نيلوفر هاي خنده به توجه بی دادو می گوش سودابه حرفهاي به بود مانده باز تعجب از که دهانی با

 و نشست مقابلش و گذاشت جلويش را بشقاب سودابه. بود شده گوش جفت ويک چشم جفت يک وجودش

 چهار چنان. اوردي خودت سر يیالب يک شدم می مطمئن است طبيعی وضعيتت گفت نمی متين اگر کن باور":گفت
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 . بود انداخته راه به اي خنده چه متين نديدي بيچاره،.  نخوابيدي هاستالس انگار که بودي چسبيده تخت به چنگولی

 "!است؟ امده سرت يیالب چه. يال نبودي اينطوري تو. رفت متين پيش آبرويت

 ."يايدب گفتيد می متين به نبايد شماست تقصير!خدايا":گفت و خنديد ايلين

 می سر به چرتشان در ،خانم باشد راحت مانالخي که خوابيدي می قدر اين الحا تا کی تو. کردم می سکته داشتم من -

 !؟ برند

 . کنم نگاه متين روي به شود نمی رويم ديگر -

 بخندل همان با ايلين. نبود وقتش الفع. شد منصرف که بگويد چيزي ناراحتی با خواست سودابه و خنديد نيلوفر

 نبوده مناسبت بی هم شعر ان الاحتما پس":گفت بعد و کرد فکر کمی و گذاشت هم روي چشم اش زده تالخج

 ." بخوان را شعر سودي. است

 ."شعر؟ کدام": پرسيد کنجکاوي با سودابه

 .... بردار خوابت شالب از سر گاهان سحر در. گفتيد می من براي که همان -

 الح به تا الاص. ندارم ياد به را شعري چنين من":گفت. انداخت البا شانه بعد و کرد فکر آان به اي لحظه سودابه

 ."نشنيدم

 ...بردار خوابت شالب از سر گاهان سحر در ميگفت. شنيدم خوابم همين در را ان مطمئنم من اما -

 ... کن بيرون چشمت از را خواب مانده فرو کاروانهاي و

 .. را پنجره کن باز

   

 "!باشی؟ گفته شعر خواب در نکند! ببينم يال! قشنگی شعر چه":فتگ سودابه

 شعر اين يکی هست يادم ضمن در! ؟ بگويم شعر توانم ؛می دانم نمی را عادي زدن حرف من":گفت و خنديد آيلين

 ."!ذهنم با نه گوشهايم با. شنيدم می را ان من. خواند برايم را

 ممکن يال ببين":گفت و برخاست ميز پشت از سودابه وقتی اما بود؛ عرش خواننده يافتن درگير مدتی تا ايلين ذهن

 ،همه" خنديد می و زد می حرف تو با داشت ديدم ،چون است کرده می مسخره را تو داشته شعر اين با متين است
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 درگوشش يیالال چون زيبايش، زمزمه ان با.  بود متين ،صداي صدا ان مطمئنا.  بود او با حق بله.  اورد ياد به را چيز

 می او از که میالک لحن در گذشته ان از خواند؟ می برايش را چيزي چنين متين چرا اما بود؛ او. بود انداخته طنين

 لبانش بر لبخندي و گرفت ديگري رنگ اختيار بی قلبش طپش باز بود نوازش. نبود تمسخر الاص شنيد،

 .بود ديده عمرش تمام در او که بود مردي ترين متفاوت... متين.نشست

 او با خودش ت،الخج با آيلين و شود خبردار شالح از تا گرفت تماس ،متين زد می حدس که طور همان ظهر از بعد

 تو از کسی آيلين.  اي گرفته سخت زيادي خودت به بار اين بودم گفته تو به شب ان که من":گفت متين. زد حرف

 ."ندارد را کار همه اين انتظار

 .بودم نکرده کاري الاص نم متين ولی -

 خوردي ،قرص برگشتی خانه به هم وقتی. بودي نخوابيده شب دو تو.  بگويی دروغ خواهد نمی ديگر من به -

 کنی؟ مصرف دارو توانستی چطور خودسر.

 .بخوابم فقط خواستم می -

 !بروي خواب به خواب بود ممکن! خوابيدي -

 ."زدي حرفها ان از باز":گفت و خنديد آيلين

 ." بميري خواب که است اين منظورم":گفت و افتاد خنده به متين

 . است نمرده زياد خواب با کسی.  نکن شلوغش قدر اين. متين است بس -

 .بکشد را تو جمشيد بود ممکن! اند مرده خواب در زيادي ادمهاي اما بله؛ -

 چقدر و ميکنم چه من که فهمد نمی او فیطر از. است نکرده اعتراض من به زيادم خواب بخاطر الح به تا جمشيد -

 .است لندن در او.  خوابم می

 صبح ديروز اتفاقا و برگشته لندن از که نفهميدي. نيست خوب زيادي خواب گفتم که من ":گفت پوزخندي با متين

 ."نگفت؟ چيزي تو به سودابه.  است بوده سرت يالبا هم

 ناگهان است؟ بوده اينجا جمشيد که بود نگفته او چطور. برگشت اشپزخانه در سودابه سوي به ايلين پرسشگر نگاه

 امده چه براي دانست می خوب خودش. بود شده احمق ؟چقدر بود امده چه براي جا اين جمشيد. افتاد شور به دلش
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 جمشيد از اام بيايد؟ کنار او با بتواند راحتی به دارد انتظار و کند ازدواج او با خواهد نمی بود گفته جمشيد به.است

 چقدر. اورد خود به را او متين صداي بيايد اينجا به باز است، گفته او که حرفهايی آن وجود با است بعيد مغرورش

 :بود اهنگين و نرم

 آيلين؟ -

 .شد پرت حواسم ببخشيد بله -

 کنم؟ قطع را تماس خواهی می شدم متوجه هم خودم -

   

 "..متين متاسفم":گفت زده تالخج

 نداري؟ کاري. نيست مهم الاص نه -

 و رفت می بايد اما. نکند قطع را تماس بگويد او به توانست می کاش اي. بود شده ناراحت. کرد تغيير چقدرصدايش

 ".متاسفيم هستيم تو دردسر باعث قدر اين اينکه از. متاسفم من متين": گفت. است شده چه که پرسيد می سودابه از

 به. بود شما دردسرهاي مثل دنيا هاي دردسر همه کاش: :گويد می مهربانی با که دکن تجسم را لبخندش توانست می

 ".ديدار اميد

 :گفت ميگرد، پر را چاي فنجانهاي داشت آشپزخانه در که سودابه به. گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی آيلين

 "بود؟ اينجا ديروز جمشيد سودي"

 ".آره": گفت. داد تکان را سرش سفتا با کردو نگاهش اي لحظه ناراحتی با سودابه

 نگفتی؟ چيزي من به چرا -

 .بپرد سرت از حسابی خواب اينکه هم و برود نيلو هم کردم صبر. بگويم خواستم می -

 که نميشد باورش هنوز هم خودش. بود احمقانه اين جز فکري بتهال. باشد بیالج چيز منتظر نبايد که فهميد او لحن از

 شدت به را او بود، گرفته شب آن از که وجدانی عذاب. بردارد سرش از دست بگويد جمشيد به است توانسته عاقبت

 ...که فکرهايی. ميکرد مخابره ذهنش به را هايی فکر که طوري. بود گذاشته فشار تحت

 ".بشين بيا": گفت و گذاشت ميز روي را چاي فنجان سودابه



 

 
193 

 که او به بود، ايستاده سرپا و داده تکيه کابينت به که طور انهم سودابه و نشست سرجايش مطيع کودکی چون آيلين

 ايستگاه از شدم مجبور. بودم کرده فراموش را پولم کيف باز صبح ديروز": که داد توضيح ميکرد، نگاهش منتظر

 يک ...آمد جمشيد ديدم که شوم خارج خانه از ميخواستم و برداشتم را پولم کيف. برگردم خانه به دوباره اتوبوس

 براي مستقيم و برگشته لندن از تازه کردم فکر من. در پشت جا همين گذاشت را آن. بود آورده خودش با هم ساک

 آمده. بود درست حدسم. است آمده پيش شب گفت آيد؟ می لندن از که پرسيدم همين براي. است آمده تو ديدن

 نيلوفر ديشب گفتم او به. شوي بيدار تو تا ماند می منتظر که گفت او اما هستی؛ خواب هنوز گفتم. ببيند را تو بود

 از را او مييخواهم من کرد فکر. اي خوابيده و خورده دارو صبح همين براي. بودي برده بيمارستان به را او بود مريض

 .اي زده خواب به را خودت که شد جري باز. ندادي جواب کرد صدايت هرچه. آمد اتاقت به و شد بلند. کنم باز سر

 "...هم تو اما. بنشينی کرد وادارت و داد تکانت

 زور به که کرده وادارش و داده تکانش او گويد می سودابه وقتی. بخواند را ماجرا بقيه توانست می حدي تا آيلين

 ناراحت و متعجب چشمان به که نگاهی با و داد بيرون را نفسش سودابه. بود روشن تقريبا چيز همه پس شود، بيدار

 ".کرد ناراحتش ميکنم فکر که گفتی او به چيزهايی. بودي خواب": داد ادامه ،آيلين

 "گفتم؟ چه": پرسيد. فشرد دستانش ميان را چايش فنجان آيلين

 من که چيزهايی همان": گفت سودابه. بزند حرف نمود وادارش نگاه با و کرد بلند سر آيلين اما کرد سکوت سودابه

 از بعد و شد شوکه اولش او. بردارد سرت از دست و کنی ازدواج او با نميخواهی تیگف. گفتم می تو به پيش مدتها

 ".برود شد مجبور هم او کشيدي، سرت روي را پتو و افتادي گريه به تو اينکه

 چنين الاص من": گفت. ندهد نشان را خود بغض ميزند حرف وقتی کرد سعی. کرد سنگينی اش سينه در آيلين نفس

 ".آيد نمی يادم چيزي

   

 الح در تو که کند باور نميخواست جمشيد چرا نميدانم. بودي خواب تو. نيستی اطرافت متوجه که بود معلوم -

 .بگويی او به را نظرت ميخواست زور به انگار. نيستی خودت

 .چی درباره -
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 و است شده جدا اش نوادهخا از گفت. برويد هم با تا تو الدنب بود آمده": گفت بعد و شد ساکت اي لحظه باز سودابه

 شده طرف اش خانوده با زدم حدس من ميزد که حرفهايی از. باشند داشته نظري چه آنها نيست هم برايش ديگر

 ".است

 چيز همه بودند کرده شالت الس سه بودند؟ کرده چه. زد موهايش در چنگ تاسف و ناراحتی با و کشيد آهی آيلين

 ترک میالک بدون را آشپزخانه و برخاست. بود شده خراب طور اين الحا و ندبده انجام صحيحش راه از و درست را

 .هميشه مثل. برد پناه خودش اتاق به. کرد

 الس چند درونش در که چيزي آن با توانست نمی اما بود؛ کار ترين درست شرايط اين در کارش که بود مطمئن

 تصميمی چنين اين توانست نمی بود، شده تربيت و شده گبزر ايرانی که آيلينی. کند مبارزه ميکرد، مرور را گذشته

 را چيز همه ميخواست او. ميزد تاييد مهر برتصميمش بود کرده زندگی سرزمين اين در که آيلينی و ببخشد او بر را

 دست چرا. بود کرده خراب را چيز همه باز جمشيد. کند بدتر هست آنچه از را کار اينکه نه بگرداند اولش سرجاي

 ترازوي هاي کفه به دادن سنگينی بين مستاصل کند؟ راضی را اش خانواده تواند نمی که ميديد وقتی کشيد، نمی او از

 سر بر دعوا اين از پيش تا اگر.بودند شده پيش از بدتر کارها ميکرد؟ بايد چه. بود مانده اش خانوده و جمشيد

 ها ناپرهيزي اين از عمرش تمام در جمشيد. بود دهش کشيده هم او شدن ناخلف به الحا بود، جمشيد عقل دزيدن

 اين مگر بود؟ ايستاده اش خانواده مقابل در او خاطر به. بود حالص پدرش قول به و خوب فرزند يک. بود نکرده

 برادري و خواهر از را خودشان نقشهاي که نبود بيشتر الس سه آنها باشد؟ داشته عمق توانست می حد چه تا قهالع

 سرماي از گذاشت و داد تکيه اتاقش زده يخ و سرد شيشه به را سرش. بودند داده تغيير شوهر و زن به هالس شش

 "جمشيد؟ بکنيم بايد کار چه الحا": کرد زمزمه لب زير. گيرد آرامش کمی ذهنش درون آشوب آن

 .بود نديده وضعيت ان در را جمشيد و گذرانده خواب در را گذشته روز اينکه آن و بود راضی چيز يک از حداقل

 اندازه به خودش او. آمد می حساب به طاقتش از فراتر ديگر اين. برگردد خانه به که کند قانع را او بود نشده مجبور

 درست چيز همه بعد روز اينکه به اميد و سرگردانی الس سه. نبود حرف. کشيد می رنج وضعيت اين از کافی

 ...ميشود

 "...بودم نگذاشته سونا خانه در قدم هرگز کاش اي": انديشيد
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 سراغ جمشيد از و برود نميدانست. بود شده عمرش تصميم ترين مشکل ماندن منتظر يا رفتن براي گرفتن تصميم

 شدت به دلشوره. گردند راضی او از شوهرش و سونا عوض در و شود سرخورده او از جمشيد بگذارد يا بگيرد

 کرده سلب او از را آرامش کند، می کار چه و رفته کجا روز سه اين در که جمشيد جانب از نگرانی و ميداد آزارش

 شد راحت شالخي شنيد، را صدايش بزند حرف او با اي کلمه اينکه بدون و گرفت تماس کارش محل با وقتی اما. بود

 .ميکرد گيجش که بود اقامتش محل سر بر مسئله منتهی. ميدهد ادامه را اش عادي زندگی و است مالس حداقل که

 طول روز سه همان از بيشتر اش نگرانی... و بکشد را بمب چاشنی خودش بود ممکن. بگيرد تماس سونا با نميخواست

 است، برگشته خانه به گرفته، وي از که وديال خواب جواب از بعد شنبه، روز همان جمشيد که فهميد وقتی. نکشيد

  و بريده اش خانواده از ميکرد ادعا که مردي اين وقت آن و بود وي نگران روز سه او. افتاد خنده به ناراحتی شدت از

   

 سرکار از تازه روز آن. است نشسته می بخاري کنار مادرش و پدر پيش خانه در کند زندگی آنها از جدا ميخواهد

 آيلين ديدن با و بود مرتب هميشه مثل. آمد شالدنب جمشيد که ببرد پناه خانه در اش نهال به باز ميخواست و برگشته

 دانشکده از هنوز نيلوفر. ميداد مهم حادثه يک از خبر چشمانش درون برق با که لبخندي. زد لبخند رويش به

 سر پشت حمام در اينکه محض به. بگيرد دوش تا خزيد حمام درون به جمشيد ديدن با سودابه اما بود، برنگشته

 باز اغوش ناگهان جمشيد. کرد شوکه تعجب شدت از آيلين که کرد کاري بار اولين براي جمشيد شد، بسته سودابه

 چيز همه": گفت آرام اي، خنده با و گرفت آغوش به بکند، بايد چه که بگيرد تصميم اينکه از قبل را آيلين و کرد

 "ميشود؟ باورت. نيست ميان در مشکلی هيچ ديگر. کردند موافقت آنها. شد درست. يال شد درست

 :پرسيد. ندهد نشان او کار از را اش ناراحتی کرد سعی کشيدو بيرون او آغوش از را ودشخ منگ و گيج آيلن

 من نميگويی کجايی؟ را مدت اين است معلوم هيچ شد؟ درست چيزي چه ميگويی؟ چه جمشيد؟ است خوب تالح"

 مادر و پدر چرا بزنی؟ را حرفت توانی نمی ميکنی؟ قهر که شدي بچه کردي؟ که بود کاري چه آن ميشوم؟ نگرانت

 "...بود شده قرار ميدهد؟ عذاب را ات بيچاره

 چيز همه. ميگويم دارم که کن گوش را اين. يال کن رها را اينها": گفت لبخندي با و بدهد ادامه او نگذاشت جمشيد

 "".است شده درست
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 چيزي؟ چه -

 ".کردند موافقت زادواجمان با مادرم و پدر": گفت. نشاند مبل روي و گرفت را او دست جمشيد

 ميکنی شوخی": گفت و کرد نگاهش ناباور. کند جیالح را او حرف توانست تا کشيد طول کمی. خورد جا آيلين

 "است؟ جديد شوخی يک باز جمشيد؟

 ما رسيدن هم به مانع که نيست مشکلی ديگر. است شده درست چيز همه که ميخورم قسم ديگر اين. عزيزم نه نه، -

 .عزيزم شدي من الم هخرالبا تو. بشود

 من. بدهی توضيح برايم ردست ميشود": پرسيد و بزند لبخند کرد سعی. کرد شدن مور مو احساس اختيار بی آيلين

 بود؟ نشده دعوايت عمو و هالخ با مگر تو است؟ ممکن چطور آخر. بفهمم را چيزي توانم نمی الاص. جمشيد شدم گيج

 "بودي؟ کجا را روز چند اين

 است اين مهم. ندارد اهميت ابنها الحا باشم؟ کجا بود قرار. برگردم خانه به شدم مجبور. نبود مهمی چيز اام چرا؛ -

 به مادر امروز. کرد را خودش کار قهر همان. بردارند لجاجتشان از دست آنها که بکنم کاري توانستم خرهالبا که

 خواهند می. باشيم هم دور دوباره ميخواهيم. رمبب خانه به و بردارم را تو راهم سر تا خواست و زد زنگ شرکت

 اين تو. باشيم چيزي نگران نبايد ديگر. زنند می حرف تو خانواده با مادرم و پدر. کنند صحبت چيز همه درباره

 .باشی شده راضی که ميکنم فکر ديگر الحا. ميخواستی طوري

 کند؟ باور توانست نمی چرا پس. بود کرده صبر برايش الس سه که گفت می را چيزهايی اشتياق با داشت جمشيد

 ".هستم راضی هم من باشد، داشته واقعيت اگر چرا،": گفت

 .توست و من شب امشب. بپوش رو لباست پاشو زودتر پس -

 تمام جمشيد که ميکرد فکر اين به که الح در کرد؛ عوض را لباسش سردرگمی با و برخاست کوکی عروسکی چون

  از را او و خودش اي اراده چنين با ميخواست واقعا او بود؟ قهر!  روز سه. است بوده خودشان هخان در را روز سه اين

   

 :کرد فکر بيندازد؟ گوش پشت را اش خانواده نظر اي رويه چنين با ميخواست کند؟ دور اش خانواده تسلط

 ".شود عملی کار اين لحظه اين تا نگذاشتی که ممنونم تو از چقدر پروردگارا"
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 او اما. رسيد می نظر به ناباور خودش مثل هم سودابه. ميرود سونا خانه به جمشيد با که داد خبر حمام در سودابه هب

 الاص اين از پيش تا. ميکردند شکر را خدا بايد بود، داده رضايت هم زبانی که همين سونا. باشد باور خوش کرد سعی

 بودند؟ شده وصلت اين سرگرفتن مشتاق خودشان چنين اين الحا چطور پس. بود نداده رخ چيزي چنين

 هشت فصل پايان

 آتش و بيرون سرماي.نشد بود کرده پارک آپارتمان مقابل که اتومبيلی متوجه حتی که بود عصبانی و اشفته چنان آن

 که رفت می البا يکی تا دو داشت را ها پله. آمد نمی در خشم زور از نفسش. بود کرده سرخ را صورتش درونش

 برخاست او که بگذرد کنارش از اعتنا بی خواست اما.گرفت اوج خشمش. ديد نشسته مقابلش اي پله روي را جمشيد

 .بود برنده و سرد نيز او صداي. بست وي بر را راه و

 . بزنيم حرف هم با بايد_

 .» کنار بکش. ندارم گفتن براي حرفی:« گفت و برگرداند رو او از

 چرا ؟ است سرت در چه ؟ بکنی خواهی می ؟چه کردي را کار اين چرا بدانم ميخواهم.  دارم من ولی:« گفت جمشيد

 او با طور آن چرا ؟ بودم کشيده زحمت چقدر من دانی ؟می شدي ؟ديوانه سرت به ؟زده کردي خراب را چيز همه

 » ؟ زدي حرف

 کنار برو پس. ندارم هم را ها حرف اين شنيدن ي حوصله ضمنا و زده سرم به. ام ديوانه من آره:« غريد خشم با

 .» بروم خودم ي خانه به بگذار

 ما ي خانه در چقدر دانی نمی هنوز هم خودت. باشی پررو قدر اين توانی می دانستم نمی. يال رويی و چشم بی خيلی_

 آنها و يا کرده زندگی ما ي خانه در الس چند که دانی نمی. اند کشيده زحمت چقدر برايت مادرم و پدر و اي بوده

 ؟ دادي را دستمزدشان طور اين تو وقت آن. اند بوده ات خانواده مثل برايت

 گم را اش فارسی زبان بداند اينکه بدون و زد او کنار به محکم و برگشت جمشيد طلبکار چشمان به خشمگين نگاه با

 به ؟ هستند چه تو مادر و درپ است طور اين ؟اگر هستم رويی و چشم بی آدم من ؟ هستم پررو من:« زد فرياد. کرد

 ال؟اص کنی می زندگی داري کجا ؟ جمشيد ميزنی کوري به را خودت يا کوري تو ؟ بگويی توانی می ناسزايی چه آنها

 مادرت و پدر پيش بايد. آمدي اشتباهی هم اينجا!  شو بيدار خوابی اگر ؟ است خبر چه برت و دور فهمی می
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 اگر هم اين از بعد و بود حقشان شنيدند من از که هايی جواب!  را من نه یکن جواب و السو را آنها و برگردي

 اين از بدتر. نيستم من کنند حساب ادم و بکشند البا را خودشان من تحقير با و بگيرند سواري من از بخواهند

 ». دهم می را جوابشان

 تو از تقصير:« وگفت رساند او به را دشخو جمشيد. آورد در صدا به را آن ينقطع ال و گذاشت خانه زنگ روي انگشت

 الحا و بودي که کردي فراموش. برود يادت احترام و ادب و بگردي ول خودت براي گذاشتم که مقصرم من. نيست

 »....  بکنی توانستی نمی کاري هيچ من مادر و پدر بدون تو. هستی چه

 هم جمشيد و انداخت خانه داخل را خودش آيلين. شد ظاهر سرش پشت نيز نيلوفر و کرد باز را در هراسان سودابه

  تا کرد ياداوري را چيز همه تو به بايد.است اين در تو مشکل خانم آره:« گفت و شد وارد دو آن بهت به توجه بی

   

 برايت چطور دادي انها به شکن دندان جواب خودت الخي به که مردي و زن همان که ببينی و شوند باز چشمهايت

 .» اند کشيده زحمت

 بودند کرده برايم را کارها آن دل ته از واقعا اگر:« گفت. برگشت جمشيد سوي به.ماند باز اتاقش به رفتن از آيلين

 و پدر کدام. بکنند برايم را خوراکم و خورد حساب و بنويسند فاکتور برايم اينکه نه. ماندند می ساکت هم هنوز بايد

 مادرم و پدر و اند دانسته خودشان ي بچه را من ها آن کنی می ادعا تو که نندک می هايشان بچه با را کار اين مادري

 اين جمشيد.بکنند کسی را من تو مادر و پدر نبود زمال و بودم کسی خودم براي هم اولش از من ضمن در.اند بوده

 را برت و دور توانی نمی باز چشم با چون.داري هم عينک به احتياج نظرم به و کنی باز را چشمانت بايد که تويی

 را دماغشان الس سه ؟ديدند است مادرت جديد بازي همه ها اين که فهمم نمی و خرم من کردي فکر. ببينی خوب

 خواهند می نوازش و ناز با.کردند سوار تازه کلک داري برنمی دست تو ولی نيستم تو مناسب من گفتند و گرفتند البا

 کنند می تراشی بهانه برايم.بگويند رويم به راست و رک را حرفشان کنند مین جرات چرا.بزنند کنار را من بار اين

 را هايم گوش و ببندم را هايم چشم تو خاطر به و نياورم خودم روي به توانم می چقدر ؟ دارم ظرفيت چقدر من مگر.

 را پشتت است کشيده نجااي به کار که الحا نبايد و ام کرده که بود اشتباهی بگويم که.  نشوي ناراحت تو که بگيرم

 چه هر انها بگذارم و بيندازم پايين را سرم حيوان مثل خواهی می من از کنی حمايت من از اينکه جاي به تو.کنم يالخ
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 »؟ کنند مسخره را من شعور و بگويند خواهند می

 . شد می تو رنثا که من ي قهالع از حيف. پريدي من مادر و پدر روي به طور اين که بس همين تو شعور در_

 اگر ؟تو اي انداخته راه به که بازي اين يا برادري و خواهر ي قهالع ؟ قهالع کدام.نخندان را من جمشيد خدا به را تو_

 خودخواه قدر آن تو. آوردي نمی من سر را الب اين دارد معنی چه داشتن دوست و چه يعنی قهالع دانستی می واقعا

 عشقشان ادعاي داري تو که مادري و پدر همين.بزنند حرفی بدهی فرصت يک هم ديگران به خواهی نمی که هستی

 اين توانی نمی که داري من به قهالع چطور تو.اي شيوه و شکل هيچ به.خواستند نمی را من که هستند کسانی ميکنی را

 به را تو دل. ات انوادهخ يا کنم رفتار تو ي خواسته به ام مانده.ميشوم له دارم شما بين در من که ببينی و بفهمی را

 که فهميدي می واقعا اگر تو.بنشانی کرسی به را خودت حرف خواهی می فقط تو.را ات خانواده دل يا بياورم دست

 دوستت گفتم تو به کی من.بودي هايت چشم مراقب بودم خانه آن در که را يالس شش اين چه يعنی ها چيز اين

 تمام الس سه که بودم داده شدن عاشق المج تو به کی من.کنی چاک وسينه بشوي من عاشق بخواهی تو که دارم

 ؟ کشاندي ديوانگی به را ات خانواده و من و خودت

 ... خواست می لياقت من عشق_

 خاطر به.شو بزرگ لطفا.شو بزرگ جمشيد!  من ام شده بدبخت چقدر ؟ خواهد می لياقت تو عشق ؟ ؟تو لياقت_

 نمی قتالاخ اين با تو.ديگري زن نه است مادرت و پدر به متعلق تو ي قهالع و عشق! مادرت و پدر خاطر به خودت

 را حرفم تا برس هم راال از را اين و برو.گويم می تو به خواهر يک عنوان به را اين. کنی خوشبخت را زنی هيچ توانی

 پا مادرت و راال با مشورت ونبد توانی نمی. بکنی کاري ات خانواده ي اجازه بدون نداري جرات هنوز تو. کند تاييد

 الخي به تو! ؟ ببري اي دره جهنم يک به را خودت و من خواهی می و بندي می من براي ساک وقت آن. برداري پا از

 اين!  اي بوده خودت اتاق در و ات خانه در نکشيده ساعت دو. گذاشتی تنگنا در را ات خانواده و کردي قهر خودت

 .کنند نمی قهر طور اين ها بچه حتی. خندد می تو به بگويی هم هالس يازده ي بچه يک به را

 .کنی جدا انها از را من خواستی می. باشم داشته خوبی ي رابطه ام خانواده با من نداشتی دوست هم اول از تو_

   

 و گذاريب نفره چهار شوراي يک اينکه نه بگيري تصميم و کنی فکر خودت براي که بدهم ياد تو به ميخواستم آره_
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 کرده فکر و اي ديده را خودت هيکل تو!  را سياهت يا بپوشی را ات آبی شلوار و کت امروز که برسی نتيجه اين به

 می را اين.باشی مجرد هنوز تو ميخواهند که فهميدند را اين هم ات بيچاره ي خانواده.بگيري زن توانی می که اي

 بودم من که ميبينی باشی منصف هم هنوز اگر وگرنه. باشی جدا ت ا خانواده از خواستم می اين خاطر به من ؟ فهمی

 آن روي زندگی اسم و بچپيم سوراخ يک در آنها ي اجازه بدون نخواستم و ايستادم تو جلوي الس سه اين که

 ار آن بزنی من به لياقتی بی مهر تو اگر حتی.خواهم نمی را تو عشق اين.خواهم نمی را تو زندگی اين من.بگذاريم

 نيستم تو مثل من.کشم می کنار اند انداخته راه مادرت و پدر که اي مسخره بازي اين از را وخودم کنم می قبول

 چه و هستند که ميکنند فکر. کند رفتار طور اين من با کسی گذارم نمی.  آدمم.  شنوم می. بينم می.فهمم می. جمشيد

 اعضاي ؟ دارند سواري انتظار من از که هستم حيوانی چه شبيه ؟من بگذارند تله طور اين من براي بخواهند که کردند

 پس.اند گرفته مستقيم غير را پولش اند کرده که کاري هر.باشند کرده کاري خدا خاطر به که اند نبوده سرخ صليب

 ... نکوبند من سر بر را هايشان پول و نگذارند منت من سر

 به حداقل اما. جهنم به من هاي پول ؟ اي کرده تامين هاالس اين طول در خودت را هزينه همه آن کنی می فکر جدا_

 ... گرفتی می را دهانت جلوي بايد شده که هم هايشان هزينه خاطر

 فکر.ام نگرفته هم پنی يک تو از من. ميشد خواهرت و خودت خرج دادي من به چه هر ؟ پولی چه ؟ اي هزينه چه_

 خرج را ؟همه بودم نشسته گنج سر ؟من آمد می کجا از ديگر زهرمار هزار و انگشتر.ساعت. والپ پول اي کرده

 برايم که نيستم حيوان من.ايد کرده خرج برايم پول که بگذاريد سرم بر منت نخواستم.کردم ات خانواده و خودت

 موذي رماد آن به! کن فرو ات خانواده و خودت گوش در را اين.باشيد داشته سواري انتظار الحا و باشيد کرده خرج

 ... هم ات

 ».... نکن توهين مادرم به:« زد فرياد تندي به جمشيد

 اش خانواده و جمشيد از ادب و احترام با هميشه که آيلينی کرد نمی باور.بود زده بيرون حدقه از سودابه هاي چشم

 شده لب به انج پيش ها مدت از دانست می.بگيرد پيش در روشی چنين اين نمود می دفاع آنها از و کرد می ياد

 ... الحا ولی باشد نداشته تمامی هرگز او صبر کرد می فکر.گذارد می جگر بر دندان باز و است

 نمی.رفت می پيش و غريد می همچنان. نداشت زبانش بر کنترلی هيچ و بود شده کبود و سياه خشم شدت از آيلين
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 اگر که فهميد می را اين اما. کند فوران هک کشانده جا اين به را خاموش آتشفشان اين چيزي چه عاقبت دانست

 را او آيلين کشيدن عقب با و رفت پيش شد خواهد نابود هايش گدازه زير در هم آتشفشان خود نکند کاري زودتر

 زد می حرف طلبکارانه و بود کرده سپر سينه خود.آمد نمی کوتاه آيلين اما.کند سکوت کرد وادار

 همه اينها.ام نگفته است يقشال که را چيزي هنوز که من ؟ چه يعنی توهين دانی می الاص ؟تو نکنم توهين تو مادر به_

 از آن. انداخت نمی رام به بلوايی چنين نبود موذي اگر تو مادر که دانی می خوب هم خودت.هستند محض حقيقت

 روي پاکی آب ديده نچو که الحا از هم اين و ام دزديده پسرش سر از عقل گفت می مدام که اولش آشتيهاي و قهر

 شناخته مقصر که اوست و داري نمی بر سرش از دست تو ميبيند ام داده کشيدن عقب به رضايت و ام ريخته دستش

 اگر مادرت. ام داده تو کردن يخ روي سنگ با طور اين را هايش زحمت مزد که انداخته راه فرياد و داد الحا.شود می

  سازي چه که ميکرد معلوم و گرفت می را تصميمش خودش حداقل.ردک نمی کوک سازي يک بار هر نبود موذي

   

 يک به بادي هر با و پرد می شاخه آن به شاخه اين از!  برقصند و کنند هماهنگ را خودشان آن با ديگران تا ميزند

 ... که شود می خم طرف

 و بگذارم پا زير را ام قهالع نگذار يال:« گفت او اما. ايستاد جلويش نيلوفر موقع به که برداشت خيز سويش به جمشيد

... 

 نامه رضايت مادرت و پدر از> کجاست مجوزت. آيد نمی بر دستت از کاري ؟هيچ بکنی کار چه ميخواهی المث_

 بعد. نه يا بگذاري پا زير را ات قهالع که کن مشورت آنها با اول و ؟برگرد است کرده امضا را کارتت راال؟ اي گرفته

 داشتم تو به که خواهري محبت الس همه آن حرمت نگذار گويم می تو به دارم من ولی.کن تهديد را من و اينجا بيا

 بگويم توست يقال کارهايت و ها حرف اين جواب در که را چيزي و بگذارم زمين

 يشد دار سواد سالک چند کردي فکر.ببرد را ات خواهري محبت آن شور ؟مرده چه يعنی حرمت فهمی می المث تو_

 ؟ شود می يتالح ؟چيزي شدي کسی خودت براي است آمده رويت اسم و

 من سواد و درس براي بشناسم و ببينم را شما مثل هايی آدم توانستم که قدر همين. نفهميدم و فهمم نمی چيزي نه_

 نشسته تو برگشتن منتظر که بزن تان آشپزخانه ميز روي را کارت گزارش و ببر زودتر را تشزيفت الحا. است کافی
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  اند

 راال و تو از بهتر کند تربيت سونا که اي بچه نداشتم خبر. آنهاست از ترالبا شعورت سوزنی سر کردم می فکر 

 ... بيرون. شود نمی

 بيرون او. باشد:« گفت. داد هل خوابشان اتاق سمت به زور به و گرفت را آيلين اوضاع شدن بدتر از ترس با سودابه

 ديگر است بس. کنی می سکته نالا.تو برو. رود می

 ؟ آيد می بر دستش از کاري چه ببينم بيايد ؟بگذار داري کارش چه:« گفت و زد کنار را نيلوفر جمشيد

 جمشيد:« گفت ناراحتی با و ايستاد در جلوي خودش. داشت نگه را در ي دستگيره و بست آيلين روي به را در سوابه

 برو. هستيد عصبانی دو هر نالا.نکنيد خراب ناي از بشتر را کارها است بهتر. است بس

 است گذاشته جا به هم آبادي ؟او خرابی چه_

 است خودت تقصير_

 ! ندارد ربطی تو به الاص_

 فحاشی داري و اي ايستاده من ي خانه وسط تو که است مربوط من به اين ولی. ندارد ربطی من به دعوايتان. بله-

 کافی فقط که ميدانی. بگذارم کنار را هايش خواسته و يال به احترام هم من هاينک از قبل کن گم را گورت. ميکنی

 ... بگيرم را پليس ي شماره است

 و رفت تلفن سوي به ديد را جمشيد اميز تهديد نگاه که نيلوفر. ميزد فرياد و کوبيد می در به مشت سو آن از آيلين

 »!  کن زبا سودابه:« زد فرياد ايلين. کرد گيري شماره به شروع

 که جمشيد. يابد ادامه اين از بيش ماجرا خواهد نمی که داد نشان قاطعانه و گرفت را دستگيره تر محکم سودابه

 را امروزت هاي حرف ي نتيجه يال:« زد فرياد. شد آمدن کوتاه به مجبور شنيد خط سوي آن با را نيلوفر ي مهالمک

 ». ديد خواهی

 کی تا.  سوزد می برايت دلم بدبخت...  برسند را حسابت ميگويم. بکنی توانی مین غلطی هيچ:« گفت سو آن از آيلين

 ؟اسم شود می ذليل و بين دهان قدر اين مگر هم ببرند؟آدم راهت و بگيرند را دستت مادرت و پدر خواهی می

 نيست بعيد او ؟از است داده يادت ؟پدرت مرد اي گذاشته را خودت
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 »!  است رفته. نزن فرياد:« گفت و کرد باز رويش به را در سودابه بعد اي دقيقه

 اين هم آدم. هستند هم مثل شان همه...بين بزرگ خود شعور بی...  احمق مردک.کند گم را گورش برود.جهنم به_

 ؟ خر قدر

 شاننگاه.بو افتاده نفس نفس به عصبانيت زور از و ميزد سينه به شدت به قلبش هنوز و لرزيد می پا تا سر نيلوفر

 می:« که کرد بسنده اين گفتن به تنها...خودش مثل.بودند ترسيده هم انها.ندارند چهره به رنگ يک هيچ که کرد

 جمشيد اين لعنتی اين. افتاده لرزه به پايشان و دست بکشم کنار را خودم ام داده رضايت که ال؟حا بشود چه خواستی

 بکنند چه دانند نمی. است کشيده نشان و خط برايشان. است ساندهتر حد اين تا را آنها که گفته چه دانم نمی و رفته

 بشود طور اين اگر است کرده تهديدشان.بشوم زنش نيستن حاضر و ام کشيده عقب من که هاست آن تقصير ؟گفته

 سيدهر من به زورشان هم آنها الحا. کند می ازدواج آنها رضايت بدون و آيد می ايران به يا اورد می خودش سر يیالب

 را من ميخواهند بيفتد خودشان گردن به گناهها نميخواهند بدهند نشان مقصر را خودشان خواهند نمی چون.است

 الدنب و آيد می بدم آنها از. هستم فراري انها از من که کنند می فرياد و داد من براي الحا ؟ چطوري هم آن. کنند فدا

 و پدر. خواهم نمی را جمشيد ديگر و ام کرده پيدا را ديگري کس هم الحا.ميگردم انها از کردن فرار براي اي بهانه

 تماسال من به هربار آنها انگار که کنند می رفتار طوري.نيستند ازدواج اين به راضی آنها که ام کرده بهانه را او مادر

 طوري شوهر و زن اين.ام نکرده قبول و ام ايستاده مقابلشان پررويی و رحمی بی با من و بشوم جمشيد زن اند کرده

 پسرشان تا بشوم پسرشان زن. کنم ادا طوري اين را دينم بايد و هستم مديونشان انگار که کنند می نگاه من به

 سر که کند می بيچاره دوباره را من بگيرد سر ازدواج که ديگر روز دو.است ترسشان از همه. بشود خوشبخت

 بازي ديوانه ترس از.زد سرشان به شنيدند که را نه جواب.. ام انداخته اآنه به را خودم و ام يدهالم شيره را پسرشان

 می فکر که مخارجی و خرج و اند کرده رو حساب ماشين برايم.ببرند رو از را من که زنند می جديد کلک جمشيد

 زن اند ردهک برايم که خرجی خاطر به و باشم دانشان قدر خواهند می من از.دهند می نشانم اند کرده برايم کنند

 خودشان به را پسرشان و بگيرم قالط ميتوانم بخواهم اگر بعد. کند فروکش جمشيد آتش که وقتی تا بشوم جمشيد

 کردم نثارشان آمد در دهانم از چه هر و زدم آخر سيم به هم من!  ببخشم
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 گفته که من.ميکردي پيش الس سه بايد را کارها ؟اين رسيدي گفتم می تو به من که جايی به خرهالبا:«  گفت سودبه

 آنها بودم

 بگذاريد راحتم!  سودابه کن نبس: غريد خشمگين

 چرخيدن صداي که بودند نگرفته فاصله قدمی هنوز. شدند خارج اتاق از و انداختند هم به نگاهی نيلوفر و سودابه

 امروز و رفته ناباور و گيج پيش روز او. گذاشتند می راحتش خواست می او که طور همان بود بهتر. شنيدند را کليد

 .بگذارند تنهايش خواست می آنها از تشالح اين با بود برگشته وقتی

 سودابه امد می بر اوضاع از که طور اين. گذاشتند آشپزخانه در قدم باشد شده زده حرفی اينکه بدون دختر دو هر

 با شد باعث آپارتمان در شدن تهبس صداي که برود اليخچ سراغ خواست می.پخت می شام آيلين جاي به بايستی

 ي دقيقه چند فالبرخ خواب اتاق در.شدند خارج خانه آشپز از متعجب دو هر.برگردد نيلوفر سوي به کنجکاوي

 که ديد خيابان در زردش شرت سويی با را آيلين و دويد پنجره کنر نگرانی با سودابه. نبود اتاق در آيلين و باز پيش

 زمين در و شد آب قطره يک آيلين برود پايين او تا اما دويد شالدنب فاصلهالب. شد می دور هخان از بلندي هاي قدم با

  الح به تا که خرابی الح آن با هم ؟آن برود توانست می کجا.ايستاد خيابان سر اي لحظه سردرگم و گيج.رفت فرو

   

 توضيح نيلوفر به که يالح در و دويد خانه طرف به عجله با.افتاد جمشيد ياد به زده وحشت ؟ناگهان هبود نديد او از

 ي خانه به را خودش زودتر چه هر بايد.رفت بيرون و برداشت را کيفش و توالپ است کرده گم را آيلين که ميداد

 ايوب صبر و سکوت همه ان از نه:« کرد فکر خشم با. کند ديوانگی بخواهد باز نبود بعيد آيلين از. رساند می جمشيد

 ».!  اش آرامی نا و فوران اين زا نه و وارش

 که هايی حرف با اش خانواده و جمشيد. آورد می يیالب خودش سر حتما ديگر بار اين برود آنجا اگر بود مطمئن

 . بودند داده قرار خود دشمنان راس در را آيلين بود شده بدل و رد بينشان

. 

 هوا.گرفت را خودشان آپارتمان تلفن ي شماره و خزيد بود راهش سر که تلفنی ي باجه ترين نزديک در سودابه

 از قبل آنجا را آيلين شايد تا بود داده کشيک جمشيد پدري ي خانه در جلوي تمام ساعت يک او و بود شده تاريک
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 به او اينکه اميد به الحا. بود نيامده آنجا آيلين ولی. برگرداند خانه به و کند پيدا بدهد خودش دست به کاري اينکه

 با نيلوفر اما بازگردد خانه به هم خودش سرد هواي آن در و بگيرد خبري نيلوفر از خواست می باشد برگشته خانه

 ». است نيامده خانه به وهنوز نه:« گفت ناراحتی

 رفته کجا ؟يعنی کنيم کار چه بايد الحا:« کرد زمزمه لب زير. داد تکيه تلفن به را اش پيشانی درماندگی با سودابه

 .»؟ است

 ». است نبرده خودش با کيف يال سودي:« گفت و کرد بيشتر را اش نگرانی نيلوفر

 ». بشود طور اين گذاشتم می نبايد:« گفت. پريد سودابه گلوي به بغض

 ». بکنی توانستی نمی کاري هيچ تو سودي:« گفت نيلوفر

 .زدم می او به حرفی نبايد.نياورم در را فيلسوف يک اداي و بگيرم را دهانم جلوي وانستم می.بکنم توانستم می چرا_

 سرزنش را آيلين نبايد. بود سودابه با حق شايد. دانست نمی.دد تشخيص او لحن در را گناه احساس خوبی به نيلوفر

 می ما مگر.نکن ناراحت را خودت.ندارد تو به ربطی الاص اين سودي:« گفت. بدهد دلداري او به کرد سعی.کردند می

 نداشت کارهايش و ها حرف روي کنترلی هيچ.بود عصبانی و ناراحت يال خود. بشود خواهد می طور اين که دانستيم

.». 

 گويم می که است همين خاطر به:« گفت و کرد پاک فاصلهالب شد می سرازير صورتش از داشت که را اشکی سودابه

 کجا بايد الحا.کردم می سرزنشش بايدن.بود فشار تحت کافی ي اندازه به خودش يال. گرفتم می را دهانم جلوي بايد

 نالا نيست معلوم.بريزم سرم به خاکی چه من بيايد سرش يیالب پيش ي دفعه مثل اگر. شده ؟شب بگرديم شالدنب

 »....نفر يک گير الحا تا شايد.کجاست

 . باشد خودش مراقب تواند می يال.کن تمام را ها حرف اين سودي_

 .»؟ کردند اش لورده و له دندز که دفعه آن مثل:« غريد سودابه

 خانه به زودتر کنی گريه و بايستی خيابان در اينکه جحاي به هم الحا. گويی می چه تو فهمم نمی الاص من سودي_

 . است خانه در هم يال برگردي تو تا مطمئنم.برگرد

 ؟ کنيم چه نيايد اگر_
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 ؟ آيی می. بکنی را فکرش نالا زا خواهد نمی حاا.کنيم می فکري يک بود نيامده موقع آن تا اگر_

   

 دلش چقدر.بود فايده بی آنجا در ماندنش.بود آمده الحا تا بيايد جمشيد سراغ ميخواست اگر آيلين.نبود اي چاره

 خودش بکند نتوانسته آيلين که را کاري امد در دم وقتی.بزند را جمشيد ي خانه در و برود جا همين از ميخواست

 کرد می را کار اين و رفت می معطلی بدون که بود يالح چنان در.داشت طلب آيلين از يدهکش يک جمشيد.کند تمام

 می را جمشيد حتما بايد.ايستاد می هم پايش و زد می.داد می رضايت امر اين به و گذاشت می آيلين خود اگر فقط...

 تا که نيست يال آن ديگر نالا!  ودب:« گفت خود به اما...بود پا و دست بی موارد طور اين در هميشه آيلين ولی.زد

 ...شود می مريض حتما شرت سويی ال يک آن با...هوا اين ؟در است رفته کجا يعنی خدايا...شناختم می صبح امروز

 اخر.نزنم مفتی حرف هيچ اند نخواسته را نظرم تا ديگر که ميدهم قول بيايد خانه به بار اين بگذار.کردم غلط خدايا

 »....مهست احمق من چقدر

 روي تلفن.نبازد را خود کرد سعی خط سوي آن در او صداي شنيدن با و گرفت کاغذي الدستم با را اش بينی سودابه

 .رفت پيغامگير

 با بزند عقب بود کرده سعی که بغضی.بگذاريد را خود پيغام بوق صداي شنيدن از بعد لطفا. هستم تميمی متين من_

 و آورد خود به را او بوق ؟صداي کرد می بايد چه الحا.کند کمکشان تا نبود خانه مه او.کشيد بيرون را خود پيغام اين

 »....  متين:« گفت زحمت به

 خانه به او بازگشت از قبل تا شايد ؟ کرد می نگران و ناراحت هم را او نبود دست دم که الحا بايد چه براي کرد فکر

 باعث سو آن از گوشی شدن برداشته تق صداي که ذاردبگ جايش سر را تلفن گوشی خواست. برميگشت هم آيلين

 .»؟ سودابه:« گفت می که بود متين صداي.دارد نگه دست شد

 .»؟ هستی تو سودابه:« کرد صدا دوباره.بود برگشته کار سر از تازه الاحتما.آمد می خسته نظر به صدايش

 .سودابه. هستم من آره.  متين_

 ؟ شده ؟چيزي ميکنی ريه؟گ است طور اين صدايت چرا سودابه_

 ...متين_
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 ميان در تر محکم را تلفن گوشی.است افتاده اتفاقی آيلين براي که گفت درونش در کسی.افتاد شور به متين دل

 ». بزن است؟حرف افتاده اتفاقی آيلين براي سودابه:« گفت و فشرد انگشتانش

 .رفته گذاشته باز يال متين_

 ؟ رفته ؟کجا چيه منظورت_

 .است برنگشته خانه به الحا تا و رفته غروب دم از.نکردم پيدايش گشتم شالدنب. است رفته کجا انمد نمی_

 کار سر از ؟ دوستانش ي خانه دانم می چه. رفته جايی شايد:« گفت.بود ده نزديک.برگشت ساعت به متين نگاه

 .»؟ است برنگشته

 دعوا جمشيد با يال...متين...است نرفته کسی ي خانه مطمئنم. نه:« گفت و بلعيد وجودش تمام با را بغضش سودابه

 .»رفت بيرون و شد بلند شالح آن با.نبد خوب الاص يال الح.است کرده

 ؟ ؟مطمئنی است کرده دعوا جمشيذ با_

 .بود اينجا جمشيد. آره_

   

 می خرد را یراض خود از مرد اين ي چانه روز يک خرهالبا بود مطمئن.کرد مشت را دستانش خشم با باز متين

 او از.باشد جمشيد با شايد:« گفت ناراحتی با و کشيد بلندي نفس دهد؟ عذابش قدر اين دد می اجازه آيلين چرا.کند

 ...». همديگر با و رفته جمشيد الدنب که نيست بعيد

 برود ترسم می. بکن کاري يک خدا به را تو.کرد می فرق دعوايشان بار اين. متين. نه. نه:« گفت دستپاچگی با سودابه

 ».. بياورد يیالب خودش سر

 .»؟ بود شده خراب اوضاع قدر اين يعنی:« گفت کنجکاوي با متين بار اين

 ...متين خدا به را تو.نبود ممکن اين از بدتر_

 کسی ي خانه الاحتما.است خوب شالح باش مطمئن.بکند کارها اين از بخواهد نيست بچه که آيلين.نباش نگران_

 .شود آرام فکرش ات است رفته

 زده بيرون لباس و کيف بدون و کشيده تنش به شرت سويیال يک.نبود خودش الح به الاص که گفتم. متين نه_
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 .ترساند می را من همين.است

 به رسيد که لحظه هر.افتم می راه نالا:« گفت عوض در اما.ترساند می هم را او ها چيز اين که نگفت او به متين

 .»کن يادداشت را اش ارهشم.بزن زنگ پيجرم

 است ممکن يعنی:« کرد فکر و ايستاد جا همان در اي لحظه شد قطع که تماس.کرد تشکر او از سودابه ممنون گفتن با

 ». ؟ بکند هم ديگري کار جمشيد رفتن صدقه و قربان جز بتواند دختر اين

 آن از دست بود ساخته وادار و کرده امنشد به دست بار اين را سودابه بود چه هر.است شده چه که فهميد می بايد

 که بود خودش اين.بزند حرف اي کلمه کسی به شان درونی مسائل از نبود ممکن.بردارد شان هميشگی کاري پنهان

 اتفاقی چه.شود بيشتر اش دلشوره و اضطراب شد می باعث همين.بگيرد خبري تا کرد می تيز گوش هميشه بايد

 می بايد چه بيايد سرش يیالب گفت می سودابه که طور همان ؟اگر بود کشانده خاه از ونبير به را آيلين که افتاده

 که بود خواهد اين کارش اولين که بود مطمئن را اين فقط.بکند را فکرش توانست نمی حتی.  دانست نمی ؟ کرد

 نحوه ي درباره گرفتن تصميم الفع اما.کند لهش پايش زير و بکشد بيرون موش سوراخ از شده اگر حتی را جمشيد

 .برداشت ميز روي از را سوئيچ عجله با و کرد عوض لباس.کرد می پيدا را آيلين زودتر بايد. نبود او کشتن ي

 در الب خواست می دلش عجول و نگران متين.خراشيد می را گلو رفت می پايين که نفسی که بود سرد قدري به هوا

 در و بود شده چشم وجودش.است شده منتقل هم او به سودابه سواسو ميکرد حس.کند پرواز آسمان در و بياورد

 و شده زخمی پيش ي دفعه مثل نکند کرد می فکر خود با شد می رد که خلوتی خيابان هر مقابل از.گشت می مسير

 همه و بودند شده زن مردم ي همه.بود شده تر نیالطو هميشه از ؟مسير است افتاده خيابان اين از اي گوشه در الحا

 می هم دست به دست چيز همه هستی نگران و داري عجله قدر اين وقتی چرا.داشتند تن به شرت سويی ها زن ي

 بيمارستان از تازه.بود شده بيشتر حتی و مانده تنش بر مشغله پر کار روز يک ؟خستگی بشوي ديوانه که دهند

 را او ديگر بار يک فقط خواست می دلش ختشت در خوابيدن جاي به الحا اما.بود خزيده رختخوابش در و برگشته

 ؟ آمد می خودش سر يیالب چه او بدون. است خوب شالح که شود مطمئن و ببيند

 ذوقش و شوق تمام.کرد نگاه را ها شماره و کرد باز کمر از را پيجرش فاصلهالب.بود بهشتی نواي پيجرش زنگ صداي

  کنار. او ي خانه نه بود پيمان ي شماره.نداشت خبر خودش و بود بيچاره چه.رفت هوا به و شد دود آيلين ديدن براي
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 او با اداره از پيمان.بود درست حدسش.است شده چه که بودند داده خبر هم پيمان به حتما.کرد توقف تلفنی کيوسک

 .بود گرفته تماس

 ؟ دادند خبر تو به ها بچه متين_

 .رفتم می آنجا به داشتم_

 اين.بگردند شالدنب خيابانها گشت در که سپردم ها بچه به اينجا اما.کنم ترک را پستم نمتوا نمی.هستم کشيک من_

 .باشد خيابان در اگر بتهال.رسيم می نتيجه به زودتر طوري

 ». رود نمی کسی ي خانه.باشد خيابان در بايد:« گفت و کشيد موهايش در پنجه فگیالک با

 ؟ معلوم کجا از_

 می دنيا همه از کند می اذيتش جمشيد وقتی.ام ديده را شالح من.شناسم می را او من. دانم می من که اينجا از_

 .... را او من.ندارد رفتن مهمانی و مهمان ي حوصله چطور که ديدم من.برد

 ». باش آرام پسر هی هی:« گفت و شد او عصبی تالح متوجه پيمان

 .»دهم می قول تو به را اين.کنم می خرد را دمر اين ي چانه روز يک من ؟ باشم آرام:« غريد ناراحتی با

 .باش يال فکر به. کن رها را او الفع اما.کنم می دعا روز آن به رسيدن براي من.است خوب خيلی_

 شهر در خودم بعد و زنم می او ي خانه به سري اول من.باشد:« گفت متين.بود اولويت در آيلين خود.بود پيمان با حق

 ». گردم می

 .است بهتر اين_

 .بده عالاط من به شد خبري اگر_

 . حتما_

 ممکن يعنی.سوزاند می صورت هوا سوز.کشيد ريه به دوباره را سرد هواي.ايستاد بيرون و گذاشت را تلفن گوشی

 ؟ غروب دم ؟از گرم لباس و پول ؟بدون باشد بيرون هوا اين در بود

 ...جمشيد کند لعنتت خدا_
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 ستيکال اينکه محض به اما بگذرد چهارراه از بشود قرمز چراغ اينکه از قبل تا ردآو فشار بيشتر کمی گاز الپد روي

 عقب دنده کرد اش بدشانسی نثار که لعنتی با.شد قرمز سرش يالبا راهنماي چراغ رفت پياده عابر خط روي هايش

 شده سرخ هوا سوز از ها چهره همه. بودند عبور الح در مقابلش از پياده عابرين دسته.برگشت جايش سر و گرفت

 از چشمش پياده عابران ميان لحظه يک که کند نگاه ساعتش به سربرگرداند.ميزد بيرون دهانها از که بود بخار و

 مپال نور زير در او سرماي از سوخته و سرخ رخ نيم به نگاهش و کرد بلند سر دوباره.گذشت آشنايی ي چهره

 چشمانش چقدر.ميشد دور نظر از و بود سپرده جمعيت دست به را خودش که افتاد سرگذر هاي چراغ و ماشينها

 می هم او مگر اما.بود کرده گريه ؟حتما بود افتاده الح آن به سرما از يا بود کرده گريه.رسيد می نظر به متورم

 دوخته هميشه هايش لب.کند باز راه بيرون به درونش از چيزي گذاشت نمی وقت هيچ ؟آيلين کند گريه توانست

 آنجا متحير و مات که شد متوجه و اورد خود به را او سر پشت ماشينهاي بوق صداي. بود دنيايی...هايش چشم اما.بود

 تر بلند ها بوق صداي که بدود شالدنب و شود پياده کرد باز را در هراسان.کند می نگاه را آيلين شدن دور و نشسته

  را جايی الاص چشمانش.پيچيد کناري خيابان در و نشست فرمان پشت فاصلهالب.بود شده دستپاچه.آمد در پيش از

   

 از عبور براي.کشيد بيرون ماشين از را خودش سرعت با توانست می تا و کرد پيدا پارکی جاي زحمت به. ديد نمی

 اما.کرد بلند هوا به هم باز را ماشينها شديد ترمز صداي و شد رد.بماند چراغ شدن سبز منتظر نداشت وقت خيابان

 کرد شروع.ببيند را او ديگر تواند نمی که شد متوجه درماندگی با ايستاد بود ديده آن در را او که رويی پياده در وقتی

 موفق طور اين کرد فکر هميشه مثل.يافت می کمتر ميگشت بيشتر چه هر.آنها ميان گشتن و عابرين ميان دويدن به

 .گرداند دويدند می سرما از که مردمی ميان را نگاهش و پريد البا.افتاد رو پياده کنار سکوي به چشمش.شود نمی

 و پريد پاين يالخوشح با بعد و شود مطمئن تا کرد دقت کمی.داشت تن به زردي شرت سويی تر سو آن قدم ده زنی

 جيبهايش در را دستهايش.بود شده رها جمعيت ميان در هدف بی طور اين که بود او. بود خودش.دويد شالدنب

 .»؟ آيلين:« زد صدايش.بود نپوشانده سرما گزند از را صورتش و سر و کرده پنهان

 به و پريد جا از آيلين کرد حس بار اين. زد صدايش باز.ايستاد سرش پشت تقريبا و دويد جلوتر.نداد جواب او اما

 توقف کرد وادارش و پيچيد او جلوي دفعه يک بود افتاده نفس نفس به که يالح در.بود خودش پس. آمد خودش
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 بود گريسته پس.بودند سرخ بود زده حدس که طور همان چشمهايش.آمد درد به دلش او صورت ديدن با اما.کند

 فکر متين.نمود می رخ نهال آن در و کرده آغوش هم سرما با را خود درد بار اين اما.بود حرف دنيايی باز نگاهش.

 .»است مالس که است اين مهم.نيست مهم نالا:« کرد

 : زد رويش به خنديلب

 ؟ آيلين_

 فکري نتوانست تعجب از اي لحظه متين. داد ادامه رفتن به و کرد کج را راهش و برگرداند او از را نگاهش آيلين اما

 .مقابلش در نه بار اين و کنارش.رفت شالدنب به باز اما.بکند

 ؟ آمدي بيرون طوري اين چرا سرما اين توي آيلين_

 :بود لرزان و گرفته ددا را جوابش که صدايی

 .بگذار راحتم_

 .خوري می سرما_

 ». نيا من با...باشم تنها خواهم می:« گفت تندي به بار اين

 پشت.باشد:« گفت و زد لبخندي.گذاشت می سرش به سر نبايد.است نيامده خود الح به هنوز که فهميد فاصلهالب

 ». ؟ است بهتر طور اين.آيم می راه سرت

 مثل.کند قبول را حضورش گذاشت می بايد.بيفتد جلوتر قدمی او تا ايستاد ديد را او ي فهالک و تند نگاه چون و

 تلنبار السو از دنيايی ذهنش در. برود پيش و بکند خواهد می چه هر او تا بکشد کنار را خودش بود مجبور هميشه

 می که چيزي هر سر بر الح بحث يک خاطر به آيلين که کيست جمشيد اينکه همه از ترالبا و تر مهم و بود شده

 تا داشت را قدرت اين کاش اي.کرد می تنگی نفسش حسادت ؟از است شده ديوانه و آشفته گونه اين باشد خواهد

 که آزاري چنين با هم ؟آن جمشيد فقط چرا.ببيند هم را ديگران و برگرداند سر کند وادارش و بنشيند او مقابل در

 در دارند دوست ها خيلی که بودم شنيده! نفرين.تو به نفرين«ک کرد فکر خود با و کشيد ؟آهی رساند می او به

 می کاش اي...خواهی می را بودن تملک در که هستی آنهايی از يکی تو.بودم نديده الح به تا اما باشند کسی تملک

 تو با و کنم می نفرين را تو.ام شده گرفتار خود نفرين در و کنم می نفرين را تو که ببينی را من و برگردي توانستی
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  می چرا ؟ خرم می جان به را تو تحقير قدر اين ؟چرا بکشم تو از دست توانم نمی چرا.ميشوم سهيم نفرين اين در

   

 که باشد من حق در نفرين اين شايد اما...؟ کنی فرو گريبان در سر ديگري عشق عزاي به و باشی رويم مقابل گذارم

 روي به را چشمم که بودم من اين!  تو نه شدم گرفتار که بودم من اين.است طور اين تماح.کشم می داخلش هم را تو

 در چه! تو نه پرستم می و دارم دوست باشی که طور هر را تو گفتم خودم به که بودم من اين! تو نه بستم حقايق

 ».... طور همان.ام خواسته هستی که طور همان را تو من!  اشتباه يک عزاي در چه و زندگی شادي و خوشی

 به باز چشمش وقتی.کرد می نگران را متين سرد هواي و او لباسی بی اما.دادند ادامه شکل آن به اي دقيقه ده

 به ناراحتی شدت از سودابه و گردند می آيلين الدنب در به در ديگري کسان او از غير آمد يادش افتاد تلفن کيوسک

 نمی الحا بود مطمئن اما.است مالس و زنده آيلين که کرد می خبرشان و گرفت می تماس آنها با بايد.بود افتاده گريه

 چشمانش مقابل از بگذارد و کند رها خود الح به را او توانست می نه و ميکرد صبر آيلين نه.بدهد خبر آنها به تواند

 بيرون تفکرلتش درياي از سر اي لحظه آيلين.گرفت قرار کنارش احتياط با و برداشت بلندتر را قدمش.شود دور

 نکرده اعتراضی ديگر. بود موفقيت متين براي همين.رفت فرو خود در دوباره اما.انداخت او به گذرايی نگاه و آورد

 .»؟ بنشينيم پارک در کمی برويم:« کرد پيشنهاد رسيدند مرکزي پارک به وقتی.بود

 .داد تکان سر بعد اما. کرد بود خيابان سوي آن که پارکی به نگاهی آيلين

 ! نه_

 ؟ نيستی خسته_

 .کنم کنترل ذهنم در را چيزي توانم نمی بنشينم اگر_

 نئون هاي چراغ با اي کافه به چشمش.آمد می راه او با داشت.بود راضی متين اما.ميزد حرف خود با بيشتر گويی

 .»؟ بگيرم هم تو براي خواهی می.بگيرم قهوه خودم براي خواهم می:« گفت.افتاد زن چشمک

 بيرون به چشمش.رفت پيشخانش سوي به نگرانی با و شد کافه داخل متين همه اين با.نداد را جوابش آيلين بار اين

 هاي قدم با.بود نگرفته فاصله او با چندان اما!  است کرده گم را او بيايد بيرون وقتی کرد می فکر.ببيند را او تا بود

 آيلين.گرفت سويش به را قهوه کاغذي ليوان و نوشيد را داغش هقهو از اي جرعه.رساند او به را خودش بلند
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 اما.بگيرد را آن کرد دراز دست.نکشيد طول لحظه يک از بيشتر گرفتنش براي ترديد و ليوان به نگاهش.ايستاد

 نگرانی با متين.افتاد زمين روي و لغزيد اش زده سرما دستان ميان از ليوان.بودند شده حس بی سرما از دستانش

 .گرفت را دستش

 ؟ ريخت روت.ندارد عيبی_

 .»نه:« کرد زمزمه.بود دوخته چشم شد می بلند زمين از که بخاري به آيلين

 ». گيريم می کافه اين از ديگر يکی بيا:« گفت.بيندازد هالزب سطل در تا برداشت زمين روي از را ليوان متين

 می دچار قبلی سرنوشت به هم را يکی اين که بود معلوم.  نداد او دست به بار اين و گرفت ديگري ي قهوه

 .»ايستاد دقيقه چند شود می آنجا.خيابان طرف آن برويم:« گفت و گرفت قرار کنارش.بود زده يخ دستانش.کند

 همين براي.بود داشته نگه پارک در را کمی ي عده هوا سرماي و بودن وقت دير.نکرد اعتراضی آيلين هم بار اين

 می منصرف نشستن از را انسان سرمايش که کرد انتخاب اي گوشه در را نيمکتی. نبود سخت لوتخ جاي کردن پيدا

 سرما. بنشيند داد اجازه و انداخت آيلين دوش روي را آن.آورد در را خود تويالپ و گذاشت آن روي را ها ليوان.کرد

 دستش به را قهوه ليوان وقتی.نزد او دست زدن عقب براي حرفی هيچ که بود دوانده ريشه آيلين جان در قدر آن

  پارچه يک متين.برگرداند حسش بی دستان به را گرما طريق اين به و گذاشت دستانش روي دست هم خودش داد

   

 جلوي نتواند ديگر کند نگاهش اينکه محض به ترسيد می. ترسيد می.کند نگاهش توانست نمی.بود شده آتش

 دستانش ديگر کرد فکر وقتی بعد کمی.گرداند می اطراف به را نگاهش و ودب بسته محکم را دهانش.بگيرد را زبانش

 زمزمه لب زير چيزي آيلين.است شده جدا کوره يک از نمود احساس و کرد رها را او است ليوان داشتن نگه به قادر

 قهوه.نوشيد نداشت را اش اوليه داغی ديگر که را آن و برداشت را خود قهوه.کرد تعبير تشکر به را آن متين که کرد

 .»؟ نيستی گرسنه:« پرسيد متين.کردند تمام سکوت در را شان

 ها بچه.باشد تلفن کيوسک يک بايد بر و دور اين:« گفت احتياط با دوباره.داد تکان نه متالع به را سرش فقط او

 »..است خوب تالح که بدهم خبر انها به است بهتر.هستند نگرانت

 »!  هايشان نگرانی آن با هم آنها:« گفت.ميزند حرف خودش با بيشتر گويی ناراحتی و تاسف با آيلين



 

 
214 

 ». دارند دوستت چون هستند نگرانت آنها.نشو دلخور:« گفت

 باشند داشته دوست طور اين را همديگر آدمها است قرار اگر. خورد می هم به است داشتن دوست چه هر از حلم_

 خواهند می داشتن دوست ي بهانه به و اند گرفته دست به تبر يک همه.باشد داشته دوست مرا کسی خواهم نمی

 ...ديگر ام شده خسته.بزنند آدم ي ريشه به تيشه

 که کرد می نگاهش متين.رفتن راست و چپ به کرد شروع متين مقابل جا همان و برخاست.شکست گلويش در صدا

 اين ديدن.ديد چشمانش در را اشک لوالت خوبی به او برگشت متين سوي به وقتی.ايستاد جايش در دفعه يک او

 اختيار بی متين.شدند بزرگی ي قطره و پيوستند هم به او هاي چشم در اشک ذرات.بود توانش از فراتر ها چشم

 : کرد زمزمه

 اشک زاينده چشمه من چشم«

 رود بستر ام گونه

 آب بر حبابی همچو کاشکی

 ». نبود و بود از شدم می رها تو نگاه در

 را خود جاي و رفت ناگهان که غمگينی لبخند.بود نشسته لبش بر لبخندي که يالح در.ريختند فرو آيلين يها اشک

 خودش او.کردند وادارم آنها.بشود طور اين خواستم نمی من.متين نبود من تقصير:« گفت.سپرد اشک از فورانی به

 ».....شدم مجبور...اما.داشت همخوا را وجدان عذاب بيشترين هميشه من طوري اين که دانست می خوب هم

 و گرفت را دستش و کرد دراز او سوي به را دستش.نياورد را چيزي چنين تماشاي تاب.کرد نگاهش اي لحظه متين

 ».!  حتما. است بوده طور همين حتما:« نمود زمزمه.کشيد خود سوي به

 و اهسته اش گريه هق هق و بود گذاشته اش سينه بر سر متين آغوش در بعد اي لحظه و نداد نشان مقاومتی آيلين

 فراموش.بود سپرده زمان دست به را خودش امن پناهگاه يک در آيلين.شکست می متين ذهن در را سکوت آرام

 که حصاري.است داشته خود دور به حصاري هميشه بود کرده

 .کند نفوذ درونش به توانست نمی کسی

 اش ساعته چند روي پياده از دست که کند راضی را او تیراح اين به بتواند کرد نمی فکر هم خودش متين
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 حرف به داشت دوست اگر خودش او بود گذاشته سکوت در متين.ميکرد کار شدت با ماشين بخاري.بکشد

 چند ماجراي شود باعث توانست می او در آشفتگی اندازه اين. بزند حرف کرد می کاري که هميشه فالبرخ.بيايد

  وجود الاحتم اين پس دارد نگه خود کنار و خانه در را او بود نتوانسته سودابه وقتی.شود رتکرا دوباره پيش ساعت

   

 سکوت پيجرش بوق ؟صداي بگويد توانست می چه طرفی از.شود گريزان هم او از آيلين بکند اشتباه اگر که داشت

 دوست عظيم خيل اين به من تا باشی ظرمنت اينجا اي دقيقه ندارد عيبی:« پرسيد.بود پيمان ي شماره هم باز.شکست را

 ».!؟ بزنم تلفن يک دارانم

 نگرانی با پيمان.کرد استفاده آنجا تلفن از و شد اي مغازه داخل عجله با متين. نگفت چيزي و زد تلخی لبخند آيلين

 قوز البا قوز اهیميخو هم تو که داريم نگرانی ؟کم کنی گور و گم را خودت يا کنی پيدا را يال رفتی تو:« که زد تشر

 ».!؟ شوي

 .»کردم پيدايش.دارم خوب خبر.نزن جوش:« گفت و خنديد خستگی با متين

 ؟ ؟چطور ؟کجا متين گويی می جدي_

 ؟ نفهميدي را اين هنوز تو. پيمان کنم می يابی رد را او من_

 نزديک بخواهی.است آتش ي شعله آيلين.بودم نگرانت هم خيلی اتفاقا.فهميدم را اين که است وقت خيلی.چرا_

 .سوزي می بشوي

 شب از:« بگويد تا واداشت را پيمان سکوتش.شد پيش از تر غمگين.کرد نمی شوخی بار اين.شد می منظورش متوجه

 ديده را همديگر جمشيد از پيشتر خيلی يال و تو کاش اي ام گفته خودم به بارها بردي خودت با را او که کريسمس

 با امشب ؟شايد معلوم کجا از اما.شود فراري اش خانه از که بود نکشيده جايی به يال رکا الحا شايد وقت آن.بوديد

 جمشيد.نيست جمشيد ي تکه او گفتم ديدم را يال که اول همان من.است امتحان شب هايش دردسر و بديها ي همه

 فرق ديگر هاي دختر با او.باش مراقبش متين.نزن آب به گدار بی همه اين با.کند فرو کجا را هايش دندان داند می

 .»دارد

 ». دانم می:« کرد زمزمه متين
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 هايت دانسته به هم را اين دانی می که الحا:« گفت و رفت فرو شوخش بالق در باز و رفت کنار پيمان جدي لحن

 ينچن خودشان آنها بود معلوم سودي هاي حرف از که طور اين!  کنی سرزنش وجه هيچ به را او نبايد که کن اضافه

 !». است داده معکوس ي نتيجه و اند کرده امتحان را تربيتی روش

 بر خانه به کند راضی را آيلين هم متين عوض در و بدهد را آيلين متیالس خبر ها دختر به خودش پذيرفت پيمان

 مانده خيره خيابان نهايت بی به و داده تکيه ماشين ي شيشه به را سرش که ديد را او برگشت وقتی.گردد

 از که مدتی تمام در.رسيدند می نظر به تر متورم و تر سرخ الحا ايلين چشمان.نشست فرمان پشت کنارش.است

 از آن پناه در را روحش که سنگري و نقاب هر از فارغ رها و آزاد چنين اين را آيلين هرگز گذشت می شان آشنايی

 می کرسی به را هايش حرف باکی بی با چنان آن که دختري آن که ديد می الحا.بود نديده کند پنهان ديگران ديد

 در و تکيده اند گذاشته دوشش بر داشتن دوست جرم به ديگران که عذابی سنگينی از کودکی چون اکنون نشاند

 همه آن که زبانی به بايد و است ايرانی آورد نمی ياد به ديگر که ريخته فرو و شکسته چنان آن.است رفته فرو خود

 ي لهجه آن با را فارسی ديگر.بود شده زبانشان اين با مردم اين مثل آدمی هم او.کند صحبت ستا افتخارش موجب

 تنگ را او چرا ؟پس است بخشنده عشق اينکه نه ؟مگر کند نفرين را او بود توانسته چطور.زد نمی حرف شيرينش

 : خواند ذهنش در کسی ؟باز است کرده نظر

 کهن عهد عاشقان اي

   

 من انج به نفرينتان

 کنيد رها را او

 گيرد او دامن به اگر نفرين

 بميرد نکرده خدا ترسم

 کنيد اکتفا يکی به تن دو ما از

 ... کنيد رها را او

 را او ي خيره نگاه و برگرداند سر اي لحظه.نبود مهم برايش ديگر اما کرد می حس خود بر را او نگاه سنگينی آيلين
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 .»؟ نيستی گرسنه هنوز:« پرسيد ماشين به زدن استارت الح رد و برگرفت او از را نگاهش متين.ديد

 !». نه:« داد پاسخ.نداشت چيزي خوردن به اشتهايی اما بود گرسنه

 با آيلين که شنيد.داد ادامه خيابانها در زدن گشت به الفع بنابراين.برگرداند خانه به را او الحا خواست نمی متين

 !». ام شده مطلس کنم می فکر:« کرد زمزمه پوزخندي

 !». داري احتياج شکن طلسم پرنس يک به پس:« گفت غمگينی لبخند با و برگشت او سوي به متين

 .شد دوخته او به آيلين ي خسته نگاه

 .است پرنس همين طلسم از کشم می چه هر بار اين اتفاقا نه_

 »....  نيست او پرنست شايد:« گفت اختيار بی متين

 تکيه صندلی پشتی به را سرش لبخند با دوباره آيلين ولی.شد خشک جايش در اورد زبان بر آنچه از خود ناگهان و

 کالم...باشند کالم خواند می.هستند جور يک ها زاده پرنس و پرنسها ي همه.ندارند هم با فرقی هيچ:« گفت و داد

 عذاب من مثل نبود اگر و باشد کسی تملک در بايد شود می باورش هم انسان خود که طوري!  انسان روح و جسم

 ». سير چيز همه از و شود می کوچک برايش دنيا.گيرد می وجدان

 »....برگردي ميتوانی.باشی باخته کامل طور به هنوز کنم نمی فکر:« گفت مشهودي سردي و ناراحتی با متين

 کرده خراب را هاپل اگر حتی خودش که درد دوستت آنقدر ال؟احتما خواهی می:« پرسيد بعد و کرد مکث اي لحظه

 ». داري بازگشت امکان هنوز.بيايد پيش و بسازد پل سرت پشت قدم به قدم باشی

 پرسيد لرزان صدايی وبا زد کنار را آن زود او اما. شد سرازير چشمش از اشکی که ديد متين.کرد سکوت آيلين

 .»؟ چيست تو نظر:«

 .»نپرس من از«: گفت و دوخت چشم مقابلش به و گرفت او از را نگاهش متين

 ؟ نيامدي کنار ات خستگی با موقع اين تا من خاطر به ؟مگر نيستی من دوست ؟مگر چرا_

 بی که کند کمکت تواند می کسی:« گفت درهم هاي اخم با.پيچيد ديگري خيابان داخل و کرد عوض را دنده متين

 .»کند می نگاه جمشيد و تو ي قضيه به طرفانه

 ديگر نه...نميکنی سرزنشم حداقل و کشی می کنار را خودت راست و رک که است بخو:« گفت و کشيد آهی آيلين
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 .»است بس ديگر.کنم مضحکه اين از بيش را خودم خواهم نمی

 که نيستی خوبی روحی شرايط در تو.نگير تصميم زود:« گفت همه اين با.گرفت جان متين وجود در دلنشينی شادي

 .»ريبگي نهالعجو را تصميمی چنين بتونانی

   

 ...بار اين اما. کردم می موافقت تو با بود ديگري زمان هر_

 :انداخت زير به سر و گرفت غم رنگ صدايش

 نمی باورم هم هنوز...گرفتی می من مثل تصميمی شنيدي می و ميديدي شنيدم و ديدم من را آنچه اگر هم تو_

 .باشد رويا و خواب واقعا شايد.شود

 گذشت و فداکاري که فهمم می دارم تازه.شدم بيدار. بيدارم من ولی.هست شالدنب به هم بيداري باشد خواب اگر_

 می بر ام خانواده به قضايا اين ديگر طرف که است اين دهد می آزارم که چيزي تنها فقط.نيست کسی همه براي

 .گردد

 بی انسان که است اين چيز ينبدتر دانی می:« داد ادامه درد روي از اي خنده با. ماند معلق هوا در نگاهش دوباره

 که هم قدر هر افکارشان دوستانش و کسال مثل يکی. خواهی می چه که ندانی هم خودت هنوز اينکه. باشد اعتقاد

 ديگران براي نه را خودشان جناح و موقعيت که کسانی اما.اند کرده مشخص را خودشان موضع حداقل باشد کثيف

 هر به شان خواسته به يافتن دست براي هستندکه بدبخت و بيچاره قد آن اند نکرده مشخص هم خودشان براي که

 انچه به و کند گير جايی نيازشان چنگک تا دوند می طرف آن و طرف اين قدر ان. يکی آن نشد اين.دوند می طرف

 که است دردناک.سازند می خودشان از کريهی ي قيافه چه کارشان اين با که نيست مهم برايشان.برسند خواهند می

 براي که ديدم را هايی ادم امروز من متين...کنند نمی رحم هم خودشان هاي بچه به حتی چيزها اين براي عده يک

 او دوش بر و گذاشتند پا زير را شان بچه حتی.کشيدند لجن به را خودشان شان زندگی مسير از من کردن خارج

 آدم ما ي همه...؟ بکشيم پايين را خودمان حد اين تا شود یم يعنی... شود نمی باورم خدا به.شود نمی باورم.نشستند

 همه است قرار اگر.بشوم مريض طور اين من خواهد نمی دلم ال؟اص بيمارند و مريض عده يک يا هستيم طور اين ها

 .»بکشد را من مرحله آن به رسيدن از قبل خواهم می خدا از بگذرانيم سر از را جنون و بيماري اين ما ي
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 فايده چه.کرد نمی گريه ديگر اما.داشت گلو در بغض.کرد پنهان دستانش ميان را صورتش و کشيد سينه ته از آهی

 تجربه اين تلخی.نداشت گريستن جاي ديگر. نه ؟ بود شده عايدش چيزي چه بود کرده گريه همه اين ؟ داشت اي

 چه بداند بود مشتاق شديدا اينکه دوجو با متين.بود نشسته و شده جاري وجودش تمام در هايش رگ در خونش در

 خود به نگريست می را ناراحتی اين عمق وقتی اما است گذرانده سر از بحرانی چه او و کشيده جا اين به را او چيزي

 .باشد راحت گذاشت و بود ساکت.داد نمی میالک هيچ ي اجازه

 کننده خسته روز دو هر.بود خسته خودش مثل مطمئنا.بود برده خوابش صندلی ي گوشه چطور که کرد نگاه را آيلين

 توانست می چطور اما.خوابيد می خيابان کنار جا همان خستگی شدت از بايد هم او.بودند گذاشته سر پشت را اي

 خواب ماشين ي گهواره در کودکی چون را او شهر در زدن گشت ها ؟ساعت بدهد دست از را خوبی اين به فرصتی

 يالح در.کرد می نگاه خواب در آيلين دلنشين ي چهره به و نموده توقف خيابان ي شهگو هم متين الوحا بود کرده

 : گفت می خود با باز که

 من با و شد شب دوباره

 بيداري حديث

 نيمه از شب بود گذشته

 هوشياري از من

 . تو هاي پلک و

   

 مبين سحر حاجيان اين

 حريري هاي پرده چون

 .افتاد آفتاب بر

 تاري شب آن در

 تو زلف سر از يمنس

 .آورد گل بوي
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 .يافت نوازش تو گيسوي طراوت از شب

 : خواندم و طراوت آن از آمدم وجد به

 بلور جام دو آن به ؟ جانند راحت که سياهت هاي چشم به

 مانند بی شراب آن به

 روشن اختر دو آن به

 مهر پر آفتاب دو

 خيز شرر شعر دو آن به ؟ اميد مايه دو آن به

 واريدمر دو آن به

 ده آشنايی خود با مرا.  خويش ز مرا

 ده رهايی بيگانگی غم اين از مرا

 بيا

 ! ده خدايی قدرت مرا باز و بيا

 بعد.گرفت می دوش يک و رفت می خانه به هم خودش و گرداند برمی خانه به را او بايد.بود مات او به هنوز نگاهش

 را آنها و کند اش ياري چنين اين بخت ي ستاره که نبود معلوم ديگر.داشت خوابی بی اين به نياز الحا اما خوابيد می

 از را اين ولی. انجاميد خواهد کجا به اش خانواده و جمشيد و آيلين دعواي آخر دانست نمی.بگذارد هم کنار تنها

 که دگیسا آن به موضوع که فهميد بود شده مطلع او زندگی در جمشيد نام به مردي حضور از که اولی هاي روز همان

 از بسا چه و بود آمده کوتاه جمشيد مقابل در ايلين غلط يا درست بد يا خوب.نيست دارد نماياندنش در سعی آيلين

 نموده ماجرا اين گرفتار را خود که بود ديوانه.داشت خواهد ادامه وضعيت اين کی تا دانست نمی.بيايد هم پس اين

 اين هرگز اما داشت آشنايی هم زيادي زنان با و بود يستهز سرزمين اين در هاالس.نبود خودش دست اما.بود

 ديد اش خانه مقابل که اولی بار همان را او.نداشت زنی هيچ به کرد می حس دل در آيلين به که را احساسی

 او حق در دلسوزي.برساند او به دوباره را خودش و دالبم تن به را سرها درد ي همه پيه که شد باعث همين.خواست

 در دلش که کرد سرزنش را خود چقدر.است سوخته دلش خود دل الح به بگويد که بود اين درست. بود نکرده
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 هم باز ولی.است لرزيده برد می سو هر به خود با هم را کثافت از دنيايی الاحتما که خيابانی دختر يک خاطر به سينه

 آن از دور.هموطن يک.بود ديده غربت اردي در آشنايی را او که بود شده راحت شالخي چقدر و نبود خودش دست

 ارزشی بی توي.کند خطابش تو و شود تو برايش تا بود نکشيده طول زياد.بود داده هشدار آن به عقلش که زشتيهايی

 ... بود فاصله بی توي. نبود هم اول از. نبود تحقير و

   

 بود کافی اش زندگانی تمام براي عمرش مامت براي جمشيد اما.است برداشته را ها فاصله ميکرد تصور که خامی الخي

 سنگينی چون نامش سنگينی حتی.تواند می و توانست می آسان و راحت هم چقدر و.بيندازد فاصله آيلين و او بين که

 توان می چطور الح...بود جمشيد از انباشته ذهنش و فکر اما بود او بی ظاهرا آيلين.اورد می فشار روح بر حضورش

 می.خواهد نمی دليلی هيچ خود براي که است چيزي تنها خشم.بشکند وجودش در را جمشيد بت ناگهان که کرد باور

 نفس يک فرصت تو به است کافی فقط.گذاشت سرجايش را چيز همه بعد اي دقيقه و ريخت هم به را دنيا آن با توان

 ...بدهد کوتاه

 تا گرفت فاصله آيلين از و شد پياده کرد باز را ماشين در عجله با.کشيد بيرون خود از را او پيجرش بوق صداي

 زمانی هيچ و جا هيچ نبايد.کرد رسوب ذهنش در اول بار که اي شماره تنها.انداخت ها شماره به نگاهی.نکند بيدارش

 می روحش بر اش زيبايی با باران نم نم بعد و کوچک ي اشاره يک فقط.کرد می مراجعه جايی به يافتنش براي

 ؟ است چطور شالح: پرسيد.آيد فايق اش نگرانی بر بود نتوانسته باز که بود بهسودا.باريد

 .است برده خوابش ماشين داخل.باشد طبيعی الاحو و اوضاع اين در ميکنم ـفکر

 ؟ نه. است دلخور من دست از...من از:پرسيد دوباره ترس و ترديد با سودابه

 .کنيم صبر بايد فقط.شد دخواه درست چيز همه: گفت.بدهد اش دلداري کرد سعی

 .کرد صبر بايد. توست با ـحق

 ؟ برميگردانی خانه به را او: پرسيد.کرد فکر کمی

 شالح او.کنيد استراحت ديگر نيلوفر و تو است بهتر کنم می فکر الح هر به.بدهم انجام را کار اين کنم می ـسعی

 .شيدنبا نگرانش ديگر.است من پيش زمانی و شرايطی هر در و است خوب



 

 
222 

 .چيز همه خاطر به مرسی.است راحت مالخي باشد تو پيش وقتی...متين ـمرسی

 .بکنم توانم می چه ببينم تا بخواب برو.کنم می خواهش-

 الحا از بيش چشمانش و صورت بعد ساعت چند.بود آرام تنفسش و بسته همچنان آيلين چشمان.برگشت کنارش

 بيدار به مجبور تا کرد می خاموش را پيجرش بايد.کند بيدارش دآم نمی دلش.نمود می رسوا را او و کرد می پف

 خنده و افتاد پيشش روز چند خواب ياد به.  سابق مثل چيز همه...و ميشد بيدار خرهالبا او ؟ کی تا اما.نباشد کردنش

 شصداي آهسته و شد خم سويش به.بود نديده خواب مشتاق و خسته چنين اين را کسی عمرش تمام در.گرفت اش

 ؟ آيلين: کرد

 : کرد زمزمه گوشش کنار متين.نکرد باز چشم ولی.خورد تکانی آيلين

 ! بردار خوابت شالب از سر سحرگاهان در

 ... کاروانهاي

 در و داد خود به تکانی.کرد صدايش دوباره متين.شد خيره مقابلش به ودال خواب اي لحظه. کرد باز چشم آيلين

 .نشست صاف جايش

 ؟ است چند عتسا ؟ برد خوابم-

 متين.کرد می صحبت فارسی داشت باز که بود داده نجات را خود هم خواب از قبل ي غصه از ظاهرا و بود شده آرام

 .است گذشته ساعتی چند شب نيمه از:  گفت

   

 هم تو تا گشتم می بر خانه به بايد. متين متاسفم:  گفت و داد شالم را چشمانش آرامی به دستانش کف با آيلين

 .متاسفم واقعا...کنی استراحت

 بخواهی شايد کردم فکر.گرفت تماس سودابه.بودي خسته.نزن هم را حرفش:  گفت و نشست راحت جايش در متين

 . ببينی را ها بچه

 ولی برگردم خانه به خواهم می.بتهال. بله: گفت آهسته.ميشد باز زحمت به که بود کرده ورم چنان آن چشمانش

 .ندارم را”  ها گفتم که من” ي حوصله.نباشد وبرم ورد کسی دهم می ترجيح
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 ...آنها.نشو ناراحت هم آنها از لطفا.باشم نزده حرفی چنين من اميدوارم: وگفت زد لبخندي متين

 ؟ رسانی می خانه به را من...بدهی ادامه خواهد نمی.دانم ـمی

 .بتهالـ

 کال در او باز بشناسد تواند می گذشته از بهتر را او دکر می فکر متين که زمانی درست.بود سختی کار آيلين شناختن

 در.باشد سرپا زمانی هر در داشت سعی او. نمود پنهان ها ديده از و کشيد لباس زير را روحش.رفت فرو خود دفاعی

 دلخواه به را صحبت مسير آيلين وقتی نکرد تعجب متين بنابراين.بود او شخصيت بارز وجه امور کنترل داشتن دست

 ؟ خواندي می شعر من کنار باز تو: پرسيد و شکست را سکوت.برد يشپ

 که بود خوب برايت.بگذارم سرت به سر خواستم می. بله: گفت لبخندي با و انداخت او سوي به نگاهی نيم. خورد جا

 ؟ شنيدي می را ان.شوي بيدار خوب هاي فکر با

 چشمت از خواب مانده فرو کاروانهاي و بردار خواب شالب از سر سحرگاهان در” :  گفت و زد لبخندي نيز آيلين

 ! کن بيرون

 ”!  را پنجره کن باز

 . نخواندم تو براي را آن ي همه من اما. بود همين آره:  گفت و خنديد تعجب با متين

 بودم يدهچسب خواب به محکم باز.بودي گفته اين از تر کامل حتی را همه خواندي برايم که اولی بار اما!  بله بار ـاين

 !؟ خواندي می را اين که

 ؟ دانستی می قبل از را آن ؟ خواندي را شعر اين چطور تو اما!  ـنه

 چيز توانم می باشم که بيداري و خواب ميان. دارم عجيبی عادت من راستش!  نه بگويم بايد نکنی ام مسخره اگر-

 .بسپارم خاطر به شنوم می که را هايی

 به تو و داد هم دستوري تو به شود می تالح آن در ببينم!  من خداي واي: کرد اهشنگ کنجکاوي و حيرت با متين

 !؟ کنی عمل آن

 ! نه بدبختانه يا خوشبختانه: گفت بود کرده گل شيطنتش باز که برگشت او سوي به آيلين

 ! جادو چراغ غول اي داشتم خواسته مهالع يک من. شد حيف ـ
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 .باشد داشته تاثير شايد ؟ خواهی نمی من از بيداري در چرا:  گفت و خنديد آيلين

 ؟ دهد می جواب يعنی.است حرفی هم اين خوب: گفت و انداخت البا اي شانه متين

 .ندارد ضرري که امتحانش-

 وحشتناک ات قيافه.نکن گريه ديگر وقت هيچ که است اين ترينش راحت: گفت و کرد او به نگاهی محبت با متين

 ! دهی می آدم به ات گريه با که است عذابی سواي اين بتهال.شود می

   

 . شوي می ناراحت دانستم نمی. متاسفم: گفت و برگرفت او از نگاه شرمگين لبخندي با آيلين

 ! قدغن ديگر پس!  دانستی که الـحا

 ؟ ديگر. کنم می سعی:  گفت و داد تکان را سرش

 و برو رختخوابت به مستقيم رفتی خانه به وقتی اينکه رديگ: گفت و کرد متوقف آنها آپارتمان مقابل را ماشين متين

 ؟ باشد. نيا بيرون اي نکرده استراحت الکام تا خودت بجز کس هيچ و چيز هيچ خاطر به

 از اي هاله پشت از را متين چشمان نکند گريه ديگر که داد قول او به پيش لحظه چند همين اينکه وجود با آيلين

 بيداري در ديدي الحا!  دهی می گوش قدر اين حرفم به اينکه از ممنونم: گفت خرتمس با متين.کرد تماشا اشک

 ! شوم عمل وارد هيپنوتيزم طريق از ؟بايد است تاثير بی هايم حرف

 می حسودي خودم به. تو با دوستی به وقتی که گرفت ام گريه اين از.نبود خودم دست. ببخشيد: گفت و خنديد آيلين

 !؟ دانستی می را اين!  خوبی خيلی تو ؟متين نخورم غبطه شود می همسرت که کسی به توانم می چطور کنم

 و کرد دراز دست متين.ميديد”  دوست” را متين زمانی هر در و الح هر در او.نشست متين لبان بر غمگينی لبخند

 را من ديگر روي تو!  هستم قالاخ سگ خيلی ها وقت بعضی اتفاقا من.نکن اشتباه: گفت و گرفت را او هاي اشک

 . نبينی هم هرگز اميدوارم و... اي نديده

 .کنم نمی باور ولی ببخشيد: گفت و خنديد ايلين

 .ايم خسته دو هر.بخواب ديگر برو.کنی باور را آن که نرسی جا آن به هرگز کنم می آرزو ـپس

 .متشکرم.متين متشکرم چيز همه خاطر ـبه
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 ؟ آيلين:  کرد صدايش تياراخ بی متين.رفت خانه سوي به و شد پياده

 گفت که شنيد را پرسشش و ديد خود به دوخته را متين ي حسرتزده و غمگين چشمان.برگشت سويش به و ايستاد

 ؟ رسد می آنجا به نظرت به يعنی:

 ؟ چيزي چه: پرسيد تعجب با

 ؟ همسر يک داشتن به...ـبه

 را خدا سودابه قول به.رسد می ؟حتما برسد نبايد چرا: گفت و داد فرو را بغضش بعد. کرد نگاهش اي لحظه آيلين

 !؟ اي ديده چه

 را دلم ها بعد کردنت خوبی با که زدم خاط اين به را حرف آن: کرد اضافه ترديد با باز و کرد مکثی

 .خداحافظ.نسوزانی

 هم وت حافظ خداوند.سوزاند نخواهم را دلت هرگز که باش مطمئن بشود خواهم می من آنچه اگر: گفت متين

 .کن حساب کاري هر در من روي.باشد

 فاصله آنجا از و کرد وشن ر را ماشين بعد اي لحظه نيز متين.شد ساختمان وارد و داد تکان را سرش فقط آيلين

 .شد می منعکس بارها و بارها گوشش در او هاي حرف که يالح در.گرفت

 در همه نظر به و بود ساکت جا همه.شد خانه وارد و گذاشت باقی در پشت جا همان را هايش حرف و متين آيلين

  مهم.است مصنوعی سکوت و خواب اين که کرد می تلقين انسان به را حس اين فضا در چيزي چه گر.بودند خواب

   

 تا الخي و فکر.رفت رختخواب به و کند را هايش لباس.نگذارد سرش به سر کسی که بود قانع هم همين به او.نبود

 . شد خواب پذيراي و آمد هم روي چشمانش سپيده طلوع با همزمان خرهالبا.نداد او به ابخو ي اجازه ساعتی

 نهم فصل پايان

 و گرفت را ايران به پرواز بليط. بود فرارش وسايل نمودن فراهم کرد، می روز آن بايد که کاري مهمترين و اولين

 .بود ماال براي عروس لباس آن راس در که ردک تهيه خريدهايش تمام از يیالبا و بلند ليست.برگشت خانه بعدبه

 خوب را مادرش گريه با ماال و آهو فرياد صداي.داد انها به را خود گشت باز خبر و گرفت تماس ايران با شب همان
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 درک به را اش خانواده و جمشيد بايد بود همين درست کار. گنجيد نمی خود پوست در شادي از نيز خود و شنيد می

 .گذاشت می او اگر ؛اما رسيد می زندگی زيباي شاديهاي به و فرستاد می

 می فريب را او درون از چيزي. بگيرد آرام توانست نمی. گذاشت نمی راحت را ،متين آيلين هزارباره ديدن عطش

 سر هم باز برود خانه به نتوانست نيرنگ، اين از اش آگاهی وجود با.برگردد او کام به دنيا بار اين شايد که داد

 خستگی همان مشکلش تنها ظاهرا. باريد می آيلين چهره از خستگی و بود وقت آخر. زد سر پيتر مغازه به راهش،

 و خسته دل را او باز ، وضعيت اين ديدن. است گذرانده سر از جمشيد، با را دعوايی او که انگار نه انگار. بود کار

 او حرفهاي به هم خودش اينکه نه مگر. نداشت تعجب جاي. نمود آيلين شب آن حرفهاي يافتن حقيقت از نااميد

 مقابلش در داشتنی دوست و موقر را متين کرد، بلند سر که آيلين. نداشت اعتمادي و اعتقادي هيچ جمشيد درباره

 ."!مالس":گفت و زد برويش دل ته از لبخندي. ديد

 ؟ نرفتی خانه هنوز م،توالس -

 :گفت و داختان مغازه ديواري ساعت به نگاهی آيلين

 است؟ چطور تالح. شوم راهی بايد کم کم چرا -

 !بود؟ هم بد شود می مگر تو ديدن با.خوبم،خوب -

 ." شود می دلگرمی باعث حرفهايت. مرسی":گفت و خنديد آيلين

 چطوري؟ تو -

 ."خوبم هم من":وگفت انداخت البا شانه آيلين

 . کنند صحبت هم با بتوانند که بود آن از تر سنگين کار يطمح و فروشی کتاب فضاي. نگفت چيزي و داد تکان سر او

 ."؟ بروم زودتر ربع يک توانم می من پيتر":گفت رفت، می ور کتابها با داشت که پيتر به آيلين

 اين نيست بهتر. است ديگر روز دو براي ما قرار ":گفت و کرد آيلين به رو بعد و کرد متين به نگاهی سوءظن با پيتر

 ".نکنی نظمی بی روز چند

 تر منضبط آدم نفر يک توانی می آن از ؟بعد کنی تحمل را روز چند اين هم تو نيست بهتر. است ربع يک ،فقط پيتر -

 !کنی پيدا من از
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 . کنم می پيدا را ادمی چنين حتما دانم می بله -

 کاري ساعت پايان کنم، مرتب را اينجا من تا. گذشت ديگر دقيقه پنج بيا!..بيايی کنار من با بايد روز ان تا پس -

 ! نداري هم نظمی بی تحمل به احتياج. است رسيده

 . بروي توانی می بعد کن مرتب را چيز همه باشد -

   

 کردن مرتب! کند کار چطور که داند می خودش":گفت و داد البا را اَبروهايش و کرد او ميز روي به نگاهی متين

 ." کشد می طول ساعت نيم اينجا

 دو يکی عرض در را ساعته نيم کار. بيايم کنار او با چطور دانم می هم من خوب":گفت و خنديد جوابش در ينآيل

 ."!دهم می انجام دقيقه

 غرغر با را مغازه! شد تمام کار.  کرد تلمبار هم روي را کتابها سرعت با و ريخت کشو داخل را ميز روي وسايل آيلين

 هوا در بخاري نفسش دادن بيرون با آيلين. داشت سوز اندکی هوا و بود ينزم روي هنوز برف کردند ترک پيتر

 ."آيی؟ می بيمارستان از تو باز": پرسيد و زد کرد می نگاهش همچنان که متين به لبخندي.  کرد ايجاد

 "بله": گفت و داد تکان سر متين

 ؟ اي کرده روي پياده هم باز. رسی می نظر به خسته که است همين براي پس -

 تر پايين. امدم ماشين با امروز نه،": گفت متين. ببيند را او ماشين تا برگرداند خيابان به را نگاهش الح همان در

 ." کردم پارک

 ."؟ اي ديده را سودابه":پرسيد آيلين. افتادند راه به ماشين سمت به هم کنار در

 ؟ مگر نه،چطور -

 "رود می دارد":گفت و انداخت زير به سر غمگين

 "ايران؟ کجا؟": پرسيد تعجب با

 .لندن نه، -

 نگاهش کنجکاوي با فقط او اما. ببيند او در خاصی تغيير تواند می کرد فکر. کرد نگاه متين چهره به و برگشت آيلين
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 خياط يک الدنب ايرانی، يک به ،متعلق پوشاک فروشگاه يک. است کرده پيدا آنجا در خوبی کار": داد ادامه. کرد می

 را او خاطر همين به.  هستند راضی کارش از.  کرديم معرفی جا ان به را او. است خوبی خياط سودي. گشت می ماهر

 ." اورد دست به موقعيتی چنين است توانسته که يمالخوشح سه هر ما و است خوبی کار. کردند قبول

 ." ريخت خواهد بهم چيز همه کنم می حس او رفتن با":گفت و داد تکان سر متين

 "؟ است مهم برايت او رفتن": پرسيد.  برگشت سويش به تعجب با آيلين بار اين

 "نيست؟ مهم تو براي":گفت و دوخت چشم چشمانش به نيز متين

 ...چرا؛اما -

 انها درباره ،چيزهايی رفتن از قبل تا داشت دوست گرچه. کند تالدخ آنها کار در خواست نمی. خورد را حرفش

 و خودش به هم هنوز سودابه. بروند پيش کم کم آنها بود بهتر... کرد می تحريک را متين ازب او اگر اما. بداند

 را در و ايستاد ماشين کنار متين.  يافت می دست احساسی ثبات يک به بايد.  نداشت اطمينان اش روحی وضعيت

 داشت؛ خونسرد ظاهري يشههم مثل متين.  شد شکسته متين توسط زود خيلی ماشين داخل سکوت.  کرد باز او براي

 به اميزي مهر نگاه نيم.  يافت نمی آن کردن ارام براي اي چاره راه هيچ که بود بزرگی آشفتگی دچار درون از ولی

 "؟ است چطور خودت اوضاع": پرسيد و افکند آيلين سوي

 "است خوب":گفت لبخندي با گذشته مثل آيلين

 واقعا؟ -

   

 اينقدر چرا او فهميد نمی. خورد نمی را گولش ديگر او که فهميد.  کرد نگاه او اوکنجک و پرسشگر چشمان به آيلين

 "؟ است مهم برايت چرا":پرسيد. ميدهد نشان حساسيت

 "؟ کنی می فکر چه خودت:گفت و انداخت البا اي شانه متين

 و کشيد آهی.  تداش دردسر اندازه از بيش حتی و کافی اندازه به چون.  بکند فکري هيچ خواست نمی آيلين

 خوش خيلی من. خوبند خيلی انها. بخشيدند را من قیالاخ بد دويشان هر.  امدند کنار من با خوب ها بچه":گفت

 " کردم می زندگی انها با که بودم شانس
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 ؟ دارد اذيت قصد ؟هنوز خبر چه جمشيد... از -

 " است بهتر نزنيم را او حرف ":گفت و زد پوزخندي

 ."! هميشه ثلم کرد زمزمه متين

 ." ام ديده ام زندگی در من که هستی دختري ترين دار خود تو دانی می": داد ادامه بلند صداي با بعد

 ."! داشتی برخورد کمی زنان با يا کردي عمر کم يا":گفت آرام خندي پوز با آيلين

 ." اند بوده زيادي زنان من بر دور! بودم رياضت اهل نه کردم عمر کم نه":گفت شيطنت با و خنديد نيز متين

 ."گويی؟ می جدي ":گفت تعجب با آيلين

 ؟ ايد نمی من به -

 ."است سخت باورش ولی. دانم نمی":گفت و کرد برانداز را او آيلين

 چرا؟ -

 زن از را برت دور اي توانسته زمانی چه پس! ما خانه در يا اي بوده بيمارستان در يا ام، ديده تورا که زمانی از چون -

 کنی؟ رپ

 نيستی؟ زن تو مگر -

 می معلوم. بشوم متاسف برايت بايد صورت اين ؟در اند گرفته را تو بر دور من الامث يعنی":گفت و خنديد آيلين

 ."هستی يقیالنا آدم شود

 چرا؟ پرسيد تعجب با متين

 من چون بزرگانی محضر از اي نتوانسته چطور! شدي می خودت براي الحا تا بايد ،تو بودند من مثل اگر چون -

 بگيري؟ ياد چيزي

 فرقی هيچ يخ تکه يک تو،با مثل هم انها من شانسی بد از چون":گفت و خنديد. شد او منظور متوجه تازه متين

 به هستند؟ احساس و عاطفه دنياي ايرانی دخترهاي و زنها که گفته ذوقی بی برفی ادم کدام دانم نمی من! نداشتند

 ها مرد مقابل در است، اصيل انگليسی يک اينکه وجود با جنيفر. کرد شک ادمی چنين قهسلي و شعور در بايد نظرم

 ." دهد می خرج به احساسات تو از بيشتر
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 نمی و نشده خارج ايران از بعدهم و اش خانه از حرف اين گوينده کنم می فکر من":گفت حرص با و خنديد آيلين

 پس را حرفش تا بدهيم نشانش را تو جنيفر و کنيم پيدا را او حتما دباي. دارند وجود دنيا در جواهراتی چنين داند

 ." بگيرد

   

 ترين احساس با ايرانی مردهاي بگوييم بايد الاص. موافقم تو با هم من!واقعا!واقعا": گفت جانبی به حق قيافه با متين

 چه من فهمند ،می کنند می مقايسه ايرانی مردهاي با را خودشان مردهاي که خارجی زنهاي اين. هستند دنيا مردهاي

 نظر جلب برلی. دارد فرق شماها با قدر اين رفتارشان که است همين براي. کنند می هم تصديق را حرفم و گويم می

 اين عوض در!شايد هم آن بکند؛ نگاهت چشمش گوشه از شايد تا بزنی وارو و پشتک تا هفت بايد ايرانی زن يک

 به لبخند يک. زنند می وارو و پشتک مردها ما جاي به دانند؛ می را من مثل یجواهرات قدر چون خارجی دختر

 ." کنند می کشی خود ،برايت بزنی رويشان

 هستی پررو که بس باش، مطمئن را اين.نيست شکی تو مثل مردانی براي زنها اين لياقت در ":گفت و خنديد آيلين

."! 

 ؟ پررو يا خوبم نفهميدم خرهالبا من -

 . هستی پررو بخو يک -

 ."هستی woman ice يک هم تو.متشکرم":گفت و کرد نگاه او خندان چهره به محبت با متين

 چه؟ يعنی وارو و پشتک...پشت ببينم بگو!...کرد تعريف نبايد مردها از که گويد می راست سودي -

 <o;/lt>&o;lt&؟ دانی نمی. تو ايرانی تالاص اين به اهلل بارک! وارو و پشتک -

 ." دانم نمی نه. نکن اذيت": غريد شرمندگی با

 !معلق کله يعنی -

 چه؟ يعنی ان":گفت حدقه از بيرون چشمانی با

 ! وارو و پشتک يعنی -

 ! متين اَه -
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 "!متين جان گفت خنده با

 باز. نمود فراموش را خود پرسش و شد کمرنگ لبانش بر خنده.  ماند جا بر زده بهت اي لحظه مشالک و او لحن از

 سکوت شد؟ می دردسر همه ان با اش خانواده و جمشيد گرفتار بايد او چرا.  کشيد پنجه جانش بر حسد و حسرت

 "شد؟ چه ؟ آيلين": پرسيد.  کرد متعجب را متين او، يکباره

 "نيست مهم":گفت و زد او به محزونی لبخند

 . کنم شوخی کمی خواستم ؟می کردم ناراحتت -

 . دارم يیالبا شوخی ظرفيت تو فالخ بر من. متين کن بس -

 ."؟ هستم جنبه بی من دانی می کجا از":گفت و خنديد متين

 ! دانی می فارسی ادبيات استاد را ،خودت بلدي فارسی کلمه تا چند چون که آنجا از -

 اين قابل رديگ که فارسی کلمه ؟دوتا ايم کاره چه ما. است يالجنابع بزرگ وجود برازنده استادي مقام. خانم نخير -

 .کنم می شرکت سهايتانالک سر فارسی زبان دوره يک ،خودم برگرديد ايران به وقتی اهلل شاء ان.نيست حرفها

 !داشت دوستش چقدر.شود ديگران ارامش باعث چطور دانست می او. خنديد باز

   

 ". رسد می ايران در هم من نوبت. کن مسخره را من زدن حرف فارسی.باشد":گفت

 ديگر؟ الس خدا؟صد اميد به کی -

 .گردم برمی دارم. نباش نگران نه -

 کی؟ واقعا نيست معلم اي،ولی گفته را حرف همين. ام ديده را تو که پيش ماه شش از بابا اِي -

 است؟ خوب ديگر هفته دو -

 تو":فتگ و شد سرخ صورتش. بکشد نفسی معروف "بل" شر از مانده عقب مملکت اين شايد! بهتر زودتر قدر هر -

 ."گفتند تو به را چيزها اين که بکشم را نيلو و سودي بايد من. متين هستی آبروريزي باعث

 ؟ کنی می اَجير آدم يا کشی می خودت! داريد تشريف که هم قاتل! به به -

 !شوي؟ کشته چطور که داري دوست تو -
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 ."کشند؟ می بار چند گرم را نفر يک":کرد زمزمه و برگشت زيبايش معشوق بسوي اش رميده دل نگاه

 ! بزن حرف بلند داري جرات -

 چه هر هم بعد و شوي می دستگير جرم صحنه در طوري اين. بياوري را دخلم خودت دهم می ترجيح گويم می -

 ! اخراج زودتر

 چه؟ يعنی دخل بپرسم ترسم می -

 "جان" يعنی بدان فقط. نپرس پس -

 !زنی نمی حرف فارسی الاص تو من نظر به متين دانی می! آهان -

 !نيست؟ فارسی من فارسی پس فهمی، نمی تو چون -

 ."برگردم ايران به ،بايد شده که هم تو روي کردن کم براي":گفت و خنديد

 زودتر؟ کی؟ پس دِ -

 . اند شده پر عيد خاطر به پروازها تمام ضمن در و شد نمی مرتب هايم برنامه ديگر هفته دو از زودتر -

 .بود ديگر هفته دو روازپ ترين نزديک

 "اي؟ پرسيده چيست؟مگر منظورت":گفت او جدي لحن از تعجب با متين

 .ميگردم بر ايران به دارم گرفتم ام؟بليط پرسيده -

 ميري؟ داري جدي بار ؟اين متين مرگ -

 ي؟الخوشح خيلی -

 بايد تو رفتن روز. بگيرم مژدگانی تا دهم می خبر انگليس کشور وزارت به امروز نباشم؟همين ؟چرا مالخوشح -

 .شود مالاع ملی تعطيل

 .شوي می الخوشح من نديدن از نياور رويم به ديگر حداقل! هستی موجودي چه ديگر تو -

 و کرد کم را خی شو و خنده بنابراين. است شده طنزش،ناراحت مالک پس در آيلين که شد متوجه متين

 "شدهاست؟ تمام هايتکار زود؟مگر اينقدر چرا گذشته شوخی از":پرسيد

 ام کرده مرتب هم را کارهايم بقيه.است شده فرستاده تقريبا مدارکم. بله":گفت و داد تکان مثبت متالع به را سرش
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 ."بدهند انجام برايم ها بچه اينجا از که

 کردي؟ جمع را مدارکت زود قدر اين چرا تو بود؟ اي عجله چه -

   

 ...بروم بايد من هم اخرش و کند؟اول می فرقی چه -

 نخندي من به اگر.است ،بهتر بروم زودتر چه هر آشفته، شرايط اين در":گفت ناراحتی با بعد و کرد مکث اي لحظه

 يک به رسمی صورت به جمشيد و من قضيه.. که زمانی تا حداقل. کنم نمی امنيت احساس ،ديگر بگويم خواهم ،می

 بعد.  بدهم توضيح انها براي را مسئله و ببينم تر زود را مادرم و پدر بايد. دارم را احساس اين.است نشده ختم جا

 ."گيرند می تصميمی چه برايش ببينم

 الخوشح بايد مادرت و پدر از تو اطاعت و احترام همه اين از دانم نمی آيلين،من دانی می":گفت ناراحتی با متين

 "شوم؟ عصبانی يا باشم

 .گذارم نمی احترام ام خانواده ،به ديگري کس يا تو خاطر به من چون. بکنی فکري هيچ نيست زمال":گفت لبخند با

 "کنم فراموش وقت هيچ نبايد را اين.دارند گردنم بر حقی اينجا به من رساندن براي انها

 کسی داد نمی اجازه او. نبود بعيد تفکري چنين و جواب چنين آيلين از کرد سکوت و زد لبخندي او جواب از متين

 می سکوت و ؟ کرد می صبر بايد کی تا دويد؟ می او الدنب بايد کی تا اما. کند تالدخ اش زندگی در حد از بيش

 را ،ايلين مادرش و پدر که بود مطمئن نشناخته و نديده نشست؟ می انها هاي آشتی و دعواها منتظر بايد کی تا نمود؟

 پاشيده هم از دارد ما نفري سه جمع":گفت يلينآ. گذاشت صحه خود ديوانگی بر باز.  دانستند می جمشيد به متعلق

 ،جا لندن در پانسيون يک در سودي و رود می خوابگاه به نيلوفر.  داد خواهيم ،پس بعد ماه اخر را خانه.  شود می

 ."است گرفته

 می هم به را چيز همه که توست ترتيب،رفتن اين به!!!!!بپاشد هم از طور اين ميانه خاور جمع نيست کردنی باور -

 .سودابه نه ريزد

 چيست؟ منظورت -

 را شما ،سودابه کردم می فکر که تصورم فالخ بر که بود اين منظورم فقط گرفتی؟من موضع طور اين هيچی؟چرا -
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 و نفر دو ان بر وهالع مطمئنم که چند هر. دهد می تغيير را اوضاع نبودت و بود که تويی است،اين داشته نگه هم کنار

 .خورد می ضربه حضورت عدم از هم ديگر ي،جاها خانه آن

 .است راحت تالخي هم ديگر هاي بچه بابت از. باشد طور اين کنم نمی ،فکر نه":گفت و زد لبخندي امتنان با آيلين

 می پيدا را نفر يک مطمئنا. گرداند می را انجمن و گروه که اوست. رود می پيش مرتب چيز ،همه باشد دالخ وقتی

 ."باشد شانالح کمک من از بهتر که کنند

 به تفرقه و ريختگی بهم به مربوط هاي نامه روز من":گفت عوض در. نبود انجمن او منظور که نياورد رويش به متين

 ."!فرستم می ايران به ،برايت تو از بعد را انجمن در امده وجود

 ."زنی می حرف بد چقدر متين اَه:گفت ناراحتی با آيلين

 همه و چيز همه تو گوييم؟بدون می دروغ ،مگر بعدش! زنم می حرف ،نحس نه بد! تو زدن فحر فارسی بدي به نه -

 راحت دانشگاه بورسيه جريمه شر از هم تا کنم می کمکت من.  بمان جا همين الاص بيا. ريخت خواهد هم به کس

 .جمشيد شر از هم و شوي

 ." شوم صالخ جمشيد شر از توانم نمی ها راحتی اين به من":گفت و داد تکان سري تاسف با آيلين

   

 چيزهايی نتوانستی بار اين مگر.  توانی بخواهی،می خودت چرا،اگر":،گفت کند نگاهش اينکه ناراحتی،بدون با متين

 بگويی؟ او به را بود دلت در که

 ."است مالح اين الحا چرا؛گفتمو":گفت و کشيد اهی آيلين

 ."داري؟ دوستش هنوز":پرسيد ترديد با متين

 پرسی؟ می چه براي -

 . دهد می جهت افکارت ،به تو نداشتن و داشتن.  دارد تاثير تو گيري تصميم در چون -

 باري دومين اين. بخواند توانست نمی او،هيچ سرد چهره تالح از متين. ماند خيره مقابلش در و نمود سکوت آيلين

 اين با را بايدآن شايد.  بود کرده فرار جواب از وتسک با او و بود پرسيده جمشيد به عشقش درباره او از که بود

 را احساسش بود ايرانی ،هنوز اش شخصی هاي چيز بعضی در. داشت فرق ديگران با ايلين ؛اما گذاشت می نه چهره
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 خود قلب براي مرهمی آن از ،اما برد می رنج او عملال عکس اين از اينکه وجود با. داد نمی بروز کس هر به راحتی به

 اين از الحا که دارد دوست قدر آن را گويدجمشيد نمی صراحت با او با که کرد می شکر را خدا و کرد می رستد

 . کرد توقف قرمز چراغ پشت. داشت وجود اميدي هنوز اينطور. است ناراحت وضعيت

 آرامی به آيلين که بود خيره بودند، تردد الح در که مردمی و خيابان به نگاهش هنوز. کرد توقف قرمز چراغ پشت

 بيش روز، چند اين در کرد؟ زندگی تجرد آزادي با توان نمی چرا است؟ ازدواج براي اجباري چه فهمم نمی": گفت

 ميدهد ترجيح جونم آقا چرا که ام کرده فکر مسئله اين به ديگري زمان هر از

 زمان خودم، که باشم آزاد قدر ينا نبايد چرا است؟ سنم رفتن البا نگران مادرم چرا و ببيند مرد يک با را من

 آن در گرفتن قرار شرايط نظرش به چون است؛ کرده ازدواج گیالس دو و بيست در ماال کنم؟ تعيين را ازدواجم

 بايد هم من حتما است، شده مالس پنج و بيست اينکه صرف به آيا. است داشته را مسئوليت گرفتن عهده و وضعيت

 می لذت بيشتر زندگی شرايظ اين از من شايد باشم؟ داشته را احساس و نياز اين نکهاي بدون کنم؟ تکرار را او کار

 "چرا؟ واقعا. برم

 نرسيده نتيجه به و ام کرده فکر مطلب اين به که قدر اين ميشود باورت": گفت لبخندي با بعد و کرد مکث اي لحظه

 بودم، کنارشان در انجا اگر ميکنم احساس بودم؟ نکرده ترک را ايران گز هر کاش اي که ام رسيده نقطه اين به ام،

 محيط من، زندگی طرز. رسيد نمی ذهنم به چيزهايی چنين الاص هم شايد يا. بدهم جواب تالسوا اين به توانستم می

 و تالاص حفظ براي را شمالت تمام و هستم ايرانی. است ايرانی فرهنگ از دور و خارجی کشورم، شهرم، ام، زندگی

 اينجا به و ام شده بزرگ کشور اين فرهنگ با من که کنم قبول بايد بينم می الحا ولی ام؛ کرده يرانیا ارزشهاي

 نشده رو به رو مشکل با سختی و شدت اين با الح به تا. ام مانده کشور، دو اين بين ، فرهنگ دو اين بين. ام رسيده

 ".بودم

 کرده پيدا حلی راه برايش مطمئنا ولی": گفت.کرد حخرکت. بود شده سبز چراغ. گرفت دلش او مايوس لحن از

 ".اي

- 

 ...ولی بله؛
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 هر افتاد، اتفاق که ماجرايی اين از بعد. نبود من خواسته دعوا و کدورت. خواستم می من که نبود حلی راه اين ولی

 خراب را چيز همه همسرش و سونا. گشت نخواهد باز سابق وضع به شرايط بخواهند، ام خانواده و آنها که هم قدر

 ...که... که گفتيم هم به چيزهايی جمشيد و من. کردند

 ".رفت يادم. افتادم گير باز": گفت حرص با

 ".شد باز هم به رويتان ها ايرانی قول به. شد شکسته حرمتها.فهميدم را منظورت من. نشو عصبانی

- 

 .بگويم ميخواستم را همين بله

- 

 کنی؟ نمی فکر ديگري کسان به جمشيد جاي به چرا کنی؟ نمی تمام را ماجرا اين ديگر چرا خوب

- 

 ...تو وقت آن ميکتم، فرار ازدواج از دارم گويم می من! ميکنم خواهش متين آه

- 

 .ببخشيد

- 

 .ندارم دوست را ازدواج الاص من

 "چرا؟": پرسيد تعجب با متين

- 

 که ميگرم تصميم خودم.دارم دوست را ام فعلی ازادي من. کند می تداعی را بودن برده حس برايم ازدواج کلمه

 هميشه است؟ روحی و فکري آشفتگی يک ايجاد به لزومی چه. کنم می ريزي برنامه خودم براي. کنم زندگی چطور

 بياد، خوش چه. بدهی پس حساب باشی، جوابگو بايد. بکنی را ديگر يکی سليقه و الح مراعات بايد. بود مراقب بايد

 .نيايد خوشت چه
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- 

 به خود بگيرد، شکل انسان وجود در نياز آن تو قول به وقتی مواقع بعضی. نيست ميکنی، فکر تو که هم ها طور اين

 .بشويم محدود که داريم دوست ما مواقع بعضی. بگيري نظر در ات زندگی در هم را ديگر يکی که داري دوست خود

  در هميشه که باشد نفر يک. باشيم داشته خودمان ايبر روحی و فکري آشفتگی تو قول به ، همان يا فکري مشغله

   

 انسان که است درست. نيست اسارت يا بردگی حس اين. بگيرد تصميم برايمان حتی باشدو داشته حضور ذهنمان

 بخش لذت بودن کسی تملک در که آيد می پيش کسی هر زندگی در هم لحظاتی ولی است؛ اش آزادي عاشق

 طرف دو بی داشتن دوست و قهالع نام به چيزي فقط...  اگر است، طرفه دو احساس اين. مرد چه زن، چه. ميشود

 .باشد داشته وجود

- 

 داشته بايد را دهنده آزار حس اين هميشه من چرا پس. بوديم مند قهالع هم به نسبت جمشيد و من. است مسخره

 باشم؟

 من نظر به که اي قهالع آن نه": گفت و داد شارف تر محکم فرمان دور را انگشتانش. شد فشرده قلبش او مالک از

 ".است عشق منظورم. است آمده وجود به عادت حسب بر بيشتر

 .است داشت دوست مثل هم عشق

- 

 .است داشتن دوست از متفاوت عشق نه

- 

 چطور؟ متفاوت؟

- 

 !است نشده عاشق الح به تا تو مثل دختري که است بالج برايم

- 
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 .ام نداشته آن به نيازي

 می تو سراغ به خودش. نيست افراد خواسته و نياز به عشق! نکن فکر ماشينی قدر اين": گفت رويش به لبخندي با

 و ويرانگر گير؛ انتقام و بخشنده است؛ مهربان و رحم بی. فاعل و گيرنده تصميم. است کننده تعيين خودش. آيد

 "....سازنده

   

- 

 .است شبيه جنون به بيشتر. است ترسناک

- 

 .آيند نمی کنار هم با عقل و عشق! هست هم جنون

 اي؟ بوده عاشق تو متين": پرسيد ناگهان بعد و کرد فکر اي لحظه سکوت در آيلين

 :گفت داشت، خود در را شادي و غم که لبخندي با و کرد نگاه او پرسشگر و کنجکاو عسلی چشمان به متين

 ".هستم"

 !نيستی ديوانه تو ولی

 .هستم هم خيلی اتفاق چرا

- 

 .کنی نمی را ها ديوانه کارهاي

- 

 !بدهم نشان را جنونم آشکارا که است اين از ترسم! کنم می چرا پنهانی،

 نوازشش متين نگاه. برد می لذت ان از اينکه عجيب و ميديد خود غرق را متين چشمان. کرد زيبا ي خنده آيلين

 دوستش خيلی": پرسيد حسرت با. دواند می جانش به همزمان را ضعف و قدرت حس و نمود می تحسينش ميکرد،

 "داري؟

 "!پرستمش می ميکنم فکر گاهی. کنی تصور بتوانی که آنچه از بيشتر": گفت زده، حسرت او چون نيز متين
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 .داشت کردنش پنهان در سعی شدت به که سردي با. رفت هم در بخواهد، بداند خود اينکه بدون باز آيلين چهره

 "دارد؟ دوستت ...هم او": پرسيد

- 

 .ام نپرسيده او از. دانم نمی. باشد داشته که اميدوارم

 "چرا؟": پرسيد متعجب

 ميکنم فکر... باشد ممنوعه عشق اين خودش نظر از ترسم می طور همين. بگويم را حقيقت کسی به ترسم می چون

 .بگويم را اين است نشده وقتش هنوز

 گفتی؟ من به چرا پس

   

 دردم به تو دانستن روزي اميدوارم شايد. دانم نمی": گفت. برگرفت او از نگاه و انداخت البا ار هايش شانه متين

 .کنی کمک و بخورد

- 

 شناسم؟ نمی را نظر مورد فرد که يالح در کنم کمکتان توانم می چطور من

 .شناسی می خوب هم خيلی. شناسيش می": داد پاسخ مغموم

 گويی؟ می را سودي": بپرسد و کند باز دهان تا بود نماند چيزي. بود یپاش فرو الح در آيلين درون در چيزي

 دلدادگی و عشق از سودابه با بخواهد اينکه تصور از اختياز بی. پرستد می را سودابه عاشقانه او. بود طور همين حتما

 کار اين توانست نمی الحا حداقل. آمد نمی بر او از ديگر اين نه،. کرد تنگی نفسش. شد بدي الح دچار بگويد، متين

 .بود مرد يک قهالع از وامانده و سرخورده شدت به خودش که الحا نه. بکند را

 از زمانی آيد می نظرم به": پرسيد و کد عوض را صحبت مسير بخواهد، او از چيزي چنين متين مبادا اينکه ترس از

 "داري؟ تصميم چنين هم الامس. ميروي ايران به نو، الس زمان الس هر که شنيدم تو

 از هم را زبانش يافت،اختيار می ادامه حرف اگر بود مطمئن. شد بحث ادامه براي او ناگهانی قگیالع بی متوجه متين

 در و دارد دوست عاشقانه چنين اين را کسی چه که گفت می او به. آورد می زبان به را چيز همه و ميداد دست
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 شکل تازه دوستی رشته بگيرد کام به زبان تا بود کرده کمکش عموق به او رسيد می نظر به ولی. اوست حسرت

 .بکند تغيير کمی است ممکن الامس اما بود؛ طور اين ام هالس هر برنامه": گفت. نگسلد هم از راحتی اين به را گرفته

 ".کنم رهبري و بدهم تشکيل را ايران و خاورميانه مجمع تو جاي به من شايد

 اينجا را عيد هم خودش. بياورد اينجا به را ها بچه و شروين نامی، شده قرار": گفت آيلين کنجکاو نگاه به پاسخ در

 که کارشان. آيد می آکسفورد به کوانتوم فيزيک کنفرانس يک در شرکت براي هم سام طرف آن از. بود خواهد

 و و رشيد فرزند سه براي روزه چهار سه مرخصی يک. باشيم هم با را عيد روز چند تا آيند می اينجا کردند، تمام

 ايران در کيش سواحل در را عيد تالتعطي بزرگوارشان بانوي همراه به بزرگ تميمی خود! بزرگ تميمی برومند

 ".بيندازند عقب به را من عيد تالتعطي که دادند هم دست به دست همه الامس. کنند می سپري

 "!شد حيف چقدر آه": گفت اختيار بی آيلين

 لبخندي با دستپاچه بود؟ گفته او به را چيزي چنين چطور. آمد خود به ديد، را متين متعجب نگاه ناگهان چون و

 با. بگذرد خوش تو به هم طوري همين کنم می فکر ولی بود؛ خواهد يالخ ايران در عيد روزهاي در جايت": گفت

 "داري؟ خوبی رابطه برادرانت

 ".کنيم می رفتار يالع ديگر، برادران با مقايسه رد. گذرانيم می": داد جواب سوءظن همان با متين

 با بگويد، بود درست چه گر. داشت خوبی رابطه خواهرانش و برادر با هم خودش. داد تکان سري رضايت با آيلين

 چون. داشتا تعارف و رودربايستی جورهايی يک اشکان امير با. دارد اشکان امير به نسبت بهتري رابطه خواهرانش

 خوب طرف يک از ايران به تو نيامدن متين، ميدانی": بدهد ضيح تو شد مجبو ديد، می مشکوک هنوز را متين نگاه

 ".بد ديگر طرف از و است

 چرا؟ -

   

 از توانم می من که است اين به اش خوبی روم، می و ميگذارم اينجا در را دوستانم همه من که است اين به اش بدي -

 .شوم مطلع اخبار آخرين از اينجا در تو طرييق

 !خبرم؟ بی آن از خودم و هستم سی بی بی خبرنگار نکند -
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 تو به را سودابه الخي آسودگی با توانم می که کند می راحت را من الخي اينجا در تو بودن. متين گويم می جدي -

 .برگردم ايران به و بسپارم

 می تو از زودتر که نگفتی مگر ضمن در سپاري؟ب کسی ه راب او بخواهی که است بچه سودابه مگر بسپاري؟ من به -

 برود؟ لندن به خواهد

 ...اما چرا؛ -

 اينکه از ناراحت و اند مب سودابه کنار در متين اينکه از شادمان.ناراحت هم و بود شده الخوشح هم. بود شده گيج

 فکر از. ميکرد سودابه الح به فکري بايد وضعيت اين در. نبود مهم خودش اما... شد خواهد تنها ناگهان خودش

 "!عزيز سودابه": گفت لب زير و گرفت دلش شود، تنها هم او اينکه

 :آورد بيرون سودابه فکر از را او متين صداي

 از را امنيتی تدابير بايد حتما ميخوري؟ را چيز همه حرص اينقدر چرا ت. بود خواهد مرتب چيز همه. نباش نگران -

 داري؟ بليط چندم براي خودت الحا! باشی؟ ديده تدارک قبل

 ".مارس بيست": گفت و کشيد آهی

 از دست که کنيم وادارت موقع آن تا توانستيم شايد. کرد ميشود کارخها خيلی. است بسيار وقت موقع آن تا خوب -

 !بمانی اينجا و برداري لبجبازي

 اينجا در من. شوي ماندگار آنجا در يی،آ می ايران به که بار اين که کنم کاري توانستم من هم شايد": گفت و خنديد

 "!داري زيادي کارهاي. شوي مشغول ايران در ميتوانی تو اما ندارم؛ کاري ديگر

 ".نيست بعيد کاري هيچ تو از": نمود زمزمه بگويد، سخن خودش با گويی متين که شنيد

 ".ديديد می را همديگر آهو و تو ميخواست دلم خيلی من متين": گفت

 اي؟ گفته من از هم او براي ميزنی، حرف من براي آهو از هک آنقدر -

 "!نه": گفت اي خنده با آيلين

 !محبتتان همه اين از ممنون خيلی -

 تو با چرا يا شدم؟ آشنا تو با چطور که بگويم آنها به من. بماند سري بايد تو و من آشنايی جريان. توانستم نمی -
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 شدم؟ آشنا

 .شد خواهم کار به دست خودم نکنی، کاري خودت اگر. شوم آشنا ات خانواده همه با که دارم دوست من ولی -

 به پايم بگذار الحا! نزن جوش پيمان قول به": گفت و خنديد کرد، متوقف آپارتمان جلوي را ماشين که او روي به

 ".کنم می درست اي بهانه برسد، ايران

 "خوري؟ می ما با را شام": گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 !حتما بکنی دعوتم اگر -

 .ندارد وجود هنوز خوردن براي چيزي که بگويم الحا از اما کنم؛ می دعوتت -

 توست؟ پختن شام نوبت باز نکند ببينم آه -

   

 دارد؟ عيبی -

 .خورد خواهم حسابی درست شام يک بودم زده صابون را دلم اما ندارد؛ که عيب -

 چيزي امشب کن صبر شد، طر اين که الحا! کنی می زاري طوري اين تو که کنم نمی آشپزي ب هم ها آنقدر من -

 !براوو بگويی هم خودت که کنم می درست

 !بسوزانی را خودت خواهد نمی! براوو گويم می هم طوري همين. است زيا من صبر اما کنم؛ نمی باور اينکه با -

 سودي": گفت اي خنده با آيلين. آمد شانالاستقب به شده، سرخ گوشت خوش بوي کردند، باز را آپارتمان در وقتی

 "!من هم کردي، پيدا نجات تو هم. است خانه

 "!آوردم برايت را متين کجايی؟ بيا سودي،": زد صدا را سودابه الح همان در

 :ديد خندان را آنها دوي هر و کشيد سرک آشپزخانه از يالخوشح با سودابه

 !مالس -

 !شدن کباب براي است آماده متين بيا؛. مالس -

 "!آدمخوار خائن": گفت آيلين به و آورد در را تويشالپ متين

 .گذاشت تنها را دو آن شام موقع تا رفت اتاقش سوي به آيلين و افتادند خنده به دخترها
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 در مختلف وسايل با زمين، روي نشسته را آيلين. شد مشترکشان خواب اتاق وارد کشيد، می که اي خميازه با سودابه

 بيرون را چيز همه. انداخت او ريزهاي خرده به نگاهی. زد آتش سيگاري و نشست خود تخت روي. ديد اطرافش

 "!يال تالح به خوش": کرد زمزمه ناراحتی و حسرت با. بود آورده

 ابد تا. کنی اراده خودت است کافی": گفت کشيد لباسش کردن تا از دست. ديد مغموم را او و کرد بلند سر آيلين

 ".بياوري دوام اينجا توانی مین

 .بياورم دوام کنم می سعی دارم من ولی -

 .برگردي که بايد چه؟ که خرهالبا -

 بيرون مرز از پا اگر سودابه گفت می که است گوشم در پدرم صداي هنوز! نه خواهند؟ نمی را تو که جايی کجا؟ -

 !بدان خورده خط من شناسنامه از را خودت اسم گذاشتی،

 وقتی. اند داده دست از تحمل و تاب ديدنت براي الحا تا مطمئنم. هستند مادرت و پدر. گفته چيزي و بوده انیعصب -

 .پذيرند می را تو برگردي،

 در. گويد نمی طور اين که هالژ هاي نامه": گفت. فرستاد هوا به وار حلقه را سيگارش دود و داد تکيه ديوار به سودابه

 ".تاس مرده سودابه خانه آن

 !تو از دور -

 تو از دور. ميشد پيش روز از بدتر زدنت حرف فارسی گذرد، می که روز هر تو": کرد نگاهش و زد پوزخندي سودابه

 "!جانت از دور نه؛

 الحا کرد؟ همدردي تو با توان نمی الاص ببين... اِ": کرد اعتراض و گرفت دست به دوباره را بلوزش حرص با آيلين

 "است؟ گرفتن غلط وقت چه

 :گفت. است ناراحت دارد، زبانش در که تیالاشکا از چقدر ميدانست. افتاد خنده به او کرده اخم چهره از سودابه

 ".کنی تصحيح را آنها تا گويم می را هايت غلط من خوب"

   

 !احساسات؟ ابراز وسط ؟الحا -
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 .ميشود يادز هم هايت غلط شوي، می احساساتی وقت هر تو که اينجاست تو مشکل آخر -

 .کنيد سرزنش بلديد فقط. هستی متين مثل هم تو -

 .هستيم ناراحت خيلی بابت اين از متين و من. بخنديم توانيم نمی ديگر و روي می که حيف! خرهالبا -

 "!بوديد؟ فکر غرق و گرفته طور آن را همديگر دست که بود همين براي پس": گفت شيطنت با آيلين

 "ديدي؟ را ما کجا از تو": پرسيد و کرد نگاهش بتعج با اي لحظه سودابه

 .ديدم را شما لحظه يک در بيايم، بيرون اتاقم از خواستم می وقتی -

 را شالب آيلين. کند پرت او سوي به را ششالب بود، شده سرخ تالخج از که سودابه شد باعث همين و خنديد آيلين

 "!مادر؟ !وا": گفت و آورد در را پدرش اداي آهو مثل و گرفت

 پيش ششالب گرفتن پس براي و برخاست. کرد له سيگاري زير در را سيگارش ته سودابه و افتادند خنده به دو هر

 ".بوديم ناراحت همين براي. کرديم می صحبت داشتيم تو درباره متين و من کن باور يال": گفت. رفت او

 من تازه. سودي شد نمی مربوط من به بود، هم اين از غير اگر حتی": گفت اش هميشگی روحيه و خصوصيت با آيلين

 ".بود مانده سرد زيادي دونفر شما رابطه. شدم الخوشح خيلی

 اجازه کسی به که است طوري متين رفتار": گفت و کشيد آهی. نشست او تخت روي و کرد بغل را ششالب سودابه

 ".برود پيش شود نزديکش زياد دهد نمی

 در من که است مردي ترين گرم او متين؟! سودي Wow... ": گفت. کرد هنگاهش زدهحيرت که بود آيلين بار اين

 "!ام ديده اينجا در الس چند اين

 می بند او پيش کردن صحبت هنگام در آدم زبان که دارد حصار يک خودش دور انگار ولی است؛ طور همين بله -

 !کشد می تالخج کند، می او درباره که فکرهايی از آدم که کند می رفتار طوري ولی دانم؛ نمی... آيد

 "!باشد؟ داشته حصار که است زمين مگر متين تازه! کنی؟ می او مورد در فکرهايی چه مگر": پرسيد شوخی به آيين

 "!هست من نظر به": گفت و خنديد سودابه

 .کنی می فکري چه اش درباره گويم می او به -

 ".کنی نمی را کار اين تو": گفت. آورد البا را انگشتش تهديد با سودابه
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 اين کی تا ولی... نخور حرص. تسليم باشد،": گفت و آورد البا را هايش دست ديد، دستش در را شالب چون آيلين

 "داد؟ خواهيد ادامه طوري

 زمين را "!هستم شما دوست من" تابلوي اين متين که زمانی تا": گفت و نشست جايش در ارامش با دوباره سودابه

 ".دبگذار

 "کردي؟ فکر اش درباره خوب": پرسيد شد، جدي که بعد اي دقيقه. خنديد آيلين

 ".کنم می فکر دارم هنوز": گفت و شد خيره اي نقطه به سودابه

 شايد. شود می خشک خيلی اوقات گاهی هم تو رفتار نظرم به دانی، می برداري؟ قدمی هم تو نيست بهتر پس -

 .بيايد جلو ترسد می خاطر اين به متين

 می کاري حتما داشت، ديگري نظر من درباره متين اگر. نيستم طر اين هميشه من. کنم نمی فکر طور اين من نه -

 .کرد نمی عمل احساس بی همه اين. کرد

   

 .دانم می من. دارد دوستت او ولی -

 دستم پيش ساعت کي ديدي چون اي؟ رسيده اي نتيجه چنين به چطوري": گفت؟ و کرد نگاهش تمسخر با سودابه

 "بيايم؟ کنار تو رفتن با که داد می دلداريم و گرفته را

 در را اشکش حتی سودابه و خودش وضعيت مقايسه گرچه. نشست تلخی لبخند لبش بر اما. زد برقی آيلين چشمان

 گفته من به": بگويد که داشت دوست را سودابه آنقدر لحظه اين در اما داشت، می وا حسادتش به گاهی آورد می

 ".دارد دوست عاشقانه را نفر يک که است

 !!!هستم من نفر يک آن حتما و -

 شما از غير مگر. شناسمش می خوب من که دارد دوست را کسی که گفت خودش. سودابه نياور در بازي مسخره -

 تکليفش که فرنيلو. باشد آشنا او با هم متين تازه و بشناسمش حد اين تا که دارم ديگري نزديک دوست نفر دو

 ...گيري می قرار او آشکار و پنهان محبت مورد که تويی اين ضمن در. است معلوم

 ".بود نظرش مورد او حتما آورد، می گل هم نيلوفر براي چون نبود، وسط پيمان پاي اگر الحا": گفت خنده با سودابه
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 است؟ اشتباه مگر -

 .رفت فرو فکر به و کرد سکوت سودابه -

 همد فصل پايان

 فروشگاه در که بود روزي آخرين شنبه.بود شدن سپري الح در سرعت با انگليس در اقامنتش از مانده باقی روزهاي

 ي همه.اند انداخته راه پارتی گودباي او براي دوستانش که فهميد برگشت خانه به خسته که زمانی.ميکرد کار پيتر

 سودابه وقتی.کردند شادي ايران به او بازگشت افتخار به و بودند شده دعوت انجمن و دانشگاه در نزديکش دوستان

 شکر را خدا است گرفته آنها از را امکان اين او مسافرت ولی کند دعوت هم را جمشيد داشته قصد گفت

 او کند سرزنش تفکرش طرز خاطر به را او و بايستد جمشيد مقابل در راحتی به توانست می که سودابه فالبرخ.کرد

 واسطه به را خوشش خاطرات آخرين خواست نمی.نداشت جمشيد براي را زن و مرد همه اين حضور يحتوض توانايی

 ميان از.گذاشت يادگار به را شيرينی خاطرات برايش شب آن هداياي.کند تلخ ديگران و خودش کام به او حضور ي

 بود گرفته سخنگو اي پارچه سکعرو يک برايش متين.بودند بالج رايش متين و سودابه ي هديه همه از بيشتر آنها

 که خنديد قدر آن جمله اين شنيدن از آيلين”!  بزنيد حرف درست را فارسی:” بود گفته جمله يک آن در خودش که

 زده حرف برايش.بود کرده پر را آن خودش که نواري با بود واکمن يک هم سودابه ي هديه.شد سرازير اشکش

 را اشکها پيمان و متين هاي شوخی و تدابير با اما.بياورد در را اشکش بود ندهنما چيزي هديه اين...چيزي هر از.بود

 .بود زده پس

 از شدن جدا خنگام در آورد نمی ياد به حتی.بود تحمل غيرقابل و سخت برايش او رفتن.شد لندن عازم سودابه

 در ديگر.شود می تمام چيز ههم رفتن اين با که دانست می چون شايد.باشد شده آشفته حد اين تا هم اش خانواده

  قدر آن.باشند خوش و بزنند حرف.کنند زندگی هم با و شوند جمع هم دور امروز مثل توانند نمی شرايطی هيچ

   

 و سودابه و پيمان ي خنده باعث گفت می چه هر.بزند حرف فارسی اي کلمه نتوانست روز سر تا سر که بود ناراحت

 که نداشت کاري ديگر اينکه وجود با.گفت می را اش خواسته انگليسی به يا و کردمي سکوت يا بنابراين.شد می متين

 را سودابه متين خود عوض در.نرود لندن به سودابه همراه او دادند ترجيح سودابه خود و پسرها ولی باشد نگرانش
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 .کرد آرام را او حدي تا اين و کرد همراهی

 شکايت پيمان به او از نيلوفر که بود کرده ناراحت و آشفته چنان آن ار او بعد روز چند در سودابه نبودن و بيکاري

 آيلين تا بخورد آنجا در را غذايش حتی و بزند سر آنها به روز هر ممکن حد تا که پذيرفت هم پيمان بابراين.کرد

 را ليطشب چرا که کرد می لعنت را خودش مدت تمام در.باشد نداشته را سودابه يالخ جاي به کردن فکر فرصت

 در را اش خانواده مثل پناهگاه يک حداقل بايد.بياورد دوام آنجا در تنهايی به توانست نمی.کند تهيه زودتر نتوانسته

 در متين که بود گفته رايش تلفنی سودابه.نداشت خبري هيچ بعد روز چند تا متين از.باشد مشغول تا داشت خود کنار

 پيمان.بود داده دست از هم را متين گويی سودابه رفتن با.است بوده اقبشمر دورادور و کرده تلفن او به مدت اين

 هايش خنده ميان را او بار دو يکی ناگهانی که هايی گريه به توانست نمی اما دارد نگه شاد را او ميکرد سعی قدر هر

 سکوت ناگهان يلينآ ميشد متين از صحبت خانه در که بار هر کرد دقت بار يک طرفی از.کند غلبه نمود غافلگير

 آيلين.است ناراحت هنوز جمشيد با برخوردش نوع از که بزند حدس توانست می.ميرفت فرو خود در و ميکرد

 روز چند خرهالبا.بدهد نشان هم عملهايیالعکس چنين که بود طبيعی پس.ميداد دست از داشت را چيز همه يکباره

 ديدن از اله وسط آيلين شد باعث که مقدمه بی و ناگهانی قدر آن!  پاتيناژ پوتين جفت يک با.شد پيدايش متين بعد

 اهيچ:” که توپيد او به عصبانيت با و داد دست از را کنترلش چطور که ندانست هم خودش.شود خشک برجايش او

 ”؟ بودي کجا را روز چند اين است معلوم

 و ايستاده حيرت از خنديد می پيش اي لحظه تا که متين.کرد ميخکوب جايشان در را آنها ي سه هر او مالک لحن

 به نگاهش وقتی.نداشت را عملیال عکس چنين انتظار او ولی است ناراحت او بود گفته پيمان.بود مانده باز دهانش

 و غصه از که ؟همان پيش ي هفته آيلين ؟مان بود آيلين اين.شد ويران سرش بر دنيا کرد حس افتاد آيلين چشمان

 و دنيا بر و خروشيده که ؟همان بود ديده را اش گريه که ؟همان بود نشسته پارک آن در يدجمش رفتار وجدان عذاب

 هم به چشمانش در اشک ذرات که ينیال.بود ديگري آيلين آيلين اين مطمئنا.نه...؟نه بود گرفته خشم هايش انسان

 زبان با داشت بخواهد نکهاي بدون.بود ديگري چيز نگاهش...کرد می غرق خود در را چشمانش عسلی و پيوست می

 ناگهان را آيلين بود فضا در که سکوتی.بشنود و ببيند توانست می خواب در حتما که هايی حرف.ميزد حرف زبانی بی

 است ديده خواب در را چيز همه که ميخورد قسم نبود آنها حيرت و بهت ؟اگر بود کرده چه و گفته چه.آورد خود به
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 آن وقتی ولی کرد می خواهی معذرت زود بايد.بود زده حرف بلند بار اين گويا اما.است ميزده حرف خودش با حتما.

  سوي به و کرد آنها به پشت.نديد مناسب ماندن براي را موقعيت ديگر گرفتند قرار اشک از حريري پشت سه

   

 من...ام رنجيده من:” گفت می دلش ته در چيزي فقط...فقط.فهميد نمی هم خودش را اش گريه علت.رفت آشپزخانه

 ...” ام شده سپرده فراموشی به کوچک جاي اين در

 ”شد؟ چه:” پرسيد.برگرداند پيمان سوي به را اش زده بهت نگاه متين

 .” آورم می را او من...نبود خودش دست.نشو ناراحت لطفا:” گفت نيلوفر

 ” بنشين تو.نه:” گفت دميش ديده کمتر او در که آرامشی با و گرفت را دستش پيمان که برخيزد خواست

 ”. بروي خودت است بهتر...؟ شد باورت الحا:” گفت و کرد نگاه متين به

 مشغول ظاهرا و بود داده تکيه ها ظرف کابينت به آيلين.گرفت را تصميمش زود خيلی و کرد نگاهش ترديد با متين

 پشت بود ريخته صورتش روي هب که را موهايش. بگيرد را هايش اشک ريزش جلوي توانست نمی اما.بود آشپزي

 از.کرد درک را حضورش سنگينی و دويد مشامش به متين خوش عطر بوي.کشيد عميقی نفس و داد جا گوشش

 دوباره.کشيد تالخج رفتارش از.داد تکيه ديوار به و شد کوچکشان آشپزخانه وارد که ديد را او چشم ي گوشه

 بار اين و ريخت صورتش بر دوباره موهايش.کند رفتار هانهابل قدر اين توانست چطور که کرد توبيخ را خودش

 لعنت پوستش سپيدي بر هم باز.است شده قرمز الکام اش بينی دانست می.نکرد ها آن راندن عقب براي شیالت

 و برود دستشويی به خواست آنها تمسخر ترس از.کرد می مشخص را اش درونی تغيير ترين کوچک که فرستاد

 از برداشت قدم کند بلند سر اينکه بدون.ايستاد او مقابل و گرفت ديوار از را اش تکيه متين ماا بشويد را صورتش

 خنده به اختيار بی.گرفت می را جلويش متين ميشد متمايل که طرف هر به.کشيد قد مقابلش متين باز. برود سو اين

 ”!  خنديد نارنجی نازک:” که پيچيد گوشش در متين آرام و مهربان صداي.افتاد

>lt;o>&lt;/o& 

   

 قول مگر.هستی آدمی ؟عجب کردي گريه هم باز:” گفت متين.ديد را سرخش بينی و چشم متين و کرد سربلند
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 خودت چرا.زدي می را آن تا شدم می خم گفتی می. است تر باريک مو از من ؟گردن نکنی گريه ديگر بودي نداده

 را حرف اين تو تا آوردم می کارم اين براي خوب ي بهانه يک من ات شدي می منتظر بايد اول ؟تازه کنی می اذيت را

 !” آمدم اينجا خوش خبرهاي با و کوبيدم طاق به را سام ي کله زور به امشب من.بزنی

 تنگ سودي براي دلم.بود اشتباه کارم چقدر دانم می.نبود خودم دست.متاسفم:” گفت و بلعيد را بغضش زحمت به

 .”ببخشيد.زدم حرف طور آن و زدم داد سرت چطور نفهميدم.کنم می ناراحت را ديگران شده

 .ببين را او رويم می.هستم بيکار فردا ؟کن برويم لندن به فردا خواهی می.ندارد عيبی ـ

 ”؟ کنی می شوخی:” پرسيد باز اما.بود جدي الکام.کرد نگاهش آيلين

 بدانم اگر:” گفت.نگرد می مقدس حرم يک به ويیگ.نوازشگر هميشه چون چشمانش و بود مهربان و نرم متين لبخند

 به هم با فردا ببينی را او ميخواهد دلت خيلی اگر!  گفتم جدي الکام نه ميگويم ميکشی داد سرم بر طوري اين هم باز

 ”. ميرويم لندن

 يک به نیتوا نمی که هستم ارزش بی و اعتبار بی قدر اين تو پيش يعنی:” پرسيد متين.نشست اشک به باز چشمانش

 ”.! ؟ بدهی گوش ام خواسته

 ام گريه بينم می مهربان قدر اين را تو که بار هر.نيست خودم دست کن باور.نه. نه:” گفت و خنديد گريه ميان

 .”ميگيرد

   

 !؟ است دهنده آزار و وحشتناک اينقدر هايم مهربانی ـيعنی

 .ميکردي را کار همين بودي من جاي هم تو اگر ولی...ـنه

 هم من.بشوي را صورتت برو بدو.است بس:” گفت اما.کرد شکايت جمشيد از مستقيم غير که شد منظورش همتوج

 ”.!  بگويد چيزي و بيايد در پيمان صداي که است نالا.ببرم را قهوه هاي فنجان اين

 .”بکنم را کار همين رفتم می داشتم هم من:” گفت و خنديد

 ؟ دستشويی يا اينجا.دکن می فرقی چه.بشوي جا همين ؟برو ـکجا

 .شوييم می ظرف اينجا ما ـاما
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 !؟ کنی فين خواهی می مگر.باشد ـخوب

 ”.!  متين اه:”  گفت.برداشت خيز سويش به و کشيد هم در صورت

 بيام:” گفت و آورد داخل سر دوباره متين.خنديد و کرد پاک را هايش اشک.دويد بيرون آشپزخانه از خنده با متين

 ”! ؟ نکنی را کار اين ظرفشويی در تا بگيرم را فينت الدستم با

   

 هوا به اله از پيمان فرياد صداي.داد يالخ جا او ولی. کرد پرت او سوي به داشت دست در که را چوبی قاشق آيلين

 بدون نيلوفر و شده کش دراز زمين روي و گرفته را سرش پيمان ديد.آمد بيرون آشپزخانه از هذاسان.برخاست

 خورده آنها از يکی سر به قاشق کرد فکر زده وحشت.است گرفته دفاعی تالح مبل روي شده چه ندبدا اينکه

 .”؟ شده چی:” پرسيد.است

 است فرعون اگاممنون مقبره تان خانه اينکه مثل.دانم نمی درست هم من:” گفت و آورد البا را سرش اندکی پيمان

 .”شود می پرت يوارد از قاشق! دارد دفاعی هاي تله ديوارهايش و در که

 : گفت و زد او به را کوسن حرص روي از اي خنده با

 ! ترسيدم.  ـديوانه

 : گرفت را بازويش زير خنده با متين.نشست چشمانش در اشک که خنديد قدر آن آيلين

 . نيست خبرها اين از فردا از.کردم فرار تمشب يک من الحا.شد ديرمان پاشو.خندي می چقدر دختر ـبسه

 ”؟ بروي خواهی می کجا:” گفت جبتع با

 .کن عوض را لباست برو.برويم بيرون ـميخواهيم

   

 .کردم می درست شام داشتم من ـاما

 می شام چنان.نزن ديگر ما به بزنی را کلک اين خواهی می که هرکس به!؟ کشيدي ما رخ به را شامت اين تو ـباز

 آدم که گويی

 .کند جان نوش را يايیالتاي آشپز سر دستپخت ميخواهد ميکند الخي
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 ”. دادم تو دست نان لقمه يک اينجا در ديگر بار يک اگر:” گفت حرص با آيلين

 ما که فردا تا اليخچ در بگذارش بکش کنار بيايد در جزش اينکه از قبل را قابلمه آن تا اما.کرديم غلط ما.ـباشد

 ! بدو الحا.دبگيري جان کمی که بخوريد هم را ما سهم تنهايی خودتان نيستيم

 را اين شب آن اما. اوست به وابسته حد اين تا که دانست نمی روز آن تا.داد می آزارش شدت به سودابه يالخ جاي

 ولی باشد تماشاچی فقط که کرد اصرار.کند اسکی توانست نمی.رفت آنها ي سه هر همراه پاتيناژ بازي براي.فهميد

 تقريبا افتادن ترس از او و بود ليز زمين.کشيد يخ روي خود همراه را او و کرد پايش به را کفشها متين.نگذاشتند آنها

 وجود با او و خنديدند شدت به نيلوفر و پيمان.بخورند زمين دويشان هر شد باعث همين.بود شده آويزان متين به

 قوز طوري اين داري دوست کس هر جان:” گفت متين ايستاد سرپا که بار اين.بخندد آنها با شد مجبور آرنجش درد

 .”کن رها هم را من.نترس و بايست صاف.نکن

 سه هر. انداخت چنگ او بازوي به تر محکم و زد فرياد ينال ولی بايستد صاف او که بکشد کنار را خود خواست متين

 کمکش هب.ميدانست را کار چاه و راه دليل همين به.بود رفته آنجا به پيمان با بارها نيلوفر.ميکردند اسکی خوب آنها

  آويزان کسی به و بگذارد کنار را ترس توانست کم کم نيلوفر و متين دستان بين.گرفت را ديگرش دست و آمد

   

 تمام که بود خورده زمين آنقدر شب آخر تا.ميخورد زمين کردن بلند پا محض به.بخورد ليز ميتوانست فقط اما.نشود

 پيمان.ميرسيد نظر به معنی بی کردن اسکيت و خوردن ليز شادي و لذت با مقايسه در درد اما.ميکرد درد بدنش

 بعد اي لحظه.پذيرفت آيلين و بگيرد را دستش که کرد پيشنهاد و آمد سويش به او با گذاشتن سر به سر براي

 به لحظه آنها. کند صالخ آنها دست از را خود که بود دير خيلی ديگر وقت آن.شد مرد دو بين اي اشاره و ايما متوجه

 و بيشتر ترس از که قلبش ضربان بر نميتوانست باشد آرام ميکرد سعی اينکه وجود با او و ميگرفتند سرعت حظهل

 ”. ميترسم!  ها بچه کنيد بس واي:” زد فرياد و کرد غلبه لذت بر ترس عاقبت.آيد فائق ميشد بيشتر

 نترس:” گفت بلندي صداي با متين.ميزد فرياد فقط وحشتزده.کردند رها را او ناگهان و خنديدند هم روي به مردها

 مسير تا کرد کج را پايش لحظه يک.کردند می حمايتش مردها اگر حتی.بود ترسيده او اما.”هستيم سرت پشت

 سه ي خده با او فرياد صداي.غلتيد زمين روي او و خورد پيچ پايش دستپاچگی شدت از اما کند عوض را حرکتش
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 درد وجود با آيلين.افتادند سرفه به نفر دو آن و نشست زمين به خنده شدت از نيلوفر.آميخت هم در آنها ي نفره

 من:” گفت و برخاست جا از.رفتند کمکش به شدند آرام که بعد کمی.ميخنديد و بود مانده زمين روي باز طاق بدنش

 .”نيستم ديگر

 .”شود می گرم بدنمان دارد تازه:” گفت پيمان

 ! شود خوب بدنم ددر کمی بگذاريد.است بس من.ـنه

 می درد پايش مچ.بنشيند نيمکتی روي تا کرد کمک و گرفت را دستش جوانی.کشيد بيرون را خود لنگان لنگ

 مشکل بفهمد که آورد می در سر اوليه هاي کمک از قدر آن.انداخت پايش به نگاهی و آورد رادر ها کفش.کرد

 در را پايش و نشست.بماند جايش سر کرد وادارش درد که برود هايش کفش سراغ برخاست.نيست کار در خاصی

 آمد بيرون زمين از که ديد هم را متين که بود هم در هايش اخم.داد ماساژ را آن آرام آرام.گرفت دست

 ؟ ميگذرد خوش: پرسيد.آورد در را هايش کفش و انداخت او کنار را خودش.

 . ميشد يالع بود هم سودي اگر: گفت و خنديد

 . ببرم را تو ميتوانم هستی او دلتنگ خيلی اگر.هستم سرحرفم هنوز من: گفت لبخند با متين

 .است بهتر طوري اين.مرسی. نه: گفت و کرد فکر اي لحظه

 ؟ ببينی را او روي نمی چرا.است شده تنگ تو براي دلش هم او ــمطمئنم

   

 اگر.بيندازم زحمت به را تو خواهم نمی هاينک دوم.بکنيم عادت وضعيت اين به دو هر بايد اينکه اول.دليل دو ـــبه

 ! ميتوانم.ميروم خودم دادم دست از طاقت

 ! نميتونم که من!  عمو بکنی ميتوانی کارهايی چه!  آفرين!  اهلل ـــبارک

 ؟ متين: گفت.شد غمگين اش خنده کم کم.افتاد خنده به ميزد حرف او با کودکی چون اينکه از

 ! متين ــجان

 .نده را جوابم طوري اين: گفت و خنديد باز

 ؟ چطوري: گفت باشد جدي ميکرد سعی که يالح در
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 .طوري ــاين

 را جوابت چطور و کنم رفتار بايد چطور تو با نميدانم من آخر.بدهم جواب نميتوانم ديگري مدل کن ــباور

 ؟ کنی عوض مرا زدن حرف داري اصراري چه تو الحا.نيستم بلد اين از بهتر.بدهم

 .بله بگو پيمان ثلم ـــخوب

 .نميتوانم من! ؟ بگويم بله که بخوانند را عقدم ميخواهند ـــمگر

 ! نشو لوس ــمتين

 بهتري جواب ميکنی صدايم طور آن وقتی.است خودت تقصير الاص.نميتوانم که گفتم! ؟ نميشوم لوس بگويم ــبله

 .بگو پيمان به را حرفت بشنوي ميخواهی بله.نميگيري

 .بگويم او به منميتوان ـــآخر

 .بگويی خواهی می چه بگو.شد بالج موضوع: گفت شيطنت با و برگشت سويش به تعجب با متين

 ؟ بود خواهی سودي مراقب تو بروم که من: گفت.شد آرام و گذاشت کنار را خنده دوباره آيلين

 .کشيد هم در را هايش اخم متين

 !؟ حرفت بود ـــاين

 .ميکنم اهشخو متين: گفت ملتمسانه و برگشت

 ! نکن آبروريزي باشد.است پبش در ابري هواي که است معلوم زدنت حرف طرز از:  گفت و کرد اي خده او

 ؟ ميدهی قول ـــمتين

 ؟ است بچه سودابه مگر: گفت فگیالک با متين

 ! تنهاست ـــنه

 .بکشد بيرون آب از را خودش گليم ـــميتواند

 ؟ ميکنی کمکش نتوانست ـــاگر

 .شود بلند تا گرفت هم را او دست و برخاست

 ؟ اي نشناخته را دوستت هنوز تو.ميتواند ولی.هستم من نتوانست اگر.عزيزم ـــآره
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 ! آخ...  نگرانش اما ـــچرا

 ؟ شد چی: پرسيد تعجب با متين و ماند جايش سر درد از

 .نيست مهم هيچی: گفت و گرفت را پايش و شد خم

 ؟ نشستی چرا ــپس

   

 .ميکند درد کم يک يمپا ـــمچ

 ؟ چرا:  گفت و زد زانو نگرانی با متين

 که زمين.است نفر دو شما تقصير اش همه: گفت داشت همراه را درد که اي خنده با و نشست سرجايش آيلين

 .گرفت درد پايم خوردم

 .ـــببينم

 ؟ ميکند درد خيلی: پرسيد.نداشت موردي ظاهرا.کرد معاينه را پايش مچ و اورد در را جورابش

 .نيست مهمی چيز.آورم می فشار آن به وقتی فقط...ـــنه

 . است شده رگ به رگ گمانم.است طور همين ـــآره

 ! دختر هستی دقت بی تو چقدر: گفت پيمان و رساند او به را خودش نگرانی با نيلوفر

 مسکنی نشود خراب شب آن ي مهبرنا اينکه براي.نياورد فشار پايش به که ميکرد مراقبت بايد فقط.نبود مهمی چيز

 متين ي خانواده ياد به آيلين که بود شام سر.دادند ادامه لنگان لنگ را برنامه و خورد داد او به متين که را

 ؟ نشود ناراحت برادرت هستی ما با شب موقع اين تا تو!  متين: پرسيد.افتاد

 امشب.نميگذاريد حواس آدم براي که شما.بود رفته يادم آه: گفت باشد افتاده يادش تازه چيزي گويی ناگهان متين

 .بدهم حسابی خبر يک بودم آمده

 ! است خير: گفت خنده با پيمان

 و کشيد سر اش نوشيدنی از اي جرعه.داد قورت داشت دهانش در که را اي لقمه متين و افتادند خنده به ها دختر

 .مآي می ايران به هم من: گفت گذاشت منتظر را همه خوب وقتی
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 ؟ گفتی چه:  پرسيد بلندي صداي با زده حيرت آيلين

 .آيم می ايران به دارم گفتم: گفت خندانش چشمان با متين

 .رفت خواهند مسافرت به مادرت و پدر و اند آمده اينجا به برادرانت گفتی که ؟تو چيست ــمنظورت

 .خورد هم به همه ــ

 ؟ ــچرا

 هم مادرم و پدر.فرستد می را ها بچه و شروين.باشد ايران در حتما بايد که ددار کاري.بيايد اينجا تواند نمی ــنامی

 .کردند لغو را کيش ي برنامه نماند تنها او اينکه خاطر به

 ؟ نيست تو پيش سام مگر: پرسيد پيمان

 .برگردد آمريکا به است قرار هم او. نميشود ها بچه آمدن منتظر ديگر اما. ــچرا

 هويدا مشالک لحن در اثرش و کرد شماتت را خودش.زد يالخوشح سر از لبخندي جدانو عذاب وجود با آيلين

 تمنا و خواهش دارم که است ساعت ؟يک ميکردي اذيت را من ؟داشتی نگفتی قبل از را اين چرا پس: گفت.شد

 . هستی آزار مردم که واقعا!  خدايا اوف...تو وقت آن.ميکنم

 وجود ام زندگی در خانم يک خواهش از نابی لحظات چنين ديدم اما ويمبگ خواستم: گفت و زد اي قهقهه متين

 .آيد می بر کارهايش ي همه پس از تنه يک که باشد بل مثل آدمی اگر مخصوصا.داشت نخواهد

 ... که است ـــحقت

 ؟ نميکنی تمامش ؟چرا چه ـــکه

   

 ساکت است بهتر هيچی: گفت و داد نتکا را سرش.ميخديد او الح ديدن از صورتش اجزاي تمام که کرد نگاهش

 .نشوم تو ي خنده باعث تا شوم

 ؟ ميروي کی تو: پرسيد پيمان

 .برگردد آمريکا به سام و بيايند هايش بچه و شروين اينکه محض ـــبه

 ؟ بود خواهی ايران تحويل الس براي: پرسيد اميدواري با آيلين
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 .شايد عيد از بعد روز دو يکی.دارم شک.ـــنه

 به هم او بشنود سودابه اگر ميدانست گرچه.نباشد الخوشح ايران به متين آمدن از نميتوانست.نبود ودشخ دست

 قرار که بشنود را خبر اين تا نبود بيرمنگام در سودابه حداقل که کرد شکر را خدا.ميشکند دلش چقدر ميرود ايران

 .ببيند او ي چهره در هم را شرمندگی اب همراه رضايت بود ممکن اينکه بدتر.باشد او بدون عيد تمام است

××××××××××××××××××××××××× 

 سر پشت آرامش با هم را باقيمانده روز سه اين بايد.ميترساند ناخواسته را او اش خانواده و جمشيد سکوت

 طی خوب را روز سه اين اگر بود اميدوار.بود امان در آنجا.ميکرد پرواز اش خانواده و ايران سوي به بعد و ميگذاشت

 مثل هم اش خانواده.شد خواهد نيز چنين که بود مطمئن و باشد داشته اش خانواده کنار در راحتی و آرامش کند

 ماال و برميگشت او.ميکرد فرق پيش هايالس با آنها براي الامس نوروز.ميشمردند را باقيمانده روزهاي خودش

 را آن اگر کرد فکر اما کند پست ايران به ديگرش وسايل با بود خريده برايش که را لباسی ميخواست.ميکرد ازدواج

 از زيادي مقدار.ببرد خودش وسايل همراه تا گذاشت کنار را آن بنابراين. داشت نخواهد اي مزه ديگر کنند باز

 چيز با همراه را بقيه و بخشيد او به ميخواست نيلوفر انچه.کرد جدا داشت نياز آنها به که را اش دانشگاهی وسايل

 اله ي گوشه ميز روي نفري سه عکس.بدهد داشت احتياج آنها به کسی اگر تا سپرد دالخ به اش مصرفی غير هاي

 خواسته بود گرفته تماس دو آن با که بار هر همين براي.ببرد خودش با بود نموده فراموش که بود سودابه به متعلق

 من عکس:  گفت تلفن پشت در او به و نمود تصاحب را آن ادعو و داد با ايلين اما.بفرستند لندن به برايش را آن بود

 هيچ که ميرسد من به عکس اين پس.بگيري پس او از را آن ميتوانی بعدا.است برداشته کيفم از تو خاطر به متين را

 .دارم ديگري نفري سه عکس

 ايستاد آنها ميان در فرودگاه در وقتی.بگذراند سودابه با را روز اخرين ميخواست.بود گرفته لندن از را پروازش بليط

 اشک خانه از خروجش ي لحظه همان از نيلوفر.افتاد گريه به و رفت باد به بغضش زدن پس براي ششالت تمام

 منتظر ايران در من پيمان:  گفت و فشرد محکم را دستش.نشست اشک به چشمانش خنده ميان هم پيمان.ميريخت

 ...بماند اينجا ميخواهد.است يکی حرفش که هم متين.کستش را دلم که سودابه.هستم نيلوفر و تو

 .آيم می ايران به فرصت اولين در من.شوي راحت من دست از که نزن صابون را دلت: گفت خنده با متين
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 ! ماندن براي نه ـــاما

   

 او مثل گردي تو ميکنم خواهش ؟پس ميبينی:  گفت پيمان به آيلين.است درست حرفش که داد نشان و خنديد متين

 .بکنم تفريحی مسافرت يک صورت به حتی شما آمدن براي است زمال که کاري هر حاضرم.نباش

 اين به نه و مدت اين احساسی بی آن به نه: گفت.گذاشت او ي شانه روي دست و کرد پاک را هايش اشک پيمان

 ! باش آرام!  ها اشک

 .هستم ارام ـــمن

 !؟ است رفته يادت زدن حرف فارسی چرا!  يدکن جمع را من هاي اشک بياييد ـــپس

 گفت پيمان به و کرد باز پيمان و نيلوفر براي را آغوشش و افتاد خنده به.بکند نميتوانست کاري ولی بود آنها با حق

 من پس: گفت و ادنداخت جلو را خودش متين.بود معتقد قلب صميم از را اين و دارد دوستش اشکان امير چون که

 ؟ چه

 رعايت را تقدم حق پسر:  داد را متين جواب خود ديد آشفته چنين اين را او که پيمان و افتاد گريه به بدتر آيلين

 ! نشو هالخ پسر زود.داريم گل و آب حق ما ثانی در.کن

 .آيم می من. باش منتظر:  گفت او اما.بگيد او به چيزي نتوانست و فشرد را متين دست

 .شد لندن عازم جا همان از و داد تکان را سرش فقط

 يازدهم فصل پايان

. 

 خود صورت به ايينه در اي دوباره نگاه. نشست زمين به تهران اباد مهر فرودگاه در ظهر از بعد چهار ساعت هواپيما

 را سودابه از جدايی لحظه عمرش اخر تا. داشت را سودابه از جدايی گريه سرخی اندکی هنوز چشمانش.  انداخت

 روي بر وقتی.  نبود يی هواپيما در گرم اب کمپرس ،اگر شد می اين از بدتر چشمانش وضع مئنامط.نميکرد فراموش

 را ها پله.  کشيد هايش ريه به را هوا وجود تمام با و کرد الاستقب ان ؛از خورد صورتش به سردي ايستاد،هواي پلکان

 کنترل به قادر طريق هيچ به که بود پا رب طوفانی ،درونش ارامش بسار چهره فالخ بر.  پيمود ديگر مسافران چون
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 می فراري راه اورد می خود بر که فشاري سنگينی زير از گاه نفسهايش و کوبيد می سينه در شدت به قلبش. نبود ان

 سر پشت لرزان بدن و دست با را ترانزيت نالس و گمرک مراحل.  رساند می بيرون را خود سرعت به و گزيد

 درست اضطراب و هيجان شدت از.  ساک يک و بزرگ چمدان دو. گرفت تحويل را هايشچمدان خرهالبا و گذاشت

 را ،او خوردند می تکان برايش فرودگاه اي شيشه ديوار سوي ان در که شادي ي چهرها و دستها خرهالبا ؛اما ديد نمی

 بود که کوچک پسر ان..ما،الار،اشکان،اهو،به ،مادر،امير جون اقا.  بودند انجا اش خانواده همه.  واداشت شادي به هم

 ؟

 و گريه با او و شد گشوده رويش به مادرش و پدر اغوش!من کوچک حسين امير. است حسين امير! جونم خدا واي -

 او پيش الس سه از که نگريستند می خواهري و دختر وبه ريختند می اشک همه. انداخت انها اغوش در را خود خنده

 کرد نمی باور ايلين.  گرفتند بر در را او ماال و اهو.  فهميدند نمی چيزي حرفهيش از الحا که کسی.  بودند نديده را

 به ديگران عطر چون را او خوش عطر و کشيد می بو را اشکان امير.  شود شاد قدر اين اش خانواده ديدن از که

 ها عمه و ها هالخ.  بودند امده او الاستقب براي که شد ديگري افراد متوجه اش خانواده از بعد تازه.  بلعيد می درونش

  راحتی به ال،احتما کرد نمی اش معرفی ماال اگر.  شناخت نمی خوب را او بود امده هم ،رهام يش ها داي و ،عموها يش

   

 اوريم نمی در سر چيزي هايت حرف از ما اينکه با":گفت و گرفت ادايی با را اش بينی اهو.  گذشت می کنارش از

 ."!امدي خوش خياي گوييم می چه ما که بفهمی تو ،اميدوارم

 "متاسفم خيلی "im….sorry so m I: گفت و افتاد خنده به ايلين

 او که ببينند انها تا گرفت البا را لرزانش دستان فقط کند پيدا اي کلمه نتوانست چون و انداخت البا را هايش شانه

 فقط عمه اين":ميگفت که شنيد را حسين امير صداي.  گرفت نهسي به را او سر گريه با مادرش. است هيجانزده چقدر

 ."! کند می گريه

 کشيد اغوش در را حسين امير و کرد جدا مادر از را خودش

 - my sweet harti" عزيز دلم"

 " نيست خارجی اسمم.  است حسين امير اسمم نه":گفت و زد او گونه به اي سه بو مادرش اشاره با حسين امير
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 ،همان گذاشتند تنها هم با را انها محبت با فاميل و اقوام.  بيفتند راه به کرد پيشنهاد اشکان امير و افتادند ندهخ به همه

 دستانش ميان در را امها همه دست خواست می دلش.  گشتند بر خود هاي خانه به بنابراين شد می تحويل الس شب

 . شد نمی انها از کندن دل به راضی ،اما کرد می درد سر احساس و بود خسته شدت به اينکه وجود با.  بگيرد

 خاانه به.  کرد عوض قديم الس با را نو الس اش خانواده کنار در و ايران در الس چهارده از بعد بود؛اما سخت باورش

 و پدر که ببيند را مادرش و پدر خواهد می دلش که چقدر هر راحت الخي با توانست می الحا.  بود گشته بر اش

 بودند شده خاکستري يکدست جون اقا ،مثل زد نمی هايش مو به رنگ مادر اگر اند شده پيش از تر شکسته ادرشم

 تبديل جوان افتاده جا زن يک به بهار.  انداخت می خنده به را واو داشت را اش مردانه سبيلهاي همچنان اشکان امير. 

 و شوخ گذشته چون اهو و مشترک زندگی به ورود اماده و عروس نو يک برازنده ال،کام ماال، خواهرانش و بود شده

 .خنديد می که هاي چشم و لبها با.  شيطان

 را دلش و انداخت دوستانش ياد دوباره را او اش چهره تالح.  بود شده جوانی دوره وارد و گذشته جوانی نو از الحا

 داد می نشان را خود و کرده باز فرق روسري رزي سفيدش موهاي.  بود شده گذشته از پيرتر هم بی بی.  اورد درد به

 با ايلين و انداخت اش شانه دور دست جون اقا.  بگويد سخن مادري زبان به بتواند که بود شده ارام قدر ان الحا. 

 :کرد نزديک او به بيشتر را خود لبخندي

 بگذاري؟ صبح براي را سياحت و زيارت نيست بهتر. مادر اي خسته -

 ."بروم اتاقم به راحتی اين به توانم نمی جون؛اما اقا چرا":گفت و شد رنگتر پر " مادر "کلمه يدنشن از لبخندش

 ." اند کرده مرتب را اتاقت دخترها":گفت مادرش

 امد او سوي به و کشيد بيرون مادرش بغل از را خود ناگهان حسين امير. نگريست خواهرانش به تشکر با

 تو گويی می راست اگر.  خرد می بازي اسباب هميشه من براي ماال عمه.  هستيد من عمه شما گويد می مامان":گفت

 ."خريدي؟ چی من براي الحا

 ."!حسين امير":خروشيد گذشته چون بهار

 ." بخواب بگير بيا بچه": که زد تشر هم اشکان امير

 ."! دارد ،دوست خرند می برايش که چيزهايی خاطر به را هايش عمه اين":گفت اهو
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 ."نگيريد سخت "easyi it take ":گفت دو ان به و گرفت اغوش در را او باخنده ليناي

   

 .گرفتم نقاشی و بازي وسايل برايت ماال عمه مثل همين براي.  هستم ات عمه هم من":گفت حسين امير به رو بعد

 "ببينی؟ نالا داري دوست.  اوردم لباس هم مالع يک

 ."!اي خسته نالا بعد براي بگذار عزيزم نه":گفت مادرش

 ."بدهم نالا را او الم دارم مادر،دوست نه":گفت و فشرد خود به محکم را حسين امير او اما

 ."نکن خسته را عمه طوري اين حداقل.  پايين بيا عزيزم":گفت بهار و برخاست

 .شوم نمی خسته ،من نه نه -

 انجا در هم چيزي":گفت و افتاد خنده به ان وياتمحت ديدن با.  کرد باز را چمدانش و امد کمکش به اشکان امير

 ."!اي؟ زده باز را ها مغازه همه يا مانده

 .دارم دوست را شما من -

 ."!همه از بيشتر را من حتما":گفت خنده با اهو

 ،همهمادر پيشنهاد به. داد همه به را هدايا ما،بقيهال عروسی هديه جز ،ايلين خنده و شوخی با و افتادند خنده به همه

 .کرد الاستقب مادرش پيشنهاد از دل و جان با>کند استراحت کمی او تا سپردند صبح به را صحبتهايشان ادامه

* * * 

 بيدارم زودتر چرا":پرسيد و زد مادرش هاي مو بر اي بوسه.  ديد کار مشغول و امد رفت در را رفت،همه پايين وقتی

 ."نکرديد؟

 .مامان بودي خسته -

 خوش توانی می تا. کنی استفاده ات مرخصی از توانی می.  رسيدي راه از تازه":گفت سبزيها ستنش الح در اهو -

 .گ!شود می شروع وبساب ،بشور بعد هفته از که بگذران

 "!  اهو "غريد مادر -

 !گويم؟ می دروغ مگر!مادر! وا -
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 چند ما مگر!بزرگ چقدر":رد،پرسيدک نگاه تعجب ،با بودند اجاق روي که هايی قابلمه به تعجب با و خنديد ايلين

 ."نفريم؟

 ."!جان خواهر داريم مهمان":گفت و نداد فرصت کسی به اهو باز

 مهمهن؟ -

 ."است کرده دعوت ناهار براي را نزديک اقوام اقاجونت":گفت مادرش

 ."ايد؟ می هم مانی ما پرسيد يالخوشح با

 ."ايد می مه او. بله":گفت لبخندي با مادرش و خنديدند اهو و ماال

 ."؟ زنی می صدا مانی ما را جون ؟خانم داري را گی بچه عادت هنوز تو": سيد پر ماال

 ؟ کنيد نمی صدايش طور اين شما مگر -

 براي ؟ديگر ايم بچه مگر!مالع وا،خاک":داد،گفت می گردنش و سر به که قري با و کرد نازک چشمی پشت اهو

 ."ستا مان هر شو وقت.  ايم شده خانم خودمان

   

 .هستی شيطان بچه همان هنوز شايد؛اما ماال":گفت و افتاد خنده به او کار از

 ."گذاري؟ می جون اقا سر به سر موقعها ان مثل هم هنوز ببينم

 . "است شده بزرگ ام بچه!زنيد؟ می چيه حرفها اين وا،اقا ":گفت و رفت مادر بالق در اهو باز

 ."اهو": غريد ماد

 که بهار ان ،صداي متعاقب و."!مامانی": پيچيد خانه در حسين امير کودکانه فرياد صداي. رفت هريس خنده از ايلين

 ." اومديم ما ":گفت می

 ."!ايی می هميشه خوردن موقع":گفت اهسته و کرد اخم اهو

 ."بگير هاند به زبان امروز ايلين خاطر به اهو":گفت مت الم با و کشيد ها ميوه کردن پاک از دست ناراحتی با مادر

 ."نيامدي؟ کنار بهار با هنوز تو":گفت و کرد پاک را چشمش اشک ايلين

 می انگار زند می داد گويم؟چنان می دروغ مگر":گفت. خورد را ان صدا سرو با و گذاشت دهان به اي بچه تر اهو
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 ."....کنيم قربانی پايش جلوي خواهد

 با را بهار صورت و گشود حسين امير براي اغوش ايلين.  شدند خانه ته سرو بی خانه اشپز وارد حسين امير و بهار

 اهو.  نمود تشکر به وادار کردو الخوشح را او همين و داشت تن ،به بود اورده برايش که را پيراهنی.  بوسيد محبت

 يها دختر چشم از دور اقاجون. رفت برادرش و پدر سراغ و گذاشت خانه اشپز در طعنه پر ابروي و چشم با را

 . زد بوسه اش پيشانی بر مهربانی وبا گرفت اغوش به را او ،دوباره ديگرش

 بعد مهمانی از.  نگريست می طراوت و سبزي از يالخ حياط به و بود نشسته تختش ،روي اتاق تاريکی و سکوت در

 بدهد اجازه نکند را او حظهالم بود خواسته جون اقا از که. ازرد می را او چيز يک فقط.  بود برده لذت بسيار ازظهر

 کرد می فکر که چرا.  باشد مهم ديگران براي او تجرد يا تاهل قدر اين کرد نمی ،فکر ايند در هم عقد به ماال و رهام

 جمشيد خانواده که زمانی. بياورد رو تاهل کند،به اقتضا شرايط که زمان هر تواند می او و اوست شخصی زندگی اين

 ازدواج.  بود کرده صبر الس سه اينکه نه مگر. کند صبر ديگر الس چند بود قادر منظور ينا براي.  بپذيرند را او هم

 جمشيد به خانواده پذيرفت که زمان ان.  شد می داشته روا ان در نبايد اي عجله.  نبود بردار شوخی امري او نظر از

 دار شوهر زن يک اورا که اي گونه به.  شود جدي قدر اين تواند می مسئله اين که کرد نمی تصور کند،حتی فکر هم

 اش ختنواده و خودش به فقط مسئله اين کرد می فکر.  بگيرند او از را کارهايش و جمشيد سراغ و بياورند حساب به

 الحا اما. بفهمد چيزي امور شدن رسمی تا مطلب اين درباره ديگري کس نيست زمال انها نظر واز است مربوط

 و شده انجام را امر اين فاميل و ،ايتجا،درايران،اقوام داشتند شک هم پذيرش در هنوز دو نا وقتی که نبود مسخره...

 اين از زودتر خيلی بايد او بود معتقد ،که بوده چه سودابه منظور شد می متوجه کم کم داشت ال؟حا بدانند حتمی

 با زمان ان.  شد خواهد بدتر عيتش،وض يابد ادامه مسئله اين که قدر هر و کرد می روشن را جمشيد و خودش تکليف

 ايران مرزهاي داخل سنت و فرهنگ از ،برخاسته ايرانی و شرقی زن گاه ديد با او که ؛چرا بود کرده فتالمخ سودابه

 باعث نيز تصورش.  ندارد کاري جمشيد با ديگر او که بود مطلب اين مال،اع کرد می بدتر را اوضاع انچه.  است بوده

 .شد می اشفتگی

   

* * * 
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 خانه وزارت براي را مدارکش گفت می انها براي داشت ايلين.  بودند شده جمع هم دور خانواده همه هنگام شب

 . اند خواسته عيد تالتعطي از بعد هم ان ، دانشگاه در تدريس براي را او داشته انتظار انجه فالخ بر و فرستاده

 ." دهم می جواب من":گفت هوا.  انداخت فاصله صحبتهايشان ميان تلفن زنگ صداي

 . اند خواسته را تو سرعت اين با که دارند استاد کمبود مشکل نظرم به": داد ادامه را دانشگاه بحث ماال

 "ايلين؟":گفت که کرد قطع اهو متعجب لحن شنيدن با را مشالک

 را گوشی او بعد اي لحظه .درخشد می اهو پرسشگر چشمان که ديد.  برگرداند سر او سوي به اهو با همزمان ايلين

 ." خواهند می را شما ايلين":وگفت گذاشت تلفن کنار

 ايلين که بود شده حاکم جمع بر کنجکاوي سر از سکوتی خواسته نا.برداشت را گوشی اهو رسمی لحن به مشکوک

 ."هستم ايلين":داد جواب ان به توجه بی

 ."! عزيزم مالس":گفت خط سوي ان از مردي صداي

 مالس":گفت. بود صحبت طرف اشنا يک با مطمئنا که ؛چرا نمود اشنا صداهاي ميان جستجو به شروع فاصله الب ذهنش

." 

 "!معرفت؟ بی نشناختی را من": بپرسد مشهود شيطنت با واداشتتا را ،مرد بود مشالک در که ترديدي

 ."!پيمان؟ ": زد فرياد شادي با

 "!ايلين":گفت دلخوري با مرد

 ."...اين..اين.کند نمی صدا طوري اين را او پيمان.نيست انپيم نه"کرد فکر

 "!متين!  من خداي":گفت و شکفت اش چهره شادي با

 :پيچيد گوشش در او خنده صداي

 .کردي می بيمارستانم روانه داشتی! عزيزم شد درست الح -

 امدي؟ کی!من خداي -

 .ريسدم ديشب -

 است؟ چطور تالح امدي خوش -
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 .مبارک نو الس. يالع يالع -

 کجايی؟ نالا. مبارک توهم نوالس -

 ؟ بود چطور چطوري؟سفرت تو. ايران در خودم خانه ؟ باشم بايد کجا -

 .مرسی خوب دو هر -

 .يالخوشح و راضی بازگشتت از که است معلوم ات خنده صداي از -

 .خيلی. بله -

 ؟ کردي ترکشان بار اخرين تو که طور چطورند؟همان ات خانواده. مالخوشح. خوبست -

 ."..هستند خوب همه...بله،بله":گفت و برگشت انها سوي به او السو از

   

 و مادر و پدر به نگاهش.  کنند می اشاره ابرو و چشم با ماال و اهو که ديد. شد نالس بر حاکم جو متوجه ناگهان

 يک.  کنند می نگاهش جکاوکن و متعجب چنين اين که است شده مرتکب اشتباهی باز که فهميد و اقتاد برادرش

 ،به کردند درک را او وضعيت که خواهرانش. کرد گم را پايش و ودست داد دست از را خود نفس به اعتماد لحظه

 عروس لباس ايلين فهميديد اقاجون راستی":گفت.  کرد جلب خود به را انها توجه بلندي صداي با اهو.  امدند کمکش

 ."ت؟اس اورده انجا از خودش با را اهو

 همسرش گوش در چيزي اهسته و بياورد را لباس خواست ماال است،از يافته صحبت براي بیالج سوژه گويی که مادر

 است دستت در گوشی هنوز":پرسيد که شنيد را متين منتظر صداي.  شد می عادي اوضاع داشت کم کم.کرد زمزمه

 "ايلين؟

 ."بله":داد جواب.  بدهد نشان کمتر را ان و کند غلبه خود هيجان بر کرد سعی

 بود؟ چطور عيد -

 .کريسمس اندازه به نه خوب؛اما -

 ."داري خوبی خاطره کريسمس از که مالخوشح":گفت و خنديد متين

 دلش کوتاه مدت درهمين. رساند مالس خيلی خيلی هم سودابه.  کنم نمی فراموش را ان وقت هيچ و بود يالع -
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 . بود شده تنگ برايت

 ؟ بود چطور شالح -

 .امد می خوب نظر به -

 چيست؟ ات است؟برنامه چطور اينجا است خوب -

 ... بروم عيد مهمانيهاي به بايد فردا از ظاهرا -

 ."! ديد باز و ديد":کرد تصحيح کوتاه اي خنده با متين

 ."متين بلدم":گفت.  افتاد خنده به هم خودش

 ."!اهلل بارک!عمو افرين":گفت. بچه تشويق الح در شدي بزرگتر باز متين

 تو از قبل را گوشی":پرسيد متين.  نکند توجه جلب باز تا بماند ارام کرد سعی زحمت به. گرفت شددت اش خنده

 ."؟ بود برداشته اهو

 ."؟ فهميدي کجا از":پرسيد متعجب

 .بشناسمش توانم می ببينم را او هم خيابان در اگر که ام شنيده او از قدر ان -

 !متين -

 !تينم جان -

 کردي؟ شروع باز -

 .نشناخت مرا او.  ببينم را اخمهايت توانم می جا همين از -

 . داند نمی کسی هنوز. بشناسد را تو نبايد که است معلوم خوب -

 ؟ بيايم خودم خواهم می دختر تنبلی چقدر تو -

 گويی؟ می ات خانواده به را حرفی هر يا بيفتد که اتفاقی هر تو مگر. کنی می عجله تو. نيستم تنبل من ضمنا. نخير -

 .اينجاست نالا هم او.  ام گفته مادرم به تو درباره المث.  گويم می را مهم چيزهاي. بتهال

   

 ." بگويی دروغ نيست زمال":گفت و خنديد ناباوري با
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 کنی؟ صحبت او با خواهی کنی؟می نمی باور -

 ."بتهال":فتگ. گذارد می سرش به سر که فهميد او دار خنده لحن از

 ...گوشی پس -

 دستپاچه. خورد جا."عزيزم مالس":گفت که شنيد را زنی صداي خط سوي ان از ماند؛اما متين يافته تغيير صداي منتظر

 ."خانم مالس":گفت

 .دخترم مبارک عيدت -

 .کند می دارداذيتم...متين کردم می فکر.  شدم هول من ببخشيد! مبارک هم شما عيد. مرسی -

 ."متين دست از امان. شدم متوجه":گفت و دخندي او

 به هميشه براي و کردي تمام را درست که گفت من به متين":گفت او. شنيد نزديکی فاصله از را متين خنده صداي

 ."عزيزم گويم می تبريک. امدي ايران

 .مرسی -

 .ببينم نزديک از را تان خانواده و شما دارم دوست خيلی -

 .بود کرده پرت را انها حواس عروس لباس. انداخت اش وادهخان به را گذرايش نگاه

 ." ام رسيده تازه من دانيد می ؛اما بود خواهد من افتخار باعث":گفت

 .کن ،خبرم بود مناسب که زمان هر.  ميفهمم.  عزيزم باشد -

 .مرسی -

 .بگوييد تبريک را نو الس هم خانواده به. کنم می خداحافظی من.  دهم می متين به را گوشی -

 ."؟ ايلين":گفت خنده با و گرفت را گوشی متين. مرسی -

 "!متين": زد غر خشم با -

 !متين جان -

 ."کشيدم تالخج کردي؟من که بود کاري چه اين":گفت. افتاد خنده به هم خودش

 .بود عزيزم؟مادرم چرا -
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 .بود مهربان خيلی صدايش -

 گويی؟ می چه ببينی را خودش اگر -

 !شدي راضی خود از تو باز -

 ."شوند اشنا هم با هايمان خوانواده تا کن کاري جدا ايلين":گفت و خنديد او

 .نشوم گويی دروغ به مجبور که بريزم نقشه طوري بايد -

 .کن خبرم زودتر.  منتظرم مادرم مثل هم من.  باشد -

 . بتهال -

 .شدم مالخوشح شنيدم، را صدايت اينکه از. گيرم نمی را وقتت اين از بيش خوب -

 . بيشتر من -

 گويی؟ می جدي -

   

 ."ايلين؟... نه":گفت فاصلهالب باشد؟او اين از غير بايد -

 .بله -

 .باش خودت مواظب -

 .نگهدار خدا. طور همين هم تو -

 .ديدار اميد به -

 .بود شده ارامش موجب باز. بود متشکر و ممنون چقدر. يافت وجودش در را سبکی خوش ،حس شد قطع که تماس

 ."بود؟ که":گفت و زد رويش به لبخندي اقاجون.  برگشت جمع ميان دوباره

 يکی":گفت و نشست لبش بر تصنعی لبخند.  بيايند سراغش به يکباره و صريح طور اين کرد نمی فکر. خورد جا کمی

 ."انگليس در ساکن ايرانی دوستان از

 ."بود؟ گرفته تماس انگليس از":پرسيد مشکوکش نگاه با اشکان امير

 .است امده ايران به عيد تالتعطي براي. نه -
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 است؟ نزديک تو به حد اين تا که است دوستی چطور -

 وهالع.بود انجا در ما نزديک بسيار دوستان از. بله":گفت داشت گرفتن قرار منگنه در بد حس. شد دلگير او السو از

 ."شد می محسوب هم ما ،پزشک ان بر

 ."دارد؟ زن": رسيدپ فاصلهالب مادرش

 باز مورد اي مودبانه صورت به را او. انداختند زير به سر دو ان. کرد نگاه اهو و ماال به. کند چه دانست نمی ديگر

 ."نه":داد جواب مادرش منتظر نگاه به.  بودند داده قرار جويی

 .داد بروز را ان ديگرش السو با که کرد حس او در را ترسی ناگهان

 شناسد؟ می ار او جمشيد -

 اينکه از.  باشد ارام کرد اشاره و گزيد دندان به لب ماال داشت؟ديد جمشيد به ربطی چه اين. افتاد خنده به ناراحتی از

 به بنا. نگران هم و شد الخوشح هم بدهد تشخيص را اش درونی تصميمات و تالحا توانست می راحت قدر اين ماال

 ."است ديده را او هم جمشيد. مادر بله":گفت خند زهر همان او،با توصيه

 کنار چيز همه با بتوانم بده توانی من به خدايا":کرد فکر. کشيد اسودگی سر از اهی او پاسخ از مادر که شد متوجه

 ."بيايم

 . نديدهام را عکسهايت بومال هنوز من":گفت ايلين ،به امد پيش ها جواب و السو ميان اي فاصله اينکه محض به اهو

 ."بدهی؟ نشان را ان هیخوا نمی

 را عکسها برويم. ايلين اره":گفت نيز ماال.  کند عوض را صحبت مسير دارد سعی اهو که شدند متوجه خوبی به همه

 ."ببينم؟

 ايی؟ می البا هم تو بهار... شوم می الخوشح ببينيد داريد دوست اگر ندارد؛اما مهمی چيز -

 پيش. رفت نخواهی ديگر که مسافرت. ديگر وقتی براي باشد. تاس وقت دير. عزيزم نه":گفت و برخاست بهار

 .رويم می خانه ،به شود بلند اشکان امير اگر. زند می چرت دارد حسين امير. است بسيار وقت.هستی خودمان

 که او به امال.  کرد دعوت داخل به هم را انها.  کردند اتاقش به رفتن به وادار را او اهو و ماال، برادرش خانواده رفتن با

 ."بينيم می را عکسها بعدا.  بخواب برو.  هستی خسته":،گفت رسيد می نظر به ناراحت هنوز
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 از اي خنده با اهو. داد انها دست به و کرد پيدا را عکسها بومال. نمود دعوتشان باره دو و زد رويشان به لبخندي او اما

 نجاتت انها دست از خواستم می فقط. نيست اصراري ندانچ. بود بهانه عکسها بومال":گفت همدردي و دلجويی سر

 ."بدهم

 ...چرا دانم نمی.شدم نمی عصبانی و ناراحت زود هم ها قدر ان من بود موقع به خيلی. متشکرم -

 ."دارد گی تازه برايت چيزها بعضی. فهميم می ما. ندارد عيبی":گفت و گرفت را دستش ماال

 ."!است تازه و بالج تو در اچيزه بعضی که طور همان":گفت اهو

 ! اقا و مودب هم خيلی. است يالباح دکتر نظرم به":گفت اهو.  زد لبخندي و نگريست خواهرش شيطان چشمان به

 است؟ خوشگل

 ."بخواهد دلت تا":گفت و خنديد

 ."ببينم را او بايد. نشست دلم به خيلی زدنش حرف و صدا":گفت کشيدو اهی شوخی به ذوقش از اهو

 تو ام،نديده گفته دوستانم براي تو از که قدر ان.  تو با خصوص به. شود اشنا من خانواده با دارد دوست هم او فاقاات -

 . شناسند می را

 يا بيندازي دوستانت از يکی به را ات ترشيده خواهر توانی می ببينم.  بشوم فدايت هیال":گفت و پريد بغلش به اهو -

 ."!نه

 ."کنم می درست بگويی،برايت را کس ،هر متين از غير":گفت ايلين و افتادند هخند به ايلين و ماال -

 !؟ شد حرام من براي بود ادميزاد قاطی چون. مالع خاک!وا -

 ! اهو اي مزه با تو چقدر -

 ؟ نه متين چرا بده را من جواب است؛اما خودتان از -

 .دارد دوست را ديگر يکی -

 می فضول وقتی دانی می":گفت ايلين. انداخت خنده به پيش از بيش را ايلين و زد برق کنجکاوي از اهو چشمان

 ."هستی؟ او شبه شوي،خيلی
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 شناسی؟ می تو خواهد؟ می را اي پريده ور کدام خواهد؟ نمی مرگ پيش.  بميرم برايش من هیال... نه -

 .بله -

 من؟ اندازه به است؟ خوشگل هم طرف -

 !تو اندازه به نه هست؛اما که خوشگل -

 "نداري؟ را عکسش بومال اين ببينمدر بيا.  کنم می است،تورش ايران در تا خودم پس":گفت و خنديد خباثت با اهو

 ."ببينم بگذار.  باشم داشته عکسی او از دارم شک":گفت و گرفت او از را بومال

 ادمی چطور ايلين...تپد می اسمان ،هميشه رسد مس که من نوبت گفتم که من! من بيچاره شانس سر بر خاک اي -

 نيست؟ که خوش کیال هاي ولگرد دکتر اين است؟از

 !است ماه.  باش مطمئن! نه -

 ."! اهو برايت بميرم هیال":گفت و زد اش سينه به اهو باز

 ،اول کريسمس شب در اتفاقی فر نيلو که عکسی به چشمش گهان نا و زد ورق را بومال خنده، ميان زحمت به ايلين

 ."دارم يکی اهان":گفت.  بود؛افتاد داختهان مهمانی

   

 .کرد حمله اهو

 يکی؟ ؟کجاست؟کدام کو -

 .است مرد اين.  اهو ارامتر -

 ."!شود؟ لها شغا نصيب سيبی همچين نيست حيف":گفت لب زير خباثت با و کرد خوببرانداز را او اهو

 ." اهو بکش تالخج ":گفت و زد اهو سر بر ماال

 ايلين؟ اي گرفته ماتم طوري اين چرا تو. است بزرگ زيادي اش خنده فقط است؟ لخوشگ چه چرا؟ببين -

 ناراحت ان خاطر به هنوز.  داشتم بدي ،روز مهمانی از قبل":گفت و زد تلخی لبخند مهمانی از قبل وقايع ياد به ايلين

 ."است خودت مثل. نيست بزرگ گويی می تو که قدر ان اش خنده ضمنا. بودم

 غيرت بی جمشيد سر بر خاک. زند می سينه به را سنگش چه.  مالع خاک!وا":گفت و کرد نازک میچش پشت اهو
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 ."داري؟ را هوايش و مندي قهالع قدر اين دوستش به داند می. کنند

 با. کند سر جمشيد ياد و حضور بدون اي لحظه شد نمی گويا. بود شده نفرين.  کشيد پر وجودش از شادي و خنده

 ." ام خسته ،من ها بچه ببخشيد. نيست او دوست متين":گفت.  برخاست جا از و گرفت او از را مبوال ناراحتی

 سرعت به را چراغها. کردند ترک را او ي خير به شب گفتن با و خاستند ،بر او گهانی نا الح تغيير از متحير اهو و ماال

 ."بگويم انها به زودتر چه هر بايد":کرد می فکر که يالح رفت،در رختخواب در و کرد خاموش

* * * 

 انجا بود،به بابلسر در رهام بري چوب کارگاه و زندگی محل که انجا از و شد کاميون بار ماال ،جهيزيه بعد هفته اول

 دست به را دعوت کارتهاي از يکی رفتن از قبل ماال. رفتند بابلسر به وسايل چيدن براي نيز اهو و ماال. شد فرستاده

 ">کنی دعوت را خاصی شخص بخواهد دلت شايد کردم فکر":فتگ و داد ايلين

 را او توانم می. ندارم دوستی ايران در متين از غير من متاسفانه يا خوشبختانه":وگفت گرفت را کارت تشکر با

 ."کنم؟ دعوت

 .کنی مشورت هم ونج اقا با است بهتر...اما...؛اما يم شو می هم الخوشح اتفاقا. ندارد عيبی هيچ رهام و من نظر از -

 .کرد خواهم را کار اين بتهال -

 درباره السو يک توانم می":گفت تالخج و ترديد با. ايستاد شود؛اما خارج اتاقش از خواست و بوسيد را صورتش ماال

 ."؟ بپرسم تو از متين

 .بتهال -

 ...ماند می جا همين حرفهايمان ضمن در. ندارم جواب شنيدن براي اصراري نداشتی دوست اگر -

 .بپرس را تالسو -

 چرا؟. است خاصی ادم تو نظر در او کنم می احساس -

 ."هستم او مديون را جانم چون":داد جواب درنگ بی

 جانب از را السو اين انتظار ان هر تقريبا او کند می نگاهش بيشتري کنجکاوي و تعجب با چطور ماال که ديد ايلين

 خيلی": داد ادامه لبخند همان با. کند روشن اطرافيانش براي را مسايل کم کم دبو گرفته تصميم و داشت اهو يا ماال
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 ."است بيمارستان پزشک او گفتم است نرفته که يادت. نمود کمکم او. کردم پيدا بيمارستان به نياز اتفاقی

   

 خود اتاق در پدرش وقتی شب همان. کرد حافظی خدا و داد تکان ،سر خود کنجکاوي از ،شرمگين اهو فالخ بر ماال

 حرف شما با دقيقه چند توانم می اقاجون":پرسيد و زد باز نيمه در به کوتاهی ضربه. رفت ،سراغش بود کار مشغول

 "بزنم؟

 "عزيزم بتهال":گفت و کشيد کار از دست رويش به لبخندي با پدرش

 ."مطلب اصل سر مرو می پس.  کرديد می کار داشتيد":گفت و نشست چرمی مبل روي ميز مقابل ايلين

 !زند می را اش اصلی حرف ترفند و حيله هزار با که اهو فالخ بر -

 ."دارم دوست او در را همين من":گفت و خنديد

 کسی خواهم می اگر تا داد کارت يک من به ماال":گفت سرد فضاي از شدن خارج از الخوشح او و خنديد هم پدرش

 ."کنم دعوت اش عروسی به را

 !مادر است خوب که اين خوب -

 .کنم،بدانم دعوت را تميمی اقاي خانواده اينکه درباره را شما نظر خواهم می الحا. موافقم هم من. بله -

 تميمی؟ اقاي -

 دکتر":گفت و رفت کمکش به دليل همين به. شد شخصی چنين نام اوردن خاطر به براي پدرش شالت متوجه ايلين

 ."است بوده انگليس در من پزشک گفتم که همان. تميمی متين

 .اوردم ياد به الحا اهان -

 ."خوب؟":پرسيد بعد کندو فکر کمی او تا شد منتظر

 .شويم اشنا هم با و کنيم قاتالم را همديگر توانستيم می ان از قبل کاش اي -

 هم هفته اخر و امدم پيش روز چند من. نيست فرصتی جون اقا شود؛اما اشنا شما با داشت دوست خيلی هم او -

 .نداريد انها از پذيرايی براي فرصتی شما. ماستال عروسی

 .توست با حق بتهال -
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 اقا شده چه":پرسيد و خنديد. گرفت نظر زير را پدرش دقت و کنجکاوي با بار اين و داد تکيه اش صندلی به دوباره

 ."کنيد؟ می نگاهم طور اين جون؟چرا

 ."شناسی؟ می که ستا وقت خيلی را او":پرسيد مقدمه بی ساجدي اقاي

 ."!جويی باز":گفت خود به ايلين

 اشنا او با که است ماه شش حدودا":داد جواب. بترسد که بود نشده مرتکب اشتباهی. کند حفظ را لبخندش کرد سعی

 ."شديم

 .شناسی نمی خوب را او پس -

 .شناسم می حدي تا را او اتفاقا چرا -

 ."ماه؟ شش عرض در":گفت و رفت البا تعجب نشانه به پدرش ابروهاي

 بدانيد؟ خواهيد می او از چيز چه -

 دانی؟ می چيزي چه تو -

 زندگی و کار به گويند؟حواسش می چه...سر...سر ادم. دارد دوست خيلی را کارش که است ايرانی پزشک يک -

 است؟ خودش

   

 زير؟ به سر -

 منظورم...کند می زندگی ها ايرانی مثل. مالس زندگی يک اهل ام شنيده ديگران از و دانم می که انجا تا. همان.  اره -

 ...جاست اين در

 دوست هستيد؟او هستم،ناراحت اشنا مرد يک با من که اين از شما جون اقا":گفت پدرش متفکر نگاه به ناراحتی با

 به خانوادگی تدوس يک او. هاست دختر با منظورم.. .  بوديم خانواده يک مامثل...بگويم؟ما چطور.  نبود تنها من

 ."شويد؟ می منظورم متوجه دانم نمی. امد می حساب

 ."!رود می يادت زبانت. نشو هول باز. مادر فهميدم":گفت. نشست کنارش او دست گرفتن با و برخاست پدرش

 خودت حتما. دارم کامل اعتماد تو به من اينکه اول. بدانی را چيز چند خواهم می":گفت او و خنديد پدرش خنده به
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 دخترم ساده دوستی برايم که نيستم محدودي و بسته کنی،ادم می فکر تو که انقدرها من اينکه دوم.  دانی می را اين

 انگليسی شهروندان که دانستم می اول از.ام ه کرد ثابت انگليس به تو فرستادن با هم را اين. باشد فاجعه مرد يک با

 ."توست پزشک او هک گفتی تو گذشته اينها از! نيستند زن شان همه

 ."جون اقا مرسی":،گفت پدرش فکر طرز از الخي اسودگی با

 . غريبه کشور يک در مخصوصا. باشيم خود اطرافيان مراقب بايد من وهم تو هم مادر همه اين با -

 ودمخ دوست عنوان به را ايرانی مرد دو ،فقط غريبه شما قول به کشور يک در اقامت الس چهارده از بعد که همين -

 ؟ ام داشته اعتقاد چيزي چنين به قبل از هم من که دهد نمی ،نشان کنم می معرفی

 ..چرا،چرا -

 .دارند تمايلی چنين که اش خانواده و او با.  ببينيد نزديک از را او هم شما خواهد می دلم من جون ،اقا گذشته ان از -

 بسنجيم خوب را او که باشد خوبی فرصت اين شايد. موافقم":وگفت داد تکان سر و کرد فکر اي دقيقه ساجدي اقاي

." 

 تميمی دکتر مديون را خودم جان من جون اقا... بگويم هم ي چيز يک ان از قبل خواهم می... اقاجون؛ولی حتما -

 .هستم

 را من خودش مسوليت با ،او ديدم صدمه خيابان در وقتی پيش ماه شش":بدهد ادامه کرد وادارش او پرسشگر نگاه

 ."دانست خواهد مقصر را او بيفتد،پليس من براي اتفاقی اگر دانست می خوب که يالح در. رساند بيمارستان به

 ."بودي؟ ديده جدي صدمه":پرسيد نگرانی با ساجدي اقاي

 من نبود،شايد او کمک اگر اما...اما. شدم مرخص بيمارستان از شب همان. نداشتم خاصی مشکل هيچ. اقاجون نه اه -

 .است خوبی ادم او. بود امده سرم بر ديگر يالب هزار هم شايد يا.  نبودم ندهز نالا

 ."هستيم او مديون همه ما ترتيب اين به":گفت بعد رفتو فرو فکر در اي لحظه باز پدرش

 به جون اقا ان از قبل گذارد؛اما برخيزدوتنهايش تا واداشت را او پدرش نیالطو سکوت. داد تکان را سرش فقط او

 ."مادر؟ روي می کجا ":گفت و امد خود

 . باشيد تنها بخواهيد شايد کردم فکر -
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 ." داريم نياز کردن خلوت به اينها از بيشتر تو و من. بنشين نه":گفت و کشيد را دستش پدرش

 به چه گر. ببينم را اش خانواده و او دارم دوست.  بده خودت را انها دعوت ترتيب":گفت ساجدي اقاي و نشست

 ."کنيم تشکر او از هم ديگري نوع به دارد جا است کرده حقمان در که لطفی خاطر

   

 ."حتما":گفت پنهان يالخوشح با ايلين

 . بزنم حرف هم ديگري موضوع باره در تو با خواستم می بگذريم دکتر اين بحث از الحا خوب -

 .کنم می گوش. جون اقا بتهال -

 د؟رو می پيش چطور جمشيد و تو مه نا بر -

 . شود می وقتش دارد خره ال با کرد فکر اما بگويد چيزي نتوانست باز و انداخت زير به سر دستپاچه -

 !Game over 

 شده چيزي ايلين":گفت همين براي.  دارد وجود چيزي سکوت اين پشت در بود شده متوجه بخوبی اقاجون.

 اش خانواده و جمشيد از حرفی هيچ که ام کرده قتد مدت اين در.  اي برگشته انجا از که است هفته يک تو...است؟

 تر عجيب.  اي گريخته صحبت از نوعی به ام شده شود،متوجه می ان از صحبتی هم وقت ؛هر ان بر وهالع.  نزدي

 بدانم خواهم می ؛اما بگويم را اين خواهد نمی دلم... اي نداشته مدت اين در خبري و تماس هيچ هم جمشيد از اينکه

 ."است؟ فتادها اتفاقی

 .بود شرمنده پدرش روي از که بود اين واقعيت ولی.  بکشد تالخج پدرش از او انها اشتباه خاطر به که بود دار خنده

 " اقاجون متاسفم":گفت

 است؟ شده چه بگو -

 ."شد دعوايمان":گفت و کرد بلند پدر،سر چشمهاي در کردن نگاه از گريز در

 پا پيش دعواهاي اين از مردي و زن هر بين. ندارد ماتم اينکه دعوا؟خوب":گفت صدايش در اي خنده با پدرش

 ."است زندگی نمک دعوا ها قديمی قول به.  دهد می رخ افتاده

 پا پيش و معمولی دعواي يک. اقاجون نه":گفت. گرفت می سرعت داشت قلبش ضربان بداند، و بخواهد اينکه بدون
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 ."کردم دعوا هم عمو و هالخ با بلکه دجمشي با تنها نه من...من. نبود افتاده

 "؟ تو": کرد زمزمه حيرتزده پدرش

 ."نه انها خاطر به اما متاسفم؛ شما خاطر به. من بله":گفت و افتاد پايين باز سرش

 داشتی؟ دوست را انها که چه؟تو براي اما -

 .دعوا ان از قبل تا. داشتم بله -

 . ننز حرف تلگرافی قدر اين. بده توضيح درست -

 ."؟ زد حرف ،خودش کرد مطرح را خودش و من مسئله جمشيد که زمانی ايد می يادتان":گفت بعد و کرد مکثی

 دارد؟ شما دعواي به ربطی چه اما بله -

 نمی چيزي زمان ان عمو و هالخ.  گفت را اين مادرش و پدر رضايت بدون او که است اين ارتباطش... اقاجون دارد -

 اش خانواده به بعد تا است مرتب شما و من طرف از چيز همه که باشد مطمئن اول خواست می جمشيد.  دانستند

 طرف اين.  بدهيم مثبت جواب انها به بشويم مجبور ،ما عمو و هالخ به موضوع گفتن با خواست نمی. بگويد را ماجرا

 چيز همه...  فهميدند وقتی عمو و هالخ.  درامدند اب از غلط حسابهايش. بود اشتباه او فکر ؛اما شد درست ماجرا

 شايد کردم فکر.  شوم جدا انها از گرفتم تصميم من که طوري.  نکردند رفتار من با سابق مثل ديگر.  شد خراب

 شوم جدا هالخ خانواده از بدهيد اجازه کردم اصرار شما به که بود همين براي.  کند راضی را انها بتواند جمشيد اينطور

  و هالخ همان. گشت می خراب خيلی اوضاع و شد نمی ممکن هالخ خانه از فرار الاص ،شايد نبود دابهسو خاطر به اگر. 

   

 ايراد چيزي هر از. کرد زندگی انها خانه در و انها کنار در شد نمی ديگر.  گذاشتند فشار تحت را ،من مهربان عموي

 می خانه در نبايد ،من بود خانه جمشيد وقتی و ايدبي خانه جمشيد نداشتند ،دوست بودم خانه من وقتی.  گرفتند می

 .....بودم

 ."چرا؟ اخر...گويی؟ می من به الحا را اينها تو":پرسيد.  نياورد نشستن طاقت شنيد، می که انچه از ناباور پدرش

 اواخر ناي. گفتند می چيزي يک بار هر.... گرفتند می بهانه فقط...نگفتند درست را دليلش وقت هيچ.  دانم نمی -

 . زدند می حرف کنايه و نيش با.  کردند نمی را چيزي حظهالم ديگر
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 ؟ بودي نکرده اشتباهی کار هيچ مطمئنی تو -

 ."بودم نکرده اشتباهی هيچ ،من جمشيد مسئله از قبل تا خورم می قسم. اقاجون بله":گفت مستاصل

 پدرش ناگهان. گرفت سرگيجه ايلين که قدر ان.  نمود رفتن راه به شروع خورده گره هم در ابروهاي با پدرش

 راضی را انها نتوانست الس ،سه دو اين مدت در که بود عرضه بی قدر اين سوخته پدر جمشيد": پرسيد و ايستاد

 ."کند؟

 و پدر منتظر مدت اين تمام":پرسيد. ايستاد و زد قدم ديگر دور يک باز او. کرد سکوت اما خورد؛ جا پدر فحاشی از

 ."د؟بو مادرش

 که زحمتهايی خاطر به.  اقاجون نتوانستم من. کنيم ازدواج انها رضايت بدون داشت اصرار او":داد جواب ايلين

 ." شدم نمی ،راضی بودند کشيده من براي اش خانواده

 کردي دعوا چرا جمشيد با.  جهنم به همسرش و سونا الحا.  شود می پيدا تو کله در عقل جو يک حداقل است خوب -

 ؟

 که گفتم جمشيد به. جون اقا شدم خسته...  کردند می اذيتم انها...  شدم عصبانی عمو و سونا هالخ دست از من... من -

 می فکر و گفت عمو و هالخ به را اين.شد ناراحت و عصبانی هم او.  کنم ازدواج او با خواهم نمی... خواهم نمی ديگر

 را مان زندگی صدا و سر بی و بمانم انجا در هم من گفت و امد من پيش. رفت خواهد انجا از که کرد تهديدشان کنم

 بايد من ديگر طرف از. است وابسته مادرش و پدر به خيلی جمشيد دانستم می چون... نکردم قبول من.  کنيم شروع

 تهديد چه را موع و هالخ بار اين دانم نمی. کشيد قهر به هميشه مثل کارمان... بودم بورسيه من.  گشتم برمی ايران به

 ...و امد مالدنب بعد روز چند که بود کرده

 حرف به وقتی. توانست نمی ولی باشد؛ ارام کرد می شالت.  زد حلقه چشمانش در اشک باز روز، ان اوردن ياد به از

 قدر ان پدرش که داشت شکر جاي. کرد می گم را کلمات ناخواسته باز که کرد صحبت بسته و شکسته قدر ان امد،

 کلک يک با را خودشان نارضايتی عمو و هالخ بار اين":گفت. اورد در او حرفهاي از سر که بود مسلط انگليسی زبان به

 قدر ادم من گفت من به هالخ... نيستم جمشيد با ازدواج به حاضر چرا که کردند يهالگ من از انها.  دادند نشان جديد

 پوندي هزاران خاطر به حداقل گفتند انها اقاجون؛...  دهم می یسنگدل با را پسرشان محبت جواب که هستم نشناسی
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 حرف طوري. ندهم پسرشان قلب شکستن با را احساساتشان جواب و باشم متشکر ،بايد اند کرده خرج من براي که

 مدست بودند، کرده من براي که خرجهايی از صورتحساب يک انها... بودم فراري ازدواج از هميشه من گويی که زدند

 ."...بودند نموده حساب را خانه کرايه تا غذا پول ان در که دادند

 ."؟ فرستادم نمی پول تو براي من مگر": ،پرسيد بود زده خشکش بهت از که يالح در اقاجون

   

 ماهانه خرج عنوان به پولی من گذاشتند نمی انها.  کردم می کار خودم هم و فرستاديد می پول شما هم. اقاجون چرا -

 اينکه ضمن.  نيازمان از بيشتر حتی.ميکردم خريد خانه براي خودم پول از ها وقت بيشتر تقريبا من اما.  بدهم انها هب

 . هستم يادشان به بدهم نشان تا گرفتم می هديه برايشان اندازهايم پس با بود ممکن برايم که جايی تا

 بر پا عصبی تیالح با و کرده گره را اخمهايش خشمگين پدرش ديد و کرد بلند سر شد، نیالطو پدرش سکوت چون

 . افتاد راه به باز ناگهان.  امد نمی در خونش زدند می کارد را او اگر که بود عصبانی قدر ان مطمئنا.  کوبد می زمين

 ."کرد؟ می چه شده گور به گور جمشيد ان":گفت و کرد توقف باز و گذشت المنو اين به اي دقيقه چند

 قدر ان.  شد خواهم ،محکوم نزنم حرفی اگر ديدم دليل همين به.  بود ساکت مادرش و پدر قابلم هميشه مثل -

 فرياد و داد به کار.  دادم را جوابشان بار اين.  کنم سکوت نتوانستم ديگر که بودم ديده احترامی بی و کنايه و طعنه

 اگر که بدانند تا کنم می ازدواج او با ،حتما بيايد جمشيد اگر بار اين کردم فکر.  کردم ترک را انجا من و کشيد

 باعث و امد ما خانه به ساعت همان جمشيد ولی... ولی. نيست ام ناتوانی يا ترس دليل داشتم نگه را انها احترام

 مادرش و پدر پيش چرا که کرد سرزنشم و توبيخ من، از حمايت جاي به.  شد ام زندگی محل در ديگري ابروريزي

 از مستقل تواند نمی که است بين دهان ادم يک او ؛ولی اقاجون گويم می را اين متاسفم... کردم ررفتا طور اين

 .کند زندگی و بگيرد تصميم خودش براي اش خانواده

 .شکست خودش صداي با بعد دقيقه ده که سکوتی. کرد سکوت و انداخت مبل در را خود پدرش با اين

 . کن صبر و باش ساکت الفع.  ايلين ندارد عيبی -

 شايد يا ساعتها تصميم يک براي هميشه. نبود عجولی ادم پدرش.  داشت را چيزي چنين انتظار تقريبا.  داد تکان سر

 ."بروم؟ من":،پرسيد داد می ازارش گلو در که بغضی با.  کرد می فکر ها روز



 

 
279 

 !برو. مادر اره -

 شالت که او براي و کرد می تحريک را اعصابش موزيک صداي.کشيد گردنش به دست و کرد رها خشم با را پرده.

 و صدا بی هميشه چون آهو.بود کرده ايجاد مضاعف فشار باشد داشته آرام و شاد اي چهره مادر دستور به کرد می

 . بيايد نتوانسته واقعا شايد!  را گردنت آن کندي!  کن بس:  گفت و شد ظاهر کنارش در ناگهانی

 ؟ کسی چه ـ

 ! جمشيد...يارم وفا بی:  که خواند آهو

 مهمانها اين.شو بلند ؟بابا نشستی چرا ا:  گفت متعجب آهو.بگيرد را دهانش جلوي تا کرد ميخ صندلی به را خودش

 .اند آورده در را من پدر ديگر طرف از مامان.  طرف يک

 . شدم خسته ـ

 .بيا نشده ريزي.برآ تا ؟ شنوي می را مامان صداي.بفرما آه... است عروسی اول تازه ؟ نالا ـ

 .ميزنم داد بپرسد جمشيد از کسی:  گفت و برخاست.ميشد کوبيده گوشش در مادر متناوب صداي

 !؟ نپاشند زخمت روي نمک کنم سفارش خواهی می ـ

 ! آهو ـ

 تو خوشگله دکتر اين چرا پس راستی ببينم.ببريم لذت ماال عروسی از بيا.نکن را فکرش الاص.کردم غلط.ببخشيد ـ

 ؟ مدنيا

 دانم نمی:  کرد زمزمه و فشرد هم بر را هايش دندان

   

 رنگ گاه که هايی کنجکاوي با ها خنده و ها بوسه.آيلين براي شکنجه بعدي راند آغاز يعنی مهمانها ميان بازگشت

 ساعت يک شام.ماند می هم متين آمدن منتظر آن هر بايد آنها کنار در. شد می همراهش و همدم داشت حسادت

 آن چرا دانست نمی هم خودش.داد می دلداري خود به اما.آمد نخواهد ديگر او که بود مطمئن.بود شده سرو پيش

 اندکی همين.نشست ماال دوستان ميان و کرد رها را کنجکاوش اقوام که بود بيتاب قدر آن.اوست راه به چشم قدر

 که را اي بچه آهو.رفت پيشواز براي اش نیدرو پنهانی حرص با شنيد را آهو صداي دوباره وقتی.شد آرامشش باعث
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 ... بيرون بدو.است کرده احضارت بار اين جون آقا:  گفت عجله با.بود کرده بغل گريست می

 .آمدند تميمی دکتر ي خانواده: کرد اضافه و زد چشمکی

 .يکرد عرق.خوري می سرما آيلين: ميگفت که نکرد گوش بی بی اعتراض به و دويد بيرون يالخوشح با

 شدنش مور مور باعث بيرون سرد هواي.داشت می بر قدم سرعت با داد می امکان او به هايش کفش که آنجا تا

 شلوار و کت در را متين.افتاد مجلل و بزرگ بسيار گل سبد يک با اميراشکان و جون آقا به چشمش حياط در.گرديد

 شانالاستقب به داشتنی دوست وقاري با همراه زيبا لبخندي با.ديد مردي و زن ميان رنگ همان به کرواتی و اي سرمه

 داد دست مردها با آيلين و کرد معرفی متين مادر و پدر به را او جون آقا.شد او متوجه که بود کسی اولين متين.رفت

 کم.کردند می نگاهش تحسين با سه هر.گرفت بغل در بودند شده آشنا هم با تلفن طريق از القب که را تميمی خانم و

 به آهو و نشست متين و تميمی خانم بين آيلين.رفتند داخل به ساجدي آقاي تعارف با که گرفت می لرز داشت کم

 تميمی آقاي و خانم.شد اش دلگرمی باعث متين ي خانواده با مادرش و پدر دوستانه و گرم رفتار.پرداخت پذيرايی

 الحا آيلين.بود درشت بندي استخوان با قامت لندب مردي تميمی آقاي.گذراندند می را خود عمر شصت ي دهه ظاهرا

 پدرش جوانی ي دوره از جامع و کامل اي نمونه باشد داشته شباهت مادر به اينکه از بيش متين که بفهمد توانست می

 صداي.ماند خواهد باقی داشتنی دوست و جذاب همچنان نيز پيري در متين پس صورت اين در کرد فکر.باشد می

 نوازش و بود گرفته خود گرم دستان ميان را دستش همچنان محبت با او که شنيد يالح در ار تميمی خانم

 ....است مهربان و گرم طور اين هم متين دستان:  کرد فکر.ميکرد

 تو از زيادي هاي چيز متين آخر.ببينم زودتر را تو بودم مشتاق خيلی:  گفت.نگريست می صورتش به که همچنان او

 .است کرده تعريف برايم بيرمنگام در دوستانتان و

 اميد نا آمدنتان از را من راستش!  نباشد امشبتان تاخير علت اين و باشد گفته برايتان خوبی هاي چيز واقعا اميدوارم ـ

 .بوديد کرده

 ؟ ودنب طور اين. است طور اين تان برنامه شايد کرديم فکر.بود خواسته طور اين متين!  عزيزکم نبود ما تقصير اين ـ

 اين.هستيد اينجا شما الحا.نيست مهم: گفت.بود صحبت طرف پدرش با که انداخت متين به دلخوري روي از نگاهی

 .دارد اهميت
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 زيبايی عروس خواهرت:  گفت رهام و ماال به نگاهی با صحبت مسير تغيير براي و شد او ناراحتی متوجه تميمی خانم

 .است شده

 .گفت واهمخ او به.متشکرم: گفت افتخار با

 .زنی می حرف قشنگ را فارسی ـ

   

 خنده موجب ديگران براي کلمات و حروف از بعضی اداي در اش لهجه که دانست می چون.خنديد تالخج با

 : داد ادامه تميمی خانم.بود نگفته او به خنده با را حرف اين مهمانها از برخی چون او حداقل.بود متشکر ولی.است

 ؟ است درست ؟ نیبما ايران در ميخواهی

 .گشت خواهم باز ايران به زندگی براي هم باز ولی.برگردم تمالتحصي تکميل و ادامه براي زمانی شايد بتهال.بله ـ

 .مادرت و پدر الح به خوش: گفت و انداخت متين به گذرا نگاهی و کشيد آهی حسرت با او

 ؟ برگردد متين داريد دوست:  پرسيد همدردي سر از

 گفته قديم از ولی.نيستيم تنها ما.هست ما پيش نامی.برگردد ما خاطر به و اجبار سر از خواهم نمی اما.دارم دوست ـ

 .دارد بويی يک گلی هر اند

 ! قشنگی حرف چه:  گفت اختيار بی

 می را سراغت اميراشکان:  گفت و شد ظاهر مقابلش در آهو ناگهان.زد او دست روي مهربانی با و خديد تميمی خانم

 .دگير

 برگشت که سويش به. شد هول او ناگهانی برخاستن از متين کرد حس اما.برخاست تميمی خانم از عذرخواهی با

 و شده تاخير موجب تعمدا او که آورد ياد به اما بزند لبخندي رويش به خواست.ديد چشمانش در را گنگ اضطرابی

 .رفت آهو همراه پس.است داشته نگه انتظار در را او

 آب ليوانی خودش براي.بود آورده وجود به غوغايی سرش در موزيک صداي با همراه مهمانها کوبیپاي و رقص

 ديد پدرش همکار نوايی آقاي همسر کنار را تميمی خانم.چرخاند مهمانها ميان را نگاهش.برگشت نالس به و ريخت

 رقص به و نشسته تنها ينمت.برگشت نالس ديگر سمت به تميمی خانم ي اوليه جاي پی در.کردند می صحبت که
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 را خود.رفت سويش به و شمرد غنيمت را فرصت.بود لبش بر محوي لبخند.بود دوخته چشم نالس وسط جمعی

 ؟ رفت کجا اميراشکان پس:  پرسيد يمتالم با و انداخت صندلی روي کنارش

 ! نيستم اينجا مهمان تنها من:  گفت خاص نگاهی و لبخند با متين

 .هستی خاص مهمان اما:  گفت جوابی حاضر با

 ؟ جدا:  وپرسيد زد پوزخندي متين

 ؟ داري شک چرا:  پرسيد و برگشت سويش به جدي لحنی و نگاه با آيلين

 !؟ باشم نداشته چرا ـ

 شوي باعث ها حرف و کارها اين با داري تصميم اگر:  گفت او چون پوزخندي با بعد و کرد نگاهش مالک بی اي لحظه

 برايم اين فقط.است عزيزانم از يک عروسی شب.متاسفم بگويم بايد بدهم بروز اينجا به تاخيرت از را ام ناراحتی که

 ؟ آمدي چرا الحا.است منطقی دليلت اگر و ؟ چرا که است السو

 خانواده و جمشيد: پرسيد خشک و سرد خيلی و برگرداند نالس ي گوشه هاي گل به او ي چهره از را نگاهش متين

 ؟ اند نيامده اش

 تو آمدن:  پرسيد سردي به او مانند.خورد جا شد متوجه که زمانی.بفهمد را او منظور تا کرد فکر اندکی متحير آيلين

 ؟ دارد جمشيد با ارتباطی چه ات خانواده و

 .نبيند تو با و اينجا در را من است بهتر کردم فکر ـ

   

 به را تو متين آه... ؟ است عجيب اين کجاي.هستی ام خانواده و من مهمان تو! ؟ ميکنی اي گانه بچه فکرهاي چه ـ

 .نزن حرفها اين از ديگر تو خدا

 :شکست را سکوت اين متين عاقبت.کشيد طول کمی آمد وجود به دو آن بين آزردگی سر از که سکوتی

 داشته فرق نديگرا با تو براي من که باشم اميدوار است ممکن ؟ کنم فکر و بزنم حرف ديگران مثل نبايد من چرا ـ

 !؟ باشم

 جواب در.است رفته فرو خود شيطنتی بالق در باز فهميد چشمانش ديدن با.نگريست او به مشالک از تعجب با
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 در جايی چه که نگفتم هرگز شناختم می را او نيم و الس يک که پيمان به من:  گفت ريشخندي با او خندان چشمان

 ! متين بردار دست! ؟ بگويم شناسمت می نيست بيشتر ماه چند که تو به داري انتظار وقت آن.دارد من قلب

 خود نفع به چيزي زنها حرفهاي در تا.هستيد هم مثل مردها شما:  نمود واضافه کرد سرخوشی روي از اي خنده سپس

 که ميکرد تکرار هميشه را مثلیال ضرب.ميکنم اميد قطع مردها شما از سودي مثل کم کم هم من الحا... ميشنويد

 .نيست صاف جنسشان مردها ميگفت

 ! دارد شيشه خرده جنسش نیالف گويد می که است اين مثلشال ضرب!  سواد بی:  گفت و افتاد خده به متين

 و کت پدرش مثل که اميرحسين.شد دفاعش و اعتراض مانع آورد هجوم سويش به ناگهان که اميرحسين شاد فرياد

 به را او خنده با نيز آيلين و انداخت او بغل در محکم را خودش داشت تن به مدادي نوک کراوات با دودي شلوار

 !) عسلم( هانی ماي:  گفت هميشه جون و فشرد خود

 ؟ دويدي چرا ؟ شده چه:  پرسيد ميزد نفس نفس که او از و نشاند پايش روي را اميرحسين

 .کرد مالدنب پرهام ـ

 ؟ باشی وابيدهخ نبايد مگر ؟ کنی می بازي داري شب موقع اين تو ـ

 ! من عمه عروسی... است عروسی امشب گفته بهار مامان ـ

 ؟ هستند کی متشخص آقاي اين:  پرسيد متين.فشرد خود به و بوسيد را او آيلين

 .ساجدي فاميلم.است اميرحسين اسمم:  که آمد حرف به خودش اميرحسين کند معرفی را او خواست تا

 شورشی خانم اين.هستم متين هم من:  گفت.داد دست او با متين و خنديدند آيلين و متين.آورد پيش را دستش بعد

 ؟ دارند شما با نسبتی چه

 ؟ هان ـ

 حرف ساده.نفهمد هايت حرف از چيزي کسی که زنی می حرف طوري عمدا تو:  کرد اعتراض آيلين و خنديد متين

 ! بزن

 !؟ من گردن به افتاد نفهميديد را حرف شما باز ـ

 ؟ کيه خانم اين. عمو: پرسيد دوباره و کرد حسينامير به رو
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 .است آمده خارج از.است آيلينم عمه:  گفت و کرد سفت آيلين گردن دور را دستانش اميرحسين

 ؟ هستی خانم اين کی تو وقت آن پس...ا:  پرسيد اش خنده از جلوگيري براي شالت در متين

 ! متين:  غريد باز آيلين

 من:  گفت جانب به حق اميرحسين baby.  ام عمه

 ؟ چه ديگر ـ

   

 و)  قلب-هارت(هات!  آهان... ديگه ديگه)... عسل( هانی:  داد ادامه بعد و کرد فکر اي لحظه اميرحسين

 .هستم عمه)شيرين-سووت(سوت

 چشمش اشک بعد اي دقيقه.داد تکان خود با و فشرد خود بغل در را اش زاده برادر آيلن.رفتند ريسه خنده از دو هر

 ؟ رقصيدي عمه براي امشب اميرحسين:  پرسيد و کرد پاک را

 .نه ـ

 ؟ چرا ـ

 .نرقصيد من با نگين ـ

 ؟ برقصی عمه با خواهی می الحا.ندارد عيب:  وگفت زد سرش بر دلجويی براي اي بوسه

 متين.کشيد رقص الح در مهمانهاي وسط سوي به را دستش عجله با او و گذاشت زمين را او.خنديد پسرک چشمان

 ؟ کجا:  پرسيد و گرفت را آيلين جاي آهو.خنديد آنها کارهاي به

 .برقصم جنتلمن يک با ـ

 ! آوري می کم اميرحسين جلوي:  گفت و خنديد

 می بامزه و خوب آنچنان پسرک.نشد متوجه نکرد رقص به شروع هالس شش اميرحسين که زمانی تا را حرفش

 ي گوشه در آنها حضور متوجه همه گويی ناگهان و رقصيد او با خنده با.کرد فراموش را خودش رقصيدن که رقصيد

 سوي به اميرحسين وقتی.ريختند سرشان بر اسکناس و پول تشويق و خنده با نزديک اقوام و بزرگترها.شدند ميدان

 تهگرف درد دل خنده شدت از اتفاقا و خنديد می دل ته از آيلين.ريخت می بيرون پول جيبهايش از دويد مادرش
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 را خواهرش عروسی شب شده که هم دقايقی براي که بود اش برادرزاده مديون را اين.بود

 .کرد ساز خاطره برايش

×××××××××××××× ××××××××××××××××××××××××× 

 ساجدي آقاي.گرفت جواب خنديد می که کودک از و داد تکان دست برادرش ماشين در اميرحسين براي آيلين

 تکيه صندلی به را سرش آيلين.شد می پخش راديو از زيبايی آهنگ.بگيرد سبقت آنها از پسرش ماشين داد اجازه

 نبود اش خانواده و متين خاطر به اگر.سوخت می گلويش و داشت بينی آبريزش هنوز.گذاشت هم روي چشم و داد

 شب در اش اطیاحتي بی به که بود خورده سختی سرماي.بگذراند خانه در هم را بدر سيزده روز داد می ترجيح

 سرش به سر آهو دليل همين به و بود کرده سپري استراحت و خواب در را گذشته روز دو.گشت برمی ماال عروسی

 راصی الاص موجود وضعيت از.است مانده خود اتاق در مدت تمام خانه کردن تميز دردسر از فرار براي که ميگذاشت

 خود مادر سفارش به.شود حاضر بار اولين براي درس سالک سر رد نيز فروردين پانرده بود قرار که خصوص به.نبود

 دود اسفند مدام گذاشت شالخي راحتی خاطر به طور همين. بود داده بخور بی بی رضايت براي و بود پوشانده الکام را

 استم متين پدر گذشته روز.اند زده چشم را او بود معتقد که چرا.بفرستد نفرين است بد چشم چه هر به و کند

 اينکه از الخوشح.بگذرانند هم با را بدر سيزده تا بود کرده دعوت تهران اطراف در باغشان به را آنها و گرفته

 ي خانواده عضو تنها او ظاهرا.گرفت نيک الف به را امر اين بود پذيرفته را دعوت اين فتالمخ اي ذره بدون پدرش

  می آزارش که چيزي تنها فقط.پنداشت می داشتنی دوست و محترم افرادي را اش خانواده و متين که نبود ساجدي

   

 با نبايد ايران در و جمشيد نبود در او اينکه.شد رسانده گوشش به مادر توسط که بود اميراشکان واسطه با توبيخ داد

 را چيزي چنين مادرش وقتی. گرفت می گرم ماال عروسی شب در قدر آن خانوادگی دوست عنوان به حتی متين

 غلبه آمد لبانش بر خشم بر که اي خنده بر نتوانست زد تاييد مهر آنها بر نيز خود هايش کنايه و ها حرف با و تگف

 ديده به عقلش هم فاميل.است ايران اينجا آيلين:  گفت ناراحتی با و گذاشت تمسخر حساب به را آن ملوک.کند

 آدم متين.ببخشی شدت را آنها رفتارت با بايدن تو.شد خوهد شايعه باعث خود به خود جمشيد نبودن.است هايش

 ! بکن مراعات کمی اقوام مقابل در لطفا اما.شناسم می را تو هم من.است خوبی
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 را خود و کرد باز چشم.شد ماشين توقف متوجه الح همان در.فشرد هم بر دندان مادرش حرف آوردن ياد به از

 .ببينم را اينجا زمستان دارم ستدو. است قشنگی جاي:  گفت آهو.ديد باغ يک در مقابل

 باغ وارد آقاجون ماشين بعد و اميراشکان ماشين و شد باز رويشان به باغ در.کرد نگاهش لبخندي با و برگشت

 نفس با که آهو فالبرخ و شد پياده آيلين.باشند ميوه همگی زد حدس هايش درخت از که بزرگی بسيار باغ.شد

 ي خانواده به چشمش.پيچيد خود دور به تر محکم را ژاکتش کشيد هايش يهر به را دلپذير و خوب هواي عميقی

 آستين مردانه بلوز يک به و گذاشته کنار را گذشته رسمی لباسهاي متين.امدند آنها از الاستقب براي که افتاد تميمی

 به اش دلتنگی مطمئنا ماا.بود دلتنگش چقدر.افتاد سودابه ياد اختيار بی.برازنده و اي سورمه.بود کرده اکتفا کوتاه

 با.نداد او به را الح اين دوام ي اجازه تميمی خانم.فشرد را دلش او ديروز تلفن پشت بغض ياد.نبود سودابه سختی

 و کرد مالس لبخندي با آيلين.گشود رويش به آغوش بود تميمی ي خانواده اصلی خصوصيت که سرزندگی و مهربانی

 .شد نزديک ودش نمی من به.ام خورده سرما:  گفت

 گرفته که هم صدايت.ببينمت ؟ چرا دلم عزيز: وپرسيد گرفت دستانش ميان را آيلين صورت ناراحتی و نگرانی با او

 ؟ اوردي خودت سر يیالب چه.است

 .ميشوم خوب دارم. نيست مهمی چيز:  گفت و فشرد خود صورت روي را او دست

 .آمد بيرون خانه از شما خاطر به هم امروز.است افتاده ماال عروسی شب از:  کرد اضافه مادرش

 نبايد.بود شده ماه پارچه يک ام بچه.خانم ملوک زدند چشمش:  گفت ملوک به و گرفت را او بازوي زير تميمی خانم

 .برود طور آن مهمانها جلوي گذاشتی می

 متين خود به شبيه هالس چهل تقريبا مردي متين کنار.کرد تشکر و شد غرور غرق تميمی خانم تعريف از ملوک

 همان در و فاصله همان از مردها با.رسيد می نظر به جذاب برادرش و پدر مثل.باشد برادرش نامی زد حدس.ديد

 را مهمانها دلپذير و روشن الوي ساختمان.نشود خرابش الح متوجه کسی تا کرد گذرايی پرسیالاحو شلوغی

 آقاي.بخشد گرما تنش به بهاري آفتاب تا کرد انتخاب يیپذيرا اتاق قدي ي پنجره مقابل جايی آيلين.پذيرفت

 روز آن تا او که تميمی ي خانواده پسر دومين.کرد معرفی ها خانم به را او و آمد سويشان به نامی با همراه تميمی

 تالخج.ماند خيره صورتش بر بيشتر اي لحظه او نگاه که شد متوجه آيلين.درآمد آب از پدرش شبيه نيز بود ديده
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 .است خوردگی سرما خاطر به ترسناکم ي قيافه:  گفت زده

 .هستيد ”بل” نام ي برازنده هم من نظر به اتفاقا.خانم کنم می خواهش:  گفت لبخندي با و گشود پوزش به لب نامی

 لعنت متين و دخترها بر دل در.زند می بيرون حرارت هايش گونه از کرد حس که شد سرخ چنان آن صورتش

  مراسم وقتی بعد دقايقی.نمود تشکر و انداخت زير به سر.نبود نالس در او ولی سربرگرداند متين الدنب به. فرستاد

   

 پذيرايی براي خدمتکاري با همراه شيرينی ظرف با متين نشستند و زده حلقه هم کنار در همه و شد تمام معارفه

 ؟ شدي قرمز طوري اين که گفت چه:  پرسيد و کرد خم سويش به سر آهو.آمد

 .نبود مهم ـ

 ! دانند نالعاق ـ

 ؟ است مجرد هم يکی اين:  پرسيد بود نشسته آنها کنار که بهار

 .تالتعطي براي...اند رفته انگليس فرزندش دو و همسر نه -

 ؟ نه. شديم معرفی هم به دير:  کرد زمزمه شيطنت با آهو

 .شنوند می!  تر آرام:  گفت و خنديد بهار

 ي خنده نتوانست باز.کرد نگاه برادر دو به حسرت با و نشست اش سينه بر آهو مشت که ديد آيلين وجود اين با

 رد آيلين.گرفت مقابلشان را شيرينی ظرف.کرد نظري سه هر به محبت با و سربرگرداند متين.کند کنترل را خود

 ! است منی يک سر از تر آسان منی نيم زبان دادن تکان:  گفت متين.کرد

 .بخورم توانم نمی.متشکرم:  گفت اي دهخن با آيلين

 !؟ گرگه آقا يا بود تو صداي اين آيلين:  پرسيد حيرتزده متين

 .کرد تعريف را اش بيماري ماجراي ديگر بار يک ديگران و او براي ملوک و افتادند خنده به ها دختر

 نالس ي گوشه در را نرد تخته قاجونآ و تميمی آقاي.بودند آورده در رسمی تالح از را مجلس ناهار از بعد مهمانها

 پچ پچ ديگر اي گوشه بياورند در هايشان حرف از سر ديگران اينکه بدون نيز ملوک و تميمی خانم.بودند انداخته راه

 جذب فاصلهالب نيز نامی و اشکان امير.رفتند باغ به همين براي و نکرد شان راضی تالح اين گويی ولی. کردند می
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 ديگران مراعات بايد و نيستند تنها ساختمان در کردند می فراموش گاه که صحبت گرم چنان نآ و شدند کار بحث

 مبل روي شده کيپ بينی با آيلين.بود رفته باغ به زدن قدم براي و شده اميرحسين و وبهار آهو همراه متين.  بکنند را

 فکر الح همان در.کرد می تماشا بود آورده خود با تميمی خانم که را عکسی بومال.بود داده آفتاب به پشت و نشسته

 برق و عکسها تالح روي از خوبی به ميشد را اين و است بوده بازيگوش و شيطان اي بچه کودکی از متين کرد می

 تحويل الس در متين که را عکسی توانست می کاش اي کرد آرزو و گذاشت هم روي چشم.داد تشخيص چشمانش

 به جذاب مرد يک عکس آن در متين.بفرستد سودابه براي بود گرفته اش خانواده همراه و ايران در پيش الس دو

 بيرمنگام به دوستش سه هر ديدن براي تا است متين بازگشت منتظر که بود گفته گذشته روز سودابه.بود معنا تمام

 ي تجربه ليناو تحقق محض به بود منتظر و بود گذاشته کنار خواهرش عروسی از خانوادگی عکسی آيلين.برود

 می نيلوفر آدرس به که نوشت می پيمان و نيلوفر براي هم نامه يک.بفرستد سودابه به نامه با دانشگاه در حضورش

 می قرارش بی آنچه اما.است طبيعی دلتنگی همه اين و است شان جدايی آغازين هاي روز که دانست می. رفت

 قوت و حامی چون برايش روز چند اين در ايران در متين حضور ي سايه کرد می احساس.بود متين رفتن ساخت

 ؟ کرد می بايد چه او رفتن از بعد.باشد داشته آرامش بتواند که است قلبی

 ساکت جا همه.است برده خوابش کی آمد نمی يادش.بود افتاده مقابل ديوار روي آفتاب شد بيدار خواب از وقتی

 آهو.انداخت باغ به نگاهی ها پله يالبا از.برخاست جايش از و يدالم ودب گرفته درد که را گردنش.بود تنها الاحتما.بود

  گلها خوش عطر گذاشت گلخانه در که قدم.نبود خبري ديگري کس از.ديد زدن قدم الح در گلخانه در را متين و

   

 : پرسيد آهو.دکر مالس لبخندي با او و برگشتند سويش به آهو و متين.آمد شالاستقب به هوا نسبی گرماي با همراه

 ؟ کنی در به را سيزده نحسی توانی می طوري اين مطمئنی ؟ خانم تنبل خوابيدي خوب

 .برد خوابم چطور نفهميدم:  گفت و خنديد آيلين

 ؟ است چطور تالح نالا. دارد استراحت به نياز ضعيفت بدن آن خاطر به. هستی مريض:  گفت متين

 ؟ هستند کجا بقيه. گرفت را لرزيدنم جلوي.است تر گرم خيلی بيرون از گلخانه هواي. خوبم ـ

 خيلی رزهاي.ببينم را گلهايشان تا کشاندم اينجا به را متين آقا من.  اند نشسته خانه پشتی ايوان روي:  گفت آهو
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 .هستند رنگارنگ ديدي؟.دارند قشنگی

 .ندارد را شما قابل ـ

 .متشکرم ـ

 نفضاي ديد امکان گلخانه اي شيشه ديوار.  زدند حرف گلها از برايش هوآ و متين و رفتند راه گلها ميان هم با کمی

 به و دويد بيرون گلخانه از آنها ي اشاره به آهو.بودتد بازي تاب مشغول اميرحسين و بهار.داد می ها آن به را باغ

 و انداخت او به گذرايی نگاه.گذاشت نفر سه آن به رو گلها کنار خودشان براي را چوبی نيمکت متين.پيوست آنها

 ؟ است خوب تالح مطمئنی:  پرسيد

 .خوبم بله.  سوزد می که گلويم جز ـ

 .است پريده رنگت هنوز ـ

 .است سرماخوردگی خاطر به ـ

 .آمدي می ما الاستقب به نبايد عرق خيس و لباس آن با شب آن. است ما خاطر به هم ات سرماخوردگی ـ

 .دندز چشمم بی بی قول به. نه:  وگفت خنديد

 امضا را خودت مرگ حکم ات شادي و خنده با وگرنه بودي حوصله بی کمی که کرد شکر را خدا بايد. موافقم الکام ـ

 ! بودي کرده

 ؟ است گفته کسی چه ؟ بودم حوصله بی من:  پرسيد متعجب آيلين

 . بشوم ات ناراحتی متوجه که ام شناخته قدر آن را تو ديگر مدت همه اين از بعد:  وگفت کرد نگاه چشمانش به متين

 .نگفت چيزي من به هم کسی.نفهميدم من چرا پس ـ

 . ديگران نه و خودت نه.  است نشناخته خوب را تو کسی هنوز شايد خوب:  گفت و انداخت البا لبرو متين

 راچ پس ؟ نبود خواهرت عروسی مگر:  پرسيد نمود می تماشايش لذت با همچنان که يالح در متين و خنديد او

 ؟ بودي دلگير

 به قادر هم خواب در حتی که بودم گذرانده را هايی ساعت شما امدن زمان تا!  متين آه:  وگفت زد پوزخندي آيلين

 .نبودم تصورش
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 !؟ بودي من منتظر و مشتاق قدر اين ـ

 شده تنگ آنجا براي دلم:  کرد زمزمه.دوخت چشم اميرحسين خوردن تاب به و گرفت او از نگاه تلخی لبخند با

 .کسش همه و چيز همه براي.

 هست يادت ؟ هستی ايران به بازگشت مشتاق که نگفتی خودت مگر:  گفت و کرد نوازش را او روح صداي با متين

 ؟ اي شده خسته آنجا از که گفتی می

   

 عيب بدون را چيزي هيچ نميشود اينکه مثل. ميشد بهشت برايم اينجا نبود مسائل سري يک اگر.  هست يادم چرا ـ

 شده ديگري کس ميکنم حس آمدم اينجا به وقتی از راستش. زند می هم به را آسايش چيزي يک جا هر.داشت

 از کسی متظرم مدام.فرستادم پس لندن به و ام گذاشته جا هواپيما در را ام توانايی و نفس به اعتماد تمام گويی.ام

 می کارهايم در ايرادگيري يک براي آنجا من.است دار خنده...بدهد تذکري يا بگويد چيزي و بيايد بيرون اي گوشه

 اما.کردم زندگی ماه يک.بودم ايران در پيش الس سه من!  ميميرم ميشود گرفته که ايرادي هر براي اينجا و مردم

 ينا در يعنی.باشم شده دلخور کسی از هم من و باشد گذاشته بين ذره زير مرا طور اين کسی آورم نمی ياد به الاص

 ! ام شده عوض ميگفت من به دائم هم جمشيد که ميکنم فکر وقتی است وحشتناک ؟ ام شده عوض اينقدر الس سه

 ؟ نه يا دارند حقيقت چيزها اين که گفتی می من به الحا تو تا بوديم شده آشنا يکديگر با اين از قبل تو و من کاش اي

 ؟ ميدهند تذکر يا ميگرند ايراد تو به دائم که ميکنی کار چه:  پرسيد متين و داد تکان سر تاسف با آيلين

 همچنتان کرد شالت زحمت به آيلين.فشارد می هم به محکم را هايش دندان زده هيجان آيلين که شد متوجه متين

 شدت از گاه که گويند می من به چيزهايی:  گفت پوزخندي با. بود هويدا خوبی به اش ناآرامی اما. بماند جايش در

 خواهد می دلت...خواهد می دلت.آيد می وجود به آدم در بد حس يک. اندازد می خنده به را من عصبانيت و خشم

 ! بکوبی جلويت سفيد ديوار به محکم را سرت و شوي بلند

 ! اي شده ادواري جنون دچار پس ـ

 صاف.برد در به جان اش سينه بر سنگ تخته يک سنگينی زير از کرد حس ناگهان و خنديد تلخی به اما شدت به

 .متين کن بس:  گفت و نشست



 

 
291 

 . اند گفته چه بگو. نخند ها ديوانه مثل طور اين باشد ـ

 گفت ناگهان آيلين اما. است نفهميده شالسو از چيزي کرد تصور او که ماند خيره مقابلش به چنان اي دقيقه براي

 .برنميدارد سرم از دست هم اينجا جمشيد ي سايه:

 دخيل آيلين ي روحيه و الح اين در جمشيد نام به موجودي باز که زد می حدس بايد. رفت هم در متين هاي اخم

 نمی اينجا...اينجا الحا. بودم درگير خودم با جمشيد نپذيرفتن و پذيرفتن سر بر هنوز من آنجا:  گفت آيلين. است

 عروسی شب من دانی می.است کننده هديوان.اند کرده قبول جمشيد رسمی نامزد عنوان به را من کجا از و چطور دانم

 شوهرت الح گفت من به يکی حتی...؟ بيايد ايران به نتوانست و بود کاري مسافرت جمشيد که گفتم نفر چند به ماال

 از السو همه اين از فرار براي هم من پرد می شاخه آن به شاخه اين از که پرنده يک مثل!!!...؟ است چطور جمشيد

 ؟ کنيم ازدواج خواهيم می کی ؟ آيد می ايران به کی. نيامده ايران به چرا ؟ کجاست جمشيد.رفتم ميز آن به ميز اين

 ! خدايا آه... ؟ ميگرديم بر انگليس به يا مانيم می ايران ؟ بمانيم نامزد داريم الخي کی تا

 ؟ است شده چه گويی نمی آنها به چرا ـ

 خبر فاميل و نزديکان تمام تقريبا الحا اما باشند باخبر ام خانواده يدبا فقط ظاهرا مسئله اين از ؟ بگويم کسی چه به ـ

 .کرد کاري شود نمی ديگر الحا.اند گفته همه به را جمشيد و من ماجراي ماال ازدواج توجيه خاطر به آنها.دارند

 ؟ چرا ـ

 در نبايد که گويند می و ندا پذيرفته جمشيد با را من ام خانواده وقتی.  بينم نمی خود در را جراتش چون راستش ـ

 نمی ديگر بگويم وقتی ؟ بيايند کنار مسئله اين با چطور داري انتظار بخندم و بکنم صحبت ها غريبه با شوهرم نبود

 ! شود می چه دانی نمی تو نه...کنم سر جمشيد با توانم

   

 . بدانند بايد که خرهالبا ـ

 اين آقاجون الفع که طور همان. داشت نخواهد مشکل اين حل رد تاثيري چندان نظرم به شان آگاهی اما.  بله ـ

 .است شده چيده من جلوي نخورده دست شطرنج صفحه اين طور همين و داند می را موضوع

 ؟ داند می پدرت:  پرسيد تعجب با
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 .گفتم آخر دعواي از برايش جزئی خيلی:  گفت و داد تکان سر

 ! گفتی می جزئی نبايد شايد ـ

 .کند می صادر را جمشيد مرگ دستور الاحتما هم جزئی همين يبرا. نترس ـ

 ؟ پس ـ

 می تصميم بعد و انديشد می کارها به صبر و حوصله با.است صبوري بسيار آدم جون آقا:  گفت و کشيد آهی آيلين

 شود نمی رمباو.توانم نمی ديگر من که ندارد خبر اما...کنم صبر خواسته هم من از.کند می فکر دارد الحا او. گيرد

 می دعوا و نوشتم می هالمق.گذاشتم می کتاب نقد و شعر شب. انداختم می راه تظاهرات من پيش ماه چند

 ! داشتم اي حوصله چه.است بوده خواب حتما!  اوه...کردم می مناظره.کردم

 .هستی آدم همان هم هنوز ـ

 ! را اش مخملی چشمهاي وازشن.پذيرفت دل و جان با را چشمانش نوازش و کرد نگاه را متين آيلين

 خبردار ان از کسی و آمد نمی در صدايم باريد می سرم بر سنگ آسمان از اگر که نيستم آدمی ديگر.  نيستم نه ـ

 ... شوند می خبردار اوضاعم از همه يمتیالنام ترين کوچک با نالا.شد نمی

 ! نباشم من همه از منظورت اميدوارم ـ

 ! ديگرانی مثل هم تو چرا ـ

 بگذرد زودتر بايد هم روز دو اين.بکنم کاري خودم نجات براي زودتر بايد:  گفت و خنديد متين اخموي ي قيافه به

 .کند می خسته و فرسوده را من بيکاري.بشوم کار مشغول دوباره تا

 تا ولی. هستی فشار تحت بيشتر بيکاري زمان در ديگران فالبرخ.است نيامده راحتی تو به. گويی می راست آره ـ

 .بکن يکسره را خودت تصميم و بکن را فکرهايت خوب است باقی فرصت

 ؟ چه براي ـ

 . جمشيد با تکليفت:  گفت سختی به متين

 ماه يک بودهمين تغييري به قرار اگر. هستم ايران در من و شده تمام چيز همه. است روشن الکام او و من تکليف ـ

 .مالخوشح بابت اين از من و ايم گرفته دو هر اهراظ که است تصميمی اين. شد می ساز شرايط
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 اوج هستی بيکران به و گشود الب قفس از اي پرنده چون متين که نديد و بود بنفشه هاي بوته به نگاهش

 آسودگی سر از نفسی ها ماه از بعد توانست می او و بود شده گشوده رويش به هیال رحمت درهاي خرهالبا.گرفت

 زير هم او توانست می.  رفت می کنار نشستن سايه در آزاردهنده و بد حس و بود شده باز لينآي پاي از بند.بکشد

 به فقط و کند گور به زنده خود دست به دلش الگود در را احساسش کودک که نبود زمال ديگر.بيايد روشنايی و نور

 آن.کرد شکر را پروردگارش مانهصمي و وجود تمام با و گذاشت هم بر چشم. نمايد اکتفا آن از قبري سنگ داشتن

 نگاه.پيوست آنها ي نفره سه و شاد جمع به و پذيرفت سواري تاب براي را آهو پيشنهاد که بود شده سبک قدر

 ! آزاديم آيلين و من:  گفت می خود به و گذشت می او نگاه از يالسبکب با او و بود او با هنگام شب تا آهو مشکوک

   

 از بعد شب. بود راضی بابت اين از و کرد سپري آرامش با اميرحسين و آهو فالبرخ را خود در به سيزده آيلين

 با ماال خانه به بازگشت

 .کرد تکميل را روزش آن خوشی بابلسر از خود تماس

 سيزدهم فصل پايان

 را جوابش همادران مهر همان با ملوک و کرد مالس آيلين. بود نشسته تلويزيون جلوي ملوک. شد خانه وارد خستگی با

 ."شدم می نگران داشتم کم کم. نباشی خسته. دخترم مالس": داد

 .بودم افتاده گير ترافيک در -

 ماندي؟ الحا تا چرا. است ترافيک اوج ساعت ساعت، اين عزيزم خوب -

 .بزنم دانشگاه هاي کتابخانه به سري بودم رفته -

 مادر؟ نيستی گرسنه -

 .بخوابم بروم هم بعد و بخورم دارم دوست باشد سبک چيز يک اگر چرا -

 که اتاقش به. رفت آشپزخانه به ملوک همراه صورتش و دست شستن از بعد و درآورد جا همان را هايش لباس

 م،الس": گفت و آورد داخل سر اتاق در به اي ضربه با آهو مکه بود نرفته کمد سر لباس تعويض براي هنوز رفت،

 ."کردي دير
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 .نداشتم اضطراب ثبل هاي سالک مثل اما! آره -

 دانشگاه از هنوز گفتم. کند صحبت تو با خواست می.بود زده زنگ متين. کنم سبک را ات خستگی من بگذار پس -

 .کنی تلفن او به حتما خواست. اي برنگشته

 .مرسی -

 بياورم؟ برايت را تلفن -

 ."آهو مرسی": گفت و شد رنگ پر لبخندش دوباره

 ."است؟ چطور تالح! اعظم استاد شد عرض مالس": گفت که شد جاري تلفن گوشی در متين انرژي پر و گرم صداي

 ."ام خسته شدت به. مالس": گفت و کرد اي خنده آيلين

 .کردي شروع هم را کار. گويم می تبريک -

 .بود روز سومين. بله -

 بود؟ چطور -

 می دلم که طور آن فقط. هستم راضی من .است خوب": گفت و داد تکان سري باشد، نشسته مقابلش متين گويی

 ...استاد بدون واحد و سالک. هستند عقب خيلی زمانی نظر از ها بچه. کنم صرف بالمط روي وقت توانم نمی خواهد

 به مربروط بعدي هاي واحد با آمد، کم هم وقت اگر تا بکنم تدريس برايشان کلی طرح يک ممکن حد تا مجبورم

 ."باشند نداشته مشکلی درسها اين

 گذرانی؟ می چطور ها بچه با. است خوب -

 واحد هشت! دوره اين مخصوص خصوصيات همان با. هستند دانشجو تو و من مثل هم انها": گفت کوتاهی خنده با

  خيلی. دارم ادبيات ها بچه با تخصصی واحد دو ولی ام؛ شده گيج الکام خودم ظاهرا که سالک دو با واحد چهار. دارم

   

 خودشان را وقت کمبود حاضرند است تخصصی واحد چون. گذراندم خوب انها با را سالک دومين امروز. هستند الفع

 ."هستند خوبی هاي بچه. کنند جبران

 .نکنند دلزده تدريس از را تو تا باشند خودت مثل هم آنها اميدوارم. مالخوشح -
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 .دادن ياد و گرفتن ادي. است قنگی کار اين. شد نخواهم دلزده ن صورت هر در نه، -

 ."چطورند؟ ات خانواده. بيرون بيا درس از": گفت و کشيد آهی

 .رساند مالس مادر. خوبند -

 اند؟ نيامده نامی ها بچه و همسر. متشکرم -

 .بشوم ملحق آنها به هم من تا اند مانده آنجا الفع نه، -

 ."ببينم؟ را تو توانم می. گردم می بر دارم من آيلين": گفت و کرد مکث اي لحظه

 :گفت خود با. نشست اش سينه روي سنگ تخته سنگينی همان باز و شد جذب تنش بر روز خستگی تمام کرد حس

 ."ناگهانی؟ قدر اين چرا اما بته؛ال": گفت و يافت باز را خود خونسردي زحمت به "!برگردد سودابه پيش بايد"

 .است شده تمام ام مرخصی. نيست ناگاهنی -

 روي؟ می کِی. است درست ...بله -

 .شب فردا -

 ."دارم؟ را ديدنت امکان رفتن از قبل": پرسيد متين. برخاست افسوس و تاسف سر از بارش اين آه

 .حتما بله، -

 بروي؟ دانشگاه به بايد فردا -

 بعد. اشتيمگذ اضافی سالک ها، بچه با سه، تا يک ساعت از هم ظهر از بعد. دارم اداري بخش در کار يک صبح. بله -

 .بيکارم آن از

 .هستم دانشگاه جلوي سه ساعت من. است خوب -

 خانوادهات؟ با بيايی؟ اينجا خواهی نمی اما... باشد -

 ."کنم حرکت بايد شب. باشيم بيرون دهم می ترجيح. نه": گفت تامل کمی از پس. نداد جواب هالفالب متين

 ."بتهال": گفت و داد تکان را سرش بانارحتی آيلين

 نداري؟ کاري. باش منتظرم سه ساعت -

 .برسان را من مالس مادرت به. متشکرم نه -
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 .ديدار اميد به. حتما -

 .ديدار اميد به -

 .زدند می سوهان را مغزش گويی کشيد می که سوتی با و ماند باقی دستش در طور همان دقايقی براي تلفن گوشی

 ."!تنهايم الکام فردا از": گفت لب زير. ماند تاقباز تختش يرو. داد را ان گذاشتن زمين به رضايت خرهالبا

 خواهد آغوش در را اش خوشبختی سودي فردا عوض در": کرد فکر بدهد بغض فرصت او به ياس اينکه از قبل اما

 را چيز همه من... هم من... يابد ثبات احساسش بر تا سودي، براي خصوص به. کنم دعا دويشان هر براي بايد. داشت

 ام خانواده پيش من گذشته، آن از... است من با خدا! هميشه مثل! تنها. داد خواهم ادامه طور همين... کردم تحمل

 ."!متين... بردارم متين مثل دوستانی از را ام تکيه بايد. بود خواهد بهتر طور اين. هستم

  

  

* * * 

 ."کنی؟ می کار چه اينجا": گفت و زد رويش به لبخندي. ديد منتظر را آهو س،الک در جلوي

 است؟ چطور! ببرم سالک سر را آبرويت خواهم می -

 ."برگرديم؟ هم با بمانم،امروز منتظر خواهی می. اند شده تمام سهايمالک": گفت او و خنديد آيلين

 .برو تو نه -

 .بمانم توانم می. نيستی بيشتر که سه تا -

 نگران پس. بيايم دير کمی شايد هستم، متين با چون که بگو مامان به. دارم قرار متين با آن از بعد ولی آهو؛ مرسی -

 .نباشد

 هم و خوردن براي شکم هم و داريم دل هم ما بگذرانيد؟ خوش رويد می تنهايی": گفت. زد برق آهو شيطان چشمان

 ."!زدن حرف براي زبان

 .بروم تنها بايد ديگر را امروز ولی مطمئنم؛ را اين -

 !خبريه؟ -
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 ."کنم خداحافظی او از بايد. رود می دارد امشب متين": گفت خیتل به

 و کرد مرتب اش شانه روي را کيفش نرمی به. شد ارام لبخند يک به تبديل و کرد فروکش ناگهان آهو شيطنت

 نطق حوصله که بود خواهی خسته آنقدر چون است؛ بهتر طور اين. بود خواهی دانشگاه در گويم می مامان به": گفت

 ."باشی نداشته را جمشيد درباره مانما

 ."مرسی": گفت و فشرد را دستش محبت با

!you re welcome- 

 و سودي جاي به. است من با هم بار اين خدا": گفت خود به الح همان در و کرد تماشا اي دقيقه براي را رفتنش

 ."است گذاشته کنارم را آهو متين،

 و داده ماشين به تکيه. بدهد تشخيص راحتی به نفر صدها ميان از را وا تا بود کافی خيابان سوي آن به نظر يک

 و سياه موهاي شده، حالاص صورتش. داشت تن به سير اي قهوه شلوار باا رنگ آجري پيراهن يک. بود ايستاده

 نظر از شايد! لالز آب از حوضی در سياه گوي جفت يک. بود برقش ديدن به قادر هم متري صد از که چشمانی

 .بود ديگري کس متين او، براي اما ديگر؛ جذاب هزاران مثل جذاب مرد يک شدند، می رد کنارش از که عادي ردمم

 گويی ولی گذشت؛ نمی شان آشنايی از ماه شش از بيشتر. بود نکرده فکر آن به هم وقت هيچ. دانست نمی چرا؟

 .اند بوده ندهالب هم با و زيسته هم با. اند کرده سر هم با را عمر يک

 ايم؟ کرده عادت او به سريع و آسان قدر اين چرا نشست؟ ما دل به راحت قدر اين چرا! خدايا دارد حکمتی چه -

 شد؟ ضروري برايمان وجودش چرا

 نبود، خودش اگر حتی. است نشده جدا نشده، دور آنها از متين مدت اين تمام در آورد ياد به. بود شده ضروري آري

 :انديشيد خود با... بود صدايش بود، حرفش بود، يادش

  

  

 مثل نه... نه نه،!... است بوده هميشه که جمشيد مثل... است بوده هميشه او شد؟ جدا او از الحا شود می چطور خدايا"

 نمی که سايه يک دهنده، آزار حضور يک. شد می سنگين حضوري به تبديل داشت که بود مدتها جمشيد... او
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 ...متين ولی! داشت کننده خفه حضور يک اواخر. بود من با جمشيد نخواهی خواهی. کنم جدايش خودم از توانستم

 که قدر آن. شد ما زندگی خروشان جريان وارد هم نرمی به. نداشتيم را انتظارش الاص که موقعی. آمد سريع اما آرام،

 درک و ديد را او اول، ديدار همان از سودي چون. نفهميدم من شايد... است آمده او نفهميديم هم خودمان حتی

 ."!من سودي آه... کرد

 ."چطوري؟. مالس": گفت که زدود تنش از را خستگی تمام متين، مهربان صداي

 نشدي؟ معطل که زياد. خوبم مرسی. مالس -

 .رسيدم نيست بيشتر دقيقه چند. نه -

 کجا": پرسيد.کرد حرکت شينما و گرفت قرار رل پشت هم خودش. نشست او و کرد باز برايش را اتومبيل در

 ."برويم؟

 .کند نمی فرقی برايم -

 ."شود رفع ات خستگی کمی که جايی رويم می": گفت بعد و کرد فکر کمی

 :گفت. داد تيدن براي بيشتري قرار و انرژي او قلب به و کرد نوازش را او اش مخملی نگاه با هميشه چون بعد

 ."دانشگاه و درس از کن، تعريف"

 گرماي هم خورشيد که بود نيامده پيش قدر آن شرمگين بهار اما بود؛ آفتابی روز. کرد صحبت آرامی به هم آيلين

 .ديد خود تماشاي غرق را متين کرد باز چشم وقتی. کشيد ريه به را درختها و گلها خوش بوي.باشد داشته زيادي

 ."کند؟ می چه است؟ چطور مادرت الح": گفت و زد رويش به لبخندي

 .ريزد می اشک دارد رادوردو -

 !رود می دارد اش تغري ته متیالچرا؟ناس -

 ."بخندي؟ مادرت ناراحتی به توانی می چطور! هستی موجودي چه ديگر تو": کرد اعتراض يهالگ با

 چه بگو تو. دهند می ماندنم به رضايت نه شوند می من پيش آمدن به راضی نه چيست؟ من تقصير اما خندم؛ نمی -

 ؟کنم کار

 ."ندرم هم نظري چه گر. نيست مهم من نظر": گفت و دوخت چشم ها فواره آب جهنده قطرات به
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 چرا؟ -

 می سر به خودش خاص شرايط در کس هر. گذارم می احترام ديگران تصميمات به ام گفته که دانی می خودت -

 .برد

 هستند؟ کس هر همه، تو براي کس؟ هر -

 ."هستند؟ مهم چيزها اين قدر اين برايت چرا": پرسيد و کرد؛ نگاهش دلجويی با. است شده نااحت فهميد لحنش از

 سودابه، تا ژيلبرت کافه صاحب از آدمها ههم. ندارد بندي طبق تو قلب چرا که است سرم در فکر اين مدام چون -

 .اند ايستاده صف يک در همه

 باشيم؟ داشته دوست را همه که دارد عيبی چه خوب -

 !باشيم داشته دوست اندازه يک را همه که دارد عيب اما باشيم؛ داشته دوست را همه که ندارد عيبی -

  

  

 بايد اما گويی؛ می تو که بود طور اين کاش کنم می آرزو اينکه با":گفت و کرد اي خنده حيت و ناباوري روي از آيلين

 ."!نيست طور اين بگويم

 ."هستيم؟ يکی جمشيد و من تو نظر از که کنم باور يعنی جدا؟": پرسيد و کرد نگاهش محکم خيلی هميشه فالخ بر

 چيزي چه دانست نمی. "گويی؟ می چه است معلوم است؟ خوب تالح تو متين": گفت. ماسيد آيلين لب روي لبخند

 ."هستم آدم خرهالبا هم من. است شده بندي طبقه تو قول به هم من قلب اتفاقا": داد ادامه شد، باعث

 ."گويی؟ نمی دهی؟ نمی بروز وقت هيچ چرا پس": پرسيد. شد نرم متين

 کند؟ پيدا واقعيت تا شود آورده زبان به بايد چيز همه حتما کنی می فکر چرا! متين زنی می عجيبی حرفهاي امروز -

 ."بيايد زبان به حتما بايد چيزها بعضی اينکه براي": گفت. نداشت بر نگاهش از نگاه و برگشت نگاهش مخملی تالح

 چه جمشيد از دانی می که تو نکند، درک و نداند کس هيچ کردم می فکر ضمنا... ندارم دوست طور اين من -

 .زنی می را حرف اين چرا کشيدم،

 ."شوم مطمئن باز خواستم می اما... اما دانم؛ می.  رفتم تند کمی. متسفم. ببخشيد": گفت و شد خم سويش به متين
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 ."چه؟ از شوي؟ مطمئن": پرسيد. نگريست مانشچش به و کرد بلند سر متعجب

 ديد پرسشگر را او همچنان وقتی.هستی فت حر سر و است نشده عوض جمشيد درباره نظرت هم هنوز اينکه از -

 جمشيد با باز بخواهی نيست بعيد تو از کردم فکرمی. شود می من عصبانيت ،باعث تو زيادي خوبی گاهی":،گفت

 ." کنی سازش

 ."دهی؟ می نشان داري من از را هايت عقده و حساسيتها تمام امروز چرا تو":پرسيد. بود دهش گيج ايلين

 هايی عقده همه و ببينم را تو رفتن از قبل گفتم.  گرفتم خودم با تصميمی يک امروز اينکه براي":گفت و خنديد متين

 ."است بهتر طوري اين کنم يال،خ است شده تلنبار دلم در که را

 . داري نگه دلت در را هايت عقده تمام دهم می ترجيح من ولی -

 تواند نمی من دل ،در تو دل فالخ بر که بگويم ديگر مهم چيز يک خواهم می تازه.  توانم نمی امروز نه،ديگر -

 . بريزد بيرون تا زند می دلم ديوار و در به را خودش دارد مدام.  بماند ساکت

 گفتن در متين ،ولی بود او روز ظاهرا امروز.  بزند را حرفش او تا ماند ساکت .نشست ايلين لبان بر دوباره لبخندي

 نمی.  گذاشت تپيدن بناي اختيار بی ،قلبش او نگاه طرز از شود نمی سير گويی کرد می نگاهش چنان ان.  کرد تامل

 . بگيرد ارام تواند نمی اچر دانست ،نمی گشود لب متين خرهالبا وقتی بعد کمی.  بگيرد ارام تواند نمی چرا دانست

 کرد زمزمه دلنشين ؛اما کوتاه خيلی متين.  شد پرت بلندي يالبا از کرد ،حس گشود لب متين خرهالبا وقتی بعد کمی

 ."! دارم دوستت...  آيلين":

. 

 ديواره به چنان قلبش. برد هجوم سرش به داغ خون.  سوزاند را گلويش نفسش هرم حتی که گرفت گور چنان ان

 بود افتاده کار از ناگهان دو هر زبانش و مغز و بود اودزديده از را نگاهش.  ببيند را ان متين ترسيد که زد می نهسي

 بر.  امد در گلويش ته از صدايش که است مانده الح ان به چقدر و است امده سرش بر يیالب چه دانست نمی.  ند

 اشکان امير مثل برايم گفتم فقط او ،به پيمان با احافظیخد زمان":گفت.  لرزيد ،نمی کرد می فکر که چيزي فالخ

 ." شود می تنگ برايت دلم که گويم می فقط تو به هم الحا.  است
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 عاشقانه من... ندارم دوست را تو پيمان مثل من چون.  بشنوم اين از بيشتر خواهم می.  نيستم راضی اين به من

 ... دارم دوستت

 توانی نمی که قدر ان.  وجودم تمام با دارم دوستت": داد ادامه لبخندش همان با و وختد چشم او زده بهت نگاه به

 ." بکنی را تصورش

 يک وسعت به چشم جفت يک.  نگريستند می او به که ديد می را مخملی چشم جفت يک فقط.  بود شده مسخ ايلين

 همان و بود خودش.  ملتهب. رانگر،ديوانهوي چشم جفت ،يک کننده ،نوازشگر،اغوا مهربان نگاهی.  هستی ،يک دنيا

 . بود شده اوهام گرفتار حتما. ديد می رويا حتما. ديد می خواب حتما! شده سحر و ايستاده. قاف قله يالبا چشمها

 رويش به ،چشم خدا داده دوباره عمر با که داشت؟همان دوستش متين!؟ داشتنی دوست و مهربان متين!... متين

 بود شده قرينش و همدم وبيداري خواب در که ؟همو بود گذاشته قلبش حريم در پا اول نگاه با هک ؟همو بود ه گشود

 قشنگی تماشاي سير به اورا اش مخملی نگاه با که ؟متين بود بخشيده صفا را جانش اش اسمانی صداي با که ؟متين

 جانش هميشه خطابش در که ؟متين ازاردني را او و نريزد اشک بود گرفته قول او از که ؟متين بود کشانده دنيا هاي

 بود ريخته جانش به حسرت و حسد و بود گفته.  است دلباخته بود گفته. است عاشق بود گفته...؟ بود کرده تقديم را

 براي را او که را زنی کينه تخم زمان همان.  بود ساخته منزلگاهش را اش سينه و گشوده ارامشش براي اغوش.

 و... و گفت خودش دلدادگی و عشق از برايش.  بود پاشيده دلش ،در باشد داشته اختيار در توانست می هميشه

 داغ و کرده برويش ها خنده.  بياورد وجود به او دل در را نداشته عشق اين عقده تا بود خوانده عشق را معشوقش

 .بود نشانده دلش بر را خودش نداشتن

 کدام سپاس به!؟ است من شکر کدام پاداش او!؟ اي ه کشاند کجا به ؟مرا کردي چه من با!پروردگارا": انديشيد

 ."!دهی؟ می من به را او خدمتم

 می چه برايت خدا ببين و باش منتظر.  برد می رو از را بشر بنی.  است زياد تحملت و صبر": پيچيد ذهنش در صدايی

 ." خواهد

 ."... است خواسته برايم داخ سودي.  سودي توست با حق": بزند فرياد خواست می بود خواسته
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 . شد يالخ پايش زير قاف قله گهان نا اما

 " سودي"

 پر و مردانه دست.  برگشت دستش سوي ،به اباد کجا نا از نگاهش.  نشست وجودش سرماي روي دستی گرمی

 . گريخت او انگشتان زير از ش اختيار از خارج دستش.  ديد نگاهش همان با را متين و برگرداند رو. بود متين عشق

 گلويش روي نامرئی دست سنگينی.  شد می خفه ؟داشت پذيرفت را او عشق ،دست سودابه حضور در شد می مگر

 ."! دارم را حقش الحا.  کنم گريه بايد":گفت خود به.  داد نمی نفس راه بغض. داد ،ازارش

 خنده از فريادي...بلندتر...بلندتر...  تر دبلن کمی... دلش ودر ارام اول.  کرد خنده به شروع گهان نا گريه بجاي اما

 گريه هم شايد.  نشست چشمانش به اشک که خنديد قدر ان.  نماند برايش نفس راه خنده شدت از که چنان ان.  بود

 .شکست خود در او و شد قطع اش خنده صداي ناگهان.  يافت غلبه خنده بر بعد کمی و شد همراه خنده با که بود

 خوب تالايلين؟ح": پرسيد او رفتار و تالحا از متعجب متين.  ريخت فرو و کرد پنهان دستانش ميان را صورتش

 ."!؟ اندازد می وحشت به را تو قدر اين من داشتن دوست کنی؟ می طوري اين ؟چرا است

 . نزنيم را حرفش ديگر ،بيا متين خدا به را تو...  کشاند می مرگ پاي به نه!وحشت؟ -

  

  

 کرد کم اشرا فاصله اشفته و گم در سر متين.  است ايستاده يخ و سرما ميان گويی لرزيد می انچنان شصداي بار اين

 اش سينه بر سر دوباره خواست اي لحظه براي زخمی اي پرنده چون ايلين.  کرد باز او کردن بغل براي اغوشش و

 . ريخت می فرو صدا بی اشکهايش.  دکر نشينی عقب شدت به بود کنارش سودابه.  نتوانست ديگر ؛اما دهد تکيه

 ."؟ کنی می ثابت داري را چيزي چه فرارت با.  نکن نابود را هايم باور... خدا به را تو ايلين":کرد زمزمه متين

 . نبود من الم.  بود اشتباه حرفت -

 .است درست کارم مطمئنم چون.  ام کرده اشتباه که نگو.  نيستم بچه چيست؟من منظورت -

 است؟ منتظرت سودابه کردي فراموش!يستنه،ن -

 ."؟ دارد من به ربطی چه سودابه":پرسيد.  خورد جا متين
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 من به را حرفها اين داري چرا. است امده سرت يیالب چه دانم نمی.  نزن را حرف اين.  کنم می خواهش متين -

 است ذهنم در تو از انچه خواهم مین.  بشنوم را ان خواهم نمی است،من شوخيهايت ان از يکی هم اگر حتی.  ميزنی

 . بروي سودابه پيش توانی می باز شود تمام قديم مثل هم امروز بگذار شود خراب

 ."شود؟ چه که بروم سودابه پيش": غريد خشم با او بار اين

 نشسته نم جلوي الحا و کردي بازي او احساسات با که بدانی بايد خودت را اين.بشود چه دانم نمی": زد فرياد هم او

 هم سودابه به.  کنم می فراموش را چيز همه من.  نکن خرابش خدا به را تو. گويی می من به را حرفها اين و اي

 همين... دارد دوستت دانم می. گردد می بر خودش جاي سر چيز همه ببينی دوباره را او مطمئنم.  گويم نمی چيزي

 ."... داري دوستش تو که دانم می هم طور

 ... دارم دوستت وجود تمام با گفتم که تو به.  دارم دوست را تو من!ايلين نه خدا به!نه -

 ."بشنوم خواهم نمی":گفت و گذاشت گوشهايش روي دست ايلين

 اوردي سرم بر چه ميدانی... بايد.  بشنوي بايد":گفت.  بکند گوش کرد وادارش و کشيد را دستهايش تماسال با متين

 ." بياوري زبان بر ترسی می فقط.  داري دوستم هم تو که دانی می.  کر نه بودي کور نه.  دانی می ؟حتما

 .گرفت فاصله او از و کشيد بيرون دستانش ميان از را خود ايلين

 .شدم بيزار هم مردها از الحا و بيزارم ازدواج از که دانستی می تو...تو.  ندارم ديگر الحا.  ندارم دوستت -

 .بودي متنفر جمشيد از تو!  ايلين کن بس -

 و ببندد شما به سودي،دل مثل بيچاره زن يک دهيد می اجازه خودتان به که شماها از.  ايد می بدم مردها همه از! نه -

 .اندازيد می راه عاشقی و عشق خودتان براي غيابش در

 ؟ دارم دوستش گفتم سودابه به کی من.  نباش انصاف بی خدا به را تو آيلين!من؟ -

 . دادي نشان ی؛امانگفت -

 کی؟ -

 . گذراندي می ما با را ات هفته آخر و اول وقتی.  زدي می را لعنتی اپارتمان آن در شب و صبح خدا روز هر وقتی -

 !کی؟. بردي می بيرون را او بيگاه و گاه وقتی
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 ! بود تو براي... نبود سودابه براي.  کنی می اشتباه خدا به.  کنی می اشتباه آيلين -

 دانستم می.  زديد می حرف چطور جمشيد از که ،شنيدم بود ه امد تالدنب سودابه و بودي شده زخمی که روزي نهما

  و ،وقت شب و صبح.  شدم کشيده انجا.  نبود خودم دست خدا خداوندي به ؛اما هستی جمشيد زن حتی و نامزد الاحتما

  

  

 تو.  بگويد برايم تو از خواستم می کن ،باور خواستم می را او هک نبود اين خاطر ،به گشتم می سودابه با اگر.  وقت بی

 .بخواهم او از بودم مجبور. زدي نمی حرف خودت درباره وقت هيچ

 شما ديدن چشم که ؟سودي بشود دلگرم ؟بگذاري بيندازي روز اين به را او خودت دل خاطر به بودي مجبور -

 .ندارد را مردها

 . کند می فکر طور اين او دانستم نمی من -

 و قالاخ تمام از تو.  گذرد می چه او دل در دانی می سودي و من خود از بهتر حتی تو!دانستی؟ نمی!دانستی؟ نمی -

 تو با... تو با گذارد نمی مردي هيچ به سگ محل که دختري نکردي فکر چطور.  بودي خبر با او روحيات

 ...،بيرون کار ،محل خانه در.  بودي همراهش راست و چپ ؟تو کند می ،تفريح ايد می بيرون خندد ،می زند می حرف

 .... لندن در حتی

 با حق":گفت.  باشد ارام صدايش کرد سعی. داد بيرون و کشيد عميقی نفس.  زد موهايش در چنگ فگیالک با متين

 من براي سودابه.ودبش خواستم نمی طور اين من آيلين ولی.  نکردم انتخاب را درست راه.  کردم اشتباه من.  توست

 قدر اين ام درباره دانستم نمی.  شوم می دور دارم تو به نزديکی جاي به دانستم نمی! نيلوفر بود؛مثل پيمان مثل يکی

 ازارم طور اين فقط. کنم جبران خواهی می تو که طور هر حاضرم.  گويم می تو به دارم الحا ولی...  کند می فکر جدي

 ."بگويم؟ چطور.  دارم دوستت خدا به.  نده

 و خواستند می ؟چه خود با دند بو کرده چه.  کرد می بيشتر را اشکهايش و سوزاند می را دلش متين ملتمسانه نگاه

 زده زل دو ان به نگرانی و کنجکاوي با که افتاد جوانی شوهر و زن به نگاهش تازه و برگرداند رو او ؟از بود شده چه

 زده فرياد دو هر.  نيست ،اختصاصی اند کرده پيدا هعم خلوتی گوشه و نيست هخان در بود کرده فراموش.  بودند
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 ،گريه ها داده دست از عزيز چون ها غريبه برابر ،در ساخت می پنهان نزديکانش از را اش گريه حتی که او و بودند

 ."چرا؟ خدايا":گفت اسمان به رو را؟ خودش... را؟ متين...بود؟ نداده دست از مگر.  بود داده سر

 ."!که گفتم اند، خارجی": گفت زن به مرد که شنيد

 يادم کاش اي.  ام بوده ايران از دور گرچه. شدم بزرگ ايرانی.  ام ايرانی.  نيستم خارجی نه": بزند فرياد خواست می

 .".... داشت نگه را نمک و نان حرمت بايد بودند نگفته کاش اي.  باشم دان قدر بايد که بودند نداده

 او سوي به و برداشت نيمکت روي از را او کيف ديگري مالک بی که بود برده پی خود موقعيت به تازه هم متين ياگو

 ."برويم":گفت اهسته و گرفت را بازويش.  امد

 به سر اعتراض بود؟بدون شکسته را متين چرا؟او. ندارد را گذشته بتالص ديگر متين که کرد می حس. کرد نگاهش

 .رفت مراهشه و انداخت زير

 کرد باز را ماشين در متين.  بودند شده کبود يش ناخنها و لبها نشستو جانش به سرما و شست سرد اب با را صورتش

 می. رفت می پايين و ال با گلويش در بغض هنوز.  داد دستش به را چاي ليوان برگشت وقتی و رفت. نشست او و

 فقط پس.  داد می دست از اختيار هم بار اين و ريخت می فرو کهايشاش حتما.  کند نگاه را او و برگرداند سر ترسيد

 ."؟ کنم روشن را ماشين بخاري خواهی می": پرسيد که شکست را سکوت متين صداي.  دوخت چشم چاي ليوان به

 می ايلين چشمان در اشک که زد می موج صدايش در وضوح به رنجی ؛ولی بود گرم و مهربان هم هنوز صدايش

 را ان.  کرد می گرمش ؛اما زد می را دل که قدر ان.  بود شيرين.  نوشيد چايش از اي جرعه و داد تکان سر . نشاند

 .  کرد حرکت سويش به متين دست شد متوجه که بود مانده خيره انتها بی به.  باشد حاکم سکوت گذاشت و نوشيد

  

  

 کنی تمامش خواهی نمی":گفت که شنيد را او ارام مهزمز.  ماند هوا در او دس.  کشيد طرف ان را خودش اختيار بی

 ."؟

 . بشود تمام بخواهد الحا که بود نشده شروع -

 . نبود اش مادر زبان به تکلم به قادر هنوز
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 ...که کنی باور خواهی نمی چرا -

 ." دانی می خوب خودت.  ندارم عاشقی و عشق به اعتقادي":گفت سردي لحن با و دويد حرفش وسط ايلين

 . خواهم می و دارم قبول هم عشق بدون را تو من ولی گويی، می دروغ دانم می اينکه با -

 . ندارم هم ازدواج به اعتقادي -

 معتقد. و کنی باغور را عشقم که کنم می صبر قدر ان.  است زياد صبرم که ام گفته تو به هم من":گفت نرمی به متين

 ."شوي ازدواج به

 ." کنم نمی است عزيز برايم خواهرم مثل که کسی به خيانت":گفت و انداخت او به را متگرشالم و سخت نگاه

 ."است نبوده چيزي سودابه و من بين.  بردار دست عزيزم":گفت.  شد فهالک باز و رفت هم در متين اخمهاي

 . دارد دوستت او ولی -

 ....است خودش مشکل -

 پايش روي دوباره و شود بلند تا کنی کمکش بايد پس ، ودش بيدار خواب از کردي کمکش اگر.  توست مشکل نه -

 .باستد

 چطوري؟ -

 .... تو به را عشقش تا کن صرف او براي را صبرت.  او پيش برگرد -

 رضاي محض!کن بس":گفت که شد خراب سرش بر متين خشمگين فرياد صداي مدت اين تمام در بار اولين براي

 اي نگرفته عبرت درس اي کشيده ديگران خاطر به که عذابی و زجر همه اين زا هنوز.  بينداز کار به را عقلت خدا

 حماقت عين.  نيست گذشتگی خود از و فداکاري اين کن ؟باور فداکاري ؟بازهم ديگر يکی هم ؟باز ديگران هم ؟باز

 ...است

 ؟اره؟حرف گيري می من از را سودابه به محبت انتقام داري نکند داري منظوري چه بازيها ديوانه اين از دانم نمی

 ."اره؟!بزن

 .است مرهم يک الدنب که سودابه به و عشقی الدنب که تو به.  کنم می کمکت بگيرم انتقام خواهم نمی!نه!دادنزن -

 و اميد تمام داري؟او ذهنت در چه او و من درباره تو بداند ،اگر ايد می سودابه سر يیالب چه کنی فکر خواهی نمی چرا
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 ! تو خاطر به ،فقط دهد می روحش به کشيدن نفس و بودن اجازه.  زند می پيوند تو به اردد را ارزويش

 او و بروم نيست بپذيرم؟بهتر را تو من داري انتظار وقت ان.  تو خاطر به هم باز.  کند زندگی و بماند زنده خواهد می

 د؟ندار من هرزگی و خيانت اين به بيشتري شرف بکشم؟اين خودم دستهاي با را

 کنی؟ می بزرگ اينقدر را مسئله اين داري چرا!نيست خيانت اين!بفهم ايلين -

 در سودابه بگذار و ،برگرد داري عشق ادعاي خيلی اگر هم تو.  دانم می خيانت را ان من ؛اما نباشد شايد تو نظر از -

 . کنی فراموشم توانی می او با خدا به.  بدهد حيات حق خودش به تو کنار

  

  

 براي توانی نمی تو.  ماند ،خواهم بمانم منتظر عمرم اخر تا شده اگر حتی!هرگز":گفت و فشرد هم روي دندان متين

 ."توانی نمی ديگر.  بگيري ناديده را من هميشه

 نکنم ازدواج که خورد خواهم قسم شده اگر حتی.  کنم می حتما را کار اين و توانم می.  گيرم می ناديده -

 گردم نمی بر سودابه پيش کنم؛اما می تکرار را تو قسم هم من صورت ان در خوب -

 .کنم می خواهش -

 . بکند خطور مغزت به نگذار حتی.  نزن هم را حرفش -

 .متين -

 .گفتم که همان -

 همان اين. بود خواب چيز همه بود؟حتما روزي چه امروز.  بود نديده لجباز و سخت سر حد اين تا را او گاه هيچ -

 کرئد می تکرار خود به.  بود گشته سر و ؟عصبانی سائيد می زمين بر ،پيشانی اش خواسته هر برابر در که ودب متينی

 می که افتاد سودابه حرف ياد به. گشت خواهد باز عادي الرو به زندگی فردا از.  بود خواهد طور اين امروز فقط

 هستند تنوع و عادت بنده هم ،باز هستی تو شان یزندگ زن اخرين و اولين که بخورند قسم هم قدر هر مردها":گفت

 ،مطمئن کنی می اي معامله چنين سودابه و خودت با بدانم اگر":گفت خونسردي با! شوند می عاشق دوباره!زنها مثل. 

 اگر حتی.  کرد خواهم ازدواج جا همين بگيرد قرار راهم سر که کسی اولين با.  اي کاشته دلم در نفرت تخم باش
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 ."!شيدجم شده

 به و شد برجسته گردنش رگهاي.  نشاند تنش بر عرق که کشيد زبانه چنان ان تحقير و حسد اتش متين چشمان از

 باشد متين مرد اين شد نمی باورش.  بود شده سرخ خشم از اش پيشانی. ،ديد تپيد می گردنش در که را نبضی خوبی

 ."...زدي هم به را حسادتش ديگ کردي اشتباه":گفت خود به فاصله الب. 

 را چيز ،همه است زده دست تو به کسی بدانم اينکه محض به خوري می قسم":گفت.  لرزيد می خشم از متين صداي

 ."بکشد را خودش خواهد می... بماند زنده خواهد می.  بگويم سودابه به

 ."باشی انگيز نفرت اينقدر توانی نمی.  کنی نمی را کار اين تو":گفت زده وحشت

 و بده خرج به شجاعت يا. توست دست چيز همه.  داري دوست طور اين خودت":گفت و نشست لبش بر او دپوزخن

 ."بياوري دست به را شجاعت که کنم می صبر قدر ان يا...بياور زبان به را ات واقعی احساس

 ."بچشد را واقعی یزندگ مزه سودابه بگذار.  نباش بيرحم خدا به را تو گمتين:گفت و شد دامنش به دست ملتمسانه

 کن انتخاب را يکی سودابه و من بين -

 که است؟عشقی اين عاشقی؟عشق عاشقی؟واقعا ؟تو دهی می عذابم چرا. توانم نمی خدا به.  توانم نمی متين -

 ...کنم می خواهش.  کنم شک تو به نگذار!متين متنفرم عشقت کنی؟از می را ادعايش

 خوبی ،به برگشت سويش به وقتی! کردي نمی معاوضه سودابه با مرا اينطور نه اگر!داري شک تو!؟ کنی شک تازه -

 را من":وگفت گرفت دستانش ميان را سرش. کرد ويرانش نگاهش مخمل.  ،ديد بود نشسته چشمش در که را اشکی

 ."! ببر ام خانه به

 سر. نتوانست ؛اما برود بنددوب را در خواست می. شد پياده ماشين از.  بود رسيده راه از شب و کرده غروب آفتاب

 ." حافظ خدا.  بشنوم خوب خبرهاي اميدوارم. باشی داشته خوبی سفر":گفت و کرد خم

 ." دارم دوستت من":گفت و زد رويش به غمگين لبخند يک فقط متين

  

  

 صداي ،هنوز بست هم را حياط در اينکه وجود با.  فشرد را خانه زنگ و بست را مبيل اتو در.  نشد منتظر ديگر ايلين
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 اتاق پنجره از.  دويد ال با را ها پله توجه بی. شد خانه وارد لرزان و بلند هاي قدم با. بود نشنيده را او ماشين حرکت

 . لرزيد می وجودش پاي تا سر که يالح در.  نشست ماال قديمی تخت روي...  بود رفته.  کرد نگاه را بيرون ماال

 :گفت بی بی. داد را جوابش و ايستاد ها پله يالبا.  خواند می را او که شنيد نپايي طبقه از را بی بی صداي

 ."خوري؟ می چاي کنميا گرم برايت ،ايلين،غذا ننه"

 ."بخوابم خواهم می. ام خسته بی بی کدام هيچ":گفت خستگی با

 . برويد انجا هم شما منتظرند اقا و ؟خانم رويد نمی تان دايی خانه مگر پس -

 . کند می درد سرم.  بخوابم خواهم می بی بی که گفتم -

 .گريست دل ته از و برد فرو شالب در سر.  انداخت تختش روي و دراورد را لباسهايش.  گذاشت قدم خودش اتاق به

 . سودابه براي... خودش براي... متين براي.  بود داده دست از که چيزهايی همه براي

* * * 

 در جايگاهی چه و بوده ارزشمند برايش چقدر متين فهميد او که بود زمان ان تازه و رفت ايران از شب همان متين

 از که اي نامه.  رسيد دستش به سودابه سفارشی نامه که بود ان از بعد هفته دو.  بود داده اختصاص خود به قلبش

 را خود پيش روز چند از متين بود نوشته برايش تمام شادي با سودابه.  داد دوباره زندگی اجازه او به سودابه جهت

 دل و خشم بر نتوانست گرفت؛اما ارام دلش. است شده کار به مشغول انجا بيمارستان در و کرده منتقل لندن به

 از قلبش ته در چيزي ؛اما داد خواهد گوش او حرف به هم بار اين متين دانست می.  کند غلبه متين از اش آزردگی

 تابی بی و گرفت می را او بهانه دلش.  نداشت خوراک و خواب ديگر... کشيد می ادفري و خروشيد می او اطاعت اين

 اين تمام در که احساسی درک و شناخت يا است کرده بيخود خود از را او چنين متين اعتراف دانست نمی.  کرد می

 که کرد نفرين را دشخو است؟بارها گذشته می کنارش از توجه بی او ،ولی دوانده ريشه قلبش در او به نسبت مدت

 بود؛اما توانش از خارج او دادن دست از.  بفرستد سودابه پيش و انگليس به را او راحتی اين به است توانسته چطور

 الخي و خواب چيزها اين همه.  ام شده ديوانه من! متين خود خاطر به! سودي خاطر به":داد می دلداري خود به بار هر

 من قهالع... دارم دوستش هم من که کنم می تلقين خودم به و ام شده خبر با او احساس از تازه اينکه خاطر به. است

 عشق ،يک همسر يک عنوان به توانم نمی را متين من. است دوستی و محبت سر از. است عادت خاطر به صرفا او به
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 به من!،نه سودابه بدهم،اما مهادا زندگی به قادرم هم او دوستانه محبت با من.  ندارم ان به اعتقادي چون.  بپذيرم

 زندگی در را مردي هيچ پاي خواهم نمی. بشوم احساسات درگير خواهم نمی چون.  کنم می قناعت اش دوستی همان

 ترجيح عشق بر را وابستگی جمشيد مثل يکی دارند؛ولی عشق ادعاي همه.  هستند همديگر مثل انها همه.  کنم باز ام

 مثل.  کند می فراموشم هم او... نه.  شود می رد ديگران جنازه روي از خود دل اقناع براي متين چون يکی و دهد می

 ."! استقامت و دلدادگی همه ان با جمشيد

  

  

 کارمی دانشجويانش براي وجود تمام با. کرد دانشگاهی کارهاي درگير را خود دوباره تفکرات اين از گريز براي

 .کرد

 مردم خستگی و خيابانها شلوغی هنگام به آفتاب غروب نزديک عصرها و شد می خارج خانه از پدرش همراه صبحها

 به و کند پيدا را شام خوردن فرصت فقط شبها که کرد می خسته انقدر دانشگاه در را خودش. گشت می بر خانه به

 اگر که کرد می رشک را خدا. کند مقابله متين روي تمرکز براي افکارش با خواست می وجود تمام با.  برود رختخواب

 چنان ان و کند پنهان خود دل در را همه بتواند که است داده او به هم را توان اين ،حداقل ايد او سر بر اتفاقها اين

 که بود چيزي اين.  نبود ثير تا بی ميان در هم خودش ذاتی ارامش.  نشود تشالمشک متوجه کسی که کند زندگی

 درک وجودش تمام با را ساختن و سوختن بايد.کند تحمل بتواند تا نمود می ينتلق خود به بايد و بود خواسته خودش

 . داشت احتياج بسيار ان به پس اين از.  گرفت می خو ان وبا کرد می

 از دست جمشيد که بود مطمئن پيش از بيش ديگر الحا.  بود شده روحش ديگر ،سوهان خود توجهی بی با جمشيد

 .است امده ،کنار اند نشده ساخته مشترک زناشويی زندگی براي انها که حقيقت اين وبا کشيده قديمش شهايالت

 که گرديد متوجه شد،ايلين خبر با جمشيد خانواده و او بين امده پيش مسئله از اقاجون طريق از نيز مادرش وقتی

 و نگاه در که یهراس با ملوک. است ندانسته جايز را سکوت ديگر او که اند شده بسته پدرش روي به درها همه

 ان. کند تعريف را اش خانواده و جمشيد با خودش روابط جزئيات همه تا کرد بود،وادارش نمايان خوبی به رفتارش

 مثل. شد متنفر او از گذشته از بيش که کرد تحمل جمشيد خاطر به را فشاري و زجر چنان بار چندمين ،براي نيز روز
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 . است گذرانده سر از چيزها چه و کرده چه که شود می متوجه و پرد می سرش از خواب مستی کم کم که بود کسی

 با است؛انهم ديگران خواسته به رسيدن براي شالت در که سمجی احمق.  بخواند احمق را او که داد می حق متين به

 پيش دتهام که طور همان. است شده مشتبه محقق امري و وظيفه يک عنوان به فداکاري اين که جاي.  خود کردن فدا

 چيزي تا کرد می کنترل را خود شدت به آبروريزيبود،گرچه از ترس فقط مادرش لعمل ا عکس داشت را ش انتظار

 زير به سر.  شد شرمنده انها هاي چهره ديدن نشست،از اي گوشه و شد او اتاق وارد هم اقاجون وقتی.  ندهد بروز

 ملوک. داشت را انتظارش او که نبود آورد،چيزي زبان به مادرش که میالک.  بود میالک شنيدن ومنتظر نشسته

 ."است کرده صحبت و گرفته تماس جمشيد با اقاجونت ديروز":گفت

 تو با خواهد می و دارد دوست هنوز را تو گفته جمشيد":داد ادامه او.  نگريست مادرش به و کرد بلند سر متعجب

 ."...کند ازدواج

 براي داشتند طور آن مادرش و پدر وقتی بخندد توانست می چطور.  نديدنخ بود،اما گرفته خندهاش.  زد خشکش

 ."زدم می حدس":کرد زمزمه لب زير اختيار بی کردند؟ می التق او زندگی حفظ

 کنند شروع را مشترک زندگی خواهند می نفر دو وقتی الاص.  آيد می پيش مردي و زن بين دعوا م دختر ببين -

 .است طبيعی دعواها طور اين.  بيايد دستشان ديگرهم قالاخ کشد می طول ،مدتی

 و است مهربانی آدم چقدر او دانم می.  شديم بزرگ هم با بچگی از جمشيد و من مامان":گفت و انداخت زير به سر

 انجا در گذاشت راحت الخي با جون اقا که بود او حمايت خاطر به.  نداشتم را موفقعيت اين الحا من شايد نبود او اگر

 ان به تا ما... حرفها ان شنيدن و گفتن و دعوا ان از بعد اما... اما. هشتم اش خانواده اوو مديون عمر اخر تا من. مانمب

  کار چقدر دانم ،می جون ،اقا مان ما.  ببخشيد را من.  نه دعوا ،اما کرديم می بحث.  بوديم نکرده دعوا هم با روز

  

  

 اش زندگی از که بدهم را امکان اين جمشيد به خواستم می من.  کردند بورممج کنيد باور ؛ولی ام کرده اشتباهی

 ."...اما. باشد راضی

 عث با که بود نخواسته و خواست نمی هرگز او. بود شده زنده جانش در عذاب و گناه دهنده ازار حس دوباره
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 از که کاري هر اينکه نه مگر.  جمشيد خود حتی مادرش و پدر.  داشتند دوستش قدر ان که بشود کسانی ناراحتی

 .بود ريخته هم به چيز همه الحا ؟ولی بود داده ،انجام آمد می بر دستش

 . شود نمی که هم طوري اين دخترم اما -

 است،اما نگذاشته برگشتی راه هيچ ديگر جمشيد اينکه با":گفت.دانست می خوب را اين هم خودش. شد بله،نمی

 جواب و هستم بدي دختر من نکنيد فکر تا گويم می شما به را اين من. کنم قبول را او دوباره شما خاطر به حاضرم

 شما با است رسم که طور همان و بيايد ايران به اش خانواده با کند قبول جمشيد اگر.  دهم می طور اين را خوبيها

 قبول بايد برگردم؛اما سانگلي به بخواهيد شما اگر حاضرم حتی. کرد نخواهم لفتی مخا هيچ بار اين کند،من صحبت

 ." بپردازد را ان از قسمتی حداقل يا بدهد را من تعهد جريمه که کند

 کوتاه قدر اين چرا... بشنود را او پيشنهاد تا بود اينجا جمشيد اگر. گفت نمی چيزي کسی.  شد حاکم اتاق بر سکوتی

 حتی.  کند ثابت اش خانواده به بود جبورم بگذارد؟ولی کنار را لعنتی دين احساس اين توانست نمی ؟چرا آمد می

 می چطور.  کرد می خرد را او. کشت می را او واحساس غرور جمشيد. باشد گرفته را خودش تصميم الکام اگر

 و داد بيرون ارامی به را نفسش ساجدي اقاي. نشست نخواهد عقب بود مطمئن کند؟ولی زندگی او با خواست

 ."است خوبی ،مرد بخورد سنگ به جمشيد سر اگر":گفت

 به. کند قبول دامادش عنوان به تواند می را جمشيد هنوز او يعنی پدرش مالک اين.  طپيد می اش سينه در ايلين قلب

 اين عاقبت. است شده متنفر ازدواج از اندازه اين تا کند،وقتی فکر مشترک زندگی به تواند می چطور گفت خود

 . قالط مه شايد يا...بود ساختن و سوختن زندگی

 ."داري؟ دوست را او":پرسيد که بود اقاجون

 ،ولی کرد می قبول شود ريزي آبرو مانع خواستند می اگر دادو می اطمينان انها به دروغ به بايد چرا. نگفت هيچ ايلين

 دزديد وا از را نگاهش ؛اما کرد بلند سر.  بدهد جواب تا نمود وادارش و کرد صدايش اقاجون.  بگويد دروغ نبود زمال

 من اند کرده خرج من براي گويند می که پولهايی خاطر به نه حمايتش خاطر به آنهم.  هستم مديونش فقط":گفت. 

 می بهانه فقط عمو و هالخ.  کنيد باور.  آيند نمی انها جون اقا... کردم می کار خودم.  داشتم را شما پول.  بودم بورسيه

 خدا به.  نبود من تقصير...  دعوا با و باشم عروسشان توانم نمی من که ندکن راضی را جمشيد بتوانند که خواستند
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 انجا در باز را درسم و روم می ،همراهش بيايد جمشيد اگر.  کنم می بگوييد شما که کاري هر من.  نبود من تقصير

 ."بيايد اگر ولی.  دهم می ادامه

 کنی؟ زندگی او با خواهی می چطور نداري دوستش وقتی -

 .بکنم را کار اين شما خاطر به اضرمح -

 ؟متوجه بود انجا کی از. کرد می نگاهش غمگين و داده تکيه گاه در به که افتاد اهو به چشمش. شد سکوت باز

 به.  است آمده خواهرش سر يیالب چه بداند که بود او حق اين خره البا.  نشد حت نارا بود؛اما نشده حضورش

  چيزي زندگی":گفت جايش از خاستن بر ضمن جون اقا. برود السو زير هم او هآيند بود ممکن که جايی خصوص

  

  

 روحی واسايش ارامش احساس تا. بدهی ادامه بعد و کنی شروع را آن بخواهی دين اداي خاطر به فقط که نيست

 ."مادر شد نخواهد زندگی،زندگی باشی نداشته

 بود نشسته که جا همهن تختش روي.  کردند ترک را اتاقشبود، شان چهره بر هنوز که نگرانی با مادرش و پدر

 اهو.  شود ريخته اشکی هيچ نگذارد ديگر و کند فراموش را بغضش کرد سعی. گذاشت هم روي چشم و کشيد ،دراز

 که آدمی چنين با توانی کنی؟می زندگی نداري دوستش که کسی با خواهی می واقعا":پرسيد و شکست را سکوت

 ."کنی؟ زندگی کردي را تعريفش

 ." دهم می قول.  کرد نخواهد کاري چنين. ايد نمی او":گفت کند باز چشم اينکه بدون

 بگذاري تنهايم شود می":کرد زمزمه. گرفت قرار فشار تحت پيش از بيش اهو حضور سنگينی ،از بعد کردو مکثی

 ."؟

 ."ببخشيد.  آره":گفت دستپاچه اهو

 کسی به نيازي مواقعی چنين در ديگران فالخ بر. نداشت شناخت می اهو که نیدخترا و زنان به شباهتی هيچ ايلين

 می جا ترش بزرگ خواهر صراحت از گاهی.  شود آرامشش عث با که بزند حرفی ،يا بدهد اش دلداري تا نداشت

 .است ادتع روي از ،بلکه اکراه و خشم روي از نه يش عملهاال عکس و ها رفتار طور اين که بود مطمئن خورد؛اما
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 .خواست نمی گاه بودتکيه کرده عادت خودش پاهاي روي ايستادن به که بود دختري ايلين.  هالس چهارده عادتی

* * * 

 بکشد يش کارها از دست تواند نمی و است سرششلوغ الفع اينکه بهانه به و گرفت تماس جمشيد تا کشيد طول مدتی

 که شد متوجه مادرش و پدر گرفته چهره گفت،از ايلين به را مطلب اين ملوک وقتی. داد او خانواده به پهلو دو جوابی

 مانده حرفشان سر عمو و هالخ. است بهانه کار": کرد زمزمه ايلين.  اند ه فهميد را جمشيد مالک پشت منظور هم انها

 ؛ولی جون اقا خشيدبب را من.  کند راضی را انها تا اورد می دست به فرصتی کند می فکر بهانه اين به جمشيد و اند

 جمشيد که ببينيد هم شما تا دادم فرصت او به دوباره شما مقابل در من.  نخواهيد چيزي من از ديگر کنم می خواهش

 رضايت کند خواهش شما ،از است زده که حرفی خاطر به اقل حد بودم اميدوار.  بگيرد تصميم تنهايی به تواند نمی

 ."...؛ولی بيايد اش خانواده بون بدهد

 گذاشتن کنار براي خود تصميم بر پيش از تر خورده سر ايلين. کشيد عقب الکام را ،خودش کرد که کاري با جمشيد

 که وضعيتی از نگرانی. نبودند مطرح اش خانواده فقط کاش اي. نبود اميدي هيچ جاي ديگر. گذاشت صحه جمشيد

 اين به اميد نوعی به ميکرد احساس. باشند داشته را شانتظار مادرش و پدر که نبود چيزي گرفت، قرار آن در آيلين

 ميان در جمشيد نقش کردن بازي طاقت او اما. باشد کارهايش گرفتار واقعا جمشيد او، گفته فالبرخ شايد که دارند

 به قلبش امروز به تا اگرر. گفت را مطلب اين هم آنها به. ديگر مرد هيچ نه و جمشيد نه ديگر. نداشت را اقوامش

 طور همان. بدهد ادامه وضع اين به تواند می هم پس اين از است، شده سکوت به مجبور يا نتپيده مردي هيچ خاطر

 را خودش که مردي. برد السو زير را عشق هم متين برد، بين از ديگر مردان به نسبت را اعتمادش جمشيد که

 .سوخت دلش کرد، می نگاه ذشتهگ به که منصفانه. بود حقيقتا. بود و... کرد معرفی هالو و عاشق

  

  

 و گاه پرسشهاي با که زمانی. کرد وارد بعد ماه يک اقوامش، اذهان در آمده وجود به توهم پيکر به را ضربه اولين

 تحقير تشانالسوا با را او عمدا حسادت و موذيگري با که زمانی پرسيدند؛ می جمشيد درباره او از دهنده آزار و بيگاه

 مادرش و پدر. زد نمی حرفی دو آن نگرفته صورت ازدواج شکست از کس هيچ. افزودند می رنجش رب و کردند می
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 از. بود شده خسته. کند تمام را کا خواست می. نداشت فرقی براي ولی افتد؛ می اتفاقی چه که دانستند می خوب

 و زبانی شيرين با عمويش زن قتیو. آرامش روز يک از دريغ اما برسد؛ آرامش به ايران در تا بود گريخته انگليس

 به نگاهی با ،"کنی؟ می تن به عروسی رخت کی اهلل شاء ان خودت پس بشوي، هالخ مانده کم! آيلين": گفت شيطنت

 ."دارد؟ شدنم هالخ به ارتباطی چه من شدن عروس": گفت و آورد لب بر مصنوعی لبخندي مادرش،

 نمی چرا سوخته پسر جمشيد اين. بخوريم جدا را کدام هر یشيرين خواهيم می آخر": گفت و خنديد عمويش زن

 ."کند؟ می جگرمان به خون و آيد

 مادر. بود شنيده اطرافيان و مادرش از بارها و بارها مدت اين طول در که حرفی. کرد تلخی خنده اش هالخ حالاصط از

 جمشيد ماجراي مگر داري؟ جمشيد به کار چه عمو زن": گفت او اما نگذارد؛ محلش که کرد اشاره ابرو و چشم با

 ."است؟ نشده تمام شما بين

 ."ماجرايی؟ چه": پرسيد متعجب عمويش زن. کرد نگاهش شيطنت با باز آهو و گزيد لب ملوک

 ."دادم؟ "نه" را جمشيد خواستگاري جواب اينکه": گفت آرامش با و انداخت پا روي پا

 .زد ستشد روي و شد گرد چطور بيچاره زن چشمان که ديد

 ."نبود؟ نامزدت جمشيد مگر آيلين؟ گويی می چه! خدا واي -

 او به رد جواب هم من. پيش الس سه دو از. است بوده من خواستگار جمشيد. کنيد می فکر شما که طور آن نه - -

 جمشيد فانهمتاس. بود اينجا هم کارم محل. کردم می زندگی ام خانواده پيش و گشتم می بر ايران به بايد چون دادم؛

 .شد کنسل ماجرا اين خود به خود همين براي. بياندازد خطر به ايران به آمدن با تواند نمی را اش شغلی موقعيت

 کاري توانی نمی خودسر! است ايران اينجا مادر": گفت ودال غضب و کرد برخورد او با شدت به پدرش شب آن

 می برزن و کوي هر سر را ات رسوايی کوس فردا از. ستیه زبانها سر کافی اندازه به هم نالا همين تو. بکنی

 ."...زنند

 ."!هردنبيل پسره. جمشيد کند لعنتت خدا": بود غريده لب زير بعد

 به بدهيم؟ ادامه را بازي اين بايد کی تا آقاجون اما": گفت بشود، آخرش حرفهاي از پدرش منظور متوجه اينکه بدون

 با توانم نمی ديگر. ام خسته من. هستم ناراحت جمشيد و دعوا آن ماجراي از که شماست خاطر به فقط قسم خدا
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 کند؟ اداره را زندگی يک تواند می چطور بگيرد، تصميم خودش براي تنهايی به تواند نمی که آدمی. کنم سر جمشيد

 که دارند ارانتظ من از همه نزنيد حرفی شما که زمانی تا. بدانيد شده تمام را جمشيد ماجراي کنم می خواهش

 کسی بينم می الحا که ام داده آدمی به ازدواج قول. ام نکرده اشتباهی که من آقاجون. باشم جمشيد کارهاي جوابگوي

 ."ندارم؟ گرد عقب حق. کند اداره را زندگی بتواند که نيست

 .ببري را خودت آبروي که طور اين نه اما چرا؛ -

 جمشيد درباره کسی ديگر که. بکنيد کاري شما کنم می خواهش ولی. مزن نمی حرفی هيچ من بعد به اين از باشد -

 .نيست آرامش از خبري امروز تا اما کنم؛ زندگی راحت تا آمدم ايران به زود من اقاجون. نزند حرف

 .برگشت اتاقش به آيلين و نگفت چيزي ديگر کسی

  

  

 چهاردهم فصل پايان

 گوشش به داشت وجود که شايعاتی بيگاه و گاه هنوز اما.باخت می رنگ داشت کم کم شان خانه در جمشيد صحبت

 اين بداند کسی گذاشت نمی. خنديد می هميشه اما.شد می راست تنش بر مو آنها از برخی شنيدن از و رسيد می

 ايران در که کسانی طريق از نيست ايران در اينکه وجود با سونا که بود مطمئن.آورند می سرش يیالب چه ها حرف

 و شده اخراج انگليس از سياسی هاي يتالفع خاطر به اند گفته سرش پشت که شنيد قتی و. نشيند نمی بيکار رددا

 مدرک نداشتن وجود با را او کشور داخلی هاي برنامه از حمايتش و سياسی يتالفع خاطر به فقط هم ايران دانشگاه

 سر بر نکردن بحث و خنديدن نبودجز اي ارهچ ولی.گشت مبدل يقين به هايش حدس تمام است کرده قبول دکتري

 کارهاي به توانست می نداشت تدريس اگر حتی. کند پر را وقتش توانست می کافی ي اندازه به دانشگاه. آنها

 همکاري به چنان هم نيز ايران از داد می او به را امکان اين اينترنت و ارتباطی امکانات گستردگی. برسد عاتیالمط

 جذبه پر استاد يک عنوان به را او کم کم نيز دانشجويانش.بدهد ادامه انگليس در تحقيقاتی سساتمو با خودش هاي

 را شان تک تک نام بود شده باعث آنها با اش دوستانه ي رابطه.بودند پذيرفته داشتنی دوست و قالاخ خوش اما

 زيبايی به که هايی شعر مهمتر همه از و شد می ديده استادها ميان در ندرت به آهو ي گفته به که چيزي. بداند
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 ي قهالع تا بودند داده هم دست به دست همه و همه. نمود می تزريق ذهنها در را هايش دانسته و کرد می دکلمه

 گذر متوجه حتی او و شد می نزديک ترم پايان به راحتی به بداند اينکه بدون.کنند بيشتر او به نسبت را دانشجويان

 الکام ها بچه نمرات.بود اش خانه در امتحانی هاي برگه با او و شده شروع ماه تير آمد خود هب وقتی. شد نمی زمان

 که بود ماه تير بيستم. بود گذاشته سر پشت را اي عادهال فوق ي تجربه تدريس ترم اولين عنوان به. بود کننده راضی

 ي برنامه که دادند خبر آنها.شنيد مستقيم ار دو آن صداي ماه سه از بعد او و گرفتند تماس او با نيلوفر و پيمان

 را عروسيشان جشن به آنها دعوت است حاضر اگر کرد پيشنهاد پيمان. اند کرده تنظيم شهريور براي را ازدواجشان

 ي همه تا برگردد آنجا است کافی دانست می اما برود داشت دوست. بفرستد نامه دعوت برايش الحا از کند قبول

 شب ندرت به او و رفته متين که بود ماه سه. ترسيد می خودش از. ترسيد می متين از. شود ويران است ساخته آنچه

 هم سودابه ديدن ديگر الحا. سودابه و... بود او ديدار ي تشنه و دلتنگ شدت به. بود گذرانده يادش بدون را روزي و

 در برايش سودابه که طور آن. فهميد می ينمت حتما چون.  بشود سودابه نزديک توانست نمی.بود متين ديدن گرو در

 مواقع.کرد می حل را تشالمشک. رفت می ديدنش به.داشت او با را قديم ي برنامه همان متين نوشت می ها نامه

 سودابه هاي نامه خط به خط از.ماند می آرام و بلعيد می فشار با را اينها ي همه.بود نديمش و دوست بهترين تنهايی

 ياد با الحا.بود کافی دادن ادامه براي همين.بود برگشته سودابه به دوباره زندگی شور.خواند می را رضايت و شادي

 کند رد را نيلوفر و پيمان پيشنهاد شد مجبور ؟ شود انگليس عازم دوباره توانست می چطور ها چيز اين ي همه آوري

 ي برنامه قبل از چون نبود ممکن دو آن طرف از مه اين. کنند سر ايران در را عسلشان ماه آنها بخواهد عوض در اما

 ي برنامه يافتن پايان از عالاط محض به ماال. يابد ادامه دوري بود مقدر اينکه مثل.  بودند ريخته را عسلشان ماه

 مدت توانستند نمی اميراشکان و جون آقا. کرد دعوت الشم به را خانواده ي همه خواهرش دو امتحانی و درسی

 تنها را همسرانشان خواستند نمی هم مادرش و بهار نتيجه در.  بمانند دور تهران در کارهايشان از زيادي

 خواهرش دو اينکه بر مشروط داد رضايت آنها با اي هفته يک تالتعطي گذراندن به سرخوردگی با ماال.بگذارند

  از بعد خصوص به.باشد دور رانته از مدتی براي خواست می خدا از آيلين. بمانند او پيش اي بهانه هيچ بدون
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 بگذرانند آبعلی در هم با را جمعه روز بود کرده پيشنهاد اميراشکان. افتاد اتفاق برايش تير آخر روزهاي که ماجرايی

 آمدن از بهمن آخر ي لحظه در درست اما.بروند آنها همراه بود قرار هم اش هالخ هاي بچه روژان و الشکي و بهمن.

 راي آن به و کرده الاستقب نيک پيک اين از که بود کسی اولين بهمن چون. کردند تعجب شدت به همه . داد انصراف

 و رفتند بهمن بدون را نيک پيک آنها الح هر به. داشت السو جاي موجهش عذر و دليل بدون نيامدن الحا.بود داده

 خانم بين او سر بر سختی دعواي که رسيد گوشش به آهو طريق از خبرها برگشتند وقتی اما. کردند يالخ را او جاي

 که احمق آدم:  که گفت حرص و خشم با برايش آهو.است افتاده اتفاق مادرش طور همين و بزرگش ي هالخ و جان

 اين گور از ها آتش اين ي همه زدم می حدس هم اول از من.هاست احمق اين از يکی مان هالخ.  ندارد دم و شاخ

 که بود انداخته راه را بلبشو اين هالخ.ريخت می برنامه ما با خرم و خوش داشت که بيچاره بهمن.شود می بلند هالخ

 . نشود تو نزديک بهمن

 ؟ چيست منظورت:  پرسيد سردرگم و متعجب

 و کشيد نمی تو از دست چطور بهمن دايی خان مهمانی در که بودي نشده متوجه: گفت و کرد نگاهش اي لحظه آهو

 ؟ کند باز را صحبت سر خواست می اي بهانه هر به

 .کردم فرار دستش از که بود همين براي.کند می جمشيد ي درباره هم تیالسوا که ديدم حتی.شدم متوجه اتفاقا چرا ـ

 .دارد سرش در تیالخيا ظاهرا بهمن ـ

 ؟ چه يعنی ـ

 او ي باخته رنگ ي يافهق تماشاي با نيز آهو. نيست آهو توضيح به نيازي. داد جواب خودش به خودش بهت با بعد

 صحبت مادرش با است گفته جان خانم به بهمن:  گفت ناراحتی با. است خوانده آخر تا را ماجرا آيلين خود که فهميد

 چون. کند قمار پسرش زندگی روي ندارد جرات گفته زبانش کردن طرف آن و طرف اين کلی از بعد هم هالخ.کند

 هستی ايران تو و زده هم به تو با را اش نامزدي جمشيد اگر!  نيست ايران هم آنجا.بودي نامزد جمشيد با الس سه تو

 ... که معلوم کجا از

 . بشنوم خواهم نمی ديگر.فهميدم را اش بقيه.است بس ـ

 که زنانی هاي نگاه مهمانيها در قدر اين چرا فهميد می تازه. بخواند آخر تا باز را اش بقيه خودش توانست می
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 کردن نابود بر وهالع جمشيد ؟ بود نشده آنها ترس متوجه الحا تا چطور.زند می دو دو شود می مالهمک او با پسرشان

 ؟ بود توانسته چطور. بود کرده اللگدم هم را اش آينده زندگی دادنش شکنجه و او زندگی از الس سه

 آن از بعد گرچه.بود منديارزش ي هديه وقايع کردن فراموش براي تهران از بودن دور هم باز وضعيتی چنين در

 کسانی تنها خواهرش دو آهو و ماال. نشود نزديک ها جوان از يک هيچ به شرايطی هيچ در که بماند يادش کرد سعی

 می خوشی به را روزها سه هر اش خانواده بازگشت از بعد.برسد آرامش به دوباره تا داشت نياز آنها به که بودند

 به آغوش طبيعت مادر. ببندد هايش ه ديد و ها شنيده به چشم و گوش گذشته ثلم کرد می سعی آيلين و گذراندند

 .بدهد آرامش او به تا بود کرده باز رويش

 باعث که کردند برپا تولدي جشن برايش ها دختر همراه به بابلسر در اش دايی ي خانواده ماه شهريور دوازدهم

 نگاه اگر گرچه.آوردند وجود به برايش را ماندنی ياد به شبی و بودند آمده تهران از هم اش خانواده. شد اش شادي

 نه اما کشيد پنهانی آهی کيکی روي بر شمع شش و بيست ديدن با ملوک. کرد می پيدا بهتري احساس نبود مادرش

  ياد به.کرد می حس را نيلوفر و سودابه يالخ جاي مدت تمام در. پدرش چشم از نه و ماند دور آيلين خود چشم از

  

  

 وقتی اما.کند کار ها بچه با وقت آخر تا خواست می و بود کرده فراموش را تولدش روز چطور گذشته الس آورد

 خانواده همراه بعد روز دو. خواندند مبارک تولدت برايش و گرفتند دم برايش ها بچه امدند شالدنب نيلوفر و سودابه

 هنگامی وقت آخر. بود گذاشته اتاقش در را آن. بود منتظرش او براي بسته يک با خانه در بی بی. برگشتند تهران به

 با.بيايد آنها ديدن براي خواست می پيش ساعتی از که اورد ياد به تازه ديد ميز روي را بسته و رفت اتاقش به که

 ديهه بود مطمئن.نشست لبش بر لبخندي سودابه آدرس ديدن با. لندن.بود انگليس از.رفت بسته سراغ به کنجکاوي

 جعبه داخل وسايل.گشود را آن خرهالبا داشت جعبه کردن باز ارام براي که دقتی با.است فرستاده برايش را تولدش

 دو همرا به محبوبش ي خواننده دو هاي دي سی جديدترين. برچسبش روي سودابه دستخط با کاست نوار دو شامل

 سراغ اول دانست نمی و بود شده زده هيجان. بود عکس سري يک طور همين و جداگانه بزرگ و کوچک ي بسته

 و هميشگی ي سليقه...فيروزه.افتاد فيروزه بند گردن يک به چشمش کرد باز را کوچک ي بسته.برود يک کدام
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 توانست نمی.آورد بند را نفسش ديگر اين.بود چرمی شيک پول کيف يک ديگر ي بسته اما.  سودابه محبوب سنگ

 شدت قلبش ضربان اختيار بی. بفرستد برايش گرانقيمتی ي هديه چنين ابهسود که بکند هم را فکرش حتی

 سورپريز اين در هم پيمان و نيلوفر شايد کرد فکر. باشد توانست نمی سودابه طرف از چيزها اين ي همه.گرفت

 تولدت”:  خواند را آن روي و برگرداند را کارت.نمود رد را حدسش کيف کنار کارت ديدن اما.اند داشته تالدخ

 “. دارم دوستت.  عزيزم مبارک

 اش درونی حس فهميد کرد تار را چشمانش اشک وقتی اما. بدهد نشان عملیال عکس هيچ نتوانست لحظه يک براي

 هايش اشک تا آورد فشار هايش چشم روي. داد تکان را وسرش خنديد.دهد می جواب هديه اين به خودکار طور به

 .نريزد

 ....؟ کردي کار چه متين ـ

 هاي عکس. برداشت را ها عکس ي ودسته کرد دراز دست.افتاد تخت روي عکس در متين خندان تصوير به نگاهش

 اين در او نگاه ولی.  بودند عادهال فوق داماد و عروس ميکرد فکر که طور همان درست. بود نيلوفر و پيمان عروسی

 خيره را او سفيد پاپيون و ساتن ي يقه با مشکی راگف. بود متين هاي عکس الدنب به بيابان در اي تشنه چون لحظه

 پيمان و نيلوفر بود گفته سودابه.نمود می بيدار را آيلين بغض نگاهش برق و خنديد می هايش چشم. بود کرده کننده

 .گرديد داخل کنجکاوي با آهو و شد باز آرام اي ضربه با اتاقش در.باشند مهمانی در ساقدوشان اند خواسته دو آن از

 . آيلين ـ

 شد می چطور.است ريخته اشک خواهرش که فهميد آهو اما کشيد چشمانش و صورت به دست سرعت به اينکه با

 خوب تالح:  پرسيد نگرانی با.است اتفاقی اش بينی و چشم سرخی کرد باور و ديد لبخند آن با را او محزون صورت

 ؟ شده چيزي ؟ است

 .است تولدم براي ها بچه هاي هديه...کردم باز را بسته.نه...نه ـ

 ؟ ببينم را آنها هم من توانم ؟می جدي ـ

 .بينم می را آنها دارم تازه هم خودم من. بتهال:  گفت و داد تکان را سرش
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 و برداشت را متين کارت ظرافت با آيلين.انداخت آن روي شده پخش وسايل کنار تخت ديگر سوي را خودش آهو

 رويش به را او کاري پنهان و داد نشان وسايل بررسی مشغول را خودش ظاهرا آهو.شتگذا اش پاتختی کشوي داخل

 .نياورد

 .باشد خوب خيلی بايد سودابه جيب وضعيت.است گوچی مارک!  خوشگلی کيف چه اوه ـ

 .است متين طرف از کيف ـ

 .شد شرمنده باز خود فکر از نديد او در تغييري هيچ وقتی اما انداخت نظري خواهرش به چشم ي گوشه از آهو

 ؟ هستند هايی عکس چه آنها ـ

 .است نيلوفر و پيمان عروسی ـ

 ؟ ببينم هم من ـ

 . بينداز اينها به نگاهی تو بينم می را بقيه تا. ام ديده را اينها بيا ـ

 موهاي طور همين و اش سرخابی دار رگه پيراهن.رسيد می نظر به شاداب اش چهره گرچه.بود شده غرال سودابه

 مقابل ي نقطه در درست.بود متين بازوي زير دستش.بود نموده گذشته از بيشتر را جذابيتش اش شده رنگ شرابی

 خاموش را آن که جوشيد می وجودش عمق در داشت حسادت باز.داشتند هم بازوي در دست که نيلوفر و پيمان

 با ديد می را او هميشه که طور همان آرام يا چهره با متين انفرادي عکس ديدن با و آورد البا را بعدي عکس. نمود

 به و شد دور آهو چشمی زير نگاه و تخت از.نمود تار را چشمانش دوباره اشک.آمد درد به قلبش مخملی نگاه همان

 کرد آرزو.نيست سودابه کار هم ها عکس فرستادن بود مطمئن.رفت ميزش پشت کاغذي الدستم برداشتن ي بهانه

 تحمل براي.گريست می حتما بايد که بود شرايطی از يکی هم اين.بگيرد آرام توانست نمی.ودب نيامده آهو کاش اي

 متين و سودابه:  گفت آهو.باشد منشش و مسلک فالخ اين اگر حتی. ريخت می اشک بايد آمده سرش به آنچه

 .اند شده خوشگل چقدر.اند رسيده خودشان به حسابی

 .هستند داماد و عروس ساقدوش:  گفت و کرد صاف را صدايش سربرگرداندن بدون

 ؟ کنند شروع را مشترکشان زندگی دارند تصميم کی خودشان پس ـ
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 .باشد زده حرفی کاست داخل هاي صحبت در شايد.اند نگفته من به چيزي که هنوز. دانم نمی ـ

 ؟ کاستها اين -

 .داشت زياد ها عادت اين از.است کرده پر را آنها سودي. آره ـ

 ؟ کنم امتحان را دي سی اين توانم ـمی

 .کن روشن را کامپيوتر بيا.  بتهال ـ

 او و رفت بعد دقيقه ده بنابراين.باشد تنها است مشتاق آيلين که بود شده متوجه.کرد اکتفا گذرا نگاه يک به فقط آهو

 بار يک شد می تر سنگين لحظه به لحظه روحش بر که فشاري با آيلين.گذاشت تنها بود رسيده برايش آنچه با را

 خود بر گريه از جلوگيري براي که فشاري از اش چانه هنوز که يالح در بعد و کرد مرور را ها عکس ي همه ديگر

 داخل را کاستها از يکی.کرد اکتفا عهالمط چراغ ماندن روشن به تنها و نمود خاموش را ها چراغ لرزيد می آورد می

 :پيچيد گوشش در سودابه صداي تا کشيد لطو اي لحظه.داد فشار را دکمه و گذاشت پخش

 که نفس ؟ است چطور ات گیالس وشش بيست الح.شدي هالس شش و بيست. مبارک تولدت. عزيزم يال مالس ـ

 ....؟ کردي يادم. باشی کرده من ياد کيک خوردن موقع اميدوارم ؟ نياوردي کم ها شمع کردن فوت براي

  

  

 کرده ياد را متين و او بود خورده که اي قطعه هر در. بود کرده يادش.خنديد و فشرد مشتش ميان را اش چانه آيلين

 حرف ي ادامه به و کشيد دراز تخت روي تاقباز ؟ بگيرد جشن را تولدش آنها حضور بدون ميتوانست چطور. بود

 . کردند اش همراهی کاست آخر تا ريختند می فرو دزدانه که هايی اشک با لبخندش. داد گوش او هاي

 براي.او براي اش دلتنگی از. بود گفته چيز همه از برايش. شنيد را سودابه صداي دوباره و گذاشت را دوم کاست

 تن تغيير از آيلين.شان همسايه پسر با.بود کرده ازدواج ماه مرداد خواهرش هالژ. شان خانه براي. اش خانواده

 خواست می دلش چقدر دانست می.سوخت او براي دلش.ريزد می اشک او که بزند حدس توانست می سودابه صداي

 به کم کم داريم. است خوش متين با روزگارم:  بود گفته ادامه در سودابه. باشد خواهرش پيش موقعيتی چنين در

 می گاز من”  تابلوي متين هنوز چون.است من واهی تالخيا فقط اين بخواهی را راستش اما. رسيم می جاهايی يک
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 متين نه گيرم می گاز که هستم من اين گويد می پانسيون در ام اتاقی هم دختر سينتيا. است هگرفت دست“ !  گيرم

 مانالح که بعد.گيريم می را هم ي پاچه سگ مثل و زنيم می قاط دويمان هر گاهی که فهمم می فقط. يال دانم نمی.

 هميشه مثل و شود می ظاهر انسيونپ جلوي متين. باشيم کرده قهر اينکه بدون بتهال. کنيم می آشتی شود می خوب

 ؟ يال گويد می راست“  برانی خودت از را من توانی نمی کارها اين با پس.است سپرده من به را تو آيلين”  گويد می

 يالخ او براي دقيقه چند ي اندازه کاست آخر خواسته متين!...  عزيزم ماهی تو چقدر ؟ اي سپرده او به را من تو

 دهم می متين به را گردنبندت و کاست تا دو.  نيست جا بيشتر جمله تا چند ي اندازه که زدم رفح قدر آن. نگهدارم

 خوش.  جمشيد الامث و جمشيد باباي گور.  باش خودت مراقب يال.کند پست برايت کاست آخر کردن پر از بعد تا

 ....... بوسمت می دور ه را از.  باش

 تا شد خيز نيم دستش روي اشک از خيس صورت با آيلين.بود يالخ رنوا.  بود شکسته حرفش آخر سودابه صداي

 .بود متين صداي. زد خشکش ديگر صداي شنيدن با اما کند قطع را پخش

 احساس وقت هر...خيلی. دارم دوستت هم هنوز. دارم دوستت بگويم خواهم می فقط. مبارک تولدت....عزيزم مالس ـ

 و بيست. هستم راضی هم همان به من.  بگير تماس من با شده تنگ يمبرا دلت هم سوزن سر يک ي اندازه کردي

 .دارم دوستت.است داده تو براي پيمان هم را ها عکس راستی آه!....  پيرزن مبارک ات گیالس شش

 ي اندازه به را سودابه وقتی کرد می بايد چه. داد و زد احساسش ي شيشه بر تلنگر پخش ي دکمه پريدن صداي

 عادت احساسی امنيت به عمري که او براي. يافت می وجودش از جزئی را متين و داشت دوست ماال و آهو و مادرش

 اسارت در را روحش. را درونش آنچه با ميتوانست چطور. بود داشتن دوست عشقش نهايت که او براي.  بود کرده

 مالظ و مهربان گفت می روز يک نمتي که بود چيزي همان اين. نبود داشتن دوست ديگر اين. بکند کاري داشت خود

 خاطر به عقلش. بود کرده اش بازيچه و آمده خودش. کند می بخواهد چه هر خودش و آيد می خودش. است

 در را عشق دو ميتوانست چطور... سرزنشش لحظه به لحظه احساس آن و بود نموده تشويقش بود گرفته که تصميمی

 که داشت مردي عشق به چشم جوان زنی دنيا سوي آن در. بکند بايد هچ دانست نمی وقتی ؟ باشد داشته خود کنار

 کشيدن نفس ي اجازه که باشد او ؟ باشد او ترازو اين شاهين بايد را چ. بود دوخته دنيا ي گوشه اين به را چشمانش

 نتواند متين لمث آدمی که داشت چه.  معمولی انسان يک ؟ بود که او مگر.  بدهد ديگر نفر دو به را بريدن نفس يا
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 پيش دست نه قفس در و اسير طور اين امروز تا ديد نيم را متين وقت هيچ کاش اي ؟ برگرداند سودابه سوي سر

  ديدن حسرت در الح همان در و بسوزد لرزانش وجود و سودابه الح به دلش.  زدن پس دل نه و باشد داشته بردن

  

  

 غمگين ديوار سوي آن که کسی از غافل. نشند کسی را هقش هق صداي تا کرد فرو شالب در سر. باشد او محبوب

 را خواهرش چون.  بيايد پيش کردنش آرام براي توانست نمی و کرد می گوش او هاي گريه آرام صداي به و نشسته

 شناخت می خوب

 پانزدهم فصل پايان

 او به که پيشنهادي با تبار کزيکیم امريکايی گروه مدير حداديان ماريا. داشت هايی برنامه جديد ترم شروع براي

 گرچه.  بودند کرده اضافه را اش درسی ساعتهاي تعداد. است راضی الکام او پيش ترم کاري برنامه از داد کرد،نشان

 همين و فرانسه ادبيات دانشجويان با را واحدي چند که همين اما. کند تدريس را تخصصی دروس هميشه نبود قرار

 ترم اواخر.  بود مضيقه در تخصصی کتابخانه نظر از انگليسی زبان گروه.  بود ،راضی راندگذ خواهد انگليسی طور

 پيدا مشکل اين رفع براي توان می راهی ايا بود پرسيده و گفته حداديان ماريا به خنده با را مطلب اين که بود پيش

 خنده با ،او ديد را حداديان ماريا متر شروع اول روزهاي همهان وقتی اما. بود بودجه نظر از منظورش کرد؟بيشتر

 ما با زمينه اين در است حاضر دانشگاه. داد نتيجه خرهالبا کتابخانه براي خواستم در جواب ساجدي ميس":گفت

 شود پيدا ازاد بايد فقط.  باشيم داشته ها بچه براي تخصصی کتابهاي تا گذارد می اختيارمان در بودجه. کند همکاري

 ."کند تهيه را ابهاکت اين بتواند که

 .نکرد پشيمان را او هم ايلين.  بزند خواهد می که را حرفی او است منتظر بود،گويی کرده نگاهش چنان ان از وبعد

 بهتر ازادش وقت از توانست می هم او بود بهتر خيلی ها بچه براي ي طور اين. بدهد انجام را کار اين پذيرفت

 خود. باشد برايش ديگري فرصت توانست می نيز گروه علمی انجمن انشجوياند با شدن اشنا بتهال.  کند استفاده

 نمود می عمل گروه با انها رابط و افتخاري عضو عنوان به داشت کم کم ايلين و کرد معرفی انها به را او حداديان ماريا

 يک هاي برنامه رايب را انجمن جديد شده ريزي برنامه ،چارت خود کاري هاي برنامه اخر در داشت هم شب ان. 
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 برگشته خانه به که عصر از.  بود خوابيده اهو اتاق هاي صدا سرو نبود بيشتر ساعت نيم. کرد می رسی بر اينده ترم

 اين پس!مامان": که رفت می اسمان به فريادش صداي بار يک دقيقه هر و بود اتاقش پاش و ريخت الح در ،اهو بود

 ."...نزنيد من وسايل به دست نگفتم شما به بار؟صد ايد گذاشته کجا را من گير باد

 بعد دقيقه چند باز. داد می دستش به و کرد می پيدا را گمشده وسيله و امد می البا ها پله از کنان وهن هن ملوک

 براي نگفتم شما به بار صد است؟ کرده يالخ را واکمن هاي باطري کی مان ما": که شد می بلند فريادش صداي

 "...بکنم؟ بايد چه من ال؟حا باشيد داشته خانه در اضافه باطري اميرحسين قیبر ماشينهاي

 جمع روزه دو سفر براي را اش پشتی کوله توانست اهو خرهالبا تا يافت ادامه قدر ان رفتنها پايين و البا و فريادها اين

 قلعه به روزه دو سفر دانشجويی مهبرنا فوق داد خبر او به و امد البا زياد صدا سرو با که بود پيش روز چند.  کند

 ."هست؟ کجا":که کشيد هم در ابرو ايلين.  رفت خواهد نيز او و اند گذاشته رودخان

 جنگل يالبال کوه يک يالبا. است محشري جاي.  ام ديده را عکسهايش. است رفته انجا به بار يک بنيامين!بهشت -

 .تاريخی اثر يک از بازديد هم و نگلج تماشاي است،هم کوهنوردي هم.  است قديمی قلعه يک

 ."بيايم توانستم می هم من کاش اي.  باشد قشنگی خيلی جاي بايد":گفت حسرت و تاسف با

 بکشی؟ دست دانشجويانت و دانشگاه و درس از ش خاطر به شدي می حاضر يعنی -

 ؟ رويد می هفته وسط در مگر ":گفت و خنديد

 . جمعه و پنجشنبه. رويم می هفته اخر.  نه -

  

  

 نگفتی؟ برنامه اين درباره تر زود من به چرا تو! حيف چقدر -

 براي. است بوده انجا بنيامين ،فقط دادند خبر و گرفتند را رفتن مجوز وقتی.  نداشتم خبر هم خودم من کن باور -

 را کسی ها بچه از مکدا هر آخر! بود شده پر ظرفيت تمام بعد ربع يک.  است نوشته را من اسم اول عجله با همين

 به":گفت و خنديد ايلين. بودهاست نفر ،بيست هجده براي فقط هم مجوز! بنويسند ليست در را اسمشان که داشتند

 اين که بگو او به.  بزند حرف تو با و ببيند را تو روز يک ندارد حق.  بشود جريمه بايد ،بنيامين کوتاهی اين خاطر
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 ."کرد خواهم اجرا اش درباره را تنبيه

 برنامه اين از دانشگاه.  ندارد عيبی هيچ من نظر از.  برو من جاي ،به داري دوست خيلی اگر":گفت و خنديد نيز اهو

 ."روم می بعد دفعه من. گذارد می زياد ها

 !بگذارد؟ انجا در را ،من کنم می تو حق در که ظلمی اين انتقام به وبنيامين ديگرچه؟بروم!بله -

 ...خواهی می اگر.  دشو نمی طور اين -

 .روم می بعد دفعه من. مرسی نه -

 همه در بايد تو و من کرد فراموش که رسم می را بنيامين حساب تو جاي به":گفت و کرد نگاهش زده تالخج اهو

 ." باشيم هم کنار ها برنامه

 بغلی اتاق در که نسبی ارامش و سکوت از بود؛اما بعيد چه گر و افتاد می راه بايد اهو زود صبح و بود پنجشنبه فردا

 در به ارام اي ضربه که بود نگرفته قوت او در فکر اين هنوز. است رفته تختش به او زد می بود،حدس حکمفرما

 کامپيو مقابل و ميز پشت که او به تعجب با. اورد داخل را ،سرش خودش از جلوتر هميشه مثل اهو و خورد اتاقش

 هر بعد و ،"؟ نخوابيدي هنوز تو":گفتند هم با دو هر. کرد کرد،نگاه می کار عهالمط چراغ روشنايی در و نشسته ترش

 "کنی؟ می کار چه":پرسيد و شد داخل الکام اهو.  افتادند خنده به دو

 چرا تو.  داشت خواهيم بیالج هاي برنامه ترم اين.  کردم می چک را ها بچه برنامه داشتم":گفت و انداخت البا شانه

 ."کنيد؟ حرکت زود صبح فردا نيست قرار ؟مگر دينخوابي هنوز

 برنامه اغلب مثل هم فردا سفر از او دانست می ايلين.  شد می ديده وضوح به هم تاريکی در حتی اهو چشمان برق

 هم اهو با و اخر الس دانشجوي بنيامين.  کنارش در بنيامين وجود با خصمص به.  برد خواهد لذت اش زندگی هاي

 دور راه از اول چه گر.  شد اشنا او ،با بود شده کار به مشغول دانشگاه در که پيش ترم اول هاي روز همان.  بود رشته

 . بود اهو با رفتارش مراقب شدت ،به او مقابل در همديگر با اشنايی از ماه شش گذشت وجود با الحا حتی بنيامين. 

 الکام بود سخت کمی بنيامين براي نيست؛اما گذرا و دهسا دوستی روي از اهو به بنيامين قهالع دانستند می سه هر

 از خودش يا نکنم غلط":گفت می شوخی به اهو.  بيند نمی انها دوستانه رابطه و دوستی در عيبی اهو خواهر کند باور

 گرفته عبرت ديگران هاي تجربه از يا شده محتاط قدر اين که خورده کتک اش قبلی دختر دوست کار و کس
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 ."!!است

 راحتی به تواند ،می باشد نداشته نحو هر ،به را اهو به زدن صدمه قصد که زمانی تا بفهماند او به که کرد شالت يلينا

 گويی.  بود معذب او مقابل در هميشه بنيامين. بود نشده ممکن الح به تا امر اين ولی.  بگيرد هم او از را اهو سراغ

 ." کردم می صحبت بنيامين با پيش دقيقه چند":گفت که بود خوانده را او فکر هم اهو

 ."!است شب نيمه نزديک":گفت و کرد ساعت به نگاهی متعجب

 :کرد گرد را چشمانش و داد تکان را موبايلش گوشی اهو

   

 حرف باشد مايل که کس هر با خواهد می که وقت هر تواند می که است همين در ادم خود مخصوص تلفن خوبی -

 ! بزند

 " بکنم السو يک و بدهم تو به خوب خبر يک ام امده.  نکن پرت را حواسم":گفت و دخندي ايلين -

 خوب؟ -

 نفر يک ما. است داده ،انصراف بيايد ما با خواست می که گروه خود هاي بچه از گفتيکی و گرفت تماس بنيامين -

 ديگرشان دانشجوهاي به اهندخو می يا بيايند ما همراه دارند دوست عزيز ساجدي ميس الحا.  ظرفيتداريم ديگر

 !؟ برسند

 ."اهو؟ مطمئنی":پرسيد و کرد نگاهش متعجب

 شده اگر حتی گفتم.  بگذارد سرمان به سر بخواهد که ام نياورده بنيامين سر يیالب.  زنی می حرفی چه!وامادر -

 خداوند چون ؛اما بدهد تو به را جايش صبح فردا بود گرفته تصميم.  کند پيدا بايد تو براي جا ،يک نيايد خودش

 آيی؟ می الحا.  شد يالخ تو براي جا ،يک است مهربان دلهاي نگهدار

 دارد؟ پرسيدن اين -

 !کن الال،بوس، ،جيش تر زود شو بلند پس -

 ."خوابم می و کنم می جمع را وسايلم. باشد":گفت و خنديد ايلين

 که بگويم او به روم می. رفت پايين و البا را ها پله هک بس گرفت زانو سائيدگی بيچاره.  بکند مامان به رحم خدا -
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 . نشود نوردي پله به مجبور تا بنشيند جا همين و بيايد

 .بکنم پيدايشان کجا از دانم می و هستند برم و دور جا همين وسايلم همه.  ندارم مامان به احتياجی من. مرسی نه -

 !!!اي شلخته شتره تو اهو يعنی اين -

 چه؟ يعنی -

 !اهو يعنی -

 نيازش مورد وسايل خواب از قبل تا برخاست لبش بر لبخندي با ايلين و کرد ترک را اتاق خيري به شب گفتن با اهو

 کند جمع را

 کنار هم اهو.  شدند پياده دانشجويان شاد و خندان گروه و نمود توقف بوس ،مينی خاکی جاده پاي که بود ظهر

 پيش که اي خانه رود.  برداشت را اش پشتی کوله و زد لبخندي دل در ويشاند هر روي به ايلين.  بود بنيامين

 هوا.  کشيد عميقی نفس و ايستاد جنگل از پوشيده هاي کوه به رو ايلين. داد نمی ماشين با را راه ،امکان بود رويشان

 چون.  کرد می خودنايی صاف و ابی اسمانی در افتاب. داد می خوردشان به را تابستانی گرماي مانده ته و بود مرطوب

 که مستی سر با جوان و پير. کنند استفاده جگاه تفر عنوان به انجا از بودند گرفته تصميم زيادي ،افراد بود هفته اخر

 ايلين": اورد خود به را او اهو خوشانه سر فرياد صداي.  کردند می حرکت مقصد سوي به ،رو بود طبيعت ارمغان

 ."!کند مهمان بستنی را ديگران ،بايد بيفتد عقب ديگران از کس هر اينجا

 .ديد اهو کنار ن خندا را بنيامين.  کنم مهمان را تو هم طوري همين حاضرم کردي پيدا بستنی خريد براي جايی اگر -

 یم استفاده باريکی چوبی پل از بايد خانه رود از عبور براي. پيوست خواهد جمع به هم او کنند حرکت انها کرد اشاره

  از يکی بيتا. پيوست انها به.  کنند عبور خواستند می شوخی و خنده هم نفر سه دو و بودند شده رد ها بچه.  کردند

   

 با بيتا.  بگذرانند چوبی پل روي از را او داشتند اصرار و بودند گرفته را دستش دوستانش که ديد را اهو دوستان

 ."افتم می خدا به... نه":فتگ می و بود چسبيده پل کنار ديرک به ي فرياد

 ." بريم می را تو ،ما ببند را چشمت تو":گفت دوستش

 .شوم ردمی اب از و پايين همين از بگذاريد.  رود می گيج سرم. است بدتر خيلی انطور نه -
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 ايیج تازه.  باشد کم هم عمقش رسيد نمی نظر به بود؛اما کم عرضش.  انداخت پايش زير خانه رود به نگاهی ايلين

 ."عمقش هم و است زياد اب سرعت هم که اينجا":گفت.  نداشت رودخانه به شدن وارد براي

 .است پل اين روي از شدن رد از بهتر.  ندارد عيبی -

 بشويم رد هم با و بگيرم را دستت من خواهی می -

 .افتد می کار از هم قلبم فکرش از حتی کنيد باور.  نه -

 ."باشيد ؟زود شديد معطل چرا":زد ،فرياد بودند گرفته صلهفا که جمعی از پسرها از يکی

 پاي جاي نه.  بود رودخانه از عبور براي راهی يافتن يالتق در بيتا اما.  کنند حرکت که داد تکان را دستش ايلين

 . دگردان بر سر ايلين شد باعث سرشان پشت از مردي صداي.  بکشد پس راه اول توانست می نه و کرد پيدا مناسبی

 ."دارد شدن رد براي هم پا جاي شود می عمق کم و عريض خانه رود تر پايين کمی":گفت جوان مرد

 ."کجاست؟": پرسيد يالخوشح با بيتا

 ."دارد صله فا اينجا با قدمی صد":گفت و داد نشان را رودخانه پايين دستش با مرد

 ."نيست؟ دور خيلی":گفت ايلين

 ."بدهم نشانتان را راه تا ايم می همراهتان بخواهيد اگر": گفت او به نگاهی با مرد

 طوسی بلز ساده بسيار ظاهري ،با بلند قد.  ورزيده اندام غر؛باال بود مردي.  انداخت او به نگاهی دقت با بار اين ايلين

 طرف يک به ساده را موهايش و نموده برازنده کوتاهی ريش را اش مردانه الکام چهره.  داشت سياه شلوار و رنگ

 او روي گذرا لحظه يک فقط ايلين فالبرخ نگاهش.  باشد داشته را الس سی راحتی به توانست می.  بود کرده شانه

 می او به منتظر که بيتا به.  نديد او در مشکوکی چيز ايلين.  برگرداند رودخانه پايين به را چشمانش مسير بعد و ماند

 تا خواست و فرستاد طرف ان به را بيتا دوستان آيم می مراهته هم من باشد":گفت و داد تکان ،سري نگريست

 که اي نقطه به تا کشيد طول اي دقيقه چند.  افتادند راه او سر پشت مرد از تشکري با دو هر.  باشند منتظر انها آمدن

 ،جاي بودند آورده بيرون سر آب ميلن از که سنگهايی بود گفته که طور همان.  رسيدند بود کرده اشاره ان به مرد

 روي پا نيز انها خواست و گذشت سنگها روي از ابتدا خود غريبه.  ند رسيد می نظر به خانه رود سوي ان تا خوبی پاي

 ايلين.  گذاشت سنگ روي پا ايلين از فاصله کمی با اخر نفر بيتا و رفت او الدنب به ايلين.  بگذارند سنگها همان
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 ." هستند ليز ،سنگها بيتا باش مواظب":داد هشدار

 استانه در را او و برگشت ايلين او صداي از.  خورد ليز ،پايش کند امتحان را رودخانه وسط سنگ خواست تا بيتا

 به سقوط و همان اب در زانو تا او رفتن فرو بگيرد،اما افتادن از قبل را او تا شد آب داخل فاصله الب.  ديد سقوط

 ميان در بيتا فرياد صداي.  امد سرشان ،بر بودند کرده اجتناب پل از رشخاط به که چيزي ان.  همان بيتا پهلوي

 رود ساحل تا چکان واب بيايد بيرون اب از تا کرد کمکش و کرد دراز دست عجله با ايلين.  شد گم رودخانه صداي

 براي":،گفت بود شده وکهش و ترسيده که بيتا به خنده با.  بود خيس زانو تا او و بود شده خيس الکام بيتا.  رفتند خانه

 !بيتا بود خوبی نقشه تنی اب

   

 ."!جون خدا اه":گفت و خنديد اش بريده نفسهاي با بيتا

 ."نشد؟ چيزيتان! خانم است خوب تانالح": پرسيد نگرانی با غريبه

 .کنم نمی فکر...نه...نه -

 صخره روي نيز را بيتا خود.  بودند خشک وسايلش پس.  بود اب ضد اش کوله.  اورد در پشتش از را بيتا کوله ايلين

 .بشنود را درست ،جواب باشد کرده حظهالم او خاطر به اگر تا کرد تکرار را غريبه السو ارامی به و نشاند کوچکی

 پاي مچ ايلين و ايستاد تر عقب غريبه.  کشيد البا کمی را شلوارش پاچه خودش بودن چلفتی پا و دست از شاکی بيتا

 بود افتاده ان روي که بدنش سنگينی از فقط هم دستش مچ.  نبود مهمی چيز.  بود،ديد برداشته شخرا که را او

 . نيست مهم اقا نه":گفت او به لبخندي با ايلين.  کرد می خواهی عذر مدام شرمندگی با غريبه.  بود ديده ،ضرب

 ."کرد می يسخ را دوستم الح هر به رودخانه از عبور.  کرد نمی فرقی.  است نشده چيزي

 . قدر اين نه اما -

 مالح.  نيست چيزي.  ميشدم خيس قدر ،همين گذشتيم می هم پل زير از اگر الاحتما.  اقا نه":گفت و امد زبان به بيتا

 ." متشکرم است خوب

 بکنم؟ صدا را دوستانتان ؟بروم برويد راه توانيد می -

 .نيست احتياجی نه -
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 .نباشيد نگران ماش. مرسی.  اقا کنم می کمکش من -

 . رفتند پيش بيتا دوستان به رسيدن تا و برداشت غريبه را هايشان کوله. گرفت را يش بازو زير ايلين و برخاست بيتا

 که کرد راحت را غريبه و ايلين الخي همين.  خنديد می هم بيتا خود.  افتادند خنده به بيتا وضع سرو ديدن با دخترها

 کردند کمک ديگران از دور اي گوشه در دخترها و گرفتند غريبه از مجدد تشکر با را ها کوله. است نيفتاده اتفاقی

 با تا داد او دست ،به بود اورده شب براي که را يالش ايلين.  کند عوض انها هاي پليور با را زيرش خيس لباسهاي بيتا

 هوا.  شود خشک تنش در کم کم تا کند تن به دوباره را خيسش مانتوي بود مجبور بيتا.  کند عوض خيسش مقنعه

 . برسند ها بچه بقيه به تا بيفتند راه به بودند مجبور.  داشت شکر ،جاي نبود کار در سردي باد که همين و بود افتابی

 . خنديدند ،همه است آمده بيتا سر يیالب چه فهميدند وقتی بودند انها منتظر ها ،بچه شده چين سنگ مسير پاي

 گوشش از را واکمن گوشيهاي از يکی.  ببيند را اهو و برگرداند سر شد ،باعث نشست ايلين هشان روي که دستی

 ." کنم می صدايت که است ساعت ؟يک کنی می سير کجا": پرسيد اهو.  آورد بيرون

 ؟ برگشتی عقب چرا.  دادم می گوش موزيک داشتم -

 زدم حرف که بس از امد بند خودم نه؟نفس دارديا کشيدن نفس دقيقه چند به احتياج مردم پسر!مادر وا -

 ." بودي غرق ؟خيلی کردي می فکر عميق اينطور چه به":پرسيد اهو و خنديد ايلين

 کرده پيدا مشکل اينکه مثل برود ديدنش به خواهد می ها بچه از يکی مادر.  خواندم را ان ديشب.  دالخ ايمل به -

 لندن ساکن انها چون کردم می فکر داشتم.  کنم کمکش توانم می اگر که فرستاده پيغام برايم دالخ طريق از.  است

 . بفرستم سودي براي هم خوردنی کمی او مادر طريق از توانم می هستند

 ! خودمان براي بفرستد پس خواهد نمی را او کرد؟اگر چه را ما دکتر اين بپرس و بنويس نامه برايش -

 . فرستد می حتما را شان نامزدي خبر عوض در.  بفرستد پس را او نمک نمی فکر نه":گفت و زد تلخی لبخند ايلين

 ." کند می معرفی اش خانواده به را سودي دارد متين بود لندن در پيش وقت چند متين بزرگ برادر

   

 روي؟ می شان عروسی براي -

 ،نه باشد تحصيلی الس زمان در اگر.  دانم نمی -
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 را چيز همه دوباره متين بود ممکن.  برود تواند نمی نباشد هم تحصيلی الس در اگر حتی کرد فکر الح همان در

 زمان همان و کرد بلند سر.  بدهد سودابه به را حواسش دادبايد می نشان او به داشت هايش توجهی بی با کند خراب

 می البا درختان نميا از کیالچا و راحتی ،به دوشش بر رنگی قرمز پشتی کوله که افتاد کوه پايين غريبه به چشمش

 نيست؟ بيتا کوله ان": پرسيد. رفت

 انحصاري نشان اويزکوله ومت پت عروسکهاي.  است خودش چرا":گفت و کرد تعقيب را او نگاه مسير اهو

 .؟گ ميکند چه مرد اين دست اما... بيتاست

 .کرد خواهی عذر بيتا خاطر به هم چقدر بيچاره. داد نشان ما به را خانه رود پايين راه که است همان مرد اين -

 !کرد؟ می خواهی عذر ،اين است شلخته و جلفتی پا و دست بيتا -

 می البا داشت دستی چوب با ها بچه بين بيتا. بنگرند سرشان پشت مسير به شد باعث دخترها از يکی خنده صداي

 .لنگد می کمی بيتا که شد توجهم.  بود ديده او دست خانه رود پايين را ان.  بود غريبه الم هم دستی چوب.  امد

 ."لنگی؟ می بيتا": پرسيد و نوشيد اش بطري اب اي جرعه

 ."کند می درد کمی. نيست چيزي":گفت و کرد بلند سر بيتا

 .است شده کوفته کمی هم من نظر به -

 ."کند؟ می چه مرد ان دوش روي تو کوله":پرسيد اهو

 ."نکردم رد را کمکش دست هم من.  سوخت مالح به دلش.  زنم یم لنگ ديد":گفت شيطنت روي از اي خنده با بيتا

 می بيتا الح به دل غريبه مرد.  بياورم در را بنيامين پدر روم می":گفت و کشيد دوشش به را خودش کوله اهو

 !بکشم البا خر مثل را پشتی کوله اين بايد من و گردد می خودش براي دارد ول ول پسر اين وقت ،ان سوزاند

 صف ته.  داريد بر تر بلند را قدمهايتان ييد فرما نمی يالحم خر که الحا خانم بيتا": زد تشر اهو و خنديدند هادختر

 ." داريد تشريف

 !کنم؟ می استراحت دقيقه دو من ببينی نداري چشم -

 ! اهلل يا.  خواهد نمی استراحت که رفتن البا راست راست -

 ؛چون بيفتيد راه زودتر هم ها بچه کرد اشاره.  افتاد راه اهو الدنب به و کشيد دوش بر زمين روي از را اش کوله ايلين
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 . بودند افتاده عقب بقيه از واقعا

 نفس نفس داشت هنوز.  نگريست سرش يالبا درختان ي برگها يالب ال خورشيد اشعه بازي به و زد البا را عينکش

 رفتن راه الح در که شنيد می را دانشگاه ي پسرها از يکی صحبت صداي.  بود ايستاده کنار استراحت براي.  زد می

 صداي ؟از گويند می چه او سر پشت کرد فکر و زد لبخندي.  کرد می صحبت استادها از يکی سر پشت داشت

 هم او.  گذاشت زمين را بيتا کوله او قدمی چهار سه در.  ديد را غريبه مرد و برگشت.  شد پرت حواسش قدمهايی

 بود عرق از خيس پشتش در کوله زير و گردن دور لباسش.  بود ايلين از تر الح سر ؛اما زد یم نفس نفس

 ."؟ داريد همراهتان اب":پرسيد

 ."ندارد؟ ،عيبی کشيدم راسر ان خودم":گفت و کشيد بيرون اش کوله کنار جيب از را اب بطري ايلين

 ." ممنونم.  ندارد عيبی":گفت. گرفت را بطري و امد پيش او

   

 نوشيد اب از بزرگ اي جرعه.  بگذارد لبش بر را بطري دهانه اينکه ،بدون ريخت دهانش داخل را اب از مقداري بعد

 .داد پس او به را بطري و

 .متشکرم -

 است قشنگی جاي":گفت رويش پيش جاده تماشاي الح در غريبه.  داد قرار جايش در و گرفت پس را بطري ايلين

 ."،نه؟

 ."است عادهال فوق": گفت و انداخت اطرافش به باره ديگر ظرين نيز اايلين

 ؟ بوديد امده جا اين الح به تا -

 است؟ درست.  اييد می زياد شما کنم می فکر اما... است اولم دفعه نه -

 ."کنيد حرکت توانيد می ما از راحتتر خيلی":گفت ايلين و داد تکان تاييد براي را ش سر او

 ."،نه؟ ايد امده دانشجوها با":پرسيد که بود غريبه اين دوباره و شد سکوت اي لحظه براي.  دز محو لبخندي غريبه

 .بله -

 تهران؟ از -
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 . بله -

 هستيد؟ کجا اهل خودتان -

 .تهران -

 کمی از اهو فرياد صداي ؛اما است عجيب برايش چرا بپرسد خواست.ماند خيره اي لحظه او به مرد متعجب نگاه

 سنگينی از ناشی که اهی با را اش پشتی کوله. است افتاده عقب بقيه از کرد اش متوجه خواند می نام به را او که ترالبا

 ."بياورم برايتان را ان توانم می شديد خسته ؟اگر خواهيد نمی کمک":پرسيد غريبه.  ،برداشت شد می ان

 ."بردارد را بارش ودشخ بايد کس هر.  توانم می خودم.  مرسی نه":گفت و خنديد نرمی به ايلين

 او از.  افتاد راه به و بست را اش پشتی کوله کمري بند ايلين.  داد تکان را سرش موافقت نشان به و کرد مکثی غريبه

 .گرفت پيش ،در بود ايستاده منتظر اهو يش انتها در که را راهی و شد جدا

 و نشسته اهو ،کنار قلعه قديمی هاي پله از يکی وير لذت با ايلين.  بودند قاعه حصار داخل و کوه يالبا بعد ساعتی

 از اي گوشه مقدم خير پرچم.  نداشت تمامی هم البا اين رسمی مراسم برپايی ظاهرا.  کرد می تماشا را اطرافش

 پشت که صحبتهايی به ،منتظر شد می پذيرايی انها از که يالح در هم اي عده و بود گرفته را قلعه حياط فضاي

 ."است؟ خبر چه اينجا": پرسيد اهو از.  دادند می ،گوش شد می ميکروفن

 !گردهمايی -

 ."! تالمعض بررسی و ازاد فضاي در گردهمايی":گفت پسرها از يکی و خنديدند ها بچه

 ."! جوانان ازدواج تالمعض":گفت ديگر يکی

 .بکنند هم ما از ،پذيرايی اند زده مقدم خير... اداره معاون جناب افتخار به که الحا -

 بخواهند که قدر هر چاي ليوان يک براي حاضرم":،گفت شد می بدل و رد مهمانها بين که چاي سينی ديدن با ايلين

 ."!بدهم پول

 ."است پدرشان خون قيمت به چاي اينجا":گفت و خنديد اهو

 چه؟ يعنی -
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 را غريبه و برگشتند.  شنيدند رشانس پشت از را بيتا ،صداي کند پيدا دادن توضيح براي فرصت اهو اينکه از قبل

 کرده که کمکی خاطر به ديگر بار يک هم اهو و ايلين.  گذاشت پايش مقابل زمين روي را بيتا پشتی کوله که ديدند

 بود مظلوم بس از خدا ؟بنده بود کی يهالشو اين نفهميدي":گفت اهو. کرد خواهی عذر باز واو نمودند تشکر او ،از بود

 ."بود؟ کی.  زد می حرف تو با داشت نظرم به.  انداخت او دوش روي را اش کوله یپرروي با بيتا

 . ايد می زياد جا اين به که گفت فقط. گفت چيزي او نه و پرسيدم چيزي من نه.  دانم نمی -

 .باشد بر و دور اين يالاه از رسد می نظر به ظاهرش از -

 . امد می البا را مسير خوب خيلی -

 . راهنمايش يا نگهبان. قلعه همين ادمهاي از هم شايد يا باشد گلبانهاجن از شايد -

 .رودخانه مثل.  شناخت می خوب هم را راها چون. شايد -

 ها بچه بين را چاي ليوانهاي و شد نزديک انها جمع به چاي سينی با مردي که بودند خستگی رفع الح در ها بچه هنوز

 مراسم اين ي مهمانها با را ما کنم می فکر.  بخور بردار":گفت اهو داختندان نگاهی هم به متعجب همه.  کرد پخش

 ."بکش ،سر دهند می مفت چاي نفهميدند تا.  اند گرفته اشتباه

 به که بفرستيد معاون آقاي متیالس براي هم صلوات يک شود، لالح خهوريد می که چايی اينکه براي": گفت بيتا

 ."!کرديم پيدا چاي البا ناي هم ما ايشان فرمايی تشرسف يمن

 گذاشتند بقيه بين را هايشان کوله ها بچه از نفر چند با آهو و آيلين. خنديدند می و گفتند می چيزي کش هر ها بچه

 .برخاستند اطراف تماشاي براي و

 هوآ. رفتند بودند ايستاده پسرها از نفر دو با که بنيامين پيش. است شده چيزي کردند احساس برگشتند وقتی

 رد شب براي را ماندنمان مجوز درخواست نکند ببينم شديد؟ ساکت طوري اين چرا است؟ خبر چه"أ: پرسيد

 ."کردند؟

 لحظه چند براي. برگرداندند سر کنجکاوي با خواهر دو. کرد اشاره مقابلش جمع به سر با جواب جحاي به بنيامين

 به ناباور. برگشت هم به نگاهشان ديدند، بود، يستادها ميکروفون پشت که را کسی وقتی اما نشدند؛ چيزي متوجه

 ."بودند ايشان معاون جناب": گفت بنيامين. نگريستند بنيامين
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 ."!نه": گفت خواهرش جاي به آهو

 .کردند دعوت ميکروفون پشت را او صلوات و مالس کلی با. است خودش چرا، -

 باورش کسی چه آمد؟ خوشتان": گفت بيتا. خنديد می زده تالخج که برگشت بيتا سوي به اختيار بی آيلين نگاه

 کنم می پيشنهاد": گفت. بود او با حق. افتاد خنده به نيز آيلين. "ام؟ کرده بارکشی به مجبور را... اداره معاون ميشد؟

 ضاام و بدهيم بدستانش را قلعه در ماندن مجوز درخواست ايم کرده چه محترمشان معاون با بدانند اينکه از قبل

 ."بگيريم

 می. کنيم باز بايد را بنديلمان و بار زودتر. گويد می راست آيلين. آره": گفت و خنديد بود، درآمده بهت از که آهو

 ."!است نوبر افتاده و ساده قدر اين معاون! نشود بارکشی به مجبور که کند تنش اول همان از را کتش خواست

 .بود شده تمام مراسم کنند، پيدا خوابيدن شب براي را مناسبی گوشه ها بچه تا. نکشيد طول زياد معاون آقاي مراسم

 شدن خلوت تا. شد می تاريک هوا که کشيد نمی طول زياد.بود پايين به بازگشت الح در هم عادي جمعيت کم کم

  از و شد زده ها چادر. ديدند را آن نقاط همه و زدند قلعه در کاملی گشت راهنماها از يکی با ها بچه محوطه، کامل

   

 فاصله کمی با هم پسرها چادر. دادند آيلين به را چادر مسئوليت بود، ديگران از بزرگتر او دخترها، بين که آنجا

 هم دور ها بچه. نرفت چادر به کسی بود، ماهی تن و سرد غذاي که شام از بعد تا اما. شد زده دخترها چادر از دورتر

 چادرها رفتن به وادار را جمع شد شروع خبر بی که بارانی نم نم. بود راه به شان خنده و ها صحبت و بودند شده جمع

 مهم آسيب دستش مچ ديدگی ضرب جز که شد مطمئن و کرد بررسی را بيتا وضعيت ديگر بار آيلين شب. نمود

 .است نديده ديگري

 يک و رفت بين از نيز مه خرهالبا اما. ندبگير فاصله چادرها از نتوانستند ها بچه هفت ساعت تا و بود ودال مه هوا صبح

 و استکانها سينی با پسرها از نفر دو که بودند شده جمع هم دور صبحانه خوردن براي ها بچه تازه. نمود رخ ابري روز

 ."!هستيم معاون آقاي کرده نظر": گفت خنده با بنيامين. دادند چاي با را صبحانه مژده داغ چاي از بزرگی کتري

 به گردد برمی دليلش باز که است معاون آقاي وجدان عذاب خاطر به": گفت و داد آنها دست را بزرگش انليو بيتا

 ."خورم نمی چاي استکان در من. رم بخ چاي شما همه از بيشتر بايد من پس. جانب اين
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 برود، معاون آقاي پيش آبرويمان شدي باعث تو چون": گفت. داد بيتا دست به و کرد پر را چاي ليوان از نيمی آهو

 انداخت تختش در را خودش خستگی با آيلين وقتی شب."!پررو هم و هستی چلفتی پا و دست هم. شوي جريمه بايد

 .کرد شکر ار خدا مفرح روز دو گذراندن از

 .دبو شده دانشگاه راهی است، ابري هوا فقط اينکه الخي به هم او. نمود غافلگير را هم يکباره پاييزي زيباي باران

 نوشيد گرم آب اي جرعه.بود شده سرخ بارانی هواي سرماي از صورتش و خيس اش مقنعه رسيد، دانشگاه بته وقتی

 ميزش ،پشت دانشجوها همه به نشاط سر از میالس با. گشت سالک ،روانه بود شده شروع اموزش ساعت چون و

 شده مالاع او به که است اماري از شتربي هم باز سشالک جمعيت که شد متوجه سالک به کلی نظر يک با و نشست

 می پيش زياد برايش چيزها اين از نظم و نثر سهايالک سر در المعمو.  بود کرده عادت ديگر مطلب اين به.  است

 انگشتانش که طور همان.  ند بود روشن کمی حرارت با سالک شوفاژهاي.  نشستند می سشالک در ازاد مستمع.  امد

 روي از توانست نمی کس هيچ. کرد شروع هم را ،درس شود گرم کم کم تا گذاشت نهمغ زير گلويش روي را

 خارج خانه واز کرده بحث خواستگار پذيرفتن سر بر مادرش با.  است اشفته درونش چطور بدهد تشخيص ظاهرش

 ايلين و يايندب خواستگاري ،براي بودند شان همسايگی در که اي خانواده بدهد اجازه او خواست می ملوک. بود شده

 حرف ارام کرد می شالت خيلی.  نداشت اش زندگی ادامه براي مردي هيچ به احتياج.  بود خود حرف سر سماجت با

 بيست ديدن و بابلسر از بازگشت از بعد.  گذاشت نمی ملوک ،ولی نشود دلشکسته تا کند قانع را مادرش و بزند

 حرفی کسی که بار هر همين براي.  باشد داشته دامادش عنوان به را جمشيد تواند نمی که بود کرده باور شمع وشش

 می توضيح ميل الکم با همه براي.  کرد می الاستقب ان از لبخندي ،با نمود می وضعيتش از پرسشی و زد می ايلين از

 شد می باعث ملوک کارهاي اين.  است کرده ازدواج ترش کوچک ،خواهر است بوده خارج در دخترش دادچون

 که شود پيدا کسی شالدنب به وبعد برود جايی ترسيد می.  باشد فراري ديگران جمع در حضور از گذشته از شبي

 هنوز. داد می پيغام مادرش طريق از و گذاشت نمی پيش قدم خود جون اقا که داشت شکر جاي.  بيايد يش بخواهد

 ملوک.  افتاد اتفاقی ،چه خواست وقت اهو ضوعمو براي و گرفت تماس بنيامين مادر وقتی پيش هفته که داشت ياد به

 را ان وقتی ايلين.  دهد نمی شوهر را کوچک ،دختر است نکرده ازدواج بزرگش دختر تا بود گفته هم در ابروهاي با

 چند.  بود گفته او براي را ،اين باشد خوش سر و الخي بی کرد می سعی که لبخندي با اهو.  نگريست اهو ،به شنيد
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  براي خواسته دوباره بنيامين که بود پريده اهو دهان ،از بود شده بنيامين از صحبت که هنگامی پيش وقت

   

 می را اخرش ترم بنيامين.  است کرده باز سر از درسش بهانه به را او هم دوم بار براي او ولی کند اقدام خواستگاري

 الحا همين چند هر.  کند ،کار بود خواهرش شوهر به متعلق که شرکتی در بود قرار هم تحصيلیال فارغ از وبعد خواند

 ؛اما بود اورده درس بهانه اهو.  داشت را ازدواج شرايط ترتيب اين به.  کرد می کار انجا در وقت نيمه طور به هم

 طول در که چيزي!است خانه در مجرد تر بزرگ خواهر حضور دليل از ديگري صورت بهانه اين که دانست می ايلين

 می هم خواندن درس کنار در که کرد قانع را اهو.  بود گرفته ياد و بود کرده درک خوب خيلی کوتاه دتم همين

 هم طور همين.  بگيرد وقت ملوک از و بگيرد تماس بنيامين مادر داد رضايت خرهالبا اهو.  برسد اش زندگی به تواند

 اهو نگيرد؛اما سخت اهو براي را زندگی او خاطر به که کند صحبت مادرش وبا برود خواست می... اش نتيجه ؛اما شد

 از هم خودم.  ام زندگی به هم و برسم درسم به هم توانم نمی من.  شد بهتر طوري اين":بود گفته.  شد اش مانع

 هم بنيامين.  کند سر به دست الفع را انها طوري اين مان ما کردم می دعا.  بودم شده پشيمان تو پيشنهاد قبول

 نيست که گلو تو بپر هلو.  است خوب برايش کند صبر کمی.  نيستم ازدواج شرايط در واقعا من که دشني خودش

 ."! دانشجو ؟جوجه

 کرد رد را ان باز او و کرد خواستگار از صحبت ملوک که همين صبح امروز ؛اما بود نرفته اهو اصرارهاي خاطر به

 به شد،کار خود از دفاع به مجبور وقتی عاقبت و بزند را ايشحرفه همه او بود گذاشته.  شد باز دلش درد سر ،ملوک

 از عجله با دانشگاه شدن دير بهانه به مادرش گونه روي گذرا اي بوسه کاربا کشيدن البا ترس از ايلين. کشيد بحث

 اما.  کند فراموش را جديد خواستگار صحبت و باشد گرفته ارام مادرش شب تا کرد می دعا.  بود شده خارج خانه

 برخاست.  رفت می پايين و البا زنجير در انگشتانش ميان ايران گربه.  ندارد امکان که دانست می خوب هم خودش

 .نمود سالک در زدن قدم به شروع و

 مردان ميان ها چهره از يکی روي نگاهش.  کرد شماري سر هميشه ،مثل غياب و حضور جاي ،به شد تمام که سالک

 مستمع الاحتما.  نبود دانشجويانش جزو. بود نشسته سالک گوشه در جوان مرد همان باز.  دمان بيشتر لحظه يک فقط

 دانشجويان از يکی حتما.  نکرد توجهی. دانست نمی بود ديده را او کجا.  بود اشنا نظر به اش چهره اما.  بود ازاد
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 اضافه هميشه من.  است فرستاده ديگر نفر ده خودش بجاي ؛اما است نيامده مرادي":گفت لبخندي با.  بود دانشکده

 "است؟ غايب مرادي!...دارم سالک در دانشجو ليست بر

 .کرد جمع را وسايلش نيز خودش و داد ها بچه به رفتن اجازه.  زد غيبت مرادي براي واو کرد تاييد ها بچه از يکی

 ." بخشيد می استاد":کرد صدايش سر پشت از کسی که رفت می البا ها پله از داشت

 ." استاد نباشيد خسته":گفت و شد نزديک او به جوان مرد.  ايستاد اشنا چهره همان ديدن از و برگشت

 ديدن از.  کرد باز او مقابل را مشتش و اورد البا را دستش او اما.  بزند را حرفش ماند منتظر و نمود تشکر لبخندي با

 شماست الم":گفت جوان مرد.  بود يالخ گردنش.  يدکش گردنش به دست ،ناگهان او مشت در متين هديه گردنبند

 ." افتاد شما لباس از نظرم است؟به درست.  استاد

 ."بخشيدم نمی را خودم وقت هيچ کردم می گمش اگر.  متشکرم.  است من الم بله":گفت دانی قدر با

 . بفرماييد -

 بايد که زدم حدس شکلش روي از":فتگ او الح همان در.  گذاشت کيفش در گرفتو او از را گردنبند و زنجير

 ."باشد ارزشمند برايتان

 ." است دوست يک از هديه و يادگار اينکه اضافه به. است طور بله،همين":گفت و زد لبخندي

   

 بل؟ -

 ."ببخشيد؟":گفت.  خورد جا

 ؟ بود بل دوستتان اسم -

 ؟ پرسيديد را چيزي چنين چرا اما... نه -

 "بل" نوشته کالپ پشت -

 نه":گفت.  بود چشمش جلوي متين خندان چهره.  باشد نکرده تغيير اش چهره رنگ کرد دعا و زد کمرنگی بخندل

 ."کرديد بزرگی لطف. مرسی است خودم الم کالپ.  نيست بل دوستم اسم

 .استاد کنم می خواهش -
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 .کرد صدايش باز که شود جدا او از خواست

 .نشناختيد را من رسد می نظر به...استاد -

 درشت را چشمانش و امد می صورتش به پرفسوري ريش. کرد مرد چهره در بيشتري دقت متعجب و ايستاد ايلين

 ذهنش به باز. بود انداخته بازويش روي را اي سورمه بارانی و داشت تن به اي سورمه شلوار و کت.  داد می نشان تر

 را همديگر کجا دانم نمی ؛ولی اييد می اشنا نظرم به":گفت شرمندگی با. نداشت خاطر در را ادمی چنين. اورد فشار

 ." ايم ديده

 وندال من.  بوديم نکرده صحبت هم با کلمه چند جز.  ميزدم حدس":گفت لبخندي با ولی.  شد مکدر کمی مرد چهره

 ."خان؟ رود قلعه...  وندال عماد...هستم

 .شد دستپاچه.  قيافه اين با نه اما.  بود شخود بله. شناخت را او الحا.  کرد نگاهش متحير اي لحظه ايلين

 ...هستی... معاون همان شما. ببخشيد!بله اه -

 را او سرش پشت که بود ها بچه تقصير.  کرد می خطاب طور اين را او نبايد. گرفت را دهانش جلوي ناگهان بعد

 ."هستم دمخو بله":گفت وندال. بودند کرده اش مسخره اينکه همه از بدتر و زده صدا معاون

 شده عوض خيلی تان قيافه راستش ماند می خاطرم در تان چهره بايد بوديد کرده ما به که کمکی از بعد. ببخشيد -

 .است

 ."دانم می بله":گفت.  شد سرخ و کشيد اش چانه به دستی وندال -

 قبلی واحدهاي در و پيش جلسه دو يکی تا را شما اورم نمی ياد شناسم،به می را يم دانشجوها و دانم می که انجا تا -

 . باشم ديده ام

 .نداشتم سعادت متاسفانه. بله -

 شدو موضوع متوجه وندال که بود او سکوت همين از شايد. نگفت او جواب در نشد،چيزي او تعارف متوجه چون ايلين

 ." شوم می حاضر شما سالدرک که است جلسه چند. نبودم پيش ترمهاي من":گفت

 .باشد بوده مفيد تانبراي اميدوارم -

 .باشيد اقليتی هموطنان از يکی حداقل الي خارجی دانشجوهاي از يکی شما کردم می فکر راستش. متشکرم. بود -



 

 
341 

 است؟ کم ما عده اقليتی؟يعنی -

 ."باشيد مسلمان غير ايرانی که است اين منظورم نه":گفت کردو کنترل را اش خنده وندال

 ." هستم مسلمان من. نه اه":داد جواب فاصلهالب

   

 شما اينکه تشخيص دند بو امده رودخان قلعه به که دانشجوهايی بين که است اين واقعيت اما. شدم متوجه. بله -

 ... هستيد استادشان

 ." کرديد سورپريز را ما پيش دفعه ؟شما هستيد استاد اينجا در هم شما ببينمنکند": پرسيد و زد لبخندي ايلين

 . فوق دوره دانشجويی.  هستم دانشجو من.  نه -

 . کنم می موفقيت ارزوي برايتان -

 .متشکرم -

 انجمن جلسه براي بايد که اوگفت نيست،به گفتن براي حرفی ديگر کرد حس ايلين چون و شد سکوت اي لحظه

 از و کرد تشکر او از گردنبندش دادن پس خاطر به ديگر بار يک او و کرد خواهی عذر وندال. برود دانشجويان علمی

 . شدند جدا هم

 وقتی ،اما بود نموده الاشغ را ذهنش تمام مادرش با بحث دادن ادامه فکر.  بود کرده فراموش را وندال الکام ايلين

 نيست قرار که کرد شکر را خدا ،ايلين نمود برخورد او با سنگين سر و کرد هم در را اخمهايش فقط ملوک شب

 انجا که بکند برادرش زن و برادر جان به را دعايش بايد دانست نمی.  نمود احتر را شالخي همين.  بکند دعوايی

 را لباسش داشت. رفت اتاقش به انها رفتن از بعد شب الح هر به.  است امده کوتاه مادرش واقعا داشتند،يا حضور

 داشت دست در هنوز را پيراهنش که الح همان در.بود خط پشت ماال.  امد البا تلفن گوشی با اهو که کرد می عوض

 تعجب با اهو شد تمام که صحبتشان.  برود و بگيرد را تلفن گوشی تا شد منتظر نيز اهو کردو صحبت ماال با

 ."کجاست؟ گردنبندت":پرسيد

 و رفت کيفش سراغ.  افتاد روز ان اتفاق ياد به ،تازه يافت يالخ را ان وقتی و زد گردنش به دست بيهوا باز ايلين

 تعريف اهو براي را وندال ،ماجراي اويخت می گردنش به را گردنبند که يالح همان در.  اورد در ان از را گردنبندش
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 ."؟ خواند می اي رشته چه":پرسيد. زد می برق جديد ماجرايی شنيدن از اهو چشمان. کرد

 .همين. نيست انگليسی ادبيات رشته دانشجوي که دانم می -

 خواست؟ می چه تو سالک سر پس -

 سه دو از هم او.  ايند می من سالک سر طوري همين زيادي هاي بچه.  طوري همين":گفت و انداخت البا شانه -

 ."ايد می پيش جلسه

 .زند می مشکوک يکی اين -

 معاون اقاي اين":گفت کردو لمس گردنبندرا کردو دراز دست اهو اما. کرد مسخره را او دستش تکان با و خنديد

 گويم می تو به زمانی ببينچه. نکن وربا تو. است مشکوک

 دانی می را من نظر که تو. اهو کن بس -

 گرفتی؟ را کالپ اين توکی ايد نمی يادم من چرا راستی...گفتم الح هر به من. باشد -

 ."نگرفتم خودم. است کريسمس هديه":گفت و زد ابخندي.  شد غمگين ،چشمانش متين اوردن ياد به با

 ....جم طرف از -

 ."بود او طرف از...متين. است نبوده او طرف از نه":گفت. شد محو نيز ايلين لب روي لبخند. خورد را حرفش بقيه اام

 .باشد تفاوت بی نوعی به کرد سعی الح همان در و رفت البا تعجب نشان به اهو ابروهاي

 ؟ بل چرا!...است داده چه سودابه ،به بدهد کريسمس هديه چيزي چنين تو به وقتی -

   

 شدي؟ فضول تو باز -

 ."بگو را اين فقط.  خانم يال کنم می خواهش":گفت و خنديد

 ."چرا نپرس.  بودند گذاشته من روي ها بچه که بود اسمی. است شوخی جور يک":گفت لحظه يک در کردو مکثی

 ؟يا کردند می صدا هم ادمکش بيل را تو ؟نکند اي داشته اسم قدر اين چرا تو بگوببينم اما. چرا پرسم نمی باشد -

 !؟ گنده پا بيلی

 خواهد می داد نشان و کرد اشاره ش کامپيوتر به. جداشود گردنبند از اهو دست تا کشيد عقب و زد اي قهقه ايلين
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 در.  زد محزونی و تلخ بود،لبخند گرفته را هديه اين که کريسمسی شب يادآوري از دوباره ايلين رفتو اهو.  کند کار

 در متين شايدداشتن...بود؟شايد گرفته ارزشمند قدر اين اي هديه هم او کرد؟ايا می فکر چه دابهسو لحظه اين

 . بود هديه اين از تر ارزشمند بزرگترو کنارش

* * * 

 کسی که کند رفع چاي فنجان يک با را اش خستگی و بزند گروه دفتر به سري خواست می سشالک پايان از بعد

 رو سبزه بود مردي.  ديد نمی او در اشنايی نقطه هيچ که اي غريبه اما.  بود غريبه يک هم بار اين. کرد صدايش

 می":گفت کردو نگاهش نفس به اعتماد سر از لبخندي با.  رسيد می نظر به خودش الس و سن هم. قامت وکوتاه

 ."بگيرم؟ را وقتتان دقيقه چند توانم

 جاي است ممکن":گفت مرد ؛اما ميشنود که داد نشان و کرد تاييد سر ،با است دانشجويان از يکی اينکه الخي به

 ."بنشينيم؟ که جاي ؟يا برويم تر خلوت

 ."بنشينيم؟ سهاالک از يکی در خواهيد می.  دارم سالک يازده ساعت من":گفت و کرد ساعتش به نگاهی ايلين

 درسی امور براي راهنماييگرفتن براي کرد می فکر. بود،رفتند يالخ نيمه که سهايیالک از يکی به و کرد موافقت مرد

 خسرو من":گفت مرد ؛اما بکند کار انجمن براي خواست می که است هايی بچه از يکی ،يا است کرده مراجعه اش

 ."ايد کرده تمام را تتانالتحصي انگليس در شما گفتند من به. هستم پژوهش

 .است طور همين بله -

 است ممکن.  بروم انجا به تحصيل براي قوي الاحتم به و اقامت براي خواهم می. کنيد کمک من به بتوانيد اميدوارم -

 کنيد؟ ام راهنمايی

 . بگيرد ويزاي چه و شود ساکن انجا در تواند می چطور اينکه. دهد جواب هليشالسئو دادبه رضايت کرد؛ولی تعجب

 زندگی نحوه درباره ديگر بيشمار هايالوس و باشند جوابگو او تحصيلی رشته با رابطه در توانند می دانشگاههايی چه

 سابقه که نگريست جوان مرد به متعجب.  کردند تغيير داد،کمی خبر او گذشته از وقتی هايشالسئو.  انجا در

 به را کشور ان اوضاع انها دادگاه چطور گذشته الس که بود اگاه حتی دانستو می خوبی به انگليس در را او ييتهايالفع

 کرد فکر. است بيرمنگام در حمايت براي کمک تقاضاي نوعی به حرفهايش ديگر الحا کرد ساحسا.  ريخت هم
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 را انجا در شرقی جوان يک عنوان به مستقل زندگی هراس و ترسد می او براي امده پيش شرايط از جوان مرد شايد

  از.  بيفتد جا انجا در کنند شکمک تا کند معرفی دوستانش به را او تواند می بدهد پيشنهاد او به خواست می.  دارد

   

 را خودش يا که بودند کرده مراجعه امري چنين براي او به نفري چند بود برگشته وقتی از. کرد می زياد کارها اين

 می هم غريبه اين. بود کرده معرفی انها به را او انگليس و بيرمنگام با مرتبط ايرانی هاي بچه از يکی يا شناختند می

 همه گذراندن بدون تواند می چطور پرسيد مستقيم غير طور به مرد که هنگامی ؛ولی باشد انها از يکی توانست

 او دوباره وقتی.  افتاد ترديد شود،به خارج ايران شود،از ويزايش معطل بايد که زمانی مدت گفتهو او که مراحلی

 را دهانش جلوي ،محکم کند خارج ايران از را او معطلی بدون که کند معرفی او به را کسی تواند می ايا پرسيد

 و است شده مشکل دچار ايران داخل در که باشد کسانی از يکی زد می حدس بود مشکوک پا تا سر مرد اين. گرفت

 شکر را خدا. بود مسلم و معلوم هم بودنش خروجالممنوع.  کند ترک را ايران خواهد می پناهندگی قصد به الاحتما

 زمينه اين در توانم نمی متاسفانه پژوهش اقاي":گفت او به لبخندي با.  است نبرده شدوستان از اسمی که کرد

 بودند اطرافم در هم کسانی.  ام شده خارج کشور از قانونی و اصولی طريق از هميشه من چون.  کنم تان راهنمايی

 ."بودند امده انجا به خودم ،مثل

 ." بکند کاري نتواند است بعيد بيرمنگام بل از کمی":گفت ارام اي خنده با پژوهش

 ايران کشور مقررات فالمخ کاري هرگز من.  ايد نمی بر دستم از کاري.  متاسفم خيلی":گفت و نکرد يالخ را ميدان

 ."نيندازيد سر درد به را خودتان گويم ،می شنويد می هم را من توصيه اگر.  ام نکرده انگليس يا

 او از تمام دانی قدر با و مودبانه برخاست دادو تکان را ،سرش ديد حرفش در مصمم را او وقتی و کرد نگاهی پژوهش

 براي ايلين که بود شده عادي انچنان دوباره رفتارش.  نمود خواهی ،عذر گرفت او از که وقتی خاطر به و کرد تشکر

 کاري برايش نستتوا نمی الح هر به شد شرمنده خودش ،از بود نموده اش درباره که فکرهايی خاطر به لحظاتی

 .بکند

* * * 

 ي ها بچه تخصصی درس وقتی دانست نمی.  ببيند هم را وندال، شود می سالک وارد موقع هر بود کرده عادت ديگر
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 گوشه در هميشه جايش.  بنشيند سالک در تواند می چطور ،او شود می سخت هم خودشان براي انگليسی ادبيات

 داستان يک با را داستانی داشت بار يک وقتی ؛اما کرد می گوش و تنشس می سکوت در فقط اوايل.  بود سالک

 وندال، کرد البا دست که کسی نه،تنها يا شناسد می را فرانسوي نويسنده کسی که پرسيد و کرد می مقايسه فرانسوي

 شد تمام که سالک.  کند صحبت دانشجوها بقيه براي موضوع باره در بود،گذاشت ازاد مستمع اينکه با.  بود

 ."؟ خوانيد می فرانسه وندال اقاي":،گفت

 .است مللال بين حقوق ام رشته. نخير -

 .انگليسی مثل.  دانيد می خوب را فرانسه -

 .است فرانسه ام رشته تخصصی زبان. ام رشته خاطر به. متشکرم -

 .بود خواهيد هم موفق مطمئنم گرچه.  کنم می موفقيت ارزوي برايتان -

 .متشکرم -

   

 ايلين. داد می کرد،نظر می پيدا صحبت اجازه وقتی و شد سالک دانشجويان جزو نوعی به هم وندال، جلسه ان از بعد

 به اگر حتی زد می حدس. روست به رو متخصص و امور به مسلط و اگاه فرد يک با که بود شده متوجه جا همان از

 برايش السو جاي هنوز گرچه.  گذاشت می احترام او به نيز همين خاطر به. شد خواهد يقیال ،فرد برسد هم رياست

 که را تیالسوا.  نشيند می انگليسی ادبيات سالک سر فرانسه تخصصی زبان وبا حقوق رشته با او چرا بود مانده باقی

 همان طی در و رفت می بيرون سالک از او با همگام سالک پايان از بعد گاهی وندال. گرفت جواب کم کم داشت

 می يتالفع ان نگارش و تحقيق براي اکنون هم و کرده مشخص را اش نامه پايان موضوع او فهميد کوتاه ي ها گفتگو

 ارتقائ جهت ،در تحصيل به اش شخصی قهالع از ،گذشته البا مدارج تا وي تحصيل ادامه قصد برد پی طور همين.  کند

 گونه به نيز وندال کرد می حس او صحبتهاي از ليناي گاه.  رسيد می بیالج ادم نظر به. باشد می نيز اش شغلی جايگاه

 از يکی سخنرانی جلسه در تا کرد دعوتش وندال که شد تقويت او در زمانی حس اين.  است بل از اي نمونه ديگر اي

 می مانع الب را رفتنش نيز اهو و بود جلسه در حضور براي کنجکاو.  يابد حضور سياسی علوم اساتيد و پردازان نظريه

 .نستدا
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 صندليهاي رديف کنار وقتی ؛اما ديد را او کجا از و چطور دانست نمی.  بود انجا دوستانش از جمعی با وندال. رفت

 بنشيند خواست متعجب.  کرد باز برايش او،جا ناميدن با و برخاست ،خانمی ايستاد دانشجوها ازدحام و شده الاشغ

 خانمی. کردند بدل و رد کوتاهی مالس دور راه از هم وبا شناخت را او وندال. شد خيز نيم مردي کناري رديف در که

 .کند پيدا زدن حرف براي فرصت اينکه از قبل. بود وندال دوستان از يکی همسر ظاهرا بود نشسته دستش کنار که

 .رفت سن سوي به حواسها همه و شد شروع برنامه

 زياد هم خودم کنی می باور":گفت ،ايلين ،پرسيد بود دهگذران که روزي واز انداخت او اتاق در را خود اهو وقتی شب

 بالج خيلی کل در اما. فهميدم نمی الاص من که کرد می استفاده را کلماتی و حاتال؟اصط نشدم حرفهايشان متوجه

 ."باشد نکرده تعارف وندال و باشد درست فهميدم من انچه واقعا اگر بتهال.  بود

 ."؟ديدي هم را او":گفت و خنديد اهو

 . امديم دانشکده تا هم با اي دقيقه چند برود؛اما کارش محل به داشت عجله -

 پرسيد؟ را نظرت -

 .است امده خوشم سخنرانی از گفتم او به هم من.  آره -

 .گرفت را بالق خوب،ماهی -

 چيست؟ منظورت -

 .باش است رويت پيش که تغييراتی منتظر. خواست می را همين وندال. است معلوم الکام -

 .دارم قبول را حرفهايش همه که نبود اين من منظور اما -

 .کن جمع را حواست ايلين... ايد نمی بدت بازي سياسی از.  نيستی فالمخ انها با که است اين مهم -

 کجا دانم می طور همين.  نيست چيزهايی چه و است درست چيزهايی چه که دانم می.  هستم مراقب من. نترس -

 . ام گرفته ياد انجا در زندگی الس چند طی را اين.  دارم نگه خودم براي را نظرم بايد

 .دارد فرق انگليس با اينجا محيط.  اميدوارم -

 .دانم می -

 .شانزدهم فصل پايان
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 وقتی.افتاد او دادن شوهر ياد به دوباره ملوک که بود ماه آذر اواسط.داد رخ بيفتد اتفاق روزي کرد نمی باور را آنچه

 خودش قول به و شکست می گردو پخت می شام که بی بی جاي به داشت ملوک برگشت اميراشکان ي خانه از

 می سر به کجا در نبود معلوم هم آهو و بود نشسته تلويزيون مقابل اله در جون آقا.داشت می بر ذخيره

 می او که را گردوهايی و تنشس مادرش کنار.کرد تقسيم افراد بين را چاي سينی و کرد عوض را لباسهايش.برد

 آنژين اميرحسين که داد توضيح آيلين و پرسيد اش نوه و عروس و اميراشکان الاحو از ملوک.  کرد جدا شکست

 هاي سفارش و بگيرد تماس بهار با هم خودش شد تمام که کارش بيندازد يادش سپرد بی بی به ملوک.  است گرفته

 خبر و کشيد داشت دوست خود آنچه به را موضوع عاقبت و زد حرف طرف آن و طرف اين کمی ملوک. بکند را زمال

 .است خواسته پسرش براي خواستگاري وقت و گرفته تماس خانمی سرشبی داد

 ! تو براي ـ

 .کنم شوهر ندارم الخي من گفتم شما به که القب مامان:  گفت زير به سر

 مثل پسرها و مردها ي همه که نيست قرار.آمد در آب از مامانی جمشيد ؟ دارد معنی چه. گفتی خودت براي ـ

 .باشند جمشيد

 به احتياج الاص من.  بيندازم دردسر به را خودم دوباره خواهم نمی من مامان اما نيستند جمشيد مثل مردها ي همه.نه ـ

 .نزنيد زور حرف کنم می خواهش.ندارم شوهر

 وبی موقعيت گفت می مادرش که طور اين ؟ نکند رشوه دختر شود می مگر. مامانم زنی می تو را زور حرف ـ

 ....تواند می و رسد می دهانش به هم دستش.دارد

 همين من کنيد باور.بود همين من جواب و بودند طور همين هم قبلی نفر دو همان.  نکنيد خسته را را خودتان مامان ـ

 بکند من براي بخواهد شوهرم که هرکاري هگرن و کردم قبول را جمشيد شما خاطر به هم اول از من.  راحتم طوري

 .بدهم انجام توانم می را آن خودم

 .زنند می مفت حرف سرت پشت عزيزم ؟ بکشی عقب را خودت ها بهانه اين به خواهی می کی تا. نشو بچه آيلين ـ

 ميکنم خواهش.بدهم انجام ندارم دوست که را کاري کنم وادار را خودم ديگران حرف خاطر به توانم نمی مامان ـ
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 . نه بگوييد گرفتند که تماس

 توجه بی.کرد می نفرين را جمشيد که شنيد می را بی بی صداي. برد اتاقش به خود با هم را چايش فنجان و برخاست

 ميزش روي عکس قاب به چشمش الح همان در و نشست ميزش پشت.کند ميل چک تا رفت کامپيوترش سراغ به

 قابش بود داده خودش که بود عروسی هاي عکس از يکی.نيلوفر و پيمان. سودابه. متين ي نفره چهار عکش.افتاد

 .دارند خوبی موقعيت آنها ي همه.کرباسند يک ته و سر مردها هی هم:  بگويد که بود يالخ سودابه جاي.بودند کرده

 ....هستند خوبی آدم و رسد می دهانشان به دستشان

 و منتظر داري اينجا در هم را يکی کنی می فراموش تو که هستند خوب قدر آن!  متين مثل: کرد فکر و زد پوزخندي

 يک مثل دهم می قول.نکنم حسودي ديگر دهم می قول. شوم می لب به جان اينجا من سودي.هايت نامه راه به چشم

 روي چشم که من.گفت خواهی چه بار اين دانم می. هستم چه منتظر دانی می. بشوم دويتان هر براي خوب دوست

 بچه خيلی که بکنی دعوايم. بزنی تشرم کجايی سودي....م ا کرده مقابله لعنتی حس اين با که من. ام بسته چيز همه

 خودم با تو نفع به ها روز و ها شب چطور که دانی می خودت. کنم می دارم را کوششم تمام من سودي. خامم خيلی.ام

 . من گرفتن آرام خاطر به سودي... بگو من به.بگذاري خبرم بی لحظات اين در الحا نيست انصاف. ام کرده مبارزه

   

 را کار اين تو دل خاطر به سودي.اند درآمده آب از درست تو نفع به هايم توجهی بی تمام بشوم مطمئن اينکه براي

 .... بکن حرکتی من دل خاطر به هم تو پس. ام کرده

 می نظر به مايوس بيشتر.نبود ودال غضب.ديد اتاق ي آستانه در را ملوک و سربرگرداند.شد باز آرامی به اتاق در

 شنيده خواهرش از کسش عزيزترين از ملوک که هايی حرف ديگران هاي حرف ميدانست.آمد درد به قلبش. رسيد

 چه اما.دارد خواهان هنوز و است پاک دخترش که کند ثابت همه به داشت احتياج او. کند می سنگينی دلش در هنوز

 می حماقت هاي تله آن از يکی در هم باز ؟ بود نکرده حماقت متين قول به آنها خاطر به بار يک مگر ؟ کرد می بايد

 ؟ دارم کم چه نالا مگر... مامان:  پرسيد اختيار بی ؟ بنشيند ديگر يکی اميد به ديگر الس سه توانست می ؟باز افتاد

 ؟ خواهم می چه ديگر.است شلوغ سرم.هستند برادرم و ها خواهر.هستيد کنارم شما. هيچی خدا به

 افتاه پاييينی سر در که آقاجونت و من: گفت آرامی به او مثل.بست خود سر پشت را در و شد وارد ملوک
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 جوانی نالا دخترم!  برادرت مثل.روند می و اند رفته خودشان زندگی و خانه سراغ هرکدام که هم ايمخواهرهايت

 و ها خواهر و مادر و پدر که هم قدر هر ها آدم. است شده دير ديگر ک آيی یم خودت به وقتی. فهمی نمی.

 .باشند داشته شوهر يا زن عنوان به را يکی که دارند نياز هم باز باشند پيششان برادرهايشان

 بهانه ياد اميد اين به دلش دهد اجازه خواست نمی ولی. دانست می هم دلش. دانست می خوب هم خودش را اين

 به اميذي وقتی.بکند چه نداند و بدهد دست از اختيار رسيد ها بچه هداياي که تابستان مثل خواست نمی.يفتدب اش

 ؟ کرد می خراب هم را ديگر نفر يک زندگی بايد چرا نداشت آينده

 ؟ بگويم شما به را اين چطور. مامان ندارم من ـ

 ...ناراحتی جمشيد خاطر به هنوز دانم می آيلين ـ

 ازدواج مامان مالخوشح کشيد عقب جمشيد اينکه از بخورم قسم خواهيد می. نيستم کنيد باور.  نيستم انمام نه ـ

 .کرد کاري شود نمی اجبار با. نيست زوري

 ببينيد را همديگر بيايند بگذار بردار لجاجت از دست گويم می.بدهم شوهرت و بزنم سرت توي خواهم نمی که من ـ

 ....خوشت او از که بينی می دفعه يک.بزنيد حرف هم با

 .بکنم کاري چنين توانم نمی من. مامان نه ـ

 ؟ گردند می عشق الدنب که هستی دخترهايی دسته آن از. بگو من به آيلين ـ

 جواب خود به فاصلهال؟ب گشت می گفت می متين که عشقی الدنب اوبه آيا.برگرفت ناراحتی با مادرش از را نگاهش

 .است حرف فقط عاشقی و عشق. ندارم ادياعتق عشق به...نه: داد

 .بيايند بگذار. بهتر چه نداري اعتقاد اگر خوب ـ

 اش خانواده و مرد آن به توهين نظرم به. ندارم را شالخي وقتی...نه:  گفت باز اما. است زده حرف بلند که فهميد

 .برگردند يالخ دست و بيايند که است

 ...آيلين.دآم خوشت و ديدي شايد ؟ معلوم کجا از ـ

 .الحا مثل. باشم آزاد اهم ميخ. ام نشده ساخته مشترک زندگی براي من.است کافی...  و جمشيد همان. نه... ـمامان

 .کند زنجيرت و غل شوهر است قرار مگر ـ
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 .کند می زنجيرم باشد جمشيد مثل آدمی اگر ـ

 ....بينيم می. نيستيم کور ـ

   

 . ميکم خواهش.  نه...بودم شده بزرگ او با ؟ بودم نديده را جمشيد. ـمامان

 .کرد پاک کند تار رفت می را نگاهش که را اشکی آيلين و رفت آمدن ي لحظه از تر مايوس ملوک

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

 فاصله در با قدمی دچن هنوز.گرفت پيش در را نالس خروجی راه و برداشت را کيفش لبخند با شد تمام که سشالک

 تعجبش باعث کمی بود نيامده سالک به که امروز.زد می صدا را او که شنيد سرش پشت از را وندال صداي که داشت

 کمرنگی لبخند با و برگشت.آمد می سهاالک سر اي وقفه هيچ بدون او که بود مدتها آورد می ياد به که آنجا تا. شد

 زياد وندال که کرد حس آيلين.کردند پرسیالاحو و مالس هم با. کند طی را او با شا فاصله قدم چند وندال تا شد منتظر

 ؟ بود نيامده پيش برايتان که مشکلی. بوديد نيامده امروز:  گفت.نيست السرح

 .بشوم سالک وارد تدريستان وسط نخواستم و رسيدم دير. نه ـ

 ؟ نداريد ريديگ سالک که اين از بعد:  گفت او و داد تکان را سرش آيلين

 : گفت لبش ي گوشه لبخند با آيلين. بشنود ديگري جواب خواهد نمی اين از غير گويی که بود اي گونه به شالسو

 .ندارم ديگري سالک... نه

 .بروم بايد که دارم ديگري قرار اما:  کرد اضافه ديد که چشمش در را رضايت برق

 می باشيد داشته مهمی کار اگر بتهال: داد ادامه باز بنابراين.خواست می را همين آيلين.شد وارفته وندال ي قيافه الحا

 ...توانم

 .کند تمام را حرفش نگذاشت و دويد وندال نگاه در روشنايی

 .دارم مهمی کار.بله ـ

 .روم می آنجا دارم.بياييد من با خواهرم ي دانشکده تا توانيد می پس ـ

 را الش آيلين.بود سوزدار و سرد هوا بيرون.بدهد رضايت همين به دبو مجبور اما.بخواهد وندال که نبود چيزي اين
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 شود می هم هوا سرماي روي از:  گفت کشيد می پايين را هايش آستين سر که يالح در و کرد محکم گردنش دور

 .است مانده ژانويه تا ماه يک از کمتر که داد تشخيص

 ؟ نه چرا:  يدپرس اي مقدمه هيچ بدون بعد و داد تکان سري فقط وندال

 ؟ ببخشيد:  گفت و کرد نگاهش متعجب آيلين

 ؟ نه چرا:  پرسيد و کرد نگاه چشمانش به شد نمی خيره او به مستقيم و زياد که هميشه فالبرخ وندال

 ؟ نه چيزي چه. شوم نمی منظورتان متوجه الاص من.  ببخشيد ـ

 ؟ نه گفتيد چرا ـ

 . نزدم حرفی که من ؟ نه گفتم من ـ

 .کرديد فتالمخ شما بود گفته مادرتان ولی ـ

   

 در الاص شما نکند ببينم...بود گرفته تماس مادرم که پيش روز چند:  داد ادامه ديد را او گيج و پرسشگر نگاه چون و

 ؟ نبوديد جريان

 ايشان : پرسيد اختيار بی. چيست او منظور که فهميد مادرش و تلفن صحبت روي از فاصلهالب. بود زده خشکش آيلين

 .دانستم نمی من ؟ بودند شما مادر

 .است کرده اشتباه باز که فهميد آيلين و گرفت جان وندال لبان بر لبخندي

 بگويند که اند کرده فراموش حتما.گفتيد نمی چيزي چنين شما وگرنه است آمده پيش اشتباهی که زدم می حدس ـ

 .بودم من درخواستی مورد

 بود خودم تقصير بتهال. بودند شما مادر ايشان که نگفتند من به.شماست با حق. بله وندال آقاي...آ:  گفت دستپاچه

 .هستم خودم نظر روي هنوز من همه اين با....کند تمام را حرفش مادرم ندادم اجازه چون.

 .بدانم را علتش که باشم داشته را حق اين کنم می فکر ؟ چرا:  پرسيد ناراحتی با وندال

 .ندارم ازدواج قصد من که است اين علتش ـ

 ؟ زنيد می هستم من چون را حرف اين يا ؟مطمئنيد نداريد ازدواج قصد ـ
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 .مطمئنم. نه ـ

 .کنيد فکر اش درباره کمی.کنيد نظر تجديد مورد اين در کنم می خواهش ـ

 ....کنيد باور. وندال آقاي توانم نمی ـ

 معرفی من به را زيادي افرا.باشد من همپاي که ردمگ می کسی الدنب که مدتهاست من. کنم می خواهش من اما ـ

 من از مشکل. نه.داشتند عيبی آنها بگويم خواهم نمی بتهال.کنم پيدا خواستم می که را کسی نتوانستم من لی و کردند

 .کنم می خواهش...مدت همه اين از بعد الحا.هستم متوقعی خيلی آدم من. است طور همين حتما.  است

 شما مناسب الاص من.کنيد می اشتباه شما ؟ هستيد شالدنب شما که هستم کسی من دانيد می کجا زا وندال آقاي ـ

 .... موفقيت آروزي برايتان.نيستم

 لطفا.باشيم داشته موفقی زندگی توانيم می بدانم که ام شناخته قدر آن را شما.دارم اطمينان الکام ام گفته به من ـ

 می. ام کرده را تقاضا اين من دانستيد نمی چون کرديد فتالمخ پيش ي فعهد شما.کنيد فکر دقت با اش درباره

 ؟ دانستيد

 .... ولی.  نه ـ

 فوق دانشجوي....اداره کارمند هالس دو و سی.وندال عماد اسم به آدمی تقاضاي.کنيد فکر من تقاضاي روي الحا پس ـ

 و هستم ام خانواده بزرگ ي بچه.است دار خانه هم مادرم....وزارت بازنشسته وندال عبدلکريم پدرم. حقوق ليسانس

 اين در که هايی چيز همان ذهنم از اي گوشه و بينيد می که است همين ظاهرم.اند کرده ازدواج دو هر خواهرم دو

 قراري هستيد مايل شما که طور هر حاضرم بخواهيد اگر.است حدود همان در مسائلی هم اش بقيه و ايد ديده مدت

 .بگويم شما به خودم خصوص در خواهيد می چه هر زبا تا بگذاريم

 ....که است اين مسئله بلکه کرديد تقاضايی چنين شما که نيست اين موضوع الاص. ببينيد وندال آقاي ـ

 کنم می تصور. کنيد فکر آن روي کنم می خواهش و...کردم تقاضايی چنين من که است اين سر موضوع اتفاقا.  چرا ـ

 .باشد برايش یخوب فرصت هفته يک

 .... که نباشيد اميدوار وندال آقاي ـ

   



 

 
353 

 نالا را اين. است بزرگ و مهربان خيلی من خداي ساجدي خانم. برسم ام قلبی ي خواسته به که اميدوارم الکام چرا ـ

 .گويم می شما به

 .نمود خداحافظی روتشک لبخند با و کرد گرد عقب بدهد فتشالمخ ابراز براي او به ديگري فرصت اينکه بدون بعد

 ...خدايا!...  من خداي آه:  گفت لب زير. زد خود دور چرخی اختيار بی و گذاشت داغش پيشانی روي دست آيلين

 !.... پروردگارا ؟ است اين من حق چرا ؟ باشد اين عاقبتش شوم می نزديک که کسی هر به بايد چرا ؟ چرا

 تالح:  پرسيد آهو. ديد متعجب را آهو و برگشت. آورد خود به بود گيج که را او و نشست اش شانه روي دستی

 ؟ کنی می خدا خدا چرا ؟ است خوب

 .نيست چيزي. نه: گفت و داد تکان را سرش. کرد می سرما احساس عرقش از خيس تن

 که است معلوم قرمزت هاي لپ از:  گفت و گذاشت داشتند سرخی هنوز که هايی گونه روي دست و خنديد آهو

 ؟ رفت که نبود وندال اين!  ستني چيزي

 .چرا....چرا ـ

 فنجان يک اول برويم...بيا. بخورند هم به هايت دندان که نيست سرد هم قدرها آن هوا ؟ آيلين است خوب تالح -

 .شدي طوري اين چرا گويی می هم من براي داشتی دوست اگر بتهال. زنيم می سر جان خانم به بعد. بخوريم چاي

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

 می کفايت عمرش ي بقيه براي نفر دو همان.کند امتحان را مردي هيچ ديگر خواست نمی. بود پابرجا خود تصميم در

 هر ندارد دوست آنها از بيشتر را او کسی بودند معتقد و کردند می را عشقش ادعاي روزي که کسانی همان.کرد

 کردن يالخ براي فرصتی الدنب به هنوز يکی. بودند مشغول خود زندگی و کار به دنيا ي هگوش آن در کدامشان

 کس کنار در فرستاد می يادداشت و هديه برايش که ديگري آن و بيايد ايران به اش خانواده همراه تا بود وقتش

 يک را ها آزموده اين نبود نهالقعا الاص رسيد می سودابه هاي نامه با که خبرهايی با. گذراند می را روزهايش ديگري

 آن گذشته در. بود محترم و خوب مردي وندال.کند دعا رقيبش زخم بهبود براي خودش اگر حتی. بيازمايد ديگر با

 يتالفع اهل خودش يا که کند می ازدواج کسی با عاقبت ميکرد فکر نداشت بدي نظر ازدواج به اندازه اين تا که زمان

 همان را او که کسی هم سوم ي درجه در. نباشد راهش سد کند نمی همراهی را او اگر که کسی يا باشد اجتماعی هاي
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 .نبود نوع سه اين از يک هيچ جمشيد که بود اين آورد که بدشانسی اما. کند عوضش نخواهد و بپذيرد بود که طور

 که کارهايی و خود به تنها نه وندال.دکر می افتخار بود که طور همين او به.....متين بعد و مقابلشان ي نقطه در درست

 بزرگی هاي نقشه درسرش. بود دالخ مثل يکی وندال. بود شناور آنها در خرخره تا بلکه نمود می افتخار کرد می

 با.بزرگ فکرهايی با آدمی. گذرد می سرش در چه بداند که بود شناخته قدر آن را او مدت اين طول در. داشت

 وجود اندازه چه تا بفهمد تا بود کافی سخنرانی جلسه يک همان.بگيرد دوش بر خواهد می که بزرگی مسئوليتهاي

 کس الدنب به بايد وندال. بيرمنگام نه بود ايران اينجا اما. حزبش بريا شايد يا و....است مهم دوستانش براي وندال

  شايد. است پايبند چيزهايی چه به اصولی نظر از بداند که بود شناخته را او قدر آن.گشت می زندگی براي ديگري

   

 عنوان به تا کند قبول توانست می تر راحت و بهتر باشد شالح کمک يتهايشالفع کنار در خواست می او از اگر

 !... نه. اش زندگی شريک

 اميدوار. داشت اضطراب کمی بود کرده وندال به دادن جواب ي آماده را خودش که زمانی روز آن از بعد هفته يک

 نالس در که دانشجويانی. کند تکرار برايش را قبلی مرد دو ماجراي نخواهد ديگر جوابش شنيدن از بعد وندال بود

 به چشمش سالک در جلوي.کرد حرکت شانالدنب به لبخندي با او و دويدند سالک سوي به او ديدن با بودند پراکنده

 : بود آورده م پيغا برايش وندال طرف از. کرد تاييد او را حدسش. اوست منتظر بود مطمئن. افتاد وندال دوست همسر

 شوند می ممنون بگويم شما به و بخواهم عذر خواستند من از.بيايد نتوانستند و داشتند جلسه امروز وندال آقاي خود ـ

 .برويد سرو شاپ کافی به ستانالک از بعد اگر

 خشمگين خودش با رودربايستی هيچ بدون وندال دبرخور اين از آيلين.داد او به دانشگاه نزديک را آدرسی هم بعد

 حسی اما. کند صالخ ماجرا ي بقيه از را خودش و بگويد زن به را “نه” جواب شد وسوسه لحظه يک براي. بود شده

 اداره آرامشی چنان با هميشه مثل را سشالک.بگويد وندال به رو در رو را جواب اين کرد وادارش نگري آينده از ناشی

 کند می حرکت او ميل به دنيا امور ي همه گويی که کرد

. 

 که کسانی ميان نگاهش.شد سرازير ها پله از و کند پيدا توانست راحت خيلی بود داده زن که طور همان را آدرس
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 جلب خود به را توجهش و برخاست اي گوشه از کسی که بود آمده در حرکت به تازه بودند نشسته ميزها پشت

 محل لباس از جزئی يا پوشيده آنجا به آمدن خاطر به را اش رسمی لباس بزند حدس توانست ینم. بود وندال.کرد

 ثابت او در را ممتدش نگاه اينکه بدون وندال.نشست او تعارف با و داد جواب را او پرسیالاحو و مالس. است کارش

 کاري توانم نمی را اداري ت جلسا. اييدبي اينجا تا شديد مجبور که ام شرمنده واقعا من ساجدي خانم:  گفت. دارد نگه

 .بکنم

 چه:  پرسيد وندال.نيست مهمی ي مسئله که داد نشان و برد ازبين را آيلين خشم ي مانده پس اش خواهی معذرت

 ؟ بدهم سفارش داريد ميل

 .ندارم زيادي وقت. مانم نمی خيلی.متشکرم ـ

 ظاهرش روي از را چيزي شد نمی که آدمی. بود دشخو شبيه نوعی به هم او. شناخت می را وندال داشت کم کم

 وقتی همين براي.بگذارد او ي چهره روي را خودش تاثير تا باشد مهم و بزرگ خيلی مسئله اينکه مگر.داد تشخيص

 .دارد مشوشی درون ظاهرش فالبرخ وندال که فهميد شد دستپاچه کمی او

. 

 من ؟ داريد وقت که چاي فنجان يک خوردن براي:  پرسيد لبخندي با و شد مسلط خودش بر زود خيلی وندال اما

 . ام داده سفارش

   

 .بمانم آن براي توانم می.  بله:  بگويد که کرد راضی را خودش

 .متشکرم ـ

 از هنوز که را انگشتانش نوک. آورد برايشان را ها فنجان و چاي قوري حاوي سينی ها جوان از يکی وندال ي اشاره با

 است وندال ي جذبه دانست نمی.بگيرند حس و شوند گرم کمی تا چسباند فنجانش ي ديواره به دندبو حس بی سرما

 می غيرعادي اندکی که سرعتی با سينه در قلبش هميشه فالبرخ شده باعث که موقعيتی چنين در گرفتن قرار يا

 گاه و داشت وجود نگرانی نخوششا روزهاي از گذشته جمشيد با.بود نکرده تجربه روز آن تا که حسی. بتپد نمود

 او ب کسانی ايران در که کند آوري ياد جمله اين با را اشتباهش جمشيد مبادا اينکه از هراس...هراس هم اندکی
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 آرامش هميشه متين رفتار او مقابل ي نقطه. کند می تهديدش نوعی به کرد می فکر اواخر اين. اند دوخته چشم

 نوعی حتی و شيرينی با نيز همان اما.باشد مراقب کرد می مجبور را وي يشها کنجکاوي با گاهی گرچه. بود بخش

 می متين از متفاوت آرامشش و نبود جمشيد شبيه اش نگرانی جنس. داشت فرق الکام... وندال اما. بود همراه بازي

 .زندب حرفی تا شد منتظر و نوشيد را چايش از اي جرعه.بماند زياد تواند نمی که آورد ياد به. نمود

 ؟ کرديد را فکرهايتان ساجدي خانم:  پرسيد.بود کرده يالخ را چايش اول فنجان وندال

 .هستم خودم قبلی تصميم روي هنوز من متاسفم... بله:  گفت ظاهري آرامش با

 پرسيد.است ناراحت کمی جايش در گويی.شد جا به جا کمی اش صندلی روي و کرد بالق هم در را انگشتانش وندال

 ؟ بدانم را دليلتان وانمت می: 

 .ندارم ازدواج قصد که اين جز ندارد دليلی هيچ گفتم هم القب که طور همان ـ

 بياييد کنار آن با توانيد نمی که دارد وجود من در چيزي چه. باشيد داشته دليلی بايد حتما ؟ است ممکن چطور آخر ـ

 ....کنيم شروع اول از ديگر بار يک بياييد الاص. کنم پيدا جیالع برايش بتوانم شايد تا بگوييد من به ؟

 .....وندال آقاي نه ـ

 صراحت با که ببخشيد...بدهم دست از راحتی اين به را شما خواهم نمی من. است بهتر خيلی اين نظرم به ؟ چرا ـ

 به شنهاديپي چنين اينکه از قبل من راستش ؟ بينيد می مشکلی من در شخصيتی نظر از ساجدي خانم....زنم می حرف

 يتالفع ها خانم از خيلی نظر از. بودم فهميده بود فکرم در که چيزهايی ي درباره را نظرتان غيرمستقيم بدهم شما

 سياسی امور در کوچک چند هر تیالدخ نزديکانشان از کدام هيچ ندارند دوست حتی و نيست بیالج چيز سياسی هاي

 خانم از. هستيد مند قهالع امور اين به خودتان شما. ام نکرده اشتباه شما ي درباره که مطمئنم من اما. باشند داشته

 ....ايد بوده ها برنامه پيگير که شنيدم-دوستم همسر-سيامی

 خاطر به من اما. کنم ثابت را اين از غير شما به که ندارم هم شیالت هيچ و بودم ها برنامه الدنب من. وندال آقاي بله ـ

 .نکردم فتالمخ شما سياسی يتهايالفع

 ؟ دارم عيبی رفتاري نظر از ؟ چه پس ـ

 : گفت شوخی به اختيار بی و کرد اقتدا متين مسلک به بود آمده وجود به که جوي سنگينی از شد چطور دانست نمی
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 ! بزنم حرف کنيد وادار مرا زور به خواهيد می و هستيد مستبد که است اين عيبتان

 زير به سر و خنديد آرامی به است کرده شوخی او شد متوجه چون و کرد هنگا او به متحير لحظه يک براي وندال

  موقعيت هر اگر. ام شرمنده. نداشتم قصدي چنين. خواهم می عذر خيلی:  گفت.  بود شده سرخ کمی. انداخت

   

 تاررف داريد دوست که طور هر هم شما و شود تمام جا همين چيز همه دادم می اجازه خورم می قسم بود ديگري

 دو ي آينده و زندگی روي داريم چون. بکنم کاري چنين توانم نمی الاص مورد اين در که است اين واقعيت ولی. کنيد

 . زنيم می حرف کند تغيير تواند می که نفر

 می بيشتر را وضعيت همين. کند تغيير ام زندگی خواهم نمی من وندال آقاي:  گفت آرامی به و رفت کنار آيلين لبخند

 .کنم ازدواج ديگري کس هيچ با خواهم نمی گفتم. کنم ازدواج... از شما با خواهم نمی که نگفتم الاص من. دمپسن

 ؟ داريد دليلی چه ؟ چه براي اما ـ

 .ام زندگی اسرار حساب به بگذاريد. است شخصی دليلش ـ

 .است هم زندگی اسرار در شدن شريک کردم شما از من که تقاضايی اما ـ

 را چيزي کس هيچ به من. خوب بسيار. باشد:  گفت اختيار بی او سماجت از و کرد نگاهش راحت خيلی ندوال فالبرخ

 از خارج....الس سه...ام داشته نامزد من ک گويم می داريد اصرار حد اين تا شما اگر اما. گويم نمی و ام نگفته

 .هستم اينجا الحا....ايران

 نگاه و شوکه ي چهره وجود با حتی. رسيد می نظر به آرام همچنان اما. بود شده عصبی خودش حماقت به اعتراف از

 مدت اين در که را فکري آزردگی با چشمانش در چيزي آنی جهش از توانست. بود مانده صورتش بر که وندال ناباور

 را کيفش. داشت را انتظارش که بود چيزي همان ظاهرا او سکوت. بخواند نيز او ذهن در بود شايع اقوامش بين

 به وندال که بود نگرفته فاصله قدمی هنوز اما. کرد خداحافظی و برخاست جا از چاي خاطر به تشکري با و برداشت

 را همين مگر. وندال آقاي ندهيم ادامه ديگر:  کرد خواهش بيگانه زبان به و ايستاد آيلين. کرد وصدايش آمد خود

 ؟ بشنويد خواستيد نمی

 : گفت فارسی به او فالبرخ. کرد تعارف دستش با. بود شده مسلط اطرافش و خود بر و دبو رفته کنار وندال بهت
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 .ايد نگفته چيزي هنوز که شما. بنشينيد بفرماييد

 .بود کافی همان ـ

 .کنم می خواهش بفرماييد. نبود نه ـ

 چون وندال. بود حاکم اي دقيقه براي سکوت. نشست اش نارضايتی وجود با ديد مصمم اش خواسته در را او چون

 ؟ خورد هم به نامزديتان چرا...چرا بپرسم ميتوانم:  پرسيد داد تشخيص آرام را اوضاع

 .باشد خودش حرف حرف خواست می چون:  گفت تعمدا

 .آورم می دست به آينده در خودم از دفاع براي فرصت. ندارد عيبی باشد ؟ زنيد می طعنه:  گفت و زد لبخندي وندال

 برنامه او که طور هر. ام کرده زندگی ديگر مرد يک خواست مطابق الس چندين من وندال آقاي زنم نمی طعنه نه ـ

 تا بودن مطيع شدم متوجه آمدم خودم به وقتی ولی.است خوب خيلی اين که کردم می تصور و... کرد فکر و ريخت

 زمان آن تازه من و بود “ما” يدبا داد يادم که داشتم عزيزي دوست. باشم داشته وجود “من” که است خوب زمانی

 وقتی از. بشويم “ما” تا برود بين از هم مقابلم طرف“ -من” بايد شود نابود من“ -من” است قرار اگر که فهميدم

 دوست که است همين براي. بدهم دست از را آن خواهم نمی ديگر که دارم چيزي کردم زنده را خود“ -من” دوباره

 من. است من زندگی واقعيت اين. بکند من با دوباره را کاري چنين ديگري کس گذارمب و کنم ازدواج ديگر ندارم

 داريد سرتان در شما که فکرهايی آن با خصوص به. نيستم شما مناسب

   

. 

 ؟ چرا ـ

 بدانند را تنهاييم واقعی دليل اينکه بدون بودم تنها که بازگشتم از بعد شناختند می را من که کسانی از خيلی چون ـ

 معنی واقعا اينکه بدون آنها از بعضی. بود نخواهد بالج شما زندگی براي مطمئنم که گفتند سرم پشت هايی دروغ

 ايران به و گذاشتم را نامزدم همين براي و ام شده اخراج انگليس از من که کردند تصور بدانند را دپورت ي کلمه

 .برگشتم

 ؟ بود انگليسی نامزدتان ـ
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 .دور اقوام از يکی و بود ايرانی نه ـ

 ؟ بوديد کرده عقد ـ

 ازدواج مخصوص رسوم همان با ايرانی دختر يک مثل هم من و بيايد ايران به شد تمام درسم وقتی بود قرار.  نه ـ

 .کنم

 .نبود جدي چندان قضيه پس ـ

 مشخص الکام من زندگی مسير داشتم، نامزد حتما نداشتم شوهر اگر من ها خيلی نظر از. بود جدي الچرا،کام آه ـ

 .بود شده

 ؟ نامزدتان يا بود شوهرتان واقعا او ديگران، نظر از جدي ـ

 صورتش. شد او منظور متوجه فاصلهالب. کرد نمی نگاهش و بود انداخته پايين را سرش وندال اما. کرد نگاهش متعجب

 داشتن نامزد ي محدوده استخو می هم وندال. تر درست بود، ديده او نگاه در آنچه و بود درست حدسش.گرفت گر

 ندارم دوست. گفتم بدانيد شما بود زمال چه هر:  گفت و برخاست جايش از پنهانی خشم و ناراحتی با. بداند را او

 ! شما حتی. بپرسد من از هايی السو چنين کسی

 عذر. کردم می يالسو چنين نبايد. اببخشيد ر جسارتم.  ساجدي خانم خواهم می معذرت:  گفت شرمندگی با وندال

 .متاسفم واقعا.  خواهم می

 .کنيد پيدا هستيد شالدنب که را کسی اميدوارم. کنم می خوشبختی آرزوي برايتان. طور همين هم من ـ

 ....ساجدي خانم اما ـ

 .بکنيد فراموش شد گفته اينجا آنچه شوم می ممنون....نگهدار خدا ـ

 تفکر طرز اين از کرد نمی معلوم که طور همان. نداشت فالمخ جنس از نفرتش و خشم از نشانی هيچ رفتنش راه

 که طور آن را هرکس کرد می يادآوري خود به بايد. است خشمگين آنها پيشداوريهاي اين و هموطنانش از اي عده

 .بود پنهان روحش هاي يهال زير بغضی. بود آرام ظاهرش اما شد، می فشرده سينه در قلبش. کند قبول هست

××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××××××××× 
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 خواسته سر بر قبل از تر مصمم و تر جري بلکه. نکشيد پس شنيد، آنچه از تنها نه وندال کرد می فکر آنچه فالبرخ

 و شد سر به جان ملوک که قدر آن. کرد خواستگاري براي اصرار و گرفت تماس بارها مادرش. ماند باقی خود ي

 از پس شب آن که بحثی.داشت اجتنابش در سعی او با ها بحث در بازگشتش مدت تمام در آيلين هآنچ افتاد اتفاق

 تالدخ به هم را اميراشکان و آقاجون که گشت تبديل بزرگ دعوايی به شد، آغاز وندال خانم ي باره چندين تماس

 وقتی. ريخت فرو و درآمد لرزه به جون آقا قاطع اما آرام حکم با محکمش زانوان و آورد در را او هاي اشک. کشاند

 منتظر شنبه پنج شب که کرد مالاع و نمود همسرش به رو دختر و مادر هاي کردن دو به يکی همه از بعد آقاجون

 تنها. است سرآمده هم آقاجون صبر فهميد که چرا. شد بسته اعتراض براي آيلين دهان بود، خواهند وندال ي خانواده

 .باشند داشته مثبت جواب انتظار او از نبايد که بود اين بگويد آنها ي همه به توانست می که چيزي

 اتاقش در منتظر اينک او و داشت ادامه خود روند همان به چيز همه ،هنوز نبود شب ان در سودابه تلفن اگر شايد

 می اين به الح انهم در و کرد می شا تما را برف بارش اتاقش سکون و سکوت در چطور که اورد ياد به. نشست نمی

 ديگران از و رفت فرو خود در روز سه. باشد داشته اثر ديگران زندگی روي تواند می تصميم يک چطور که انديشيد

 وضعيت اين در او و بود افتاده اتفاق داشت خبر پيش از و دانست می انچه.  واهی راهی يافتن اميد به. گرفت فاصله

 به که تصميمی خاطر به فرزندشان دادند می رضايت نگري عاقبت و انديش خير مادر و پدر کدام.  بود گرفته قرار

 ريئس پسر و سابق کابينه وزراي از يکی ،برادرزاده وندال عماد.  کند تباه را خودش بود،اينده بچگانه الکام نظرشان

 داراي و شخصيت با و م،محتر روشن اي اينده ،با استخواندار بی بی قول به و متشخص خانواده يک از... نشته باز

 نامزد جمشيد مثل ادمی که وقتی هم ان. نگيرد قرار ساجدي خانواده قبول و پسند مورد توانست می چطور الوا منشی

 الگود از بود نتوانسته هم هنوز الس سه از بود مانده مادرش و پدر و همسر بين که کسی. است بوده دخترشان قديم

 رفت باد به خواستگاري مجلس ان داشت،با وندال کردن باز سر از براي که اميدي رهذ ان. بخزد بيرون هايش ناتوانی

 که کردند فراموش کردند،همه تاييد را حدسياتشان تحقيقاتشان با عمو بزرگ داماد و اشکان امير اينکه محض به و

 شب وندانال. شود تمام يزچ همه بدهند اجازه و بيايند خواستگاري جلسه براي فقط انها بود نموده شرط اول از او

 .تربيتش و نجابت سر از بلکه. پايی و دست بی سر از نه.  ارام و زير به سر. امد شان خانه به اش خانواده با همراه

 مجلس در شوهرانشان با همراه و کرده ازدواج دخترهايش. داشت روشن اي چهره که بود چادري زنی مادرش
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 اين.  هستند خشنود و راضی که بود معلوم چهرشان از خوبی به.  عمويشان زن و وزير عموي مثل.  داشتند حضور

 جمشيد براي کرد می فکر روزي که چيزي.  کرد می زده تالخج ،کمی بود کرده ردشان بارها که را وضعيت،او

 می نظر به بیعص که اهو به و ،برداشت بود ريخته بی بی که را چاي سينی. داد انجام وندال خانواده ،براي بود ،خواهد

 همه او احترام به.  نداشت بودن دستپاچه براي دليلی.  زد ارامی؟لبخندي قدر اين چطور": پرسيد می داشت و رسيد

 کنارش خواست و کرد باز او براي خود کنار جايی وندال خانم. ديد خود روي را وندال گذراي نگاه و برخاستند جا از

 شب ان امدن علت به را موضوع وندال عموي خره ال با اينکه تا زد دور مختلف چيزهاي باره در صحبتها مدتی.  بنشيند

 دوباره تا خواست خواهند فرصتی بعد و شود می معمولی صحبتهاي سري يک فقط شب ان کرد می فکر.  داد سوق

 که خواست در اين.  بکنند صحبتی هم با دو ان بدهد اجازه کرد درخواست پدرش از فاصله الب وندال عموي ،اما بيايند

 او همراه دارد ديد امد که خود به ؛اما کند فتالمخ خواست می.  نمود اش دستپاچه ،کمی شد همراه پدرش موافقت با

 .  برد خود اتاق به را او خباثت با و تعمدا ؛اما کند هدايت پايين طبقه اتاقهاي از يکی به را عماد توانست می.  رود می

   

 روي او تعارف با عماد.  بردارد اش زندگی راه سر از را عماد اينکه براي باشد کمکی تتوانس می هم اين شايد

 تعجب و وحشت به را اهو که چيزي همان درست.  خونسرد و ارام خيلی. نشست تختش روي نيز او و نشست صندلی

 براي و کند انتخاب را او خواهد می که مردي عنوان داشتن با ،بايد که نبود ،کسی او براي عماد اما.  داشت می وا

 و برد بين از خودش را سکوت.  کرد می صحبت هم راحت طور همان بايد.  باشد ،ترسناک سازد شريک اش زندگی

 ." برود پيش اينجا تا کار اين کردم نمی فکر":،گفت داشت زير به سر که او به

 ."است مهربان من خداي گفتم شما به که من":گفت.  انداخت او به گذرا نگاهی و کرد بلند سر عماد

 . است گذاشته فشار تحت را من شما مهربان خداي -

 .ندارم قصدي چچچنين -

 زندگی زوج يک عنوان به توانيم نمی شما و من که گفتم بار چندين شما به من.  کنيد می عمل طور اين داريد الام -

 حد اين تا را شما که بينم نمی خودم در چيزي من وندال اقاي.  داريد اصرار اندازه اين چرا فهمم نمی واقعا اما. کنيم

 .کند مصر
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 در من براي چيز هيچ.  است شده عادي برايتان و کرديد عادت ن تا درون در چيزها خيلی به که اين خاطر به شايد -

 اين نمک می سعی هم خودم. صداقت مگر خواهم نمی چيزي کس هيچ از. نيست ارزشمند صداقت اندازه به ام زندگی

 را روشن اينده يک داشتن امکان مرد يک به تا داريد را اين توانايی شما.  داريد را صداقت اين شما.  کنم عمل طور

 ...کنيد می فکر بزرگ.  کنيد می فکر هم ديگر ادمهاي به خودتان به جز.  بدهيد

 ."باشد طور اين کنم نمی فکر نه":گفت دادو تکان سر لبخندي با

 براي زمال جسارت گذشته ان از.داريد مسئوليت حس. ام ديده دانشجوهايتان با را رفتارتان.  است ورط همين چرا -

 و ديد با کس هر است؟منتهی مبارزه جور يک زندگی که نيستيد موافق.  دارد وجود وضوح به رفتارتان ،در زندگی

 من...  تالعد براي ،يکی خوشبختی رايب ،يکی پول براي يکی.  کند می مبارزه ميدان اين جنبه يک در خودش فکر

 کسی که باشد نداشته نياز.  باشد داشته را مبارزه اين جسارت و جرات که باشد کسی همسرم داشتم ارزو هميشه

 . کند باز واقعيات ديدن براي را چشمهايش تا باشد پبشش

 حق نه کرد؛اما نمی ارضاع را او حق نگرفت براي مبارزه اندازه به چيز هيچ.  است شده متوجه درست را اين کرد فکر

 هم روي محکم را چشمهايش... داد می او به دستی دو داشت متين که باشد چيزي توانست می خودش حق! خودش

 همه اين دليل وندال اقاي":ت گف.  باشند هم با بايد انها! سودابه و متين.  نگيرد جان درونش در شيطان باز تا فشرد

 می جواب و کنيد می فکر لحظه همان ،شما پرسند می چيزي درباره را نظرتان شما از وقتی. يستن معلوم برايم اصرار

 ."ندارد جواب در تاثيري پرسيدن دوباره.  دهيد

 بروز متفاوت هاي عملال ،عکس مختلف شرايط ،در عمل يک مقابل در.  است نسبی.  نيست مطلقی موجود انسان -

 .دهد می

 ... ندارم ديگران هاي فلسفه به کاري من -

 ،اميدواربودم ام کرده تکرار را پيشنهاد اين که بار هر.  دارم اصرار قدر اين چرا بدانيد خواهم می اما دانم می بله -

 شما اتاق در الحا که ام رسيده اينجا به هيچ از من.  ام امده پيش خوب لحظه اين تا بتهال... بيايد بوجود تغييري که

 .م ا نشسته
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 اين ؛اما هستيد اينجا شما":گفت اما.  گرفت می اش خنده!؟ بود سخت سر و سمج اندازه اين چطور. کرد شنگاه

 ." ام کرده موافقت من که نيست معنی اين به هرگز

 . برسم هم انجا به کنم اصرار باز اگر شايد -

 جمشيد؟ مثل -

 . بدهيد فرصت يک من به بايد شما.  دارم فرق او با من -

 سعی هم الحا تا.  قبول ،خوب نبود او الم بگيرد؟متين را متين جاي يکی بدهد رضايت ابنکه چه؟براي ايفرصت؟بر

 ."کرد می فکر ان به نبايد نه...  شايد.  بود کشيده کنار هم سودابه از را خودش متين اما.  نکند اعتراضی بود کرده

 در تغييري چه ببيند تا کرد دقت. نگرد می ميز روي گذشته الس کريسمس شب جمعی دسته عکس به وندال که ديد

 :پرسيد بود، ايستاده کنارش که متين عکس به اشاره با او عوض در. نديد هيچ تعجب الکم در اما. شود می حاصل او

 ."بود؟ ين نامزدتان"

 از يک. است دوستم هم او!... گذارم نمی سرم يالبا ندارم فکرش طرز به اي قهالع هيچ که را کسی عکس من. نه -

 .داشتم انگلستان در که دوستانی

 ."است دوستم نامزد": کرد اضافه سختی به بعد

 زندگی وندال آقاي":بگويد تا آمد دستش اي بهانه. برگرداند سر بعد و کرد نگاه متين چهره به ديگر اي لحظه وندال

 چطور من زندگی ببينيد تا آوردم اينجا به را شما. ام گفته بارها شما به القب را اين. دارد و داشته فرق الکام شما با من

 ."باشم شما مادر مثل توانم نمی من. است چطور و بوده

 ."است؟ پوششی نظر از منظورتان": پرسيد بعد و کرد مکثی وندال

 .است موارد از يک هم آن -

 .هستم شما با مراهیه آماده بدهيد اجازه من به و بتوانم که جايی تا من. هستند شما مثل من خواهرهاي -

 دانند؟ می چيزي من گذشته از آنها -

 .دانم می من بود، زمال که را چيزي -

 .داشتم خاطرش به تلخی تجربه و ام شده مرتکب را اشتباهی چنين بار يک من. وندال آقاي نه": گفت آرامی خنده با
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 به را جمشيد من. شوند گرفته نظر در بايد که هستند هم تا خانواده. بگيريد تصميم بخواهيد تنها که نيستيد تنها شما

 ."گذاشتم کنار اش خانواده خاطر

 شما من. بگيرم تصميم صرف احساسات روي از که نيستم آدمی من که دانند می آنها. نباشيد مطلب اين نگران شما -

 به ايد، گرفته که موضعی اين از اگر. هستيد هم ام خانواده پسند مورد که هستيد کس شما. ام سنجيده نظر هر از را

 دهد می نشان ايم کرده که هم اصراري. هستيم اينجا در قهالع با ام خانواده و من که ديد خواهيد بياييد، طرف اين

 من يا نيست من در کنيد می فکر که خواهيد می چه بگوييد من به بايد فقط شما. هستيم وصلت اين خاوستار و راضی

 ."آمد؟ نخواهم بر اش عهده از

 ."خواهم نمی زنجير غلو. يخواهم نم کالم من من؟": گفت بعد و نگريست او به مکث کمی با

 .ببندم زنجير و غل شما به ندارم قصد هم من -

 دست از دارم الحا که را چيزي خواهم نمی. بنديد می را زنجير غلو اين شديد زندگی وارد وقتی اما. ميکنيد فکر -

 .بدهم

   

 را ين توانيد نمی. شود می اي تازه چيز به تبديل يا و رود می بين از خود به خود زندگی جريان در چيزها بعضی -

 .بگذرد چيزها بعضی از است مجبور گيرد، می گردن را مسئوليتی يک انسان وقتی کنيد؟ می. کنيد انکار

 .باشد تنها داشت قهالع جمشيد. شدنبا اشتباه چيز يک اينکه بتهال. طرفه دو. اش اندازه به اما. دارم قبول را اين -

 .باشم طور اين هم من داشت انتظا. دشت انزوا به خاصی قهالع. بود طور اين هم شخصيتش

 قدر آن. هستم اجتماعی آدمی من": گفت آيد، نمی خوشش زياد جمشيد اسم تکرار ار بود مشهود الکام که وندال -

 آنا از بيشتر حتی و مردها اندازه به بايد هم زنها. است کرده فرق نهزما. باشد راحت تانالخي! بزند را دلتان شايد که

 .گيرند می ياد بهتر و بيشتر آنها از. پدرشان تا هستند احت مادرشان با بيشتر ها بچه چون. باشند امور جريان در

 اهل بدانيد تا گويم یم را اين. بدانند ديگران از بيشتر خيلی بايد تجربيات کننده منتقل و واسطه عنوان به مادران

 ."نيستم کردن محدود

 چطور که بود نديده سهايشالک سر مگر. کرد می تعجب نبايد بتهال. داشت برايش جواب وندال گفت می چه هر انگار



 

 
365 

 خواهيد نی شما ينکهالمث" گفت لبخندي با. آگاهبود آدمی وندال بود فکرکرده هم القب که طور همان. کند می صحبت

 ."هسيتيد خودتان گفت شماسر گويم، می چه هر. کنيد توجه ديگري چيز به است، شده برايتانهدف آنچه از غير

 بقيه در. کنيد باور را من خودرايی و استبداد مورد اين در تنها. است طور همين": گفت و افتاد خنده ب نيز ودال

 ."شريک چيزها

 .بگويم چه دانم نمی. متاسفم من -

 .کنيد فکر فقط -

 ....نيستيد شما شخص مشکلم که ام گفته شما به. ام کرده کاري چنين هم اين از بلق من -

 .کنيد نگاه را من و طرف اين و بياييد البا کمی قبلی ديوار روب از پس -

 شب ان او به. کند راضی را خودش توانست نمی. بدهد مثبت جواب متشخص و آگاه آدم اين به تواند نمی دانست می

 که خواند می مادرش و پدر نگاه از رفتند، که وندال خانواده. بدهد ادامه اين از بيش را بحث واستنخ و نگفت هيچ

 دقايقی براي را خود ذهن کرد سعی و رفت اتاقش به. باشند بهترين توانند می اش خانواده و آدم ين هستند مطمئن

 .کنند رد را او که بگويد اش خانواده به بعد و کند فکر توانست می. دارد نگه دور دهنده آزار چيزهاي از شده که هم

 اين. بود الخي خوش چه. ماندند می پايبند آ به طرف دو هر بايد بودکه گذاشته آنها با قراري اما بود؛ خواهد سخت

 وندالکرد نصيحتش رسيد می او به که کس هر کوچک و بزرگ از هفته يک که کشيد آنجا به گفتن "نه"ن جواب بار

 کر تالدخ خود ساجدي آقاي. کشيد خودش نفرين و هالن و تماسال به و آمد در ملوک اشک. بدهد دست از نبايد را

 همه راحتی به تواند می قلبش در ديگر مردي حضور به دادن ورود اجازه که نمود ثابت برايش لالاستد و منطق با و

 کم کم هم آهو حتی. رسيد دايی خان و عمو خان و جون خانم به بعدنوبت. دهد تغيير اش زندگی در را چيز

 در کوچک جاي آن نداشت خبر کس هيچ دارد؟ گفتن"نه" در سماجت قدر اين خواهرش چرا بودکه بهشکافتاده

 که چيزي همان. دارد لندن به چشم کرده، پنهان روحش ديگر هاي يهال زير در را خودش زرنگی با که همان قلبش،

 البا "نه" متالع به را سرش شود، می پيدا ها قصه و داستانها در فقط و اشتهند وجود وقت هيچ بگويد داشت اصرار

 افتاد،به می زمين و باخت می کوچک جاي ذره يک همان برابر در و داشت می بر جنون به سر که گاه. داد می تکا

 .کنم صبر بايد. يزمبر هم به متين با را سودابه زندگی ايران، در خودم زندگی خاطر به توانم نمی": گفت می خودش
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  گفت من به متين. بزنم او به توانمخنجر نمی است، من جانب از تغييري منتظر هنوز وقتی. کنم عصبانی را او نبايد

   

 نمی را عشق. ندارم کردن زدواج به اعتقادي که گفتم. را ديگر کس نه خواهم می را او نه اوگفتم به. ماند می منتظر

 می عصبانی چطور ديدم من... کند می نابود ر سودابه زندگی... بفهمد اگر. خورد می دردي چه به و چيست دانم

 ."... شود ترسناک موجود همان دوباره ميتواند مهربان متين همان.شود

 می و بود مانده حرفش سر. است خودش دل توجيه براي فقط حرفها اين که دانست می خوب هم خودش اما

 گفت که بود جون خانم!... آهو. گذاشتند ضعفش نقطه روي انگشت راحت خيلی يگراند... ولی بماند؛ منتظر خواست

 ايرانی فرهنگ و بودند ايانی آنها. دارد نگه معطل هم را آهو خواستگارهاي اين از بيش تواند نمی ديگر مادرش

 دادندو شوهر طور آن را دختر يک. کنند تکرار دوباره بودند، شده مرتکب بار يک که را اشتباهی داد نمی اجازه

 .آيلين آينده زندگی به کشيدن نالبط خط يعنی آهو دادن شوهر و شد بزرگ دختر گرفتن قرار تنگنا در اش نتيجه

 گفت جون خانم به. باشد دو درجه جون خانم قول به هاي آدم بچهو بی و مرده زن مردهاي منتظر باي اين از بعد

 به الاص خواست نمی چون آيند؛ می اش خواستگاري به مردهايی چطور آينده در ندارد اهميت اي ذره حتی برايش

 می گرونگه را آهو داشتند مادرش و پدر که چرا نداشت، مسئله اصل در فرقی اين ولی. کند فکر ديگري مرد هيچ

 شنيد انچه از روز سه تا. گذارند می فشار تحت را او اندازه چه تا بداند يا باشد داشته خبر خود اينکه بدون داشتند؛

 اراده. شد شکسته. نياورد دوام ابد تا هم اش سرسختی اما. کرد نمی باور خودش از را سرسختی همه اين. بود شوکه

 از بعد شب سه. فروريخت خرهالبا آنهم که بود داشته نگه پا بر متين عصيان و کينه ترس از رافقط اش برداشته ترک

 آورده برايش عجله با را تلفن گوشی آهو که نگريست می را حياط منظره پنجره از اتاقش در جون خانم هاي صحبت

 .شد اش شادي باعث اقينوس، درميان جزيره يک ديدن اندازه به درست خط، سوي آن از سودابه صداي شنيدن. بود

 گينسن سخت سودابه براي آن هاي هزينه و تلفن به دسترسی. رسيد می بهنظر لبريز زندگی شور از نيز او صداي

 ."کنم می حساب او با آمد که متين ندارد عيبی": بود گفته سودابه که کند کتاه را مهالمک بود خواسته همين براي. بود

 ."گيري؟ می تماس کجا از مگر": بود پرسيده متعجب

 .بزن حدس -
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 .بگويم چيزي توانم نمی الاص -

 .زنم می حرف متين خانه از. خانم تنبل باش -

 ."گويی؟ می جدي": پرسيد. کرد حس بدنش در خوبی به را برق جريان عبور

 خواهی چه است، نگذشته متين بدون شبی هيچ کريسمس از بعد که بشنوي اگر پس عزيزم؟ است عجيب قدر اين -

 !گفت؟

 .دهد می جواب دعاهيم به دارد خدا. افتد می اتفاق دارد خرهالبا بزرگ اتفاق آن يال": بود داده ادامه اي خنده با

 ."شود؟ می باورت

 :گفت بکند لحظه آن در توانست چطور دانست نمی هم خودش که اي خنده با بعد اما. نگفت چيزي لحظه يک براي

 ."نه؟ يا بيايم لنن به بايد کنيد؟من می داريد چه آنجا در شما ببينم. فقطهمی. است آمده بند زبانم"

 شد، تمام چيز همه وقتی کنی صبر بايد. ن هنوز نه،": گفت عدب. اس آورده کم هوا گويی. داد بيون را نفسش سودابه

 برايت بايد. بگوي برايت فنالت پشت توانم نمی. يال زياداست خبرها. بيايی توانی می داشتی دوست اگر وقت آن

 ."بنويسم

 نه؟ داري، وشی خبرهاي کنی؟ نمی شوخی سودي -

   

 .است بوده برايم خوشی برهاي آره... رهآ... است باور از دور منتظره غير که خودم براي -

 .کن تعريف. بگويم چه دانم نمی! من خداي... سودي آه... سودي -

 دلت چه هر توانی می م توه وقت آن. نويسم می نامه برايت شد قطعی چيز همه. رود می اش مزه تلفن پشت نه -

 موضوع سر دوباره الحا. بود خواهی الوشحخ خيلی من براي مطمئنم خواهدکرد؛اما شوکه هم را تو بگويی ميخواهد

 دانشگاه؟ درس کنی؟ می چه. بگو خودت از. برگرديم خودمان

 ...است خب چيز همه که گفتنم -

 ."سودي دارم برايت خبرهايی منهم": بگويد که شد باعث چيزي چه دانست نمی

 شده؟ چيزي خبري؟ چه -
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 .خوش برخ. توست خبر مثل هم من خبر. نباش نگران نترس نه -

 من؟ خبر مثل -

 خوب؟. متين حتی کس؛ هيچ به. نزنی کسی به حرفی هيچ نرسيده، دستت به هم من نامه که زمانی تا بده قول -

 .بزن حرف. ده می قول باشد. دختر کنم می دق دارم -

 .کنم می ازدواج دارم سودي... دارم... من... من -

 چه؟ به او و يافت می دست چه به سودابه. شد بغضش باعث او جيغ صداي

 که قلبش کوچک جاي ذره يک همان خواسته به يا بود باخت همان جبران به. باخت شب همان.بود باخته را متين

 .نبود سودابه زندگی شدن نابود براي ترسی هيچ يگر. زد خود به رقيبش ترين عزيز و تنها سودابه، مقابل را ضربه

 از نقاب.گفت خواهد را چيز همه سودابه به که کند تهديدش توانست نمی ديگر.بود کرده اقدام ا از زودتر خود متين

 می الحا و دهد تغيير سودابه سوي به را احساسش مسير بود شده موفق. برداشت خواهد عشقشان چهره روي

 تبعيد به کشو داخل در خيسش نگاه با شب همان را نفره چهار عکس قاب. کند فکر خودش زندگی به توانست

 به الحا. کند تماشا را نگهش و ببيند را لبخندش. کند نگاه متين چهره به توانست نمی و خواست نمی ديگر. ستادفر

 .کرد می درک وجودش عمق تا را ضربه سوزش و بود کرده وداع او با مخملی هاي نگاه. داشت تعلق ديگري کس

 .داد دست از طاقت کرد، می نگاهش نگرانی و یناراحت با ملوک که هنگامی کند، ترک را خانه خواست می وقتی صبح

 ."بگويی؟ خواهی می چيزي مامان": گفت

 .مادر نه -

 .بگوييد خواهيد می چيزي کنم می احساس چرا -

 ."بگيرد تماس گذاشته قرار را ظهر از بعد امروز وندال خانم": گفت بعد و کرد دست دست کمی ملوک

 کنم؟ قبولش خواهيد می -

 .است مناسبی مرد واقعا پسرشان. بگيري تصميم و کنی فکر نهالعاق مخواه می مادر -

 کنم؟ قبولش خواهيد می -

 ."شماست با حق شايد. ندارد عيبی من نظر از. باشد": کرد زمزمه انداخت دوشش بر را کيفش. نگفت هيچ ملوک
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 قوت اش بوسه و او گرم آغوش.داشت می نگه خاطرش به عمر آخر تا رضايت و شادي برق با را مادرش هاي چشم

 عشق با اين از پيش تا مگر. کرد می کفايت برايش نبود، جمشيد وند،ال که قدر همين. شد تصميمش بر ديگر قلبی

  منتهی. بود داشتن دوست همين مثل چيزي هم عشق شروعکند؟ را عشق بدون زندگی بخواهد که بود زيسته

   

 امور سواي چيزي که کردند می تلقين خودشان به و کشيدند می رديگ نام با زرورقی آن روي متين مثل آدمهايی

 مدت يک با که عشقی. است داشتنش از بهتر کرد، می را ادعايش متين که عشقی نداشتن بود کرده فکر. است

 به. بود شده لغزش دچار سودابه مثل آدمی ديدن با او، به متين عشق و. خورد نمی درد به شود، لغزش دچار دوري

 .يابد راه ذهنش در ديگري زن فکر بود داده اجازه غيابش در اش زندگی مرد نامزدش، که گفت نمی هرگز بهسودا

 ."نبود عشق من براي يا... نبود نه": کرد زمزمه کند، قانع را خودش خوهاد می گويی لب زير بود؟ عشق اين

 همه. دويد چشمانش در محوي لبخند. برگشت بود، نشسته تختش يالبا قاب در که تصويرمردي به بار اين نگاهش

 صيغه نيز زمان آن تا. گرفتند نظر در عروسی و عقد زمان را عيد شدو گذاشته ها قرار. گرفت صورت زود خيلی چيز

 بايد احساسی چه دانست نمی خاطرش به که چيزي. بود کوتاه شان نامزدي دوران. شد می خوانده بينشان محرميتی

 ...برگردد اول سرخانه شده فنا آخر دست و باشد نامزد الس سه نبود قرار. بود مطمئن چيز يک از فقط. باشد داشته

 و کت در وقتی شب آن عما.تشالخيا و خوابها بر ضربه. بود آخر ضربه برون بله مراسم... برون بله شب شب، آن

 سعی. باشد داشته زمحبتا رنگی زند، می رويش به که کردلبخندي سعی شد، حاضر شان خانه در اي سورمه شلوار

 چادر لبخند، با وندال خانم. داشت دوست بزرگ روحی با شريف انسانی عنوان به را عماد. نبود مشکل زياد کردن

 هر بزرگان و اقوام. زد صورتش به اي بوسه و انداخت سرش بر ملوک اجازه با بود، آورده خودش با که را سفيدي

 آن که بود زيادي چشمهاي.است داماد خانواده تازهمحبوب عروس که ندديد می چشم به و داشتند حضور طرف دو

 و بهخودش و بودند گفته برايش نهان در که چشمهايی همان صاحب. بودند شه حاضر آنجا در انباوري با شب

 اين به که بودند کسانی اولين خودش خواهر و برادر زن. داشت بهخاطر را همه ملوک اما. بودند خنديده اش خانواده

 سر و افتخار با اش اعضايخانواده چطور که ديد شب آن. شد گرفته حضورشان براي قول و شدند دعوت مراسم

 از اطاعت اين پاداش شايد مادرش، و پدر لبهاي و چشمان در آرامش از حاکی لبخند. گشتند می مهمانها ميان بلندي
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 از هالس ،نه هشت دوري و کشور اين از خارج در ضورح الس چهارده از بعد بود کرده يادهوري خودش به.بود اولدين

 می.  کند عام قد مقابلشان در اش شخصی خودخواهی خاطر به که ندارد را حق برگشته،اين که ال،حا اش خانواده

 در شدن شريک براي براي ميلی هنوز که زمانی و ماند می باقی تجرد براي خود تصميم برسر بايد که دانست

 عملی زمانی تصميم اين ولی. نپذيرفت را امر ،اين ندارد خودش نوشت سر در وي کردن سهيم و ديگري سرنوشت

 از وجودش و هستی ،که ديگري کسان فکر به خودش از غير بايد.  ماند می باقی کشور ان در انها از دور که شد می

 خواهد می خودش انچه از تر زود یخيل را خودش انسان که کرد می ايجاب شرايط مواقع از گاهی.  باشد بود،نيز انها

 کار اين بايد. داد می وفق ان با را خودش بايد که بود موقعيتهايی ان از يکی هم اين و.  بکند رويش پيش وقايع اماده

 بود که طور همان را او و کند کمکش دارد را توانش که انجا تا بود داده قول عماد که وقتی خصوص به.  کرد می را

 ميان و زمان ان در. کرد جاري بينشان را محرميت صيغه عماد هالخ ،شوهر زمال توافقات انجام از بعد . نمايد قبول

 را نگاهش سنگينی نيز او ،گويی داشت زير به سر که پاييد می را عماد چشم زير از داشت وقتی اطرافش صداهاي

 سينه در دلش که نمود نگاهش انچنان و کرد بلند سر نيز او اطرافيان تبريکات شنيدن محض به که کرد می حس

 ترتيب اين به و انداخت تر پايين را سرش. گشت صورتش شدن سرخ متوجه خوبی به هم خودش و ريخت فرو

 شد متوجه اما.  بکنند صحبتی هم نيامدبا پيش فرصتی شب ان.  کرد پنهان چادرش اويزان هايالب ميان را صورتش

 شب همان ؛اما کرد نمی باور. نگرد می را او دقيق و ،خوب کند می پيدا يگراند از دور را خودش و او گاه هر عماد

  هم شايد شد،يا يکپارچه وجودش کشيدو اش گذشته بر شد،ديواري خوانده عماد و او بين که محرميتی صيغه ،وقتی

   

 داشت و...کرد می فايتک بايد برايش همين.  بود رسيده ارزويش به سودابه.  بشود طور اين که کرد وادار را خودش

 اخر تا گفت او به روزي که کسی از نشانی هيچ ديگر و کند عوض رنگ متين. بشود هم همين که نمود می را ششالت

 يک عنوان به ماه شش که شد می کسی همان دوباره بايد متين.  نماند خاطرش در او از دارد، دوستش عمرش

 پنهان را متين و سودابه کاست نوار.  کند جمع را يادگاريها همه امروز شد باعث که بود فکر همين. بود انها با دوست

 .رفت کاستها آن با همراه نيز عکسها. بود زود هنوز. نيامد دلش اما. کند نابودش بايد گفتکه می او به عقلش. کرد

 برو بله از بعد روز سوي به ذهنش دوباره.ماند می وفادار بود، بسته که عهدي به بايد. رفتند می دسترس از دور بايد
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 سر هم روز آن. شد می حاضر سالک آن در هم عماد و داشت سالک ادبيات دانشجوهاي با مه روزي همان. رفت

 جمع را حواسش توانست نمی الاص کرد، می تدريس داشت سالک سر که مدتی تمام در آيلين ولی. بود آمده سالک

 نمی کسی و بود آرام ظاهرش. داد نمی او به تمرکز توان گوشه آن زا عماد نگاه سنگينی. باشد داشته تمرکز و کند

 در اندازه اين که بود گفته ناسزا و کرده متالم را خودش روز آن چقدر. است آشفته چقدر بفهمددرونش توانست

 اساتيد الح کمک يا بريزد سمينار يک برنامه راحتی به توانست می چطور. است ضعيف اش عاطفی و شخصی مسائل

 بايد چطور دانست نمی و کرد نمی کار عقلش هيچ مواردي چينی در وقت آن باشد، ها برنامه اجراي براي دانشگاه

 .است عماد که شد متوجه کشيد، خود سوي به را نگاهش و برخاست جايش از کسی سالک گوشه از وقتی. کند عمل

 زير از رهايی حس همان درست. بود هکرد راحتی احساس چقدر. برنگشت وقت آخر تا و رفت بيرون سالک از

 ترک را سالک دانشجوها. نمود اداره را سالک خوبی به ساعت بقيه. بود آمده سراغش به دوباره سنگ تخته سنگينی

 با شدو وارد سالک در به اي ضربه با عماد که گذاشت می کيفش در را آنها تکليف ها برگه داشت او و بودند کرده

 برده سالک سر اش آشفته الاحو به پی عماد که فهميد چون نمود؛ اش دستپاچه او ديدن. آمد پيش احتياط کمی

 ."باشيد راحت شما خواستم می. رفتم سالک وسط که ببخشيد": گفت وقتی خصوص به. است

 آقاي خواهم می معذرت من": بود گفته آرامی به کند، نگاهش اينکه بدون عاقبت. درماند اي لحظه براي زير به سر

 فکرش الاص پيش وقت چند تا. است کرده گيجم... شرليطی چنين در گرفتن قرار. هستم گيج کمی... راستش. وندال

 ...اگر نشويد ناراحت لطفا. بيايم خود به که دارم وقت کمی به احتياج من... الحا بشود طور اين که کردم نمی هم را

 ."...شود می عجيب... عجـــ رفتارم که بينيد می اگر

 اين متوجه": بود گفته و داده تکان را سرش. نمود راحت بود، شده کندن جان مثابه به برايش که را زدن حرف ادعم

 اما بکنيد؛ عادت وضعيت اين به کم کم شما ندارد ايادي من نظر از که گفتم. بفهمم را آن که کنم می سعی شد مطلب

 ."کنيد عادت واقعا آن به اميدوارم

 بودم گفته که شما به": بود گفته بردارد، او چشمان از را نگاهش اينکه بدون بار اين نيز مادع و بود کرده نگاهش

 گرفتم، شما از که کننده نااميد جوابهاي آن از بعد. بشکند دلم که گذارد نمی و است مهربان خيلی من خداي

 نتواستم شما به ديشب. کنم دلسرد را خود چيزها اين با خواهد نمی دلم. رسيدم ام خواست به خرهالبا که مالخوشح
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 از بعد که بدهد من به را توان اين ام خواسته خودش از دوباره است، داده ن به خدا که جوابی شکرانه به اما بگويم،

 ."بدهيم هديه خودمان به را خوشبختی و بدانم ام آورده دست به که را چيزي قدر ناراحتی همه آن

 باي توانی هم او به خواست خدا از روز همان. است گرفته قرار تاثير تحت شدت ب که کرد می اعتراف آيلين

 روحی با بزرگ انسانی بود چه هر متين چون. الکام نه نمايد؛ فراموش را متين بتواند تا بدهد قلبش گرفتن آرامش

  او به. ببيند هم راا زندگی خوش روي کند کمکش و بگيد را سودابه دست بود داده رضايت که بود مهربان و بزرگ

   

 اش زندگی وقف را خودش بايد بود، شده راحت آنها جاب از شالخي که الحا پس. بده ادامه را راهش و بدهد تکيه

 .بدهد انجام جمشيد براي خواست می روزي که يزي همان. نمود می

 ديگر دفعه ود فقط بعد، هفته يک طی در. کرد می کمکش داشت. رفت ديگري صحبت هيچ بدون روز آن وندال

 نيز او به عجله با راهش سر و بود آمده دانشگاه به راهنمايش استاد دين براي وندال وقتی بار يک. ديدند را همديگر

 کنم دعوتتان خواستم. بخورم خواهم می بيرون را شام من": گفت و گرفت تماس ديدنش، از قبل دوم دفعه و زد سر

 ."باشيد من همراه توانيد می اگر هم شما

 در او همراه که اول لحظه همان از. آمد پيش خوب خيلی عماد. بود داده مثبت جواب خرهالبا اما بود؛ مکرده مکث

 به را صحبت مسير که بود نموده درک را او معذب و عصبی تالح رفتند، رستوران به که زمانی تا بود نشسته اتومبيل

 ادامه و او خواندن درس از. بود کشيده شد، می او خاطر آرامش باعث کمه چيزهايی به و کرده هدايت آرام

 می اش اداري ارهاي از وقتی. بدهد ادامه باز را تشالتحصي اوبتواند اگر دارد دوست گفت و کرد شروع تشالتحصي

 توانست و شناخت را خود وقتی اينکه از. زد می حرف آروهايش و خودش از مستيم غير اش، خانواده از يا گفت

 گويال که شد متوجه آيلين. گرفت اش آينده زندگی براي را تصميمش بفهمد، را مفاهيم و کلمات واقعی معناي

 راهنمايش.داشتند سياست در دور از دستی نيز هم اکنون هم که اند بوده عمويش خصوص وبه پدر وندال فکري

 که انتخاب اش آينده یزندگ براي که مردي دانست شب آن. کردند می کمکش دو آن افکارش و ها ايده در بودند

 هموطن ميليون شصت بعد و همشهري يازده به خودش از ترالبا که است کسی جمشيد، فالخ بر است، پذيرفته نه،

 آينده شوهر شبيه رفتاري و فکري نظر از چقدر کرد می خطور ذهنش به وقتی گرفت می اش خنده. کند می فکر
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 به متعلق فقط بل ولی است؛ بل يافته تجسم و مذکر نمونه يو بگويد وي به آمد زبانش نوک بار چند. است اش

 خانه به او همراه شب وقتی. بشود شناخته نبود قرار و شناخت نمی را او دقيقا ايران در ديگري کس هيچ. بود انگليس

 .بماند او با شب آخر تا تواند می هم هنوز و گذرانده او با را ساعت چهار کرد نمی باور بازگشت،

 زده حرف او براي انگليس و ايران آيلين از اش، گذشته باشداز فهميده اينکه بدون شد متوجه خوابيدن امهنگ شب

 او درباره را چيز همه بخواهد بار آخرين و اولين براي گويی هم عماد. بود گفته اش خانواده و جمشيد از حتی. است

 در يکرنگی و صداقت جز خواست نمی چيزي عماد. دبو داده گوش ببندد، ذهنش در را خود گذشته دفتر بعد و بداند

 ديگري در را خودش "من" کدام هر که قوي چنان آن. بينشان در "ما" روح يک داشتن خودش قول به و زندگی

 اش گذشته از قبل، مدتها که چيزي همان خاطر به. بود او خاطر به عماد خواسته و آرزو اين شايد دانست نمی. بجويد

 چيز همه. کند کامل را وجودش که بود اي نيمه الدنب به و خواست می شريک و همپا عماد. بود هگرفت تلخی رنگ

 خودش قول به و بکند خواهد می چه دانست می و داشت برنامه اش زندگی دقيقه هر براي. بود برنامه با عماد زندگی

 نامزدش حتی چيزي هيچ براي. ودنب کشورش از تر مقدس و ارزشمندتر برايش چيز هيچ. خواهد می چه زندگی از

 وقت هيچ اعتقادش اين خاطر به آيلين. گذشت نمی کارهايش از است، قائل بسيار اهميت برايش بود داده نشان که

 کرد می ثابت او به داشت عماد. بيابد توانست می وجودش در نيز را افتخار حس کم کم بلکه. شد نمی دلگير او از

 با آشنايی از بعد روزهاي همه از بيشتر آنچه... آگاه و محترم مردي. است نبوده تباهاش وي درباره اش اوليه فکر

 می بی بی. بودند شده آن متوجه نيز همه که بود عماد خصوص به رفتار نمود می نامزدش جذب را او داشت عماد

 ."بارد می رفتارش و نگاه از نجابت پسر اين": گفت

   

 اش خيره نگاه او مادر و آقاجون مقابل در هرگز شان نامزدي هفته سه اين طول در که گفت می آن خاطر به را اين و

 هيچ پدرش احترام به. نباشد خانه پدرش اينکه مگر. نبود ممکن گاه هيچ خانه در خلوتشان. دوخت نمی آيلين به را

 می دخترش رفتار يا همسرش حرفهاي از وقتی گاه آقاجون نيز همين براي. داد نمی او با ماندن تنها به رضايت گاه

 نمی صدا کوچک اسم به را او عماد. شد می خارج خانه از شده که هم ساعتی باي آيد، می اش خانه به او که فهميد

 می خواهرش سر به سر خاطرش به آهو که چيزي. بود"ساجدي خانم" هميشه ديگران مقابل در آيلين. کرد
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 .داشتند دوست را عماد اش خانواده همه. ديگر چيزهاي مثل. بود هافتاد جا او براي هم اين گويی اما. گذاشت

 با نيز آهو و اند کرده پچيدا خودشان مثل هايی شوهر نجيبش دختر دو که خداست کار گفت می هميشه آقاجون

 خانه من شوهر. برسد دادتان به خدا کند، ازدواج خودش مثل يکی با کس هر باشد قرار اگر": گفت می جوابی حاضر

 ."شود می کن خراب

 .رفتند می ريسه خنده از بقيه اما شنيده؛ را چيزي چنين که اورد نمی خود روي به آقاجون

 بودن کند تصور ميتوانست. بود نشده او نامه از خبري هنوز گذشت، می سودابه با اش تلفنی صحبت از يکماه اينکه با

 پيش. دهد خرج به تعلل نامه نوشتن در که نبود تعجب ايج پس. است نموده الِاشغ را او ذهن و فکر چقدر متين با

 جفت دو هر از. داد آنها به را اش نامزدي خبر و نوشت پيمان و نيلوفر براي ديگر نامه و او براي اي نامه و شد قدم

 اين شايد. بيايند آنها بود آرزومند و اميدوار. کنند شرکت فروردين دهم روز ازدواجش مراسم در بود کرده دعوت

 بوده مشتاقشان هاالس اين در که اش خانواده پيش. برگردد ايران به هم سودابه اينکه براي شد می اي بهانه بهترين

 دانستن از متين نکند که زد می نيشتر ناشناخته هراسی نوشت می را نامه که مدتی تمام در دلش گوشه گرچه. است

 بود داده دلداري را خودش اما. بزند سودابه به اش قهالع به پا پشت و کند عمل است، خورده که را قسمی خبر اين

 احساس ديگر الحا مطمئنا. ماجرا آن از ماه يازده حدود گذشتن از بعد خصوص به. کند نمی کاري چنين متين که

 مادهآ آينده الس دو تا عماد تعاونی خانه. بود گرفته صافی دوباره سودابه به احساسش درياي و رفته کنار اشتباهی

 طبقه موقع آن تا بود کرده پيشنهاد وندال خانم. باشند مستاجر جايی در الس دو بودند مجبور همين براي. شد نمی

 تجربه بيرمنگام در پسر به مادر و پدر حد از بيش نزديکی از ترس شايد ولی. کند يالخ آنها براي را شان خانه يالبا

 که جايی. باشد ديگري جاي ميداد ترجيح.کند فتالمخ عماد خانواده خواست با بار اولين براي شد باعث. بود کرده

 اين داد می عادت شوهرش خانواده رسوم با را خود کم کم داشت که او براي هم آن. نباشد بين ذره و نظر زير

 مثل عروسش خواست می. کرد می عمل آهو هاي گفته مثل درست اما. بود خوبی زن عماد مادر. بود خوبی تصميم

 عماد خواهران. بود الاحو ثبت اداره کارمند ديگري و ماما پزشک يکی که دخترانش شبيه نه حتی و باشد ودشخ

 دخترانش با حتی بايد عروسش عماد، مادر نظر از اما بود، آيلين مثل پوششان طرز. بودند آزاد و امروزي زنانی

 او درباره وندال خانم. نکند قياس خودش با را عروسش بود خواسته و کرده صحبت مادرش با عماد باشد، متفاوت
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 کرده سعی اينکه وجود با آيد، نمی بر ايرانی آشپزي پس از چندان او فهميد وقتی... ها زمينه همه در. داشت وسواس

 چيزهايی. بود شده آيلين بيشتر تالخج باعث همين. بود گرفته نارضايتی رنگ نگاهش اما نياورد، خود روي به بود

 کنار در که الح. نکند عمل سونا جان هالخ مثل ديگر بار اين طرفين حرمت حفظ براي کرد می وادارش قبيل همين از

 قدر همين. بخورد شکست خواست نمی بود، کرده شروع معمولی داشتن دوست يک با و گرفت می آرام داشت عماد

 .شد می قلبش قوت باعث بود، رحاض او کرد، می پيدا کمک به احتياج که جا هر و داشت را هوايش عماد که

   

 هجدهم فصل پايان

 ...چيز هيچ... بودم نخواسته تو از چيزي هيچ من:  گفت آرامی به که شنيد می ديگر دنياي از گويی را عماد صداي

 آنچنانی ي خانواده از. باشد داشته يالع موقعيت زنم خواهم نمی. نيستم مادي چيز هيچ الدنب گفتم ؟ هست يادت

 چيزي هيچ. باشد داشته را سينمايی هاي ستاره ظاهر حتی. باشد داشته را رشته يک تخصصی فوق ي درجه .باشد

 مدتی از بعد يا روند می بين از و هستند مدت کوتاه اغلبشان يا ها چيز اين ي همه دانستم می چون. نبود مهم برايم

 کسی. ام آينده و گذشته در باشد من شريک. دباش من همپاي که هستم کسی الدنب بودم گفته فقط. شوند می عادي

 نگاه چطور اطرافش به اينکه. است مهم برايم زنم فکر و منش بودم گفته!  من نه باشد ما الدنب خودت قول به که

 را آدمها خيلی توانم می.هستم باهوشی آدم کردم می فکر... باشد صادق آنها با و بداند انسان هم را آنها اينکه... بکند

 خودم به ات گذشته از حرف يک شنيدن الخي به. بزرگ اشتباه يک. کردم اشتباه که کنم می اعتراف اما. ناسمبش

 حيثيت که آدمی. کردم پيدا را ها شمار انگشت و نوادر آن از يکی من باشند شمار انگشت صادق هاي آدم اگر گفتم

 داند می را آن هم اول از خودش که چيزي.اردگذ می شک و السو ترازوي در مرد يک مقابل در را خودش بودن زن

 .دارد نگه پنهان را ديگري چيز هيچ تواند نمی دهد می نشان هست که طور آن را خودش و زند می را حرفش باز اما

 ؟ هستی موجودي چه تو...  است برگشته اينجا و زده نامزدش به پا پشت زندگی در اش درستی خاطر به که آدمی

 ؟ بشناسم را تو نتوانستم چرا ؟ بود وت سر در فکري چه

 آنچه. بود هويدا ظاهرش از اين و بود شوکه. کرد نمی کار مغزش.  دانست نمی.  بود عماد هايالسو جواب سکوت

 در زنده دوباره چيز همه... بود مرده آنچه.نداشت وجود ديگر که آنچه. بود شده سپرده فراموشی به ها مدت
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 کسی. بود داده کاري هر به تن کردنش پنهان براي پيش الس يک که چيزي همان در درست. بودند نشسته مقابلش

 ؟ شد می رو بايد الحا. بود انصافی بی... گذشت می آن از نيم و الس يک که الحا... الحا اما. بود نشده خبردار چيزي از

 می سپيدي به الکام رنگش که را او. کرد نگاهش و برگشت سويش به عماد ؟ نامزدش برابر در همه از قبل هم آن

 خورشيد که نکردي فکر ؟ نه.بفهمم روز يک کردي نمی فکر:  گفت پوزخندي با. بود ها روزنامه مات چشمانش و زد

 اين تواند می است مهربان که خدايی همان بودم گفته برايت که خدايی نکردي فکر ؟ ماند نمی ابر پشت وقت هيچ

 نتوانستم هم باز دانشگاه در اتفاقات و روز آن از بعد که بودم احمق و کور قدر نآ من چطور. کند رو را دستت طور

 که نفهميدم چطور. دادم ادامه حماقتم به باز و ديدم کالپ آن روي را ات واقعی هويت و اسم چطور ؟ بشناسم را تو

 تواند می خونسرد ينقدرا که آدمی بزنم حدس نتوانستم چطور ؟ ديگري کس نه باشد خودت اسم تواند می اسم آن

 به که آدمی ؟ دارد عادت چيزها اين به بزند کنار زور و ضرب با است سرراهش که را هرکس و بزند جمعيت دل به

 که آدمی. اي کرده تجربه و ديده را انها از تر بزرگ تو فهميدم می بايد!  کوچک دعواي يک گويد می آشوب آن

 کند حفظ را خودش خونسردي دانشگاهی آشوب اين در نتواند چرا کند بريره بيگانه کشور يک در را بلوايی چنين

 .بودي هم خودت تو که طور همان. بکند خاصش و عام ي شهره تواند می هم تو کارهاي ليست از نيمی که آدمی ؟

 می. کنند می کار تو مثل که ميشناسم ديگر کشورهاي در را زيادي آدمهاي من. شناختم می را تو و فهميدم می بايد

 به و خودم به. بودم شده مغرور خودم به زيادي شايد. نشناختم را تو ولی. هستند گروهی و فرقه چه اهل دانم

 کار مستعار اسم با که آدمی. نداشتم تقصيري که دهم می دلداري خودم به ولی. دانم می کردم می فکر که چيزهايی

 هم بعد. آيد می اينجا به ساده خيلی آدم يک بالق در و کند می ترک را اش زندگی محل ناگهانی هم بعد و کند می

  موافق من با آن در هم سابقت نامزد که چيزي. است سخت شناختنش کمی دهد می ادامه کارهايش به زيرزمينی

   

 نمی مرد يک اينکه. است بوده خبرهايی هم ماجرا طرف اين. نبود او رفتار فقط جمشيد از تو جدايی مشکل. است

 با را خودش مسخره هاي بهانه به زنی ببيند تواند نمی. کند تحمل دارد خرابکارانه افکار سرش در که را زنی اندتو

 خورده کرم دندان که بود جمشيد... کردي ترک را جمشيد که نبودي تو. کند همراه قماش و جنس هر از هايی آدم

 .انداخت دور و کشيد را
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 ؟ است گفته تو به را چيزها اين کسی چه _

 که عماد صداي مثل درست. انگليسی يک لحن مثل درست. سرد و صاف. بود صاف خرابش الح رغم علی صدايش

 .بود آرام ناراحتی و خشم شدت از الاحتما

 چشمت جلوي که چيزهايی اين. هاست نوشته اين دارد اهميت آنچه. خبرچين يک کن فکر ؟ است مهم مگر _

 ؟ چرا بگو من به فقط!  زنی می حرف آن با داري که هست هم زبانی همان به.است

 ...ندارد و نداشت خبر آن از کس هيچ. من ي گذشته. است گذشته الم چيزها اين _

 .هستی که تو دانم می الحا که من جز به بتهال _

 به داندب کسی نخواستم و نگفتم چيزي کسی به ام گذشته از اگر:  گفت و کرد نگاه عماد ي چهره به و کرد سربلند

 .عماد نکردم هم اشتباهی هيچ. نبودم فکارالخ من. کشيدم می تالخج آن از يا ترسيدم می آن از که نبود خاطر اين

 می ؟ گويی می چيزها اين به اشتباه... يا هرزگی ؟ رفتن البا مردم ديوار از ؟ کشی آدم ؟ اشتباه گويی می چه به _

 به و جاها اين به هم را ها خيلی الاحتما.بودي نشسته تو که جايی. ديکر تو که کاري ؟ کنم راحت را تالخي خواهی

 صحنه در خودت فقط.  هستی شريک آن در هم تو پس باشند کرده را کار اين آنها وقتی. کشاند اشتباهات اين

 ؟ کند می فرقی چه الحا پس. اي نبوده حاضر

 آنچه. نيستم و نبودم کنی می فکر تو که چيزي آن وقت هيچ من.  کنی می اشتباه من ي درباره تو.  کنی می اشتبا _

 داشته سوژه خودشان هاي روزنامه براي اينکه براي. بود خودشان بيشتر فروش براي گويند می ها روزنامه اين

 می ؟ اي خوانده حتما. کردم می دفاع حقم از شد می حقم در که ظلمی خاطر به که بودم عادي آدم يک من. باشند

 .رفتم دادگاه به بودند کشور آن در و شهر آن در که هايی آدم تمام براي من ؟ کشيد آنجا به کار چه رايب که دانی

 به حکم که ديدي. بود من با حق. آمد نمی در صدايمان وقت هيچ و شد می حقمان در که هايی اذيت و آزار خاطر به

 .اند کرده حمايت ام يرانیا هموطنان را اشتباه همين اما. کردم اشتباه من... بود ما نفع

 ؟ خودت هاي حيله و کلکها با ؟ خودت ي فرقه با ؟ خودت مثل هموطنانی _

 .است پشتشان کشور يک. کند می حمايت آنها از دولت يک که هموطنانی. هستم آنها مثل من که هموطنانی آره _

 .نبودم مردمم از جدا من. کنی کار رايشانب خواهی می تو که هايی ايرانی همين... ها ايرانی. است شان حامی نام يک
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 هيچ. ام کرده زندگی دنيا طرف آن در انها با. ام خنديده آنها با.  کردم گريه برايشان. بودم آنها با جا همه و هميشه

 نکرده رد را اين هم کشور همين رسمی ي نماينده حتی چون. بکنی رد را وجودم ي تکه اين توانی نمی وقت

 با من عماد. است شده حمايت هم من از اند کرده حمايت افراد همين تو از که قدر همان. ام نکرده اشتباه من.است

 .بگذرم ام زندگی چيزهاي خيلی از حاضرم ديگران خاطر به هم من. هستم و بودم تو مثل هم من. ندارم فرق تو

 .داريم فرق خيلی هم با تو و م.  نه_

 خودت مثل و کنند می زندگی خودت مثل هستند خودت مثل که مردمی از کشور داخل در تو اينکه ؟ فرقی چه _

  دفاع حقوقشان و آنها از خواهی می. کنند می نگاه تو به خودت مثل نگاهی با و فهمند می را حرفت. زنند می حرف

   

 زبانی با غريبه تجمعي يک بين بايد من چون داريم فرق هم با مورد اين در آره ؟ کنی توجيه را مسائل برايشان.کنی

 بلکه توجيه نه را مختلف چيزهاي انها به و کنم دفاع کشور اين از خودم فرهنگ جداي فرهنگی با خودم زبان سواي

 حمايت از مرزها اين داخل تو. نکند خطابم مانده عقب و امل و بفهمند درست آنها که خوب قدر آن. دهم توضيح

 .کردم می حساب آنها روح روي بايد من و داشت تکيه ها آن فيزيکی و مادي حضور به پشتت. بودي برخوردار آنها

 هم با فرقی هيچ است من و تو فکر در آنچه ديگر چيزهاي در ولی. داريم فرق خيلی هم با گويی می را فرقها اگراين

 .نداشتيم

 خيلی هم با!!!  چرا:  تگف و گرفت او جلوي و برداشت را ايرانی هاي روزنامه از يکی و آمد خشم به بار اين عماد

 .ام نزده تو پشت به خنجر.ام نداده فراري مملکتم از را خرابکار آدم يک من. داريم فرق چيز همه در. داريم فرق

 . ام نيامده پيش کلک و حيله با. ام نکرده استفاده نفوذي عامل يک عنوان به تو از. ام نينداخته خطر به ا ر تو موقعيت

 .ام نبرده سودي زدن گول براي خودم جنسيت از

 ؟ زدم کلک تو به کی من ؟ عماد ام کرده را کارها اين من مگر _

 ؟ نيست کلک کردي حمايت و دفاع من حزبی فالمخ از ؟ نيست کلک شدي نزديک من به طور اين اينکه _

 ؟ کنی می صحبت که از _

 .نداري خبر چيز هيچ از گويی که نکن نگاه من به طور آن!...  پژوهش خسرو ؟ که از _
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 . زنی می حرف چه درباره دانم نمی قسم خدا به _

 ردش مرز از و دادي اش فراري پيش ماه پنج که همان. زنم می حرف پژوهش خسرو از:  گفت خشمگين عماد

 .کردي

 ؟ باشم داده اش فراري را او که کنم می آدم قاچاق من مگر ؟ دادم اش فراري من _

 ؟ نفرستادي انگليس به. طرف آن به را کسی تو!  است کوچکت هنر آدم قاچاق نکنم غلط _

 فقط بروند آنجا به خواستند می که را نفر دو من. خودت جان به. آقاجون و مامان جان به. خورم می قسم. نه _

 .خواستند می خودشان چون هم آن. کردم راهنمايی

 ؟ نداري بيرمنگام در گروهک اين با ارتباطی هيچ تو -

 هاي مسلمان يا ها ايرانی به کمک براي خودم مثل که کسانی. دارم آنجا در دوست تا چند فقط من ؟ گروهک کدام _

 .کردند می کار آنجا

 ؟ فرستادي نمی ايران از پول آنها براي _

 ؟ دانی می کجا از تو ولی. چرا _

 .ديدم را ات پرداختی هاي فيش از يکی.دانم می هم ديگر چيزهاي خيلی من _

 ؟ گشتی می را من اتاق تو _

 .نيست مهم اين اما. ببيند را آن توانست می خواست می که هرکس. بود ميزت روي. نبود گشتن به احتياجی.  نه _

 .کردي می شان يالم حمايت تو که دارد اهميت اين

 را پولی. است شده کاري چه صرف دانم می اما. پرداختم چيزي آنها هاي خرج بعضی براي بار چند. کردم می بله _

 .بودم فرستاده رمضان ماه براي گويی می تو که هم

 .داريد کفشتان به ريگ شما. شماست کارهاي ظاهر اين _

   

 ؟ چه يعنی _

 .شماست کفش ريگ پژوهش اينکه يعنی _
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 ماه دچن آيد می يادم فقط گويی می تو که چيزهايی اين ا.  است کاره چه و بود که پژوهش اين دانم نمی کن باور _

 .نيامد درستی آدم نظرم به. بکنم کاري برايش توانستم نمی من ولی آمد ديدنم به اسم همين با الاحتما يکی پيش

 سياسی دوستان حتی که کسی. کارش و کس و دوستان تمام از مطرود آدم يک!  است بوه درست هم خيلی نظرت _

 هم الحا. بود داخلی هاي خرابکاري سري يک هب مشکوک که مريض آدم يک. کنند حمايتش نبودند حاضر هم اش

 .است آمده سرش يیالب چه که داري خبر مطمئنم

 . نه:  گفت حيران

 ! است شده کشته!  مرده.  دانم می چه که بدهم نشانت من ميخواهی اما.  دانی می چرا آه _

 بل از و بود نشسته سالک در شمقابل که بياورد ياد به را پژوهش قامتش کوتاه ي چهره توانست می وضوح به الحا

 اينکه مثل. است خوب:  گفت پوزخندي با عماد. شد می مورمور تنش ؟ بودند کشته را او. خواست می کمک بيرمنگام

 .آيد می يادت کم کم

 .نکردم قبولش. کردم ردش من و آمد پيشم که آيد می يادم _

 . شود می معلوم بعدا ادعا اين بودن دروغ و راست _

 .نزن حرف مجرم يک مثل من با.  نگو طور اين عماد _

 اين از دست است بهتر. خورد نمی دردت به ديگر پوسته آن.  کنی باز را چشمانت است بهتر ؟ نيستی مگر _

 .است گرفته تماس تو با که گفته پژوهش. اي ايستده تيغ ي لبه روي نالا تو. برداري ظاهرسازيها

 ؟ کردم رد را او من نگفته _

 . گفته اچر _

 ؟ خوب _

 .باشد موارد آن از يکی تواند می هم اين. کنند حمايت دوستانشان از اينکه براي زنند می ها حرف اين از ها خيلی _

 خيلی کرد می فکر که ساجدي آيلين. کيست "بل" دانند می. اي کاره چه و هستی که تو دانند می همه ديگر الحا

 ؟ شدم می انتخاب بايد من چرا ؟ من چرا آيلين... است زرنگ

 ديديم را همديگر چطور تو و من نکن فراموش عماد!  من خداي... اي کرده الخي نکند ببينم ؟ زنی می حرف چه از _
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 ازدواج اين خواستی می که بودي تو اين بشنوي خواهی می اگر اما. بياورم زبان به را اين ندارم دوست و خواهم نمی. 

 خاطر به شايد تا ام داشته نامزد گفتم تو به حتی. کشيدم عقب را خودم من. کردم فرار تو از هميشه من.  بگيرد سر

 را اينها ي همه تو. ندارم دوست را ازدواج. آيد نمی خوشم مردها از که بودم گفته تو به من.  بکشی من از دست اين

 .بکنم پيدا اعتقاد چيز همه به دوباره که کنی می کاري و نيست مهم ام گذشته برايت که گفتی و کردي قبول

 باز و دارم حساسی موقعيت چه من که دانستی می تو.  کردي بازي من با تو ولی گفتم من. بکند لعنتم خدا... گفتم _

 .آيلين گيرم می پس الحا اما. زدم من را ها حرف آن ي همه... دروغگوي تو. دادي ادامه ات مسخره بازي اين به

 .است مهم من براي باشد تاريک قدر ينا وقتی خصوص به ات گذشته

 .نيست تاريک _

 . بگويی چيزي هم ات خانواه به نتوانستی خودت قول به که قدر آن. هست چرا _

   

 .نکردم اشتباهی هيچ من. بپرسی خواهی می که کس هر از توانی می عماد. نباشند نگران تا نگفتم ام خانواده به _

 تبليغاتی هاي برنامه با. ام داشته شرکت تظاهرات در.  داشتم حضور مينارهاس و کنفرانسها در.  نوشتم هالمق

 خطايی مرتکب اگر. کرد می حمايت من از ايران سفارت. بود حمايت مرد همه. کردم همکاري میالاس موسسات

 بفهم را اينها. دنددا می من به ايران به بازگشت ي اجازه نبايد.  دادند می من به تدريس ي اجازه الحا نبايد بودم شده

 خاطر به فقط دادگاه آن در هم من حضور. کنند تاييد را هايم گفته که کنی پيدا توانی می را زيادي هاي آدم. عماد

 . کنی می رفتار طور اين من با که نشدم سياسی ي محاکمه من. بود نژادم و مليت

 نفر هزاران چرا.  شدي کشيده دادگاه آن به تو که است اين مهم.  نه يا شدي سياسی ي محاکمه که نيست مهم _

 در را ها خيلی موقعيت کارهايت اين با تو! ؟ شود نمی کشيده دادگاه به کارشان روند می کشور آن به که ديگري

 آنها ي همه و بودند کرده کار ايم ايستاده نالا که اي نقطه اين به رسيدن براي زيادي آدمهاي. انداختی خطر به اينجا

 چنين الاص بايد چرا تو بفهمم توانم نمی... است لرزيده پايشان زير داشته پنهان ي گذشته يک من زن اينکه رخاط به

 رفته. بود خواندن درس ات وظيفه و بودي دانشجو يک تو ؟ اي داشته آنها به احتياجی چه ؟ بدهی انجام را کارهايی

 هايی درگيري. بود خودت براي تراشيدن سياسی وظايف زا ترالبا اين. کشورت براي. دهی انجام را کار همين بودي
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 کسی الدنب. آمد سرم بر چه و ترسيدم می چه از!...  بشوي شاخص ي چهره يک به تبديل که شديد و عميق قدر اين

 آن توانم نمی... الحا وقت آن و نشوم سياسی مسائل سر بر او با بحث و جر به مجبور که آدمی. بودم پاک ي سابقه با

 هم خودت را اين حتما. اي بوده تقصير بی که بدهم خودم خورد به توانم نمی. کنم فراموش اي گفته که را روغهايید

 . فهمی می داري امور در دستی که

 او با حق شايد. است خورده اي ضربه چه که بفهمد او حرفهاي ي کلمه هر از توانست می. کرد نگاهش فقط آيلين

 در را ها نداشته و ها داشته تمام بايد باشد صداقت اصلی ي سرمايه است قرار که وقتی تشراک اين آغاز براي. بود

 .نبود نيرنگ و حيله سر از اين اما. بود نزده هم مرده هاي گذشته همان از حرفی که بود کرده اشتباه او. ريخت دايره

 کرده درست شايعاتی و ها هذيان چنين اين او معمولی بازگشت به وقتی. بود نهالعاق تصميم يک خودش نظر از

 ....است گذرانده سر از کشور آن در هم را يیالب چنين دانستند می اگر بودند

 .برداشت را لباسش و کيف و شد خم است کرده مصرف را اش انرژي و توان تمام گويی خستگی و يالح بی با عماد

 عکس هيچ اما. شنيد سرش پشت هم را در شدن بسته صداي بعد اي دقيقه و کرد ترک را اتاق او که ديد آيلين

 طرفه يک. لرزيد می عرق از خيس بدنش تمام و بود سردش. بخورد تکان جايش از توانست نمی. نداد نشان عملیال

 .آورد می در پاي از هم را او کند قبول خواست نمی بلکه توانست نمی که نه را دليلی هيچ اينکه. عماد کردن قضاوت

 يخ زانوان روي. بود افتاده انگلستان مهر با پستس پاکت اتاق ي گوشه. چرخيد می هنوز ها نوشته نآ ميان چشمانش

 گويی که بود آشکار و واضح آنقدر دستخط اما. بود غريبه آدرس.گرفت دست به را پاکت و کرد حرکت اش زده

 پايان در بارها. بود ديده هايشکتاب ي گوشه و ها جزوه و دفترها در را دستخط اين بارها. است خودش به متعلق

 به فقط اما.بود گريه انفجار ي آماده و لرزيد می دلش. بود شده ياري دستخط همين با اش مدرسه يفالتک رساندن

 .داد تکان سر و خنديد تلخی

 ....جمشيد... جمشيد.... جمشيد _

 او کار اين به بايد دانست نمی. داد می آزار را وجودش و آميخته هم در حماقت خاکستري با جمشيد انتقام سياه رنگ

 .بگريد و بزند زار يا بخندد
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 و خوابی بی شدت از. نبود اشک ريختن از ورم.  کند حس را چشمانش ورم توانست می خوبی به. کرد باز را چشمش

 ستخوا نمی شوک اين گويی. بريزد که نداشت اشکی هيچ.  بود کوير ي خشکيده ي چشمه چشمانش. بود خستگی

 روز. کرد نمی نشاط احساس هيچ ديگر. افتاد آبی و صاف آسمان يه اول همان در نگاهش. بردارد سرش از دست

 هم روي خستگی شدت از چشمانش. بود نکرده طلوع مشتاق دلهاي خاطر براي خورشيد و بود نشده آغاز جديدي

 را متين پيش الس يک ي توصيه بود واستهخ.بود نيفتاده کار از ذهنش هم لحظه يک براي حتی اما. بودند افتاده

 کيميا آرامش. بود نتوانسته اما. بکند کار درست ذهنش دوباره تا نکند فکر کس هيچ و چيز هيچ به و کند اجرا دوباره

 .نشست جايش در و کند تختش از را خودش زحمت به. کرد می خس خس روحش سنگينی زير نفسش. بود شده

 به بايد.  نمود می مستاصل هنوز ولی. بود کرده فکر خطايش جبران براي راهی الدنب به و رفته راه را پيش شب تمام

 .داد می حق عماد و خودش به بايد و آمد می کنار لعنتی ي دلشوره اين با بايد. عماد و خودش به. داد می فرصت خود

 روي ميز کنار الحا اش تبرئه و جرم اثبات مدارک. ها روزنامه. داد تکان را سرش و کشيد موهايش در پنجه... بايد

 تحمل را آقاجون بار متالم نگاه و شنيده را اميراشکان و ملوک سرزنشهاي بازگشتش از بعد پيش شب. بود زمين

 کوتاه سفري به مجبور کاري براي که داد توضيح برايشان. است شده پيدا عماد بود داده خبر آنها به بعد و بود کرده

 بود طوري اش پريدگی رنگ وجود با ظاهرش. بدهد خبر کسی به نتوانسته او که رفته پيش اي نهگو به اوضاع و شده

 زده حدس هم شايد. بود نزده ديگري حرف کسی عماد فکري بی از جان خانم و مادرش و آقاجون يهالگ جز که

 ميز سر. بکنند تیالدخ ديگر آنها اند نخواسته و آمده پيش بحثی بينشان خبري بی همين سر است ممکن که بودند

 ماند خيره غذايش بشقاب به که وقتی بار دو يکی و بود ساکت الکام ظهر فالبرخ. کرد بازي غذايش با فقط شام

 آنچه هی دربار بخواهد که است آن از مردتر عماد که بود مطمئن.... الحا و... کجاست آورد يادش به آقاجون

 ...بايد. ميکرد سر...کرد می سر عماد با بايد خودش ولی. بزند فیحر او مادر و پدر به اند کرده را صحبتش

 زير داد دستش به بی بی که را چاي ليوان کرد وادار را خودش همين براي. بود گرفته تهوع الح گرسنگی شدت از

 لبخندي اب بود گرفته برايش جان خانم که را اي لقمه.بنوشد آرامی به و کند شيرين جان خانم و ماال و ملوک نگاه

 را زن سه اعتراض صداي ميز پشت از برخاستنش.  بلعيد کم کم را آن اش اشتهايی بی وجود با و گرفت او از گذرا

 آن زير توانست نمی.  شود خارج خانه از زودتر خواست می. نداشت خوردن براي اشتهايی هيچ او ولی آورد در
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 ؟ روي می کجا:  پرسيد ملوک.آمد پايين ها پله از نبيرو لباس با وقتی بعد دقيقه چند. بکند کاري نگاهها

 . بيرون _

 و پرده الدنب برو خدا به را تو است خوب شالح عماد خدا شکر که الحا ؟ کجا پرسيدم. بيرون دانم می هم من _

 ؟ است مانده فرصت چقدر مگر. لباس

 .خداحافظ. مگير می هم را لباس راه سر. مامان باشد:  گفت و شد فشرده سينه در قلبش

 .باش هم خودت مراقب. آورد نمی طاقت دلم.  نکنی دير باز _

 براي دست که شد مردي ي سينه به سينه الح همان در.کرد باز را حياط در و بست را اش بارانی ي دکمه آخرين

 سرعت با قلبش بداند را دليلش اينکه بدون و فروريخت سينه در را او دل ديدنش. بود کرده دراز زنگ فشردن

 که پوشی چادر زن و شده پارک خانه مقابل که اتومبيلی به کرد فرصت او و رفت عقب قدمی مرد. تپيد بيشتري

 .بيندازد نظري بود ايستاده کنارش

 ؟ اينجاست ساجدي آقاي منزل _

   

 .بله _

 ؟ کنند می زندگی اينجا در ساجدي آيلين خانم _

 .هستم خودم... بله _

 .بود پليس مامور. گرفت مقابلش را کارتی و کرد بغلش جيب در دست. گرفت بيشتري دقت مرد گذراي نگاه

 .بياييد ما همراه بايد شما خانم _

 ؟ چه براي _

 . مسئله يک ي درباره توضيح براي _

 ؟ است کرده شکايت من از ام گذشته نگفتن خاطر به عماد يعنی:  کرد فکر لحظه يک براي منگ و گيج

 .کند می نگاهش نگرانی با که ببيند اتاقش ي پنجره ار را او و سربرگرداند شد باعث آهو صداي

 ؟ شده چه آيلين _
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 فقط... نيست مهمی چيز:  گفت نباشد بلند صدايش کرد می سعی که يالح در و بلعيد را اش شده خشک دهان آب

 .بروم اينها همراه بايد من. بده خبر آقاجون به

 ؟ کجا _

 نوزدهم فصل پايان

 عوض را اش زندگی مسير چنين اين تواند می نفر يک با صحبت دقيقه ده بکند توانست نمی هم را فکرش وقت هيچ

 از را چشمانش شنيدنش که بدهد جواب هايیالسو به. ديد نمی هم خواب در که کند باز جاهايی به را پايش يا کند

 ببرد اسم. بکند توجيه و بدهد توضيح. بگويد اسخپ مختلف شکلهاي به السو يک به بارها و بارها. زند می بيرون حقه

 کسی با نتواند و باشد نداشته را کسی ديدن حق. بشمارد آنها براي را روزها گذر و کند حساب تاريخ. بگويد وآدرس

 هاينک باور الحا. افتاد خواهد پا از و بياورد طاقت تواند نمی بود کرده فکر عمرش تمام در بار اولين براي.کند صحبت

 زندان در را الس پايانی ساعت و روزها. نمود می الخي و خواب برايش موقت طور به حتی است، شده تمام چيز همه

 بود، فرستاده او براي پدرش که وکيلی فقط مدت اين تمام در. اش خانواده ديدن مشتاق و آرزومند و کرده سپري

 خانه از بيون سه هر. شد تحويل الس راه بين گشتند، می بر خانه به که پيش ساعت يک. بود او نفع به آشنا تنها

 فرو سکوت در و نشسته گوشه اين در الحا و شد اش آزادي وثيقه پدري خانه سند.  اشکان امير و آقاجون او،. بودند

 مهه بودکه آمده پيش ناگهانی قدر آن اتفاقات. آمد نمی در صدايی هيچ هم آن از اما بود؛ روشن تلويزيون. بود رفته

 ...خودش عماد، جمشيد، پژوهش، از خشمين. داشت تیالح چنين هم خودش حتی... خشمگين و گيج. بودند گيج

 کردن پنهان از شکايت خاطر به بود؛ يافته راه ذهنش به خانه مقابل در مامور ديدن با که اوليه فک آن فالخ بر

 و او پاي زير زمين که بود پژوهش بود، گفته مادع که همانطور بلکه بود، نشده کشيده بازجويی جرم به اش، گذشته

 يا بود شده مالهمک پژوهش مثل آدمی با که بزند حماقت انگ خود به دانست نمی.بود لرزانده را ديگر هاي خيلی

 پژوهش خسرو. نداشت بود، شنيده آنچه از نشانی هيچ پژوهش ظاهر چون کند؛ تبرئه را خود باز روز چند اين مثل

 نتيجه اين به شايد. بود نموده ناراحتی احساس همفکرانش ميان در پيش چندي که بود دولتی موسسات از يکی عضو

 هاي گروه با ارتباط قراري بر از بعد رفت، می الاحتم که طور همان شايد يا. ندارد آنها با تناسبی هيچ که بود رسيده

  پيش مدتها از پژوهش بودند معتقد شناختند، می را او که کسانی. بود گذاشته کنار را قديمی افکار و رفتار مشکوک،



 

 
386 

   

 خروجال ممنوع اما شود، خارج کشور از است ممکمن بايد کردند حس ديگران کم کم که چنان آن. بود کرده تغيير

 آيلين. بود گرفته قرار وي هاي يتالفع جريان در اش کاري دوران در که بود آمده آيلين سراغ به بنابراين. بود شده

 هنوز. بود آورده در سر انگلستان کسانياز چه کمک با طريقيو چه از او نبود معلوم هنوز اما بود؛ کرده رد را پژوهش

 پژوهش جنازه گرفتن و هويت تاييد براي ايران دولت داد عالاط انگليس دولت که بود نشده تاييد خبر اين صحت

 کشته گردنش به گلوله اصابت با خيابان در شب نيمه نزديک اقامتش محل به گشت باز هنگام پژوهش. کند اقدام

 پژوهش بود معتقد انگلستان پليس.بود انگليس کشور در اش پناهندگی جواب گرفتن منتظر نوز که يال در بود؛ شده

 سادگی به توانست نمی را چيزي چنين ايران اماپليس. راحتی همين به. است شده خيابانی مسلح سارق يک گرفتار

 به دردسر اايلين براي هم مرگش از بعد حتی اما بود؛ مرده پژهش. داخلی فعا چهره يک براي خصوص به. بپذيرد

 از نفر چند. نمود او متوجه را پليس ايران از خروجش از بعد و قبل هاي يتالفع تمام بررسی. بود آورده وجود

 به عماد آنچه طبق. است رفته آيلين سراغ به ايران از خروجش براي او که بودند کرده تاييد ظاهرا پژوهش دوستان

 نکرده کاري برايش آيلين که بودند کرده اضافه هم را اين پژوهش دوستان بود، گفته وکيلش بعد و دعوا روز در او

 بود گرفته قوت گمان اين و شد ديده آيلين بيرمنگامی دوستان با بار چند ايران از خروج از بعد پژوهش ولی. است

 داد توضيح بازجو مامورين براي بارها. بود عماد موقعيت اينها، همه از بدتر. است بوده آنها آشنايی طهواس آيلين که

 فرضيه اين روي خواستند می او از آنها باز ولی. است پژوهش با قاتالم از بعد به مريبوط عماد با ازدواجش مسئله

 هر و. نمايد فراهم را ايران از پژوهش خروج سيلهو نوعی به توانست می موقعيتش خاطر به عماد که کند فکر آنها

 بود، آمده وي سراغ به پژوهش که قدر همين. نيست پژوهش قضيه ديگر الحا دانست می. نمود می تکذيب او بار

 بدون چندان همسرش، عنوان به عماد انتخاب شايد و کند می يتالفع باره اين در آيلين که بود شک اين موجب

 ولی است؛ شده هدايت انجا به توضيحات اداي براي نيز عماد که گفت وکيلش. بود کننده ديوانه. نباشد نگري آينده

 او داشت،خود حساسی موقعيت آنکه. نمايد تبرئه و داشته نگه دور جريان اين از را خودش که دارد توانايی قدر آن

 ثابت او حرفهاي و تکميل تحقيقات تا بودند کرده آزادش موقت طور به. کرد می خودش الح به فکري بايد. بود

 .کند رد را اش بيرمنگامی ودوستان او تالدخ که آورند دست به مدرکی کرد می دعا فقط بايد. شود
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 بی. افتاد ملوک به چشمش بزندکه فرياد دادنش تکان خاطر به خواست خشمگين. نشست اش شانه روي دستی

 مهمان. شو بلند": گفت ملوک. کرد نگاهش اخم با و کشيد بيرون اش، شانه بر او انگشتان فشار زير را خود اختيار

 ."آيد می تو دارد

 مبل روي. کرد اطرافش به نگاهی و نشست جايش در صاف. رفت بيرون الاستقب ي برا خودش و گفت را اين

 تبريک را عيد شادي با داشت مجري.بود کرده پيدا کشيدن نفس اجازه خرهالبا تلويزيون. بود تناه. بود برده خوابش

 تن به بارانی هنوز. دويد خودش اتاق طرف به و برخاست عجله با و داد تکان را اش کوفته بدن! عيدي؟ چه. گفت می

 هيچ او، نه و عماد نه.افتاد دادگاهش هاي روزنامه به چشمش دوباره که برود کمدش سراغ به خواست می. داشت

 به مربوط فقط ماجرا اين کنند تصور آنها بودند گذاشته. بودند نگفته اش خانواده به چيزي لندن دادگاه درباره يک

 به که داشت خبر اما بود؛ نديديه مدت اين طول در را او. بود عماد مديون نگهداري، راز اين خاطر به.است پژوهش

 به نياز مطمئنا .باشد عصبانی هنوز اشتباهش خاطذ به ميداد حق عماد به. است بوده کارهايش پيگير مستقيم غير طور

 فرصت روز چهار فقط چقدر؟ اما. ببيند خشنود و مطمئن پيش هفته يک مثل را عخماد دوباره بتواند تا داشتند زمان

  زيرپايشان يکباره که لجنزاري اين از را خود کردند می شال همه و شده رها خود الح به عروسی کارهاي. داشتند

   

 زمانی تا حداقل. بکنند کاري دست دوباره را عروسی تاريخ شوند مجبور زد می حدس. بکشند بيرون بود، گرفته جان

 را وضعيت اين اطمينان با سلبق مثل تا داشت احتياج عماد حضور به چقدر. شود روشن ها بازجويی اين تکليف که

 غير پشتيبان يک به کرد می احساس بار اولين براي و بود نده گرفتار وضعيتی چنين در هرگز. بکند تشريح برايش

 .بدهد قلب قوت او به مادرش و پدر هاي دلواپسی از نگرانی بدون تا خواست می را کسی. دارد نياز مادرش و پدر از

 قدرها آن. بود شکسته را دلش هم عماد اما. کند تاييدش تا داشت نياز. رفت خواهد پيش خوب چيز همه بگويد او به

 مرحله در و بود کرده پنهان را گذشته او اول، درجه در اينکه خاطر به.بود هنگذشت کنارش از انتقام بی و راحت هم

 چطور. کرد می تنبيهش داشت بود، گرفته را دامنش الحا همين تا که بود شده مشغول! مزخرفی کارهاي به بعدي

 که را آنچه تا اشدب داشته پاک و يالخ ذهنی که است کسی الدنب به رسيده، نظر به آنچه فالخ بر عماد بود نفهميده

 خودشان اقل حد يا. ندارند قلبی اعتقاد ، آورند می زبان به آنچه به ها خيلی بکند؟ تزريق او به خواهد می خودش
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 بود؟ آنها از يکی هم عماد آيا. نيست ايمان روي از و قلبی گويند می آنچه که ندارند خبر

* * * 

 می پيش کشنده انتظار تالح يک در چيز همه. بود گذشته عيد از روز چهار. باشد منتظر و کند زندگی بود مجبور

 هيچ. بود نشده متين و سودابه از خبري هيچ. نرسيدند بودند، داده را ايران به آمدن قول که نيلوفر و پيمان. رفت

 هيچ سوآن از و بودند وندال خانواده طرف از حرکتی منتظر مادرش و پدر. بودند نداده انجام مراسم براي هم کاري

 نمی سوءظن رد بر مبنی پليس طرف از خبري هيچ. بود نگرفته صورت اش خانواده و عماد طرف از عملیال عکس

 به داشت تمام نامردي با جمشيد. بگذارند فشار تحت پيش از بيش را او تا بودند کرده تبانی هم با همه گويی. شد

 خودش خانواده شد، پخش شايعه صورت به ابتدا گليسان در دادگاعهش موضوع وقتی. داد می ادامه خودش کارهاي

 مثل درست. تپيد می روز آن از عادي غير سرعتی با شايعه اين شنيدن از بد او قلب اما ندادند؛ نشان توجهی آن به

 نگفته شايعه اين سقم و صحت درباره چيزي مادرش و پدر. رسند می کردنشسر دستگير براي آن هر که مجرمی

 پا سر هنوز ولی. بود درونی فروپاشی الح در. کردند تلقی ورودش زمان شايعات از يکی مثل هم را نآ چون بودند؛

 حرفی اينکه بدون ساجدي آقاي. ديدند نبود، اطرافش به حواسش که يالح در را او ديگران بار دو يکی فقط و بود

 وضوح به اوضاع، به تسلط براي دخترش، ايیتوان اين به افتخار برق نگاهش در و زد می او شانه به دستی فقط بزند،

 زياد کسی بود خواسته جون آقا اما بشنوند؛ را چيز همه خودش زبان از هستند مشتاق همه دانست می. درخشيد می

 آمد می پيش ندرت به. دانستند می پژوهش درباره آيلين وکيل طريق از بدانند بود زمال چه هر. نگذارد او سر به سر

 به بدهد، دست از را خودداري اين آيلين ترسيدند می گويی کنند؛ صحبت پژوهش و ها بازجوي يانجر درباره که

 .کند صحبت عماد با کرد سعی دوبار. شود می احساس خوبی به خانه نيزدر عماد نبود که ديدند می وقتی خصوص

 عماد موبايل وقتی. بخواهند فنتل پاي کردن صحبت براي را او بخواهد عماد مادر و پدر از خواست نمی. نشد موغق

 کاري چنين داشت شک اينکه با. کرد می روز آن دعواي متوجه را کسی نبايد داد، نمی جواب آن به او و بود روشن

 کردن صحبت به حاضر عماد ترسيد می باز اما باشد؛ کرده صحبت کسی براي آمده پيش بينشان آنچه از و بکند

 .شد می ادرشم و پدر شک باعث حتما اين نشودو

 تماس وکيلش خرهالبا فروردين پنجم روز. گرديد آغاز يکباره نو از چيز همه. شد شکسته سکوت سد گويی ناگهان
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  ماجراي درباره نگرانی هيچ جاي ديگر و شد رفع عماد کمک با آيلين به نسبت سوءظن داد خبر پدرش به و گرفت

   

 .کردند مالاع القب که بوده راحتی همان به پژوهش مرگ واقعا بود کرده ثابت انگليس پليس. نيست پژوهش

 واقعا. شود مسلح خيابانی دزد يک گرفتار شب نيم نزديک غريبه، کشور يک در تا بود کرده فرار ايران از پژوهش

 و برگشت همه لبهاي به واقعی خنده روز چند از بعد خرهالبا خبر، اين مالاع از بعد الح هر به اما. داشت تاسف جاي

 نمی هنوز. آيلين جز گرفتند، آرام همه. شد جايگزين خانواده، اعضاي عصبی تالح و استرس جاي به آرامش،

 شخصا خودش حتما عماد را خبر اين عادي شرايط در بود مطمئن که وقتی هم آن. کند آرامش احساس توانست

 فضولی و ها کنجکاوي کم کم و بود گشذته عروسی براي مقرر تاريخ. بود عصبانی او از هنوز عماد. آورد می او براي

 فرصت، سر بعد تا آوردند می را خانه بهانه ساجدي آفقاي و ملوک. شد می شروع ماجرا اين علت ايفتن براي ها

 وندال خانواده با موضوع اين براي ساجدي آقاي اينکه از قبل درست ششم، روز. کنند تعيين برايش ديگري زمان

 همان دوباره بشويم مجبور الاحتما. آيند می اينجا امشب": گفت ملوک. گرفت تماس آنها با ندوال آقاي بگيرد، تماس

 ."کنيم مشخص مراسم براي را قبلی تاريخ

 از پذيرايی آماده نگرانی با همذاه يالخوشح با را خودش. بودند کوتاه نفسهايش هيجان، از و ميزد شدت به قلبش

 توانست می خبر اين شنيدن زمان از هايش گونه سرخی. بود زده هيجان. کرد عماد ديدن خصوص به و اوند خانواده

 دوست را شوهرش اما نبود؛ عاشقش که بود درست. بود شده تنگ عماد ديدن براي دلش. شود آهو خنده باعث

 ديجدي سوژه او درباره آهو اينکه از قبل گرفت تصميم ديد، را خود صورت و ايستاد آيينه مقابل وقتی. داشت

 از خبر آهو فاصلهفريادالب و در زنگ صداي که بود شب نه ساعت. بشود وندال خانواده آمدن منتظر جا همان بسازد،

 .کرد خود تصوير به آيينه در اي دوباره نگاه. داد وندال خانواده آمدن

 .افتاد راه شاتاق در سوي به و کشيد عميقی نفس. گذاشت قلبش روي دست و نوشيد ليوان آب از بزرگ اي جرعه

 شبی. آيد می خواستگار برايش امشب که است کسی مثل درست ديد می وقتی گرفت، می اش خنده و شد می عصبی

 و رفت پايين را ها پله...امشب وقت آن. بود خونسرد و آرام قدر آن بايند، خواستگاري براي وندال خانواده بود قار که

 دريافت نيز گذرا جوابی و کرد مالس. نداشت خوشايند خبر از نشانی الاص اش چهره. ديد را عماد عموي فقط متعجب
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 .نماند زياد وندال آقاي. نبيند کسی را آنها لرزش تا کرد بالق هم در را انگشتانش و نشست ملوک کنار جايی. کرد

 پشت. اند هشد منصرف وصلت اين از برادرش خانوده داد توضيح و داد تحويل آنها به داشت، همراه که را اي بسته

 اما بود؛ شده شوکه. نيست نهالعاق الاص وصلت اين عماد آينده موقعيت براي که بود اين آورد می زبان بر که کلماتی

 از را او راحتی اين به عماد شد نمی باورش. کرد می نگاه تلويزيون روي چينی عروسک به مقابلش، به فقط ساکت

 و احمق چقدر. خورد نمی دردش به او مثل اي سابقه با زنی داشتن که يلدل اين به فقط. باشد کرده بيرون اش زندگی

 گذرا دعواي يک فقط است شنيده عماد از آپارتمان در روز آن که حرفهايی بود داده وعده خودش به که بود ساده

 دادگاه مسئله با تواند نمی عماد که داشت را لعنتی حس اين رفت عماد که لحظه همان از و روز همان از. است بوده

 می که کرد می فکر حداقل يا بود شناخته که عمادي. کند باور را تصميمی چنين توانست نمی عماد ز بيايد؛ولی کنار

 می خوب خودش وقتی هم آن. بزند هم به را چيز همه مسخره دليل اين با و راحتی اين به توانست نمی شناسد،

 ديگري، کس هر براي توانست می که بود اشتباه يک فقط پژوهش. است بوده تقصير بی او امور اين همه در دانست

 افتاده برايش اتفاق اين ايران در که کرد می فرقی چه. طور همين نيز دادگاه جريان و بيايد پيش هم عماد خود حتی

 درستی و گناهی بی آيا موقعيت اين در حضورش. بود رسيده نيز حقش به و بود محق او.ديگر کشور يک در يا باشد

  گذاشت؟ می کنار را او داشت راحت قدر اين عماد که بود کرده کوتاهی ديگري مورد چه در کرد؟ نمی ثابت را او

   

 و ايستاده شن الگود يک در کرد احساس تمام بدبدختی با عماد،آيلين عموي جواب با و پرسيد هم پدرش که يالسو

 از را چيز همه ساجدس آقاي": گفت آيلين به نگاهی با وندال آقاي. شود می يالخ بيشتر پايش زير لحظه به لحظه

 بی انسان او که دانيد می. ايد شده وارد عماد قالاخ به حتما مدت اين در که دانم می. نبينيد من زاده برادر چشم

 ."بگويد برايتان ديد، حالص خود دخترتان اگر داد ترجيح او که داشت وجود هم ديگري يلیالد. نيست منطقی

 شما به که خواست هم را اين": گفت آيلين به خطاب. گذاشت ميز روي و آورد در را ويدئويی نوار خود کيف از بعد

 ."هاست روزنامه همان با رابطه در. بدهم

 خواست نمی عماد. بود درست حدسش. داد تکان را سرش تفهيم نشان به باشد، داشته خود از اختياري اينکه بدون

 خودش بگوييد عماد به": گفت تر تمام جه هر خونسردي با. باشد گناه بی اگر حتی. ببخشد او بر را دادگاه گناه
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 خودش اما نزنم؛ حدس را کسی يا چيزي بودن اشتباه و درست امور ظاهر روي از که داد می ياد من به داشت زمانی

 . "کند قضاوت خواهد می گناهی، بی اثبات مدرک نوع هر وجود با الحا

 ."نيستيد گناه بی کنيد می فکر که هم چنان آن": گفت ناراحتی با داون آقاي

 دادگاه قوانين ظاهرا. گناهکارم کنيد ثابت تان زاده برادر يا شما دارم دوست خيلی": گفت. کرد نگاهش سردي به

 ."است مللال بين قوانين حتی و کشور دو قوانين از ترالبا و است ديگري طور شما شخصی

 با که کند نمی زندگی خودش براي فقط عماد. آنهاست از تترالبا ما قوانين. بله باشيد، خانواده اين در بود قار چون -

 .دارد سرش در چه دانيد می حتما. ببرد پيش را کارها احساساتش

 فکري است؛ شده تمام او و من مسئله بگوييد او به من طرف از اما. کنم می موفقيت آرزوي برايش و خبرم با بله -

 تا نکند، عمل و باشد نداشته ايمان گويد می که آنچه به اگر. آنهاباشد نماينده خواهد می که بکند انسانهايی حا به

 .افتد می پايين و شود می آب اش مومی هايالب برود، البا که هم خورشيد

 مشالک در پنهان خشم و ناراحتی با نيز ساجدي آقاي. باشد ساکت خواست و فشرد را او بازوي نگرانی با ملوک

 ."است؟ کرده چه دخترم بدانم نبايد من وندال جناب": گفت

 شما براي خودش دخترتان حتما": گفت بود، دوخته آيلين سرد چشمان به را نگاهش که طور همان وندال آقاي

 ."کنم زحمت رفع بايد من شما اجازه با. کند می تعريف

 افتاده پايين ملوک خون فشار. کرد يالخ او براي را صحنه و رفت دونال.نداشت پايانی مادرش و پدر نارحتی و خشم

 خشم فوران از گويی بگويد، چيزي بود کرده باز دهان که بار هر. رفت می پايين و البا نالس در ساجدي آقاي و بود

 خورد به را ندق آب داشتند سعی و بودند نشسته ملوک کنار ماال و آهو. بود رفته راه و کرده سکوت باز بترسد، خود

 ماه، سه مدت ظرف طور اين الحا و بودند کرده راست قد تازه آنها. بود جمشيد مسئله وراي ديگر اين. بدهند او

 پيروي شوهرش از داشت سعی هميشه ک ملوک. کتالف با بتهال و بودند برگشته خود سابق وضعيت همان به دوباره

 خانواده و عماد به فحشی و گفت می خود شانس به ناسزايی. زد می فداشتحر ناراحتی با بار اين باشد، آرام و کرده

 لعنت خودش به و گفت ناسزا. زد حرف و زد حرف و کشيد فرياد. نياورد طاقت ساجدي آقاي عاقبت. داد می اش

 و ختري هم به اوضاع. دوختند هم به شوهر و زن را زمان و زمين. است داشته نگه خانواده از دور را او که فرستاد
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 دو آن بيشتر خشم باعث که بود همين شايد و زد نمی حرفی آيلين آنها همه فالخ بر. نبود دارشان جلو کس هيچ

 آنها طور اين که کردي غلطی چه تو": زد فرياد نکند، بلند روي را دستش اينکه براي شالت در پدرش. شد می

 ."اند؟ شده فراري

   

 رو به رو بود، گريزان و ترسيد می آن از آنچه با. است نمانده آبادي ايج هيچ ديگر دانست می. داشت زير به سر

 می آنها اگر. کرد می دفاع حيثيتش و خودش از ديگر اينجا بايد ولی. ميداد پس جواب و ايستاد می بايد. بود شده

 نوار و ردک دراز دست. بود ممکن غير بردنش، متالس به جان بزنند، چيز همه به پا پشت عماد مثل خواستند

 ."زنم می حرف تو با دارم. دختر نيستم تو با مگر": گفت ساجدي آقاي. برداشت را ويدئويی

 .رفت تلويزيون سوي به کند، نگاه پدرش چشمهاي به اينکه بدون و خاست بر

 .دهم می توضيح نالا -

 در پيش الس يک به مربوط خبرهاي همه که شد متوجه فيلم کوتاه مرور همان از. گذاشت پخش دستگاه در را فيلم

 محاصره در شان زندگی محل آپارتمان. بود شده پا بر خاطرش به که شورشهايی و دادگاه اخبار. است تلويزيون

 چشم دادگاه در او تصوير به مبهوت که آنها همه به گذرا نگاهعی. هايشان حمايت و دوستانش. تصوير شکارچيان

 آرامی به. بود پريده همه روي از رنگ. دارد حقيقت بينند می آنچه کردند نمی باور يک هيچ. انداخت بودند، دوخته

 عنوان به...است فرستاده عماد براي. است جمشيد کار همه اتاقم، داخل هاي روزنامه اضافه به فيلم اين": گفت

 دانم نمی که یحرفهاي سري يک اضافه به چيزها اين. شد ناپديد عماد که روزي همان. عيد از قبل روز دو. ناشناس

 ."...داشتند حقيقت چقدر و بودند چه

 ."دوختند پاپوش! شده مرگ جوان مرده ذليل. بزند گرمشس زمين به خدا": غريد خشمگين ملوک

 ."مامان نه... نه": گفت

 ده و من پيش الس. افتاد اتفاق واقعا چيزها اين": گفت انها نگاه سنگينی زير. برگشت او سوي به همه حيران نگاه

 به دادگاه. شد اين اش نتيجه داديمکه دادگاه به شکايتی پرست نژاد هاي انگليسی از اي عده عليه ديگر نفر بيست

 ."اند کرده اذيتمان چقدر که کرديم ثابت و شد تمام ما نفع



 

 
393 

 می غلطی چه آنها که مربوط چه تو به کردي؟ نما انگشت طور اين را خودت که بودي مملکت آن کاره چه تو -

 نند؟ک

 من اصلی شاکی": گفت خرهالبا اما نگفت؛ چيزي اي لحظه براي. کرد نگاه پدرش به هراس و رنجيدگی با بار اين

 ."بودم بيهوشی در روز سه... و کردند حمله من به ها همان از نفر چهار پيش الس. بودم

 ."نگفتی؟ چيزي ما به چرا) ! ع(حسين امام يا": گفت و زد سرش بر ملوک

 بود کسی تنها متين. نداشت دوستانم يا شما از تلفنی شماره و آدرس هيچ کسی تازه. بشويد نگرانم واستمخ نمی -

 افتاده اتفاقی چه فهميدم آمدم هوش به اينکه از بعد. نبودم هم من نبود او اگر شايد. کرد کمکمان ماجرا آن در که

 و خودش از را من کرد پيدا بهانهاي هالخ. کرد مسرزنش من، از حمايت جا به جمشيد... اما شد؛ خوب مالح. است

 دوستان به و نبوديم آنها مثل چون. بوديم فشار تحت پيش مدتها از دوستانم و من... دارد نگه دور اش خانوده

 ."...ها بچه از ديگر نفر چند و منت. کرديم می کمک خودمان هموطن

 بود مبارزه در خود با ذهنش.  نبود آنجا به حواسش الاص امابود، زدن شکوفه يالتق در درختهاي منظره به ماتش نگاه

 يکی ان و خواند می گناهکار را او که ،يکی وجودش لنگه دو بين خواست می.  بود کرده مدت اين در که کاري مثل. 

 رديگ. نيست کاري چنين به قادر که دانست می الحا همين از بنشيند؛ولی قضاوت ريخت،به می اشک خورده زخم که

 يک ،مثل احساسی هر از يالخ وجودش. ببيند عسلی چشمهاي آن با را روي سپيد دختر ايستد،صورت می ايينه مقابل

  نمی حتی ديگر. بود شده خشک وجودش. نبود حسی هيچ لمس و درک به قادر که بود شده روح بی عروسک

   

 سرش در متين صداي مدام که خاطر اين به شايد.  باشد داشته هم را جمشيد زمان وجدان عذاب احساس توانست

 . بود اورده ايمان حرف اين به الکام ديگر الحا.  بود او با حق. است حماقت او احساس اين که گفت می و پيچيد می

 نمی ديگري نتيجه هيچ حماقت جز ،کارهايش رود می پيش منطق بی و ضعيف قدر اين اش شخصی امور در که آدمی

 .عماد الامث از.  عماد و خودش از نفرت.  بود نموده تسخير را وجودش سراسر خشم و فرتن.  باشد داشته توانست

 می خود فقط که طور ن را چيز همه دارند دوست که آنهايی.  ندارند بخشش توانايی اما دارند؛ بزرگ قلبی که آنها

 دو سکوت اگر توانست نمی دهندب هديه خودشان به يیالط اي بسته در را دنيا دارند دوست.  کنند اداره خواهند،
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 او به دادن حق معناي به که سکوتی.  امد می سرش يیالب چه ،يا افتاد می اتفاقی ،چه نبود مادرش و پدر پيش شب

 خراب از آنها وجود در را خشم. باشد گذشته ان از نيم و الس يک اگر حتی.  بود دادگاه جريان در او از حمايت.  بود

 جاي به آهو اگر شايد. بزنند لگام خشمشان بر شد می باعث بودنش محق ولی داد؛ می تشخيص اش آينده کردن

 او وجود از کرد می سعی شگفتی نهايت در که را احساسی توانست ،می ايستاد می مقابلش لحظه اين او،در زدن صدا

 نمی بروز کسی ،به باشد داشته خشمش از نشان که حرفی يا حرکتی هيچ او و بود گذشته روز دو. بکشد،ببيند بيرون

 می او از چيزي اگر و داد می جواب هاالسو به.  بود شد، می ديگران نگرانی موجب برودتآان که نگاههايی فقط. داد

 اودن ياد به از را او آنها با بخواهند که باشد اي بيهوده حرفهاي و کارها اگر حتی. داد می انجام را کار خواستند،آن

 و گيري کناره هيچ.  گذاشت نمی او رفتار ،اما بزنند حرف او با خواستند می. دارند نگه دور دبو امده سرش بر آنچه

 می مادرش و آقاجون گاهی که بود پذيرفته را مسئله اين ساده و راحت چنان آن.شد نمی ديده او در فراري هيچ

 شايد. آوردند نمی زبان به او سرزنش براي حرفی هيچ که بود خاطر همين به الاحتما. باشد شده شوکه مبادا ترسيدند

 مبادا داشتند وحشت حتی. کردند می بررسی اول از را چيز همه است، خوب شالح او شدند می مطمئن که زمان آن

 .نبود شوکه او. گذاشتند نمی تنهايش لحظه يک همين براي. بياورد خودش سر يیالب و بکند اي احمقانه کار بخواهد

 گفته متين براي آن از شوخی به بيرمنگام در که طلسمی. بود کرده درک را آن وجودش عمق تا و فهميد می الکام

 "دلبر و ديو" افسانه "ديو" شاهزاده مثل نيز طلسم اين به اش توجهی بی جزاي کرد می فکر. بود يافته حقيقت بود،

 .بفهمد توانست می هم خودش را اين و زد می يخ وجودش. داد می ماهيت تغيير داشت هم او. بود خواهد سنگين

 حس آن دوباره. بود شده ساخته مردي هيچ با زندگی براي او. شد می طور اين بايد. نداشت آن به اعتراضی هيچ

 خانه سکوت تلفن، زنگ صداي. تارش بر نشسته ديد، می عنکبوتی را خودش که. بود کرفته حان وجودش در لعنتی

 تلفن به حتما او و بود خانه در آهو. نخورد تکان جايش از اما شکست، هم در او افکار اي شيشه ديوار با همراه را

 داشت آفتاب. رفت تلفن سراغ او، به کنان غر غر و آمد پايين را ها پله زياد صداي و سر با آهو. داد می جواب

 .بود کرده پيدا نگزيد عزلت گوشه المج خانه خرهالبا. داد می وعده او به را ديگر روز يک پايان و ميکرد غروب

 با الحا بودند، حيرتزده او برون بله مراسم در که کسانی همه. بودند رفته عمويش منزل به مادرش و آقاجون

 دوباره آهو شادي همراه فرياد. کردند می اذيت را مادرش و پدر دوباره و کردند می نگاهش لب بر پوزخندي
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 .کرد جلب تلفن سوي به را توجهش

 حرف زياد من. ممنونم... مبارک نالس. خوبيم هم ما. ممنونم... است؟ چطور تانالح. نياوردم جا به دببخشي شماييد؟ -

 ...شود می الخوشح حتما. دهم می آيلين به را گوشی نالا. زنم نمی

 می را تو. بيا آيلين": زد صدا. گذاشت تلفن کنار را گوشی و نداد خط طرف آن مخاطب به صحبت المج آهو

 ."خواهند

   

 .ديد درخشان هم را آهو چشمان و گذاشت اله در قدم. شد تعجبش باعث آهو سرخوش صداي

 است؟ خط پشت کی بزن حدس -

 می شد، می نزديکتر تلفن به قدر هر. گريخت زود نشست، لبش بر آنچه اما بزند؛ لبخندي کرد سعی جواب جاي به

 با الح همان در و برداشت را گوشی ترديد با. بشنود خواند، می را آهو سو آن از که را کسی صداي بهتر توانست

 ."است متين آقا": گفت خنده

 را متين صداي وقتی اما بکند؛ بايد چه دانست نمی مردد، و متعجب. خشکيد گوشش کنار لحظه يک براي دستش

 عادت به باشد، متوجه خودش اينکه بدون و چسباند گوشش به را گوشی اختيار بی ميزد، صدا را آهو هنوز که شنيد

 .زد رنگی پر لبخند و زد پس را تشالمشک و دردها قديم،

 .مالس -

 حرف از هم هنوز که فرستاد لعنت خودش به. تپيد می دوباره عادي غير ضرباتی با سينه در قلبش. نيامد جوابی هيچ

 ياد به که شد باعث سودابه ماس. نيست سودابه اندازه به هيجانش دانست می اما شود، زده هيجان تواند می او با زدن

 ."!متين": گفت. شد بيشتر وجودش در دلتنگی و يالخوشح. است متين کنار مطمئنا هم او بياورد

 .داد جواب بود، شده محروم آن با مستقيم ارتباط از الس يک دقيقا که صدايی خرهالبا بعد اي لحظه

 .مالس -

 درونش چيزي. است کرده چه او با که بود مانده متين ياد به هنوز پس. نداشت را قديم گرماي لحنش ديگر ولی

 ."است؟ چطور حات. مبارک نو الس": داد ادامه گرم همچنان او فالخ بر. شد می فشرده
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 .متشکرم... متـــ -

 گيري؟ می تماس ايران از -

 .نيستم ايران نه... نه -

 ادامه سودي خاطر به بايد اما. ميشد آزارش ثباع بيشتر اين و. ميکرد حس نمود، می زدن حرف براي او که شیالت

 ."آنجا؟ است؟ تو پيش است؟ چطور سودي": پرسيد. باشد سودابه و او بين مانع توانست نمی متين. ميداد

 ...نيست من پيش ديگر. نيست اينجا... نه -

 خواهد می متين کرد احساس. آمد البا گلويش تا وجودش، در دلشوره. لعنتی و بد حس همان دوباره. خورد جا

 را سودي دل نگذار. بگويد را اين نگذار. کنم می تماسال خدايا. متين کنم می خواهش نه": کرد دعا. بگويد چيزي

 ."...کنم می تماستال بودي من همراه هميشه که خدايی. باشد شکسته

 ."نيلوفر و پيمان متين؟ خبر چه ها بچه از": پرسيد و کرد التق مذبوحانه

 .برگشتند بيرمنگام به ديروز -

 .بود داده قول من به پيمان خورد؟ هم به شان برنامه چرا. بيايند ايران بود قرار بوديد؟ هم با! من خداي آه -

 !عروسی؟ براي -

 .فهميد می نبايد نه... دانست می اگر. بود نشسته روز چند اين در قلبش بر که بود نيشتري ترين دردناک او پوزخند

 ."است؟ چطور وندال آقا حاج": پرسيد زخندپو همن با متين

 .متشکرم... است خوب -

 ...بودم گفته هم سودابه به. شد خواهد هم اين از بهتر کنم می فکر. داشتم را انتظارش! يهالع -

   

 کشيد، که بلندي نفس با که بود متين عاقبت اما. شد حاکم خط طرف دو در اي دقيقه بري سکوت. نگفت چيزي

 :کرد صحبت

 .بدهم تو به خبري که گرفتم تماس من... من -

 ."است خوبی خبر حتما جدي؟": بگويد بينی خوس با کرد سعی. گرفت شدت قلبش ضربان باز
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 ."بود نخواهد خوب خبر راستش... نه": گفت بعد و کرد مکثی باز متين

 ."شده؟ چيزي": پرسيد. نکرد پنهان را اش نگرانی دل ديگر بار اين

 .است سودابه ربارهد. متاسفم -

 خوب؟ -

 ...خورد قرص خواب از قبل شب،... نيست ما بين ديگر سودابه... اما... شد می طور اين نبايد -

 قلبش روي شديدي سنگينی لحظه يک فقط. بدهد نشان عملیال عکس يا کند فکر چيزي به نکرد فرصت آيلين

 ...چه يعنی رود، می فرو سياهی در دنيا مامت گويند می وقتی بفهم توانست بار اولين براي بعد و نشست

 نفس کرد سعی. نشست صورتش روي دوباه آب پشنگ. خواند می را نامش هراسان که شنيد می را دوري صداي

 ."کنم؟ چکار. آيد نمی هوش به": گفت او که شنيد. زد می صورتش به آرامی به کسی. بکشد بلندي

 ."...بده ماساژ را هايش شانه. آهو بزن صدايش": گفت او جواب در يمرد. بيفتد گريه به بود نمانده چيزي صدا

 آهو. بکشد خواست می که را نفسی توانست بار اين. آمد البا دوباره هايش شانه فشار ار که کمشيد می پس داشت

 ."يدآ می هوش به دارد! متين آقا. بخور اين از کمی بيا. نيست چيزي!... آيلين! آيلين": کرد صدايش هراسان

 ."...نباش نگران که گفتم": گفت که شنيد آيفون از را متين صداي

 و نگرانی با آهو و بود افتاده تلفن پاي. کرد باز چشم. است آنده سرش به يیالب چه که آورد يادش به متين صداي

 اش سستی وجود با او ولی. بخوراند او به را آب ليوان داشت سعی.کرد می نگاهش بود، گريه آستانه در که چشمانی

 کردن باز محض به. لرزيد می خشم شدت از ضعيفش صداي. برداشت را تلفن گوشی و شد خم. زد پس را او دست

 ."؟ کرده خودکشی": پرسيد. آورد هجوم توان تمام با و خبر بی اشک دهانش،

 بهتري؟ است؟ خوب تالح آيلين؟ -

 کرده؟ خودکشی پرسيدم لعنتی -

 ."کرده خودکشی آره... آره": تگف بعد و کرد مکثی متين

 بود؟ سرت در چه گفتی گفتی؟ او به -

 ...ببين آيلين -
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 بودي؟ گفته. بده را جوابم -

 .بودم گفته. آره -

 .کرد نمی باور هم خودش را ودشال درد هالن

 را او وت... بگويی؟ او به چيزي چنين آمد دلت چطور توانستی؟ چطور کردي؟ کار چه... متين! خداجون! خدايا -

 .بود تو تقصير. کشتی

 .باش آرام آيلين -

 .بود تو تقصير -

   

 ...کنی می فکر تو که طور آن نه اما بودم؛ مقصر هم من -

 هرزه دل جلوي نتوانستی طور؟ آن نه گويی می و شدي باعث عوضی الآشغ تو... تو ":رفت هوا به خشمگينش فرياد

 دلت. کردي را خودت کار گرفتی؟ را خودت انتقام. کنی رفتار شعور با و عاقل آدم يک مثل نتوانستی بگيري؟ را ات

 ."قاتل؟ زدي خودت سينه به المد شد؟ خنک

 هم با بايد. بزنيم حرف هم با بعد تا کنم می قطع من. نيست خوب تالح و هستی عصبانی نالا تو. باش آرام آيلين -

 .بزنيم حرف

 نه، بدهم؟ المد تو به گرفتی، تماس که بعد داري؟ را چيزي چه انتظار تکثاف تو بزنيم؟ حرف چيز چه درباره بعدا -

 بار هر... متنفرم تو از. بشنوم را کثيفت صداي و ببينم را نحست قيافه خواهم نمی عمرم آخر تا. نيست خبرها اين از

 تو. متنفرم شنوي؟ می را اين.. عمر آخر تا. متنفرم تو از. شنيد نخواهی اين جز. بزنی حرف بخواهی که هم ديگري

 ...حسود

 شدن گذاشته تق صداي. بريزد بيرون بود، شده انباشته اش سينه در که را فريادي تمام نگذاشت اش گريه هق هق

 احساسات با. است کرده چه فهميد می الحا شايد. داد می متين شرمندگی از خبر خط سوي آن از نيز تلفن گوشی

 شده بدبختی و سختی اش زندگی تمام که اي بيچاره سودابه. بود شير دم با يباز کردن، بازي سودابه مثل دختري

 متين بايد بود؟ آورده او داشتنی دوست و عزيز سودابه سر يیالب چه او، از انتقام خاطر به خودش، خاطر به متين. بود
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 نمی عمرش تمام در بار ناولي براي آيلين بود؟ توانسته چطور. کشت می. کرد می خفه تلفن خط پشت از جا همان را

 است؟ مرده سودابه کرد می باور بايد چطور. اين از غير داشت، را چيزي هر تحمل توان. ميزد زار بلکه گريست،

 بايد هميشه سودابه. يابد راه هم فکرش در حتی توانست نمی الاص چيزي چنين. بود ممکن غير محبوبش؟نه سودابه

 ايستاد می سرش يالبا ها صبح که را مهربانش صداي. شنيد می را هايش خنده يصدا باز بايد. ماند می مالس و زنده

 می. بيايد بيرون رختخواب از خوش سر کودکی چون تا کرد می نوازشش و کشيد می را نازش. خواند می را او و

 .نماند جايی و نرود جايی خبر بی کرد می تماسشال. نمود می متشالم و دعوا که بشنود را فريادهايش صدا خواست

 به پيشبند که ببيند را او خواست می. کرد خواهد خبر را جمشيد ندهد گوش اش خواسته به اگر کرد می تهديدش

 دفعه و بپزد او براي شده حاضر که است غذايی آخرين خورد می قسم و کرد می آشپزي برايش و بست می کمرش

 را غمگينش چشمهاي خواست می. باشد هايش نامه دنرسي منتظر خواست می. بکند چه بگيرد ياد بايد خودش بعد

 به توانست نمی پدرش خاطر به و داشت را آرزويش که جايی وطن، در را او خواست می. ببيند سيگارش دود پشت

 بايد چطور. کند لمس دوباره داد، می را خواهرانش بوي که ا گرمش و مهربان آغوش خواست می. ببيند برگردد، آن

 اينکه خاطر به او، اشتباه خاطر به او، حماقت خاطر به سودابه که کرد می باور و ميداد دست از را چيزها اين همه

 کسی چه. برود خاک زير شود، باز شان خانه به لعنتی متين پاي بود شده باعث اينکه خاطر به بود، شده اش همخانه

 او به را خوشش روي تواند می زندگی شد می اميدوار داشت تازه که او. بشکند را عزيزش سودابه قلب شد می حاضر

 ...بدهد نشان هم

 يادش به خواهرش آهو، ديدن. بود گرفته را دستش آهو و بود ملوک کنار در بيمارستان در کرد، باز چشم وقتی

 و کرد بغلش ملوک. افتاد گريه به دوباره و شد لبريز اشک از نگاهش. است داده دست از را ديگري خواهر آورد

 ."ميريم می همه. عزيزم است حق مرگ کنی؟ می طوري اين چرا. دخترم باش آرام": گفت

   

 از مگر. نداشت هم الس سی حتی. شد می هالس نه و بيست الامس. بود جوان خيلی سودابه. نبود سودابه حق مرگ اما

 بود؟ خواسته چه بود؟ ديده چه زندگی

 ...مامان... نه سودابه... مامان... سودابه... سودابه -
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 بيست فصل پايان

 .نداشت ايستادن پا سر توان هنوز او بار اولين براي اما. رسيد پايان به خرهالبا تلخش اتفاقات آن با عيد تالتعطي

 چهارشنبه روز. کند اداره را سهايشالک تواند نمی فروردين چهاردهم شنبه سه روز کرد مالاع دانشگاه به همين براي

 زندگی با شدن رو روبه ي آماده را خودش آن از پس و کند استراحت هم ديگر روز چهار توانست می. بود تعطيل

 شانه و سرد نگاهش. داشت پيش روز بيست آيلين به شباهتی کمتر برخاست جا از که آيلينی گرچه. بکند عادي

 که عشقی ي اندازه به رستد اي کينه با. بود لبريز متين به ناباور نفرتی از قلبش. بود درونی عذاب از لرزان هايش

 سر بر واقعا آنچه از ناباوري. بود شده وجودش حس ترين واضح ناباوري و نفرت. بود کرده حس او به روزي

 نمی يالخ محبت و گرما از نيز لحظه يک براي حتی نگاهش که کسی جانب از هم آن. بود آمده سودابه و خودش

 شده کينه و نفرت سراسر نيز متين الحا. داد می نوازش را جانش و روح مخمل چون زمانی هايش نگاه که کسی. شد

 .کنند درک را همديگر توانستند می بهتر طور اين حتما. سودابه کشتن خاطر به وجدان عذاب از دنيايی با همراه. بود

 خواست می دلش که طور آن توانست نمی يک هيچ. نتيجه بی همه اما.کشيد می ها نقشه متين از گرفتن انتقام براي

 طول هاالس اگر حتی. آمد خواهد دست به نيز او براي انتقام يیالط فرصت خرهالبا بود مطمئن. بيندازد پا از را او

 که بود افتاده فکر اين به مدتی براي. ماند می منتظر بايد فقط. بود گرفته ياد خوب را کردن صبر و بود صبور. بکشد

 پوچ و هيچ خاطر به را سودابه که فهميد می طور اين. است کشيده عقب هم عماد که بگويد او به و بگيرد تماس او با

 چرا. شد منصرف بعد اما. نمود می تشديد او در را وجدان عذاب و شرمندگی حس حتما اين. است داده کشتن به

 او به مژده اين دادن يجا به بايد او. داشت خود با را عذاب اين هم الحا همين مطمئنا متين ؟ کرد می را کار اين بايد

 و بسوزد ديگري مرد آغوش در او بودن فکر از لحظه به لحظه بگذارد ندارد وجود اش زندگی در مردي هيچ که

 .بود خورده قسم زدنش کنار براي که چيزي. شود خاکستر

 تر کم را اش غصه که بود کرده پيدا را جايی ديگر الحا. شد اش يالسبکب باعث زيادي حد تا زهرا بهشت به رفتن

 حتی. کند

 مغفرت آرزوي شنيدن بار هر با و کرد خيرات قبور زائرين بين را حلوا سينی خودش. نباشد آنجا در اش سودابه اگر

 اما.است زده رقم برايش دنيا آن در پايانی چه سودابه مرگ دانست می. گرفت بيشتري آرامش دلش سودابه براي
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 سختی گرفتار باز دنيا اين هاي سختی گذراندن از بعد نبود منصفانه ظرشن به. بود برايش بهتري چيز آرزومند

 .بنشيند شام ميز سر بر بقيه با داد رضايت روزها از بعد خرهالبا برگشتند خانه به وقتی شب. شود دنيا آن در بيشتري

 .باشد نداشته خوردن براي اشتهايی چندان اگر حتی

 هم اي معجزه. زد او به کمرنگی لبخند فقط ديد سياه روسري و مانتو با ها پله پاي را او آهو وقتی شنبه روز صبح

 را خدا وضعيت اين ديدن از دخترش مثل نيز ملوک. داد اشک از دور به لبخندي با را جوابش نيز آيلين و افتاد اتفاق

  باور اين براي زيادي مدت. زدند می حدس که طور همان درست. آمد می کنار واقعيت با داشت آيلين. کرد شکر

   

 .باشد داشته خودش براي خود دل در را ها غصه توانست می. داد می ادامه زندگی به بايست می آيلين. نکشيد طول

 .بود آيلين زندگی مخصوص شگرد اين

 .آمدند شالاستقب به خندان هاي چره با همکارانش از بعضی شد گروه دفتر وارد وقتی. گرديد دانشگاه راهی آهو با

 که هم وقتی. بودند دعوتش کارت منتظر برخی حتی و کند ازدواج عيد تالتعطي در خواست می که داشتند برخ

 او ديدن انتظار الاص. بودند گذاشته ازدواجش حساب به را آن است نيامده پيش ي هفته ي شنبه سه او بودند شنيده

 به فقط را لباس اين توانست نيم وزن کاهش آن با امطمئن اما. بود شده جذاب عادهال فوق. نداشتند سياه لباس با را

 می خودشان سهايالک سر بايد. گفتند تبريک را نو الس فقط و نزد حرفی کسی. بود عزادار. بپوشد زيبايی خاطر

 ؟ پوشيدي سياه لباس چرا ؟ عزيزم شده چيزي:  پرسيد احتياط با اساتيد از يکی راه بين. رفتند

 .دادم دست از را عزيز يک.  شتمندا خوبی عيد متاسفانه _

 ؟ کسی چه.  گويم می تسليت. کند رحمتشان خدا _

 .انگلستان در اقوامم از يکی:  گفت و بلعيد بیالط دکتر چشم از دور را بغضش

 همدردي با و فشرد را او دست بیالط دکتر

 او از دانشجوهايش که نبود يچيز داشت سالک به ورود هنگام که کمرنگی لبخند.  گفت تسليت او به ديگر بار يک

 را سالک محض سکوتی. فهميدند هم را نشانش انگشتر يالخ جاي حتی. شدند او تغيير متوجه همه. باشند ديده

 که عميقی نفس با و نشست ميزش پشت.  شکست را سکوت اين نفر دو يکی پچ پچ فقط بعد اي لحظه و گرفت



 

 
402 

 عزيزانتان با خوبی الس اميدوارم. دوستان مبارک نو الس:  گفت. زد دانشجوهايش به تر پررنگ لبخندي کشيد

 کنيد تعطيل زودتر را سالک داديد قول من به. کنيد جبران را عيدتان از قبل هاي تعطيلی بايد... خوب... باشيد داشته

 ؟ کنيم شروع. کنيد کار بيشتر طرف اين تا

 چه که شوند می خبردار دانشجويانش کل رديگ ساعت دو تا دانست می. شناخت می خوب را دانشجويی خصلت

 اين که گرديد متوجه هم خودش اما. شد شروع نو الس در سشالک اولين ترتيب اين به. نبود مهم. است آمده پيش

 دوبار شد مجبور دانشجوها از يکی. نبود سالک با الکام حواسش. ندارد عيدش از قبل سهايالک به شباهتی هيچ سالک

 آن بعدي سالک در و نبود سالک آن مختص فقط که چيزي. خواهد می چه او بفهمد تا کند تکرار را خود السو

 .شد تکرار نيز روزش

 کنار در آهو. نگشت آهو شدن نزديک متوجه شد خارج دانشکده از زنان قدم و رسيد پايان به سشالک وقتی ظهر

 مالس نگرانی با همراه لبخندي با آهو. آمد ودخ به او.  گرفت را بازويش. رساند او به را خود سر پشت از بنيامين

 با بعد و ماند مردد اي لحظه براي بنيامين. داد هم با را دو هر مالس جواب و بازگشت بنيامين به آيلين نگاه. کرد

 .گويم می تسليت. است افتاده اتفاقی چه شنيدم خانم آهو از:  گفت اش هميشگی اميز احترام تالح همان

 چيزهاي عماد رفتن با.  خورد تاسف نيز آهو و او الح به زمان همان در. داد تکان را سرش و زد او به جانی کم لبخند

 وضعيت همان به چيز همه دوباره. بود نزديک بسيار اي آينده در دو اين الوص به اميد آنها از يکی و شد نابود زيادي

 بنيامين. شد شرمنده فاصلهالب خود فکر اين از. بود شده عصبانی بابت اين از خيلی بنيامين حتما. برگشت قديم

 دور آهو انگشتان فشار. کرد می فکر طور اين اش درباره او وقت آن. نمود می همدردي او با و بود ايستاده مقابلش

   

 آهو از و کرد عذرخواهی. است مانده خيره بنيامين روي نگاهش که نبود حواسش. آورد خود به را او دوباره بازويش

 ؟ کنيد می چه اينجا شما:  رسيدپ

 برمی خانه به هم تو. برگردم خانه خواستم می. داشت گروه شوراي ي جلسه استاد. است تعطيل مان بعدي سالک _

 ؟ گردي

 .آره _
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 .کند پيدا گفتن براي حرفی کرد می شالت آهو و بود ساکت آيليين. افتادند راه خانه سوي به و شدند جدا بنيامين از

 گرسنه اگر کرد پيشنهاد آيلين که نداشتند فاصله خانه با بيشتر ايستگاه دو. شد سکوت به مجبور زود یخيل ولی

 زير آهو. شدند پياده و کرد موافقت آهو. بروند پياده را راه ي بقيه ندارد خانه به رسيدن براي اي عجله و نيست

 آيلين. زد می سردي به کمی هوا همين براي. ودب گذاشته قدم شهر در تازه بهار. برداشت قدم و گرفت را بازويش

 و خسته که وقتی. رفتند می ها روي پياده اين از سودابه با که زمان آن. بود کشيده پر ها گذشته به ذهنش اختيار بی

 نداشته ريش به خنديدن براي: کرد می پيشنهاد سودابه. شد می روح سوهان جمشيد که وقتی يا شدند می حوصله بی

 قهوه پول بايد باشد شده خسته بيشتر که هرکس هم بعد و بزنيم قدم کمی برويم شو بلند کارش و کس و دجمشي ي

 .بدهد را ژيلبرت ي

 ؟ کنی می فکر او به:  پرسيد. نماند دور آهو چشم از که نشست لبانش بر تلخی لبخند

 ؟ او _

 .است عماد... منظورم _

 روي پياده ياد... کردم می فکر سودي به... نه:  گفت.  داد تکان را سرش و گرفت سرما رنگ اي لحظه براي نگاهش

 ....افتادم هايمان

 .کرد پاک را آنها عجله با و شد پر اشک از دوباره چشمهايش

 .ببينم نزديک از را او داشتم دوست خيلی _

 دعوا متين با سودابه... نآيلي:  پرسيد ترديد با بعد کمی آهو. شد برقرار سکوت بينشان اي دقيقه باز و کرد تشکر

 ؟ کرد را کار اين که بود کرده

 می فکر. دانم نمی:  کرد زمزمه و داد فشار هم روي را هايش دندان. آورد فشار گلويش به عذاب و غصه آن دوباره

 .کنم

 ؟ بودي شده عصبانی حد آن تا و کردي دعوا او با چرا پس _

 کسی به!  بود فحش بيشترش گرچه. فهميدم می را حرفهايت:  گفت آهو ؟ گفت می بايد چه. کرد سکوت آيلين

 .بدانم را علتش خواهم می خودم اما. نگفتم چيزي اش درباره
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 ؟ دارد تو الح به اي فايده چه ؟ بدانی خواهی می چرا _

 بودي هگفت برايمان تو و ديديم اينجا ما که تميمی متين که کنم تصور توانم نمی کنم می فکر قدر هر شب آن از _

 .... و باشد نامزدش وقتی خصوص به. بشود ديگر انسان يک مرگ باعث بتواند

 .نبود متين نامزد سودي:  گفت خشم و ناراحتی با آيلين

 .کرد نگاهش حيران آهو بار اين

 گفتی تو اما _

   

.... 

 ...عيد از قبل. پيش وقت دچن همين. بود شده طور اين هم الاحتما...بشود طور اين که بودم اميدوار. بودم گفته _

 .دادم مثبت جواب بين ظاهر و عقل کم مرد اين خواستگاري به من که زمانی همان

 ؟ شد طور اين چرا پس _

 ؟ بود کرده خيانت سودابه به متين:  پرسيد احتياط کمی با که بود آهو. نگفت چيزي باز آيلين

 بی. آورد می در پا از را او داشت درد اين سنگينی. باشد آرام کرد سعی و کشيد عميقی نفس. ايستاد جايش در آيلين

 .ريخت بيرون را آن است افتاده گير گلويش در درد اين گويی اختيار

 لعنتی موجود آن و من... کردم خيانت سودابه به من _

.... 

 .ماند باقی جايش در شوکه آهو

 ؟ تو _

 پاي اگر. بودم کرده صبر هم باز اگر. بستم می را خودم هاي چشم اگر. گرفتم می را او جلوي اگر.... من!  من آره _

 ...کردم نمی باز ام زندگی به را عماد

 ؟ زنی می حرف چه از _

 نمی سودي به را حقيقت خودخواه روانی متين کردم نمی قبول را عماد اگر:  گفت و کرد نگاه خواهرش به دردمندانه
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 .باشد سودابه پيش که فرستادم را او. نکردم قبول را او اينکه تقامان. بگيرد انتقام من از خواست می متين. گفت

 حتی. دارم نگه اينجا هم را او و بمانم ايران در دارد دوست را او سودي وقتی توانستم نمی من. داشت دوستش سودي

 .....را او هم خودم اگر

 قلبش روي دست آيلين. رفت می پايين و البا اش سينه در آزاردهنده و کوتاه هايش نفس. خورد را مشالک ي بقيه

 .آهو نزن حرف وقت هيچ اش درباره ديگر:  گفت و گذاشت

 ظاهرش در بودن فشار تحت خوبی به. کرد می نگاهش بود زده بيرون حدقه از که هايی چشم با گيج و ناباور آهو

 الخي چه ؟ بود سرت در چه. نيست ات کله در عقل خدا به. آيلين اي ديوانه تو:  گفت اختيار بی آهو. بود مشهود نيز

 عمرم تمام در که هستی آدمی ترين احمق تو. ترکم می نگويم را اين اگر اما هستی بزرگترم خواهر ؟ بودي کرده

 عاشق که هم چوپان پسر ؟ بکنی را کار اين خواستی می تو که شده زورکی الحا تا کی از داشتن دوست!  ام ديده

 چوب با بخواهی که کند می کار منطق روي عشق مگر اما.نيست نهالعاق الاص عشقش اندد می شود می پادشاه دختر

 .....؟ اند گفته ها بچه رفتن خواب براي فقط را چيزها اين ي همه کنی می فکر ؟ ببري جلو و کنی هی را آن عقل

 .....کن بس. آهو کن بس:  گفت آيلين

 .گرفت البا دست تاکسی اولين براي و رفت خيابان کنار. بدهد ادامه زدنش قدم به نتوانست ديگر بار اين و افتاد راه

 وقتی که بود همين براي. بودند عماد بازگشت منتظر آنها. نبود بيراه هم چندان مادرش و پدر ي درباره حدسش 

 آن رب وهالع و برود او منزل به دو آن محرميت ي صيغه فسخ براي داد عالاط پدرش به و گرفت عمادتماس عموي

  شکست هاي چهره. کرد فوران بود داشته نگه پنهان که ناراحتی و خشم بگيرد تحويل هم را دخترش ي مهريه

   

 تالخج و خفت باعث بزرگشان دختر عنوان به بار دومين براي. کند تحمل بتواند که نبود چيزي دو آن ي خورده

 شايد. رسيد می گوشش به مختلف طرق از تندگف می سرش پشت که چيزهايی نيز لحظه همين تا. بود شده آنها

 بار اين اما کنند توجيه جمشيد خصوص به قالاخ و دو آن کار محل چون اي بهانه با را جمشيد نوعی به بودند توانسته

 جمشيد بتهال. بود مانده عروسی و عقد به هفته يک فقط که وقتی خصوص به. نبود ممکن چيزي چنين عماد ي درباره

 اقوام گوش به را بيرمنگام در او دادگاههاي خبر اينکه. بود کارش در مثبت ي نقطه يک رفتارش ردمنشید ي همه با
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 اش قبلی هاي يتالفع سوابق خاطر به را او عماد که بود آن افتاد ها زبان بر که اي شايعه بنابراين. بود رسانده هم

 پدرش به خونسردي با بدهند نشان عملیال عکس چه دانستند نمی ناراحتی از که مادرش و پدر فالبرخ. خواهد نمی

 .کند خرج خير راه در مرا ي مهريه عماد بگوييد رفتيد آنها پيش اگر لطفا جون آقا:  گفت

 ؟ است آمده سرت يیالب چه فهمی نمی چرا. نباش خرم و خوش قدر اين آيلين:  گفت ناراحتی با ملوک 

 .نباشد سودابه منظورتان اگر بتهال. کنم نمی حس يیالب _ 

 .بخير شب. بخوابم زوتر خواهم می. دارم سالک صبح فردا من:  گفت. رفت ها پله سوي به و برخاست 

 کند وادار را خودش ديگران خاطر به نبود زمال که جايی برد پناه اتاقش خلوت کنج به پيش هاي شب اغلب مثل 

 که جايی. برود ديگري جاي مدتی براي تا داشت يفرار راه کاش اي. بدهد گوش ها حرف به و کند جمع را حواسش

 کجا به عماد براي. بود اورده پناه ايران به جمشيد از فرار براي. باشند گاشته کنار و کرده جارو را آشوب همه اين

 مادرش و پدر قدردان و کند شکر را خدا بايد. بود ديگري جاي هر از تر امن اينجا. نداشت جايی ؟ رفت می بايد

 ممنونشان شود تر دلشکسته او نکنند کاري بودند مراقب و کردند می رفتار او با صبوري با آنها که قدر همين. باشد

 مدت اين طی ناراحتی وجود با پدرش ولی. کردند نمی فرزندشان با را کار اين ديگري مادر و پدر هيچ شايد. بود

 پاي که چروکی و خورد می که اي غصه وجود با هم مادرش. بود نداده نشان او به نسبت تندي عملال عکس هيچ

 مقابل کمتر اينکه جز بکند آنها براي توانست می چه اما. بود نزده حرفی دادنش دلداري جز بود افتاده چشمش

 .آورد می سرش يیالب چه اتفاقات اين که نياورد خود روي به کند سعی و شود ظاهر کنجکاو چشمهاي

 .ببرد خود با را اش سايه نتوانست اما. کشيد کنار آيلين زندگی از را خود الکام دعما و شد فسخ محرميت ي صيغه 

 .است همراهش نيز او کرد می فکر رفت می راه که دانشگاه از اي نقطه هر در. بود همراهش زندگی در عماد ي سايه

 از را او نگاه سنگينی دامم داشت ادبيات واحد دانشجوهاي با گذشته ترم که سیالک همان. چهار و دويست سالک در

 هاي بهانه به. کرد پيدا نيز را آن حل راه عاقبت.شد می عصبی گاه که چنان آن. کرد می حس سالک ي گوشه

 نمی سهايشالک. شد می حذف عماد يالخي حضور کار اين با و نشست می صندلی آن روي درست و رفت می مختلف

 .زد می دست کاري هر به وجدان عذاب سنگينی و سودابه ياد از رفرا براي. گردد باز اش قديمی تالح به توانست

 مختلف جلسات در. کند گم را خود کرد می سعی کتابها ميان در اغلب. گذراند می خانه از بيرون در را وقتش
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 نمی ديگر قديم مثل. بود او منتظر اش غصه و سودابه گشت برمی خانه به وقتی شب اما. نمود می شرکت دانشگاه

 می پرت حواسش ساعت نيم از بعد سهاالک مثل المعمو. کند گوش ها صحبت به و بنشيند نیالطو ساعات انستتو

 .نمود می طبيعی ديگر گرمايش از دور نگاه بود خورده که هايی ضربه وجود با. نبود سابق آيلين از اثري ديگر. شد

 محبت روي به چشم آيلين چطور دانست می که او. کند درک را اتفاقات عمق توانست می که بود آهو تنها شايد

  آن. است داشته را او وجودش از اي گوشه در و کرده فکر او به دور ي فاصله از. نمود دور خود از را او و بست متين

   

 در پاي از را آيلين همين. بود کرده فرو قلبش در دسته تا را خنجر متين بود او عشق و محبت نهايت منتظر که زمانی

 .نمود می لبريز سرما از را وجودش و آورد یم

 .بود نموده جدا اطرافش دنياي از را او شکلی هر به آنها براي گذاشتن مايه و دانشجوها امور در شدن سرگرم 

 از ولی. نشاند تخت بر نوعروسی چون را بهار و رسيد راه از نيز ارديبهشت. نشد زمان گذر متوجه الاص همين براي

 خانه در اميرحسين و بهار. برگشت پژوهشها و عاتالمط مرکز از ريزان عرق و خسته. نبود خبري يچه او دل بهار

 در ا خودش اميرحسين و کرد باز برايش آغوش لبخند با. آمد پيشوازش به کودکانه شادي با اميرحسين. بودند شان

 صورت بر اي بوسه. ناميد می پنتاگون آهو که جايی.  بودند شده جمع آشپزخانه در همه هميشه مثل. انداخت بغلش

 سويش به سر. کرد صدايش سر پشت از آهو ها پله پاي. کرد عذرخواهی انها از لباس تعويض براي و زد بهار

 پستچی صبح:  گفت آرامی به آهو. است شده خبري که زد حدس فاصلهالب. ديد را او درخشان چشمان و برگرداند

 .گذاشتم تاقتا در را آن. آورد بسته يک برايت

 ؟ آورد من براي بسته ؟ پستچی _ 

 ؟ کيه طرف از:  پرسيد افسرده. بنويسد اي نامه برايش نبود ديگر که سودي اما 

 .نبود آشنا آدرسش. است انگليس از _ 

 .بيفتد پيمان و نيلوفر ياد به شد باعث انگليس نام _ 

 . اند فرستاده پيمان و نيلوفر حتما. افتاد يادم. آه _ 

 که گرفت می تصميم روز هر. بگيرد تماس آنها با بود نتوانسته مدت اين در کرد فکر ناراحتی با الح همين در 
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 از حرفی نييلوفر يا پيمان اگر. ترسيد می. کشيد می تالخج. نداشت را توانش اما بگيرد تماس آنها با حتما شب

 ها غصه گفتن تازه. است آورده دوستش بهترين سر يیالب چه که کند اعتراف آنها پيش بود ممکن زدند می سودابه

 هديه الاحتما...الحا اما. بکند را کار اين شد بهتر شالح وقتی بود گذاشته. کرد نمی دوا را دردي هم اينجا تالمشک و

 که گفت می آنها يه قبل از کاش اي. بيايند ايران به بودند نتوانسته خودشان چون. بودند فرستاده ازدواجش براي اي

 فاصلهالب ميز روي پستی ي جعبه. شد اتاقش وارد و کرد باز سر از را اش روسري. است نبوده کار در ازدواجی هيچ

 جاي به وقتی اما. انداخت آن روي آدرس به نگاهی نيلوفر يا پيمان اسم الدنب به و رفت سراغش. خورد چشمش به

 ...و بود سودابه فقط لندن در. کند فکر چيزي به انستنتو لحظه يک براي. زد خشکش ديد را لندن اسم بيرمنگام

 راهی گلويش مجراي از توانست نمی که شد بزرگ قدر آن نفسش و تپيد شدت به دوباره قلبش....  که سودابه. متين

 نهما را آن بايد. زد می دست آن به نبايد. ساييد هم روي بر کينه و خشم روي از را هايش دندان. کند پيدا بيرون به

 اجازه نبايد. بود ساخته احمق يک او پيش خودش از امروز به تا کافی ي اندازه به. فرستاد می پس بود امده که طور

 .کند آسوده را خودش کند عذرخواهی اشتباهش خاطر به اي هديه فرستادن با تواند می که فکر اين با متين داد می

 می ديوانه شرمندگی شدت از بايد. داشت می نگه زنده خاطرش رادر سودابه مرگ عمرش ي لحظه آخرين تا بايد

 و کشيد بيرون را بري کاغذ چاقوي ميز کشوي از انگشتانش اما. گرفت فاصله ميز از و برگرداند رو بسته از. شد

 را جعبه در لزانش دستان. گذاشت خود مقابل را بسته و نشست زمين روي. کرد پاره را جعبه روي هاي چسب

 .گرفت را جلويش چيزي دوباره باز. درآورد هم را دوم ي جعبه. افتاد داخلش در ديگر اي جعبه به چشمش و گشود

 انگشتانش باز ولی. بشود چيزي مانع توانست نمی ديگر. شد می تمام چيز همه وقت آن. کرد می باز را آن نبايد

  لحظه يک براي و شد منفجر درونش رد چيزي. بازايستاد حرکت لز قلبش.... برداشت را جعبه در اختيارش از خارج

   

 وسايل توانست نمی. باشد داشته حقيقت توانست نمی. اين از غير. داشت را چيزي هر انتظار. شد حس بی بدنش

 حافظ نفيس ديوان. لغزيد آن محتويات روي شدن سوزن سوزن حس با انگشتانش نوک. کند باور و ببيند را سودابه

 را عهالمط. بود سودابه خود دست در اوقات اکثر که طور همان. گرفت جا دستانش يانم در روزها آن مثل سودابه

 نوار تعدادي. گذاشت زمين و کشيد دست مقدس شيئی چون را آن. بود ديگري چيز حافظ ديوان اما نداشت دوست
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 که زهايشري خرده مقوايی ي جعبه. گذشته هايالس جيبی هاي تقويم با. دستخطی يا برچسب هيچ بدون کاست

 و ظريف ي فيروزه انگشتري و مقصود شاه تسبيح داخلش.داشت می نگه آن در را کوچکش زينتی اشياء المعمو

 مشهد از برايش خواهرش هالژ شد نامردش شوهر نامزد که يالس بود کرده تعريف برايش که همان. بود زيبايش

 آورد می يادش به. شد می اش ناراحتی باعث آنها از استفاده و ديدن چون.کرد می استفاده آن از ندرت به.بود گرفته

 در را آن اختيار بی. زد اي بوسه انگشتر ي فيروزه بر و فشرد مشتش در را تسبيح. است آمده سرش بر چه که

 متعلق عکس تعدادي. درخشيد می هايش اشک حرير زير رنگش خوش سنگ. انداخت يالخ ي حلقه جاي انگشتش

 به ها عکس در سودابه ي چهره. داشتند تاريخ و شده نويسی پشت همه. کشيد بيرون نبودنشا هم با دوران به

 پيش کريسمس که گردنی الدستم ؟ است داده دست از را او واقعا پرسيد خود از دوباره. خنديد می لبخند رويش

 او ديگر ي هديه يزن گازي فندک.  بوسيد و بوييد را آن. داشت را عطرش بوي هنوز بود خريده سودابه براي خودش

 زبان با ء اشيا اين. لغزيد می پايين و شست می را صورتش اشک. بود وي به شان همخانگی الس اولين در نيلوفر و

 .بودند پخش زمين روي مقابلش اشياء ي همه. است رفته هميشه براي سودابه که زد می فرياد داشت زبانی بی

 الاحتما. بود سودابه و خودش آدرس رويش بر. بود بسته درش که ادافت اي نامه پاکت به جعبه ي گوشه در نگاهش

 اگر. بود داده را قولش که اي نامه آن شايد يا بود نداده را کردنش پست المج او به متين که اي نشده پست ي نامه

 را آن احتياط با.  گرفت شدت اشکهايش. است شده نوشته چه آن در که بزند حدس تقريبا توانست می بود آن

 میالس آن مثل درست. کرد مالس رويش به سودابه ي شکسته دستخط. شد آن زياد هاي برگ تعداد متوجه و گشود

 .بود شده حک صفحه يالبا بر که

 . مهربان بخشنده خداوند نام به " 

 ؟ است چطور ايران ؟ است چطور تالح!  من يال. عزيزم يال تو ماه روي نثار بوسه هزاران با مالس صدها.مالس 

 دلم. بود خواهد درست و خوب چيز همه باشم نداشته حضور من که جايی. است خوب چيز همه مطمئنم ؟ تهران

 چطورند خواهرهايت. کنم می سير را خودم عکسهايت با روزها و بينم می را خوابت شبها. يال است شده تنگ برايت

 تصميم خرهالبا که تو مثل. است آمده البا هم او ي هپروند خرهالبا اينکه از است الخوشح خيلی حتما!؟ مادر وا ؟

 .شدي راحت جمشيد شر از اينکه از مالخوشح چقدر دانی نمی!  کنی فکر متمدن انسان يک مثل و باشی عاقل گرفتی
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 عماد که بودي نوشته برايم. عزيزم هستی ها بهترين يقال تو ولی. خورد خواهد را حسرتت عمرش آخر تا مطمئنم

 دست از کردن فرار از بعد و هستی تر خوشبخت من از تو که کردم شکر بار هزاران را خدا.است وبیخ مرد هم

 خدا از هميشه اما. است طور اين کردم می فکر هم من که طور همان. برخوردي انسان يک به جمشيد مثل آدمی

 .باشد من از بلندتر تو الاقب ام خواسته

   

 برايت که داشت خواهم را اين توان و جرات دانم نمی. رسيد خواهد دستت به زمانی چه نامه اين دانم نمی يال 

 که کرد خواهم سفارش و توست براي جعبه. برسد دستت به بعد تا ماند می کنار ديگر چيزهاي مثل يا کنم پستش

 به ؟ نه يا کنم احتتنار نامه اين با که است نهالعاق آيا که دانم نمی هنوز...نامه اين اما. بفرستند تو براي را آن

 .کند نمی کار درست مغزم ديگر راستش اما. کنی می آغاز را جديدت زندگی و هستی شادي اوج در وقتی خصوص

 نوشتن به مجبور عاقبت تا. نتوانستم اما بنويسم برايت را آن تا نشستم بارها. بودم داده را نامه يک نوشتن قول تو به

 در آنچه دانستن دانم می چون.  بخوانی بعد الس چند شده اگر حتی زمانی حتما را ناي که دانستم زمال. شدم نامه اين

 طريقی هر به بودي پيشم اگر و دانسته ديوانگی را آن مطمئنا گرچه. بود خواهد تو به بزرگی ي ضربه است ذهنم

 .يال متاسفم اما. شدي می مانع

 روزهايی همان از. گويم می اول از. اي شده آشفته ام نامه وضع اين از حتما. بگويم برايت درست را چيز همه بايد 

 می و است کرده رو من به شانس دوباره کردم تصور که دسامبر اواخر از. است درست چيز همه کردم می فکر که

 آن را قولش که سرپناهی بدون و قالط تالخج و خفت با نه.سربلندي با. برگردم مملکتم به آن به تکيه با توانم

 در مرد يک عنوان به را او کم کم داشتم. بودم کرده عادت متين حضور و بودن به. بود داده ام خانواده به دنامر

 که طور همان را او خواستم می!  داشت خود اپيرامون ر مزرعه حصار آن هنوز متين گرچه. پذيرفتم می ام زندگی

 در ناگهان که طوفانی ولی. کنم شروع را باري و ندشو چيده رويم مقابل ورقها که بودم داده رضايت. کنم قبول بود

 که بود کريسمس از قبل روز چند. برد خود با و کند ريشه از راحتی به را نوپايم و تازه احساسات وزيد ام زندگی

 که آنجا از و دادم دست از را تحملم تا دادم ادامه المنو آن به روز دو يکی. هستم کسی هاي نگاه زير کردم احساس

 قدر آن هميشه مثل ولی.گذاشت سرم به سر کلی يالخ تو جاي اولش. گفتم او به نداشتم متين جز را کس يچه
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 می کارم محل در مالدنب به خودش نبود کشيک که وقت هر را بعد روز چند. نگذارد تنهايم که بود بامحبت و مهربان

 حساب به هم من و کرد دير متين که روز يک درست. شد ظاهر روح خرهالبا. رساند می پانسيون به را من و آمد

 خودش يکی که بود خيابان سر درست. بروم که افتادم راه خودم است آمده پيش برايش بيمارستان در کاري اينکه

 .است درست!  افشين... ببينم شود می گرد که را هايت چشم توانم می ؟ بود کسی چه بزن حدس. رساند من به را

 دختر و زن تا چند من از بعد اگر بتهال. رسيد می نظر به زمان آن از بهتر خيلی حتی و گذشته مثل. بود نامردش خود

 من کردن خر الخي به و قديم مثل اولش. کردم می تعجب بايد بود اين از غير اگر.باشد نکرده بدبخت هم را ديگر

 دستش از. کند پياده را قديم ي نامهبر نکردم صبر که بودم عصبانی لحظه آن در قدر آن اما. زد رويم به لبخندي

 پياده هم خودش و ايستاد پايم جلوي متين ماشين بود امده بند نفسم که وقتی درست. بدو افشين بدو من. کردم فرار

 ديدم آمم بيرون پانسيون از وقتی صبح و برگشتم متين روزبا آن. شد گور و گم و کشيد پس ديد را او تا افشين. شد

 پيدايم خرهالبا ندارم کردن فرار براي شانسی ديدم. بود کرده پيدا را ام زندگی و کار محل. است نخيابا در افشين

 قصد گفت بعد و کرد نگاهم فقط افشين. دهم می خبر پليس به که کردم تهديدش و رفتم خاطر همين به. کند می

 به که شنيدم. امد مالدنب هم افشين .رفتم را خودم راه و نگذاشتم محلش. بزند حرف خواهد می فقط.ندارد مزاحمت

 .بکند عذرخواهی بود آمده افشين. عزيزم شنيدي درست. خواهد می معذرت بود آورده سرم که يیالب و گشته خاطر

 که داند می خدا اما. رفتم کارم محل به بدهم را جوابش اينکه بدون همين براي. کنم باور توانستم نمی هم خودم من

 .آمد من سر بر چه شد می سبز راهم سر) است جمشيد منظورم(  تو جن مثل افشين که دبع روزهاي و روز آن

 . بدهد توضيح برايم را گذشته از چيزهايی ا تا بروم همراهش. بدهم زدن حرف براي فرصتی او به کرد می تماسال

   

 که يالح در و بماند رسيد سر متين ماشين وقتی حتی شد حاضر تالتعطي از قبل کاري روز آخرين!  کند توجيه بتهال

 باورت. بدهم مهلت او به ساعت يک فقط کند تماسال بود شده سرش پشت ديوار سفيدي به رنگش متين ديدن از

 می بايد بود او جاي به هم ديگري کس هر بتهال... بود گرفته اش گريه خورم می قسم!  گرفت اش گريه شود می

 .نخواستم احمق من اما کنم مراجعه پليس به کرد پيشنهاد متين. ريخت هم به حسابی را اعصابم روز آن. گريست

 به حرفهايش که گفت می عاجزانه طور آن وقتی خصوص به. بود کرده ام شوکه افتاد می گريه به وقتی افشين ديدن
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 متين نظر با!  داد رتغيي الکام را ام آينده. وبود ا با حق و... داد خواهد تغيير را ام آينده و شود می مربوط ام آينده

 با. بردارد سرم از دست او شايد تا شوم دور ام زندگی محل از مدتی براي گرفتم تصميم عوض در و کردم فتالمخ

 ام شانسی خوش دانم نمی يا بدشانسی از اما. بگذرانم آنها با را کريسمس تالتعطي تا گرفتم تماس پيمان و نيلوفر

 به متين داشتم را آرزويش کنم می اعتراف که را پيشنهادي وقت ان. بروند اسکی به خواستند می تالتعطي براي آنها

 که داشت میالع بودن متين ي خانه خانم. کردم قبول خواسته خدا از من. بمانم او ي خانه در را تالتعطي. داد من

 .کردم می رد را شنهادپي اين بود ديگري زمان اگرهر شايد. بفهمد را آن تواند می من مثل خورده ضربه آدمی فقط

 جور يک اش زندکی محل. داد را پيشنهاد اين آوردن دليل و توجيه جور صد با که دانست می را اين هم متين خود

 .بود بمارستان در ها وقت بيشتر متی. دارد بيشتري امنيت ديگر جاهاي به نسبت. است بيمارستان با مرتبط مجتمع

 .بودم رسيده آرزويم به من ؟ کنم می صحبت متين ي خانه از گفتم بودم رفتهگ تماس تو با که زمانی آيد می يادت

 بختک هميشه مثل افشين. ام کرده اشتباه چقدر بفهمم تا کشيد طول روز چند فقط. ام رسيده که کردم می فکر بتهال

 تکرار خودم براي را شحرفهاي بارها و بارها. بود او پيش فکرم تمام بودم شده دور خودش از که الحا. شد ام زندگی

 مار آدم کردم سفارش تو به چقدر هست يات يال... کردم می کمرنگ را مدت اين هاي سختی آنها باور و کردم می

 ناسزايم و شوي می عصبانی دستم از چقدر دانم می. شدم گزيده دوباره خودم اما ؟ شود گزيده دوباره نبايد گزيده

 افشين ديدم برگشتم آنجا به پانسيونم محل از چيز تکه چند آوردن براي وقتی. نبود خودم دست ولی. گويی می

 فکر اين به بارها روز آن از. آمدم کوتاه من. داد قسمم و ايستاد جلويم. چرخيد می اطراف همان در باز. آنجاست

 و دور که چيزي هر از بودن نااميد.نداشتم نااميدي جز برايش جوابی هيچ ؟ کردم را کار اين چرا واقعا که ام کرده

 که بود الس يک. بود متين هم شان يکی... داشتم را تماشايشان حق فقط که برق و زرق پر چيزهاي همه از. بود برم

 را احساسی و الح همان درست. بود نکرده تغيير اولش روزهاي با هم ذره يک حتی متين و بوديم شده آشنا هم با

 عطشان و تشنه قدر آن من کنم می فکر ها وقت گاهی. دانم نمی. بودم هديد را آن اش خانه در اول روز که داشت

 اشتباه ديدم متين در آنچه که بودم گذشتند می کنارم از روز آن تا که مردانی ديگر يا افشين با متفاوت مردي ديدن

 الح هر به... پيش روز چند همان. فهميدم را دليلش ها بعد بتهال... نبود بين در احساسی هيچ الاص شايد. کردم تعبير

 .گذاشتم اختيارش در بود خواسته او که را اي ساعته يک فرصت و رفتم افشين با بود خواسته متين آنچه فالبرخ من
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 افشين ؟ نمايم شکر خاطرش به را خدا يا کنم تنبيه زمان ساعت يک بذل اين خاطر به را خوم بايد آيا که گيجم هنوز

 نکرده ازدواج من از بعد گفت و کرد خواهی معذرت صدبار گذشته خاطر به. تباف ريسمان و آسمان ساعت يک

 انتقام خدا لطف از همه که است بوده ديگر زنان با پيش الس يک تا که زدم حدس هايش حرف ميان از بتهال. است

 افشين. است دهآم مالدنب به همين براي کردم فکر. بودند گرفته او از بود کرده من حق در که را هايی بدي تمام

 است همراهم هميشه که مردي پرسيد. رفت اصلی ي مسئله سر خرهالبا و شد هول کنم می نگاه ساعتم به ديد وقتی

  بر يیالب بودنم کار و کس بی و تنها الخي به ترسيدم می. است نامزدم گفتم او به ترسم از هم من. است کسی چه

   

 بعد. شديم نامزد تازه گفتم ؟ کنيم می زندگی هم با يا هستيم اسمی زدنام فقط پرسيد لرز و ترس با. بياورد سرم

 بداند اگر و دارد خبر ام گذشته ي همه از او گفتم بکند اذيتم متين طريق از بخواهد اينکه هول از دوباره ناگهان

 بچيند را تله شتمدا انتظار که وقتی درست. گيرد می تماس پليس با فرصت اولين در گيرد می را سراغم هنوز افشين

 را وسايلم ؟ داشتم يالح چه کنی تصوز توانی می ؟ کنی ازدواج من با دوباره حاضري:  گفت بخواهد را باجش و

 فهميده و کرده فرق چيز همه. نيست گذشته مثل ديگر که خواهش و تماسال و آمد مالدنب هم او. افتادم راه و بداشتم

 خانه به. کند می زندگی آنجا در گفت و گذاشت دستم در زور به را درسیآ. است شده مرتکب بزرگی اشتباه چه که

 يالبا الم آدرسش. دانستم نمی ؟ کجا از.  بود کرده ترقی او يال. کردم نگاه آدرسش به تازه برگشتم که متين ي

 چيز هيچ روز دو يکی تا. است شده خوب خيلی اش يالم موقعيت که فهميدم می وضعش و سر از بايد بتهال. بود شهر

 وضعيت با توانستم می کردم می ازدواج افشين با دوباره اگر. نگذاشت راحتم وسوسه مدت اين در اما.نگفتم متين به

 برآمده ام زندگی پس از تنهايی به الس چهار سه و ام گرفته قالط که گفتم نمی هم کسی به. برگردم ايران به بهتري

 اين به غاقبت ؟ بياورد زبان به را من ي خواسته و بگذارد زمين را تابلو متين که باشم منتظر بايد کی تا کردم فکر. ام

 متين ي درباه حد چه تا که بفهمم توانستم می همه از اول طور اين. بگويم را چيز همه متين به که رسيدم نتيجه

 وقتی. کند ام راهنمايی و کمک توانست می ديگر طرف از و دارد من به نسبت احساسی چه او و ام کرده عمل درست

 اگر داشتم انتظار. زد می حلقم در قلبم کردم تعريف را چيز همه برايش و گذاشتم متين جلوي را افشين آدرس

 گفت صميمانه کارها اين دوي هر جاي به متين ولی... نگويد هيچ و باشد ساکت حداقل شود نمی عصبانی يا خشمگين
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 ؟ بکنی اطمينان افشين به دوباره بتوانی ميکنی فکر. بگويم اش درباره چيزي توانم نمی من و توست زندگی خب: 

 دوست يا تر کوچک خواهر براي اينکه مثل بود راحت و آرام قدر آن لحنش. شدم شوکه بگويم را راستش 

 فکر که الحا. نبود نگاهش و مالک در حمايت احساس نوع يک مگر احساسی هيچ. گيرد می تصميم دارد اش همخانه

 آنچه روي بر را چشمم داشتم سعی و کردم می زندگی الخي و فکر با که بودم من. نداشت تقصيري بينم می کنم یم

 ...يال. ببند بودم کرده مشاهده او از انگليس در تو حضور زمان در آنچه خصوص به بودم ديده او از الس يک اين در

 بايد. بودم بدي دوست چه من که بگويم بايد يال اما. ام رمندهش تو از دنيا تمام ي اندازه به... کنم اعتراف خواهم می

 خودم با خيلی. نبود من دست. ببخش را من خدا به را تو. کردم می حسودي ها وقت بعضی من که بگويم تو به

 متين. خوردم می را متين مثل آدمی داشتن حسرت. رفت من جلد به هم شيطان شديم آشنا متين با وقتی از. جنگيدم

 و جمشيد خاطر به سرت قدر آن اوايل آن تو گرچه.فهمی می را منظورم که دانم می. بود خصوص به آدم کي

 تو ي درباره هميشه متين که ديدم می من. نداشتی متين به توجهی چندان که بود شلوغ آورد می سرت که هايیالب

 را تو رفتار وقتی ولی. دارد دوستت متين کردم می فکر خودم با ها وقت بعضی. زند می حرف تو ي درباره. پرسد می

 می رفتار هم من با زند می حرف تو با که سرخوشی همان با و زند می سر هم من به متين که ميديدم وقتی. ديدم می

 خودم طرف به را متين مثل مردي هم من بتوانم بار اين شايد که زدم می گول را خودم. دادم می وعده خودم به کند

 به را چشمهايم کم کم و شد من ي دغدغه ترين بزرگ اين ؟ نخواهم را او من چرا خواستی نمی را او وت اگر. بکشم

 يک. است نداشته من روي خاصی نظر هيچ متين که فهميدم می اول همان از بايد. بودم احمق من. بست واقعيت روي

 در دوباره افشين وقتی عاقبت و دمکر جنگ خودم با متين داشتن دوست و تو داشتن دوست بين. کردم التق الس

 من هايالخي و فکر در آنچه اگر که فهميدم کنم توجه او به که خواست من از ملتمسانه طور آن و گرفت قرار مقابلم

  که کردم فکر زمان آن. کرد می عمل او شبيه هم اي ذره حداقل افشين مثل نه بايد متين داشت واقعيت گرفته شکل

   

 که وقتی. بفهمم هم بعد توانستم می را اين. است کرده می نگاه دوست يک عنوان به دويمان هر به متين الاص شايد

 وجودم در را گذشته هاي هوس باز افشين آمدن الح هر به. رسيد می دستم به بودي داده قول من به که را اي نامه

 اينکه جز.نداشت نظري هيچ متين. برگردم نايرا به او همراه بتوانم شايد که بستم اين به اميد خصوص به. کرد زنده
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 در. برگشتم پانسيون به من و شد تمام کريسمس تالتعطي.  بکنم اقدام و بشوم مطمئن افشين رفتار و زندگی بابت از

 پيدايش افشين خود وقتی چند تا اما. بودم گرفته افشين زندگی به بازگشت براي را خودم تصميم تقريبا که يالح

 می چه بزن حدس. کرد کشف را افشين شدن ثروتمند راز برايم متين هم فاصله همين در. بود هشد نيست. نشد

 را پز و دک آن و بخرد کرد می کار آنجا در که را دانسينگی همان بود توانسته. گويم می تو به من ؟ است کرده

 کثافتکاري براي افشين ظاهرا. است مالع خدا بود آورده کجا از را آنجا خريد پول اينکه الحا. بکند درست خود براي

 خودش شايد تا شدم منتظر. کند پيدا توانست نمی را کسی هم تر ساده من از که داشت احتياج شريک يک به هايش

 : پرسيد و شد ظاهر پانسيون جلوي پررويی الکم با بعد مدتی. نکرد را کار اين ولی. برود و بردارد سرم از دست

 در بود همراهم هميشه که را داري ضمان چاقوي خواست می دلم که بودم عصبانی قدر آن ؟ ام کرده را فکرهايم

 کثافتکاري براي. کند می غلطی چه دارم خبر گفتم و زدم زل هايش چشم در. کنم پاره گلويش تا و بکنم شکمش

 و کرد من من کم کي.  آره گفتم ؟ نه يعنی پرسيد. نيامد کوتاه اما.پريد رنگش. بگردد ديگري کس الدنب هايش

 ؟ کنی ازدواج مرد اين با خواهی می پس:  پرسيد بعد

 .ندارد ربطی ديگر تو به:  گفتم 

 .بياوري شانس طور آن شايد. باشی مانده پاک هم هنوز قديم مثل اميدوارم. دارد ربط هم من به کم يک چرا _ 

 ؟ اي داشته رابطه هم ديگري کس با من از بعد

 روي بياييم خود به هردويمان تا و بود رفته البا دستم. خوردم می کتک او از زمانی يک که دمبو من اين رفت يادم 

 .شکر را خدا:  گفت بياورد در بازي حيوان ها زمان آن مثل و بشود عصبانی اينکه جاي به. بود نشسته افشين صورت

 .بگويم تو به را چيزي يک بايد:  گفت و گرفت را دستم که بروم افتادم راه. آمد نمی در خونم زدي می کارد

 .کن گم را گورت. ندارم شنيدنش به اي قهالع _ 

 .کنی گوش بايد مرد آن خاطر به و خودت خاطر به _ 

 ولی. کند تهديدم خواست می. داشتم را انتظارش که چيزي همان درست. شد شل پايم و دست و ريخت هري دلم 

 .مريضم من سودابه... بدهم آزمايش يک شدم ورمجب الامس بهار:  گفت تهديد جاي به افشين

 و ندارد تالعد خدا گفته کسی چه ؟ ندارد وجد خدايی است گفته کسی چه. بود حقش. کردم نگاهش نفرت با 
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 ...که تنبيهی هم آن. کرد می تنبيه را افشين خدا. کنم ثابت برايش من تا بيايد ؟ کند می انصافی بی ها وقت بعضی

 من اش بدبختی در است ممکن داشتم خبر اما. بماند بدبخت طور همان تا کنم رهايش و بخندم او به خواست می دلم

 ...؟ داشت مرضی چه بزنی حدس خودت توانی می. زد خشکم دارد مرضی چه گفت وقتی. کند شريک بخواهد هم را

 بعد گفت افشين ؟ من از بعد يا من از قبل ؟ کی و زن کدام اما. بود کرده مريضش زنها همان از يکی. بود گرفته ايدز

 بگردد من الدنب بود کرده وادارش وجدان عذاب.است خورده سنگ به سرش آمده سرش يیالب چه فهميده اينکه از

 گفت و گرفت را من محکم او اما. کنم فرار خواستم می. هستم مالس من که شود مطمئن خواست می. کند پيدايم و

 را کسانی تا بگردي شهر به شهر من مثل بودي مجبور گرنه و هستی مسلمان و مالس هنوز که کنی شکر را خدا بايد

  خاطر به هم بعد و خودت خاطر به هم الحا. هستند مالس بشوي ومطمئن کنی پيدا اي بوده تماس در آنها با که

   

 پيدا مشکلی هيچ دتم اين در من. بودم مالس من. هستی مالس بشوي مطمئن الکام تا بده آزمايش يک برو نامزدت

 رفته کی افشين نفهميدم که بودم شده شوکه قدر آن.  هيچ. نداشتم هم کوچک سرماخوردگی يک حتی. بودم نکرده

 ؟ بود افشين ؟ شده چه:  پرسيد و کرد نگاهم نگرانی با. است ايستاده جلويم متين و

 .داره ايدز افشين:  گفتم اما آره بگويم کردم با را دهام. بود ديده را افشين 

 ؟ چی _ 

 مسلط خودش بر زود ولی. زد جرقه نگاهش در وحشت يک برق لحظه يک براي و کردم تکرار برايش را ام جمله 

 نمی. است طور اين که کردم می فکر حداقل يا. بود عمرم لحظات بدترين زمان آن. بود کننده ديوانه يال. شد

 اين ي همه افشين که دادم می وعده خودم به. بودم کرده دگیزن مالس من. بيفتد من براي اتفاقی چنين توانست

 .بشود متين با من يالخي زدواج مانع طور اين خواست می. بدهد آزار را من که خواسته می فقط و گفته دروغ را چيزها

 فکر اين انستمتو نمی. بود شده خارج اختيارم از مکان و رمان ها ديوانه مثل. داد می من به دلداريها اين از هم متين

 .نگذاشت تنهايم او. بود متين نبودي پيشم تو اگر يال. بود متين بود پيشم لحظات اين در که کسی تنها. کنم باور را

 قدر همين. است شده نگران هم او که ديدم می ولی. کنم باور را خودم هاي وعده تا کرد می اميدوارم و زد می حرف

 تنها. بکنم را کار اين توانستم نمی من. آمد برنمی من از ولی. بدهم آزمايش دکر پيشنهاد او پريد سرم از شوک که
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 آن خواستم نمی. بدهم دست از هم را آن شد نمی. بود ام متیالس بود مانده باقی من براي وضعيت آن در که چيزي

 براي که بود مشغول مذهن قدر آن ولی رسيد ايران از هم تو ي نامه که بود ها موقع همان درست. بدهم دست از را

 بود مارس سوم. داشتم نگه طور همان را آن و گذاشتم کيفم در. کنم بازش نامه گرفتن محض به نتوانستم بار اولين

 می آزار را متين و خودم بايد چرا بود دروغ اگر. بدهم را لهنتی آزمايش آن و بروم کردم وادار را خودم خرهالبا که

 ...دادم زمايشآ و رفتم فکر اين با ؟ دادم

 جلوي صدبرابر بودم داده مادرم و پدر به بودم افشين خاطرخواه که مدتی در که را عذابی من لحظه آن تا يال 

 دل و بشود جمع مادرم هاي چشم در اشک شدم باعث که روزي همان بايد. ام کرده چه که فهميدم و ديدم چشمم

 پدر اما گويند می درست هميشه مادرها و پدر ي همه بگويم خواهم نمی. کردم می را روزي چنين فکر بشکند پدرم

 می را کار اين نبايد من.بدهند نشانم چشمم جلوي را آينده توانستند می که آنها. بودند گفته درست که من ومادر

 به فاصر و خودم دل خاطر به نبايد. بودم نديده مملکت اين در را کثيفش زندگی. شناختم نمی را افشين که من. کردم

 در قدم روياهايشان به رسيدن الخي به که دخترهايی ي همه. آوردم می سرشان بر يیالب چنان هوس يک خاطر

 اگر حتی. فهميدم خوب خيلی الحا را اين. من مثل آدمهاي. ندارند شدن خوشبخت شانس گذارند می ديگر سرزمينی

 به را خودت اگر تا دهد می تکانت و نشيند می تا شانه روي گفتم که تیالعد همان نکنند عاقمان مادرها و پدر

 المبت هم من. يال نتوانستم هم من. کنی فرار آن از توانی نمی ديگر. کنی باز چشم ديگر بار اين باشی زده هم خواب

 هنمود ضايع هم را عمرم ي بقيه بلکه بود کرده نابود را ام زندگی از الس يک تنها نه ازدواج يک با افشين. بودم شده

 .دانم نمی ؟ يال بود شده چه فهمی می. بود گرفته من از هم را ام متیالس آخر دست و خودم بعد.ام خانواده اول. بود

 هم تو درمورد بلکه ام خانواده ي درباره تنها نه و هستم خودخواهی موجود چه دانست می خدا چون شايد

 اينکه شرط به باشد پرواز بلند آدم که است خوب اه وقت گاهی. کرد تنبيهم طور اين ام داده خرج به خودخواهی

 بلند جايم از نتوانستم ديگر که خوردم چنان آن را پروازيم بلند چوب. نباشد دنيا يک ي اندازه به اي هالچ پايش زير

  را او اگر. بروم او پيش دوباره کرد مجبورم بياورم خودم سر يیالب يا بشوم ديوانه مبادا اينکه ترس از متين. شوم

   

 تا رفتم نمی سرکار. بزند وسايلم يا من به دست متين گذاشتم نمی. افتاد جانم به وسواس... نبود پيشم او اگر.نداشتم
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 قدر آن هم سر آخر. بخورد من به کسی مبادا شدم نمی شلوغ متروي سوار. بشوم ديگر کس مريضی باعث مبادا

 به بودم او ي خانه در که مدتی در ترسيدم می. بدهد آزمايش هم او خواستم و افتادم متين جان به که شدم ديوانه

 اين با که داد می توضيح برايم متين قدر هر. باشد گرفته غيرمستقيم هم او و باشم کرده ودهال هم را اش خانه نوعی

 آتش که کسی مثل درست. کردم نمی باور شود نمی مريض کسی درآوردي من روشهاي و راه و ها الخي و فکر

 روي به. است آمده سرم يیالب چه کنم فراموش کردم سعی. دويدم طرف آن و طرف اين مدت يک.باشد گرفته

 قبول و افتادم پا از خرهالبا. دادم دست از را توانم خرهالبا ولی. ندارم ام آينده به اميدي هيچ ديگر که نياوردم خودم

 راه هيچ ام مريضی براي که پذيرفتم و خوردم را قتمحما چوب. است گرفته را من دامن مادرم و پدر آه که کردم

 .ندارد وجود حلی

 آمد يادم و افتاد کيفم در تو ي نامه به چشمم متين ي خانه در روز يک که بود نمانده عيد به بيشتر هفته دو يکی 

 درباره متين به حرفی چهي است نرسيده دستم به ات نامه که زمانی تا بودم داده قول تو به. ام نخوانده هنوز را آن که

 بعد بود مشکل هم تو براي زنم می حدس. بودم کرده عمل قولم به اما.نفهميدم را علتش. نزنم ايران در ازدواجت ي

 بگويی متين به بودي گرفته نکردن ازدواج براي که محکمی تصميم آن از بعد و آورد سرت بر جمشيد که يیالب از

 را نامه کرد می تماشا تلويزيون داشت متين وقتی شب آن الح هر به. دارد فرق جمشيد با که اي کرده پيدا را کسی

 و است کرده ات همراهی شانس بار اين داد می نشان خبرهايت. بود درست حدسم. خواندم را آن و کردم باز

 شب آن مه سر پشت بدبختی ماه سه. نيم و ماه دو از بعد. است خودت ي لنگه که اي کرده انتخاب را کسی درست

 تازه من و بودند هشده چيد جلويم بازي اي ورق يال. کرد الخوشح را من وجودم عمق از که خواندم خبري خرهالبا

 پنهانی رقابت در من. باشد متفاوت افتد می اتفاق آنچه با تواند می کنيم می فکر ما آنچه چقدر که فهميدم شب آن

 که هم متين. کردي می ازدواج داشتی ايران در خودت براي جا همه از خبر بی تو و جنگيدم تو با متين تصاحب براي

 از بعد. رفتند می بيرون شام براي و گشت می دکتري خانم با پيش وقت چند از توست يا من عاشق کردم می فکر

 نهايمت شرايط بدترين در که بود دوست يک يا برادر يک برايم. نبود من زندگی مرد متين ديگر ام بيماري از عالاط

 از بعد شايد. شدم متاسف هم چقدر يالخوشح عين در خواندم را تو ي نامه وقتی شب آن داند می خدا. بود نگذاشته

 اگر فقط. بيفتد اتفاقی نفر دو شما بين حداقل که داشتم را اميد اين سنگ به سرم خوردن و ام بيماري خبر شنيدن
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 هيچ که دادي نشان ازدواجت با تو ولی. کرد می پيدا واقعيت مکرد می الخي زمانی متين يا تو ي درباره من آنچه

 محبت هيچ الاحتم دکتر خانم آن وجود با هم متين طرف از کردم فکر... نداري او به ساده دوستی جز اي قهالع

 با افشين پيشنهاد و من ماجراي مثل بشنود را تو ازدواج خبر که هم وقتی و باشد داشته وجود تواند نمی خاصی

 نامه. کردم اشتباه اما!  کرد صالخ را خودش صفت روباه جمشيد اين دست از خرهالبا!  يالع چه آه گويد می لبخندي

 که طوري. شد کشيده گردنش رگهاي و شد مشت انگشتانش چطور ديدم خواندم متين براي ديگر بار يک که را

 ساعتش به نگاهی داد خودش به تکانی که هم یزمان. آمد نمی در او از صدايی هيچ. بيفتد برايش اتفاقی ترسيدم

 اشتباه هم شب آن. بودم نکرده اشتباه... يال. برود بيمارستان به مريض يک ديدن براي بايد که گفت و انداخت

 در تو. خورد نمی دردي هيچ به ديگر چيزها اين گفتن که دانم می. داشت من با متفاوت اي قهالع تو به متين. نکردم

 برگشت اش خانه به متين که بعد ساعت دو يکی. است دوستت باز سابق مثل هم متين. خوشبختی و شاد عماد کنار

  و حماقت به. بود سرم در چه و ام کرده چه فهميدم که بود وقت آن... درونش اما. بود نکرده فرقی هيچ ظاهرا

   

 چه نداشتم خبر و بودم يالخي حبتم آن کردن زياد الدنب به من. خنديدم الس يک اين طول در خودم ديوانگی

 قبل هست يادت. بشوم نزديک او به خاصی حد از توانستم نمی وقت هيچ که نبود بيهوده. است متين سر در افکاري

 و خنديدي تو است احساسی امور در مرد ترين تحرک بی و ترين احساس بی متين گفتم تو به وقتی رفتنت از

 نظر مقابل درست تو نظر. بود شده گرد تعجب فرط از چطور چشمهايت هست مياد دقيقا که من ؟ کردي ام مسخره

 من و داشت فرق ديدم می من آنچه با کرد می ابراز تو به متين آنچه. بود طور اين چرا فهميدم تازه شب آن. بود من

 خودم عشق جايش به و کنم نابود او دل در را تو به نسبت متين محبت کردم می التق داشتم که اي بچگانه سماجت با

 هيچ با. کلنگ و بيل با نه و طوفان با نه که هستند دار ريشه چنان آن ها محبت گاهی. بودم کرده اشتباه ولی. بکارم را

 را متين اميد تمام. شدم مرتکب ناخواسته را اشتباه آن شب آن من که اشتباه يک با مگر نيستند رفتنی بين از چيزي

 که جفايی از تاسف و بدبختی با. آوردم در پا از باشم داشته را آرزويش و باشم خواسته اينکه بدون را او و کردم نابود

 عاقبت تا داد السربا جواب مدتی. پرسيدم او ار را حقيقت و کردم تمام خودم در را شرمندگی بودم کرده او حق در

 از حتی که بسازد تواند می يیالوهي آدمها از خودخواهی!  يال داشت دوستت. بزند را دلش حرف کردم مجبورش
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 خودم وجود يالهيو آن توانم می الحا من. باشد تر وحشتناک شوند می کشيده روز هر که هم انيميشنی تصويرهاي

 محبت ابراز در مانعی من اگر ام خواسته خدا از بار هزاران شب آن از... برود کنار آدمها کور حسادت وقتی. ببينم را

 می تو ؟ بکنم بايد چه من داشتی اي قهالع متين به هم تو اگر!  يال. بگذرد تقصيراتم سر از دمبو تو به نسبت متين

 که را تويی. بزنم کنار را تو که کردم می شالت مذبوحانه و گفتم می تو به من. گذرد می من سر در چه که دانستی

 ممکن يعنی. پرسم می اي احمقانه السو هچ ؟ داشتی دوست را متين تو يال.  نداشت خبر چيزي از هم روحت الاحتما

 عاشقش کند خدا ؟ داشتی دوستش چطور تو اما!  باشد نداشته دوستش وقت آن بشناسد و ببيند را متين کسی که بود

 دوست را متين اگر تو که است اين در قلبم قوت و اميد تنها. باشم راحت مرگم از بعد من حداقل تا باشی نبوده

 .گشت برمی تو پيش. بياورد دوام لندن در توانست نمی ديدم او از شب آن من که اي قهالع همه آن با متين داشتی

 اي ذره اگر قسم خدا به را تو يال. بگذارد ات زندگی به قدم عماد که شدي نمی راضی داشتی دوست را متين اگر تو

 آدم من. کنم تحمل را شما دوري اين گناه توانم نمی من. ببخش را من و بگذر من از داشتی قهالع او به هم

 ات خوشبختی براي لحظه به لحظه ها خودخواهی آن ي همه جبران به ولی.دانم می را اين خودم.هستم گناهکاري

 .خورم می قسم. کردم دعا

 دانم نمی. نرفت الامس ولی. گردد برمی ايران به گذشته هايالس مثل متين کردم می فکر. شد تحويل الس ديروز 

 خواند می است من ذهن در آنچه شايد ؟ است نرفته من خاطر به او کنم می فکر که است ام خودخواهی از هم اين

 نه.هدفی نه اميدي نه. بدهم ادامه توانم نمی ديگر. هستم داغان و خسته خيلی يال. بگذارد تنهايم ترسد می که

 ايران براي دلم. بدهم ادامه وضع اين به متوان نمی. دارد اثري هيچ ديگر هم متين حرفهاي. هيچ.هيچ. اي دلگرمی

 مالس که زمان آن. بگذارم ايران به قدم توانم نمی ولی.... تو براي. ام خانه براي و خانوادها براي. است شده تنگ

 هر. است رويم جلوي جا همين ام خانواده و تو عکس ؟ رويی چه با ؟ بکنم را کار اين چطور الحا. توانستم نمی بودم

 در نويسم می برايت را نامه اين که نالا. زنم می حرف عکسهايتان با شود می تنگ خيلی برايتان دلم هک وقت

 نمی. دارد نياز استراحت و تنهايی به هم او. باشم تنها بدهد اجازه را امروز يک کردم راضی را متين. هستم پانسيون

 و ديدن به اي قهالع مادرم و پدر کنم نمی فکر. کردم مرتب را وسايلم. دارد من مثل آدمی تحمل براي توانی چه دانم

 . گذارم می کنار تو براي را ديگر چيز تکه چند و ها عکس. بخواهد هالژ شايد اما. باشند داشته من از چيزي داشتن
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 گذارم می وسايل بين هم را نامه اين. ام گرفته را تصميمم!  يال. بخواند را رويش يادداشت و شود پيدا کسی اميدوارم

 ام کرده چه بفهمی وقتی دانم می.  نخوانی و نبينی را آن وقت هيچ يا برسد دستت به يکباره يا وسايل ي بقيه با تا

 اين به توانم نمی. نداشتم سختی طاقت. بودم ضعيفی آدم هم اول از من. ببخش را من ولی شوي می عصبانی چقدر

 شايد. بيشتر هم شايد.هالژ ي اندازه.دارم دوستت چقدر.چقدر که بدانی را اين خواهم می فقط. بدهم ادامه وضع

 دو در تو و من منتهی. شود رسيدگی حسابشان به تا اند ايستاده صفها در همه که زمانی آن. باشد قيامت به ديدارمان

 جداگانه صف

 .دارم دوستت خيلی.  يال کن دعا آمرزشم براي. هستيم 

 ." خودخواه سودابه: قربانت 

 ... سودابه ي نامه آخرين. بود شده تمام نامه. کرد می نگاه بود رويش پيش آنچه به ناباور و شوکه لينآي 

 .آمد نمی البا گريه هق و هق از نفسش

 توانستی چطور... ؟ کردي کار چه خودت با تو ؟ کردي کار چه سودابه... ؟ داشتی ايدز ؟ بودي مريض سودابه _

 ببري بين از طور اين دليلی هر به بود داده تو به خدا که را چيزي توانستی چطور ؟ بياوري خودت سر يیالب چنين

 من ؟ کردم چه من سودابه...  باشد؟ قلب قوت باعث توانست می هم بيمارت حضور همان کردي فراموش ؟چطور

 ؟ کند دفاع خودش زا نگذاشتم چرا بزند؟ حرفی ندادم مهلت او به چطور ؟ بياورم متين سر را الب آن توانستم چطور

 ...گفتم او به من سودابه ؟ کردم نابودش من خوبی همه آن مقابل در چطور ؟ بزنم او به را حرفها آن توانستم چطور

 ....؟ کردم چه من!  متين!  خدايا آه

 روي ار او هراسان و کرد او اتاق داخل سر هوا بی "... يا کنی عوض لباس رفتی آيلين ":  گفت می که يالح در آهو

 سعی که هايی گريه هق هق ميان در زمين پخش وسايلش و بود انگشتانش ميان سودابه هاي نامه که يالح در زمين

 ؟ بود متين طرف از ؟ شده چه ؟ آيلين:  پرسيد و دويد جلو. پريد رنگش. کرد پيدا دارد نگه خاموش را آنها داشت

 ؟ افتاده اتفاقی

 ؟ افتاده اتفاقی متين براي:  پرسيد آهو. داد تکان را سرش و کرد پنهان دستانش ميان را صورتش آيلين
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 .داد تکان سر دوباره نه متالع به

 ؟ شده شان چيزي پيمان يا نيلوفر _

 .... نه _

 .بردارد صورتش روي از را او دستان کرد سعی زده وحشت آهو

 ؟ کيه الم چيزها اين ؟ شده چه. آمد دهانم به قلبم خدا به آيلين _

 ...کردم چه... آهو... آهو:  کرد زمزمه الاستيص و ناتوانی شدت از و داد تکيه خواهرش ي سينه به را سرش لينآي

 .کنم می خواهش بزن حرف ؟ آيلين کنی می گريه چرا _

 از الحا زد نمی حرفی سودابه دادن کشتن به در شراکت وجدان عذاب خاطر به اين از پيش تا اگر. توانست نمی

 .بگويد میالک توانست نمی بود گفته متين به که ناسزاهايی و ها تهمت و نهالعجو قضاوت درد از هايش نهشا سنگينی

   

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

 هنوز آيلين چشمان. رفت بماند او اتاق در آنجا دهد می ترجيح بود معلوم که يالح در و داد او به را تلفن گوشی آهو

 .لرزيد می بود کرده که کاري فکر از بدنش هم هنوز. بود خاموشش هاي گريه از سرخ و داشت را خود اشک نم هم

 از را خود زبان اختيار شرايطی هيچ در وقت هيچ. بود نشده مرتکب بزرگی خبط چنين عمرش تمام در گاه هيچ

 خود از را آرامش بايد که زمانی درست... الحا اما. بود رفته پيش صبوري با ها لحظه بدترين در. بود نداده دست

 قلبش. گرفت لرزانش انگشتان با را ها شماره و زد کنار چشمانش از را اشک ي پرده.  بود کرده خراب داد می نشان

 برقرار ارتباط تا کشيد طول کمی ؟ بود کافی متاسفم گفتن فقط آيا. بگويد بايد چه دانست نمی و زد می شدت به

 بايد و نيست خانه متين که فهميد نااميدي با او و شد رد هم بوق چهارمين. بکند زدن بوق به روعش تلفن و شود

 تماس. شد زده هم دوازدهم بوق. نگرفت جوابی ماند تلفنی منشی صداي شنيدن منتظر قدر هر. بگذارد پيغام برايش

 شماره که او اما ؟ بيمارستان در شب ککشي ؟ بود کارش محل در. چسباند هايش لب به را تلفن گوشی و کرد قطع را

 .کرد می صبر بايد. نداشت را کارش محل ي

 و کرد اي هالن اش قيافه ديدن با آهو.کرد می درد سرش گريه و خوابی بی خاطر به شد دانشگاه عازم وقتی صبح
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 .آيلين شدي وحشتناک:  گفت

 هم شام براي حتی و خزيده اتاقش کنج به دوباره او هک افتاده اتفاقی چه بفهمد بود کرده سعی ناراحتی با نيزي ملوک

 .بدهد توضيح برايش شد مجبور. است نيامده پايين

 .بود چه کارش آن واقعی علت فهميدم خرهالبا... بود فرستاده برايم را سودابه ي نامه متين _

 ؟ خوب _

 .تداش ايدز... بود کرده اش ودهال افشين شوهرش. بود مريض:  گفت و کرد مکثی

 .بود پريده ملوک روي از رنگ. بگويد چيزي ونتوانست آمد بند آهو زبان

 . سودابه براي بميرم هیال!  تو به برم می پناه خدايا _

 کرده بهتر را چشمانش وضع کمی سرد آب کمپرس. شد دانشگاه راهی و بلعيد بگيرد جان اينکه از قبل را بغضش

 نه اما شد می پرت حواسش گاه هم اين بر سابق. بود مشهود ويانشدانشج براي سالک سر تمرکزش عدم ولی. بود

 خارج دستش از مالک ي رشته و باشد داشته خاطر به زند می که را هايی حرف اينکه براي شود مجبور که طور اين

 زهنو. برگشت خانه به و رساند پايان به يالح پريشان با را روز. کند سياه را سرش پشت برد وايت تخته نشود

 .بود فايده بی اما. شد صدايش شنيدن منتظر و گرفت را متين ي خانه ي شماره که بود نياورده در را لباسهايش

 .داد نمی پاسخ تلفن به کسی. بود پيش شب مثل جوابش

 ؟ نيست خبري:  پرسيد آهو. پيش از تر بيهوده بار هر و گرفت را او ي شماره ديگر بار سه شب تا

 آن. آورد سردرنمی دنيا ي مسخره کارهاي از. رفت سودابه ي نامه پيش حواسش دوباره. ددا "نه" جواب فهالک

 به را شبها او دنيا طرف اين و برد نمی خوابش دوستش به حسادت خاطر به وجدان عذاب شدت از سودابه دنيا طرف

 دو در نفر دو. کرد می نگیت نفسش حسادت شدت از دارد اختيار در را متين دوستش نزديکترين و بهترين اينکه ياد

 ديگري و بود داده دست از را اش زندگی يکی. خورده شکست و بازنده نيز دو هر. يکسان فکر دو با مختلف جاي

  شب ديگري دکتر با محبوبشان مرد کردند می فکر بخشش طلب و توجيه براي ذهنشان در آنها وقتی. را اش آينده

   

 سودابه به بود دلش در آنچه توانست می کاش اي ؟ بشود توانست می هم دترب اين از!  است گذرانده می را ها
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 متين اگر ؟ بود ديگري جاي واقعا کار الاشک يا بود کرده خراب را کارها او گذشتگی خود از ؟ نتوانست چرا. بگويد

 را تصميم بهترين .کرد نمی فرقی هيچ. نه ؟ داشت ماجرا اين ي نتيجه در فرقی هم باز داشت می نگه خود پيش را

 و بود نکشيده دل و کشيده او از دست يکی اين. بودند کرده فدا هم را متين ميان اين در اما.بود گرفته سودابه براي

 اين ارزش که داشت دوست را متين قدر آن سودابه واقعا. داشت او بر دست و داد نمی پا الکام دلش يکی آن

 اين در هم را عقلش بود رسيده نتيجه اين به التق الس يک با که اي سودابه ؟ باشد داشته را متين دلشکستگی

 اينکه نه مگر ؟ بود کرده چه خودش ؟ چه خودش ؟ کند قبول سابقه آن با دوباره را افشين و کند شريک عشقش

 نبود صافان نه. بود سودابه گناه از تر بزرگ که او گناه ؟ بگذارد اش زندگی در پا عماد بود داده اجازه هم خودش

 قلب در حسادت عنوان به آنچه بگويد سودابه به داشت را فرصت اين کاش اي. کند محاکمه خاطر اين به را سودابه

 عماد کردن وارد با بود کرده سعی که بگويد او به توانست می کاش اي. داشت خودش وجود در برابر چندين بود او

 آن با بود شنيده او از آنچه و بخشيد می او به را اش يزيکیف حضور حداقل. ببخشد الکام را متين اش زندگی به

 .داشت می نگه خودش براي ها خاطره

 متين که نداشت را حق اين. نه اما... شد نمی جمشيد يا عماد همين مثل يکی نيز متين بعد وقت چند معلوم کجا از _

 اين در ؟ بود زده متين زندگی به ضربه اش زندگی در عماد حضور خبر اينکه نه مگر. نمايد سرزنش و محکوم هم را

 .کرد می محاکمه بايد را خودش. بود خودش شود شناخته مقصر هم کسی بود قرار اگر ميان

 ؟ شد خواهد طور اين که دانستم می بايد کجا از اما _

 باعث ترافشاع همان شايد. ندارد دلش در وي از ناراحتی و کينه هيچ دانست می خوب خيلی الحا سودابه مطمئنا

 را سودابه هاي خوشی به حسادت وجدان عذاب ديگر الحا حداقل. بشود هم تر سبک کمی هايش شانه که بود شده

 چطور ؟ است کرده اشتباه که بگويد متين به رويی چه با و چطور اينکه. بود بين در تر بزرگ اي غصه اما. نداشت

 می فرق قضيه بار اين ولی دارد بزرگی و مهربان دل متين دانست می ؟ کند جبران را شبش آن ي احمقانه حرفهاي

 ياد يه. بود نکرده تحقيرش گونه اين او جاي به کسی نشاندن با وقت هيچ. بود نکرده توهين او به وقت هيچ. کرد

 گويی. آورد می در را اشکش و شد می اندامش بر رعشه باعث ايران در متين اقامت روز آخرين هاي حرف آوردن

 و بفهمد بهتر را ها حرف آن طعم توانست می بود کشيده عقب مرگش از قبل حتی ميل الکم با سودابه ديگر که الحا
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 بايد آن از قبل اما. بگذرد گناهش از که کرد می تماسال متين به بايد شد می زمال اگر. بسوزد گذشته از بيشتر دلش

 .کرد می پيدايش

 از تر آشفته و افسرده. داد نمی جواب تلفن به کسی. بود فايده بی همه نلند در متين منزل با مکرر تماس هفته يک

 و کرده پيدا را متين ديد می خواب.  ديد می را متين خواب فقط صبح تا ها شب و بود مشغول ذهنش مدت تمام پيش

 قدر آن بود هگرفت تصميم. رود می ديگري زن با و کند نمی توجهی او به متين اما ببخشد را او کند می تماسشال

 شد عوض تصميمش ديد را سودابه خواب شب آن وقتی اما بگيرد جوابی خرهالبا تا بگيرد را او ي خانه ي شماره

 به مستعمل و پاره لباسی و است پابرهنه که يالدرح سودابه ديد خواب. بدهد انجام اين از بيشتر کاري بايد ودانست

 مدت تمام در آيلين که بود آشفته و پريشان چنان آن سودابه. رود می راه کثيف و تاريک ي ها کوچه دارددر تن

 از آيلين وقتی. کرد می صدا را متين و زد می فرياد و گريست می سودابه. بود نديده طور آن را او شان آشنايی

  ياد به. نشست جايش در و داد تکانی خود به. بود سپيده نزديک. لرزيد می بيد چون و بود عرق خيس پريد خواب

   

 سودابه خندان تصوير با همه از قبل چراغ روشنايی زير نگاهش. است ديده خواب در را او کی بار آخرين آورد نمی

 را پايانت بی رحمت و بيکران لطف!  خداوندا:  کرد زمزمه لب زير. کشيد شان چهره روي دست. کرد قیالت متين و

 ....بيامرز و ببخش ضعفمان خاطر به را ما خدايا. بکن هم من سودي الح شامل

 متين که وسايلی سراغ نتيجه بی و گرفت را متين ي خانه ي شماره بار چندمين براي برگشت خانه به که ظهر از بعد

 نشانی هيچ اما اورد دست به او کار محل از تلفنی شماره ها دفترچه و آنها ميان از شايد تا رفت بود فرستاده برايش

 .داشتند را متين کار محل ي شماره آنها الاحتما. کند صحبت نيلوفر و پيمان با شب تگرف تصميم. نبود آن از

 .داد جواب تلفن به که بود نيلوفر

 ؟ است چطور تالح ؟ هستی خودت ؟ يال _

 ؟ چطوريد نفر دو شما. خوبم _

 .هستيم خوب هم ما _

 صبر. کند می فکر چه به که زد حدس.يدبگو بايد چه داند نمی سردرگم و گيج لحظه يک براي نيلوفر کرد احساس
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 .بزند حرف خودش تا کرد

 .خواهم می معذرت.  نشديم موفق اما بياييم ايران به بوديم داده قول که دانيم می. متاسفم واقعا يال _

 .ندارد عيبی:  گفت و زد تلخی لبخند

 .برگشت خط سوي آن در ديگري کس به نيلوفر خطاب

 .است يال _

 .شد نفره سه ارتباط و رفت آيفون روي تلفن. بدهد تشخيص توانست را پيمان صداي

 !؟ است چطور دانشجوهايت الح ؟ است چطور تالح. يال مالس _

 . هستيد خبر بی است وقتی چند ؟ خبر چه. خوبم. مالس _

 .هستيم زندگی مشغول _

 .است خوب _

 به هم او مطمئنا. بگيرد حزن از اي رگه شادش و گرم صداي شد می باعث که داشت مشالک در چيزي نيز پيمان

 .کرد می فکر سودابه

 ؟ هست کامتان به اوضاع ؟ خانم عروس کنی می کار چه تو:  گفت پيمان

 .گذرد می. نيست بد:  گفت و کرد مکثی لحظه يک براي

 هم به رنامهب که بدهيم تو به خبري نشد فرصت حتی. بياييم ايران به نتوانستيم که ببخشيد.  گويم می تبريک _

 .است خورده

 .نبود خبري هم ايران. ندارد عيبی _

 !؟ نبود خبري. شد می عروس داشت بل داريد اختيار _

 کار در عروسی:  گفت کند پنهانش داشت سعی که ناراحتی با. بگويد آنها به بايد شد متوجه بعد و کرد مکثی باز

 .نبود

 ؟ چه يعنی ؟ نبود _

 .خورد هم به _



 

 
427 

   

 ؟ چرا:  پرسيد نيلوفر. شد حاکم خط سوي آن در حيرت از یناش سکوت

 براي را پيش الس يک تالمج و ها روزنامه از بزرگ ي بسته يک انگليس از يکی اينکه براي:  گفت زهرخندي با

 .بود شده نوشته من ي درباره رنگارنگ دروغهاي و راست آن در که فرستاد عماد

 ؟ کی:  پرسيد پيمان

 !؟ بکند را کار اين توانست می کسی چه کنی می فکر تو _

 ! شناسم نمی را کسی تو بر و دور جمشيد از تر فطرت پست راستش _

 ....نرسد او به دستم مگر:  گفت خشمگين پيمان و کرد تاييد را او مالک سکوتش با

 خيلی شر از هميشه ايبر را من. کرد خوبی کر کنم می فکر اتفاقا.  بکنی کاري نيست زمال. باش آرام.  پيمان نه _

 .بفرستم برايش تشکر کارت يک بايد. کرد راحت چيزها

 !زد؟ هم به را چيز همه همين خاطر به هم تو طرف آن!...  که واقعا _

 ؟ باشد. کن فراموشش:  گفت و گرفت اش خنده پيمان لحن از

 در اي ذره که بکنند يکار توانند می مردها اين ؟ است خوب تالح. است درست خيلی کارت تو دختر هی _

 !؟ بدهند تغيير تو ي زده يخ احساسات

 کرد تاسف اظهار که نيلوفر به و کرد تلخی ي خنده آيلين. رابگيرد دهانش جلوي خواست پيمان به تشري با نيلوفر

 .است جوک برابرش در پيمان حرفهاي که شنيدم چيزهايی من. ندارد عيبی:  گفت

 ي کلمه توانست نمی ولی. بپرسد بايد الحا دانست می. آمد وجود به بينشان سکوتی باز و کرد خواهی عذر هم پيمان

 حرف او با که است اين منظورم... ؟ ديدي را سودي تو...  تو نيلو:  گفت عاقبت. کند پيدا پرسيدن براي را مناسبی

 ؟ گفت تو به چيزي ؟ زدي

 .بود گرفته دادن جواب هنگام نيلوفر صداي

 ما با شود راضی شايد تا گرفتم تماس پانسيون با من قبلش روز دو يکی حدودا. عيد از قبل... فهميديم بعدا ما.  نه _

 که هم کارش محل با. کند نمی زندگی آنجا که است مدتی سودابه که گفت اش اطاقی هم سينتيا ولی. بيايد ايران به
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 .بدهيم خبر هم تو به خواستيم می و بود گرفته را اه بليط پيمان... پيمان. رفت نمی هم آنجا به ظاهرا گرفتيم تماس

 ...پيمان. بگوييم تو به بعد بشويم مطمئن سودي و متين طرف از اول که گفتيم

 شد نفره دو ارتباط. برداشت را تلفن گوشی و کرد لطف دورانديشی با پيمان و نداد زدن حرف المج نيلوفر به گريه

 هق و هق دوباره و بدهد دست از اختيار هم خودش ترسيد می چون. کرد اشکر ر خدا. نبود نيلوفر از صدايی وديگر

 .بگيرد سر از را اش گريه

 ؟ است خوب شالح _

 اين با که است سخت نيلو براي خصوص به هردويمان براي کمی مدت اين گذشت وجود با. است خوب.  آره _

 .بيايد کنار ماجرا

 ...دانم می _

 ؟ ديديد را سودابه کی شما:  داد ادامه و بلعيد را بغضش

 فرصت. است رفته کجا بداند او شايد تا گرفتم تماس متين با من. ببينيم را او نتوانستيم روز چند تا ما راستش _

 . بود کرده فوت... من تماس از قبل روز سودي گفت متين. بزنم حرفی تو عروسی تاريخ تغيير ي درباره نکردم

   

 را سودي ي جنازه جـ... بود داده خبر ايران در سودي ي خانواده به متين. رفتيم لندن به و شد کنسل ايران ي برنامه

 ضربه متين. کرد خواهد چه اش خانواده ببينيم تا داشت نگه سردخانه در قانونی پزشکی تاييد و تشخيص از بعد هم

 پيش را او پيش وقت چند از نهمي براي. بکند کاري چنين سودي که است زده می حدس ظاهرا. بود خورده بدي ي

 خودش متين.... بود رفته شب يک پانسيون در اش اتاقی هم دوستان به زدن سر ي بهانه به سودي... بود برده خود

 ....شد نمی طور اين داد نمی او به رفتن ي اجازه هم شب آن اگر ميکند فکر. داند می مقصر سودي مرگ در را

 تا بود گذاشته دهانش روي دست التق با او و ريخت می فرو داشت باشد داشته را اختيارش اينکه بدون هايش اشک

 آن با آيلين داشت آرامش از کورسويی يک فقط متين اگر. شد می ويران داشت. نشود اشکهايش متوجه پيمان

 .بود کرده نابودش حرفها

 سودي شديم مجبور همين براي. شتدا مشکل ويزا براي. بيايد لندن به نتوانست سودي پدر:  گفت می داشت پيمان
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 .بفرستيم ايران به را

 ؟ ايران _

 خبر تو به بايد دانست نمی متين... هم بعد و بيايند تهران به اش خانواده بود قرار. شد فرستاده سمنان به.  آره _

 خبر اين که نکردم یتعارف هيچ بگويم را راستش و گفتم ايران در مراسمتان زمان تغيير ي درباره او به ؟ نه يا بدهد

 تو با خودش. داد خواهد خبر تو به خودش گفت. نخواست من از را چيزي چنين هم متين خود. بدهم تو به من را

 ؟ گرفت تماس

 .گرفت تماس خودش. آره:  گفت دردناک عذابی با

 می حدس:  کرد مهزمز بعد. بگويد چيزي نتوانست لحظه يک همين براي. بود شده او ي گريه متوجه هم پيمان الحا

 گفت تو به... بربيايد تو پس از توانست می بهتر متين. بدهم من را خبر اين نخواستم همين براي. بشود طور اين زدم

 ؟ بود کرده اش ودهال لجن افشين که

 چند. نبود خوب مالح. نفهميدم چيزي من شب آن.... نه:  گفت. بدهد قورت را اش آهسته و آرام ي گريه کرد سعی

 اتفاق چه که فهميدم تازه. بود نوشته نامه بريام سودي. کرد پست برايم سودابه از اي بسته متين پيش قتو

 .است افتاده وحشتناکی

 .بود وحشتناکی اتفاق واقعا.  آره _

 ؟ کرديد صحبت او با ؟ ديديد هم باز را متين ماجرا آن از بعد شما:  وپرسيد کرد جمع را توانش

 نيلوفر با. داشتيم را کاري ي حوصله الاص نه و است آمده پيش ديدار براي فرصتی نه راستش. عهدف همان فقط. نه _

 می فردا و امروز قدر آن کنم می فکر. بود افتاده عقب امروز تا ولی بفرستيم اي هديه برايت بوديم گذاشته قرار

 ! شد می يکی تان بچه تولد ي هديه با که کرديم

 را متين کار محل تلفن ي شماره پيمان... مرسی الح هر به. کرديد فردا و امروز که شد خوب:  وگفت زد پوزخندي

 ؟ داري

 ؟ کنی می يادداشت.  آره _

 شب آن در را ميتن و گرفت دستانش ميان را سرش. کرد خداحافظی دو هر با بعد اي دقيقه و گرفت او از را شماره
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  فرو عزيزش دوست مرگ خبر از او. نداشت خودش با فرقی هيچ مسلما آمد متين سر بر آنچه شب آن... کرد تصور

   

 و ندانسته او اينکه خاطر به فقط. کرد حس تر سنگين خود هاي برشانه را سودي مرگ سنگينی متين و ريخت

 ؟ کرد می چه متين الحا. بود زده حرف نهالعجو

 که وقتی بايد. کرد نمی اش ياري زدن حرف براي ذهنش اما کند صحبت متين با شب همان بايد دانست می اينکه با

 .داد می انجام را کار اين کرد می اماده را خودش دوباره

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

 تميمی متين دکتر با خواهد می گفت وقتی. گرفت تماس بيمارستان با که بود پيمان و نيلوفر با صحبت از بعد شب دو

 .نيست اينجا تميمی دکتر:  گفت زن کند صحبت

 ؟ است شده منتقل ديگري بخش به يا نيست کشيک:  پرسيد. خورد جا آيلين

 .آيد نمی کار سر به ديگر که شود می اي هفته دو. کدام هيچ _

 ؟ چرا _

 .است مرخصی در چون _

 ؟ گردد برمی کی دانيد می _

 .گشت برنخواهد کار رس ژوئن ماه از قبل تا زنم می حدس اما. دانم نمی. نه _

 می صبر متين با زدن حرف براي بايد ديگر ماه يک تقريبا ترتيب اين به. کرد قطع را تماس و کرد تشکر حيرتزده

 ؟ کرد می چه مرخصی مدت اين او اما. کرد

 ".... هم من که بود کم آورد سرش بر سودابه که يیالب است معلوم خوب"

 تواند نمی ديگر گويی اما. بود گرفته را اتاقش تمام ياس بوي. برخاست و فشرد محکم دستانش ميان را صورتش

 فکر ديگري چيزهاي به بود متين درگير ذهنش مدت تمام وقتی توانست می چطور. کند حس را اطرافش زيباييهاي

 متين شتبازگ انتظار به و بگذارد دست روي دست را ماه يک توانست نمی. گشت می ديگري راه الدنب به بايد. کند

 .بماند سرکارش به
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 .ابخواند ر نامه شود می مجبور نکند صحبت تلفن با بخواهد اگر صورت اين در. بنويسم نامه برايش بايد ":  کرد فکر

 هر نامه با. باشد رفته مسافرت به شايد الاص. گردد برمی خانه به ساعتی يک در خرهالبا برود که جايی هر روز هر

 ؟ بيايد ايران به است ممکن... ام زده را محرف من برگردد که زمان

 ؟ برود متين پدري ي خانه در به خواست می آيلين آيا اما. بود گرفته نیالطو مرخصی همين خاطر به شايد. نبود بعيد

 .کرد می صبر ديگر کمی بايد

 يکم و بيست فصل پايان

 قبل از بيشتر گذشت می که روز هر. رسيد افر خرداد ماه از پس اندکی نيز ژوئن ماه. کرد راهی و نوشت را نامه

 بود نشده رو به رو آن با روز آن تا که اي عارضه قلب طپش. تپد نمی گذشته مثل هرگز قلبش که کرد می احساس

 بخوابد زودتر و تر راحت خواب به رفتن موقع شايد تا کرد می خسته بيشتر را خود قدر هر. بود گرفته را گريبانش

 صبح تا هم زمان آن تازه. بيايد چشمانش به خواب تختخواب در زدن غلت ساعت يک از زودتر که نداشت امکان

  بيش. رسيد نمی او به گاه هيچ و دويد می متين الدنب الح همه در و هميشه. ديد می پريشان هاي خواب طور همين

   

 اتمام به رو نيز سومی و گرفته قرار پچا نوبت در اش هالمق دو عيد از بعد. کند فکر کمتر تا کرد می کار گذشته از

 نگرفته تماس کسی يا ؟ نيامده اي نامه من براي:  بپرسد که بود اين حرفش اولين آمد می خانه به که روز هر. بود

 ؟ است

 هستی کسی تلفن يا نامه منتظر بگويی اگر:  بگويد و بگيرد البا را سرش يالسو چنين با بود کرده عادت ديگر ملوک

 .شويم می تر زنگ به گوش

 می خود راه به پيش از تر مايوس و انداخت می البا را شانه. است نبوده خبري هيچ که فهميد می جواب اين با هم او

 داد جرات خود به نمود مضاعف خستگی احساس مادرش جواب با و رسيد خانه به خسته وقتی روز آن خرهالبا. رفت

 طبق. گرفت نمی جوابی هيچ باز و کرد می تلفن متين ي خانه با دوبار قريبات روز هر. بگيرد تماس بيمارستان با تا

 دانست می بسا چه. بود کرده دريافت هم را اش نامه الاحتما و بازگشته مطمئنا الحا تا او بيمارستان پرستار ي گفته

 او از سراغی واستخ نمی که بود شده دلزده قدر آن حتما. شد نمی جوابگويی به حاضر که است خط پشت کسی چه
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 آشناي صداي شنيدن منتظر و گرفت را بيمارستان ي شماره. بماند منتظر و بنشيند توانست نمی آيلين ولی. بگيرد

 .نيستند اينجا ديگر تميمی دکتر. خانم آه:  گفت زن. گرفت را متين سراغ لرزان قلبی با شد برقرار که تماس. شد زن

 ...از ژوئن که بوديد گفته شما اما ؟ ستا برنگشته تالتعطي از هنوز يعنی _

 .کنند نمی کار بيمارستان اين در ديگر تميمی دکتر که بگويم خواستم می. نيست اين منظورم. نه _

 .شد شوکه

 ؟ چرا _

 .است شده موافقت ايشان استعفاي با _

 ؟ کی ؟ است داده استعفا:  پرسيد. برخاست جايش از اختيار بی

 .اند داده استعفا که شنيدم يشپ ي هفته. دانم نمی _

 .است برگشته تالتعطي از پس:  کرد فکر

 ؟ اند شده کار مشغول کجا دانيد می _

 .نديدم را ايشان خودم من. ندارم عیالاط هيچ. خانم نه _

 عجله با شد قطع که ارتباط. کرد می کفايت بود برگشته مرخصی از که قدر همين. کرد خداحافظی و تشکر هيجانزده

 ...هميشه مثل. نداد جواب کس هيچ ولی. گرفت را متين ي خانه ي ارهشم

 .نيست خانه حتما _

 هايش تلفن به يا متين اينکه بود مسلم آنچه.  نکشيد دست متين منزل ي شماره گرفتن از بعد روز دو و شب ان

 .نگيرد شماره ديگر که کند قانع را خودش توانست نمی ولی. بود کرده عوض را اش زندگی محل يا داد نمی جواب

 .کرد می پيدا را او شده طور هر بايد. باشد کرده ترک خبري هيچ بدون را بيمارستان متين کند باور توانست نمی

 است کرده مکان نقل گيرنده مهر با بعد روز چند بود فرستاده که اي نامه که شد وارد زمانی درست بعدي شوک

 ي دفترچه روي از و گذاشت زمين را نامه. ماند می چيزي منتظر نبايد ديگر. کرد نگاه نامه به مبهوت. خورد برگشت

 تعطيلی به دنيا گويی. داشتند خبر مادرش و پدر حتما بود کجا هر. گرفت را متين پدري منزل ي شماره تلفنش

 آنها از يکی کردن پيدا براي وقت روز چند. داد نمی جواب تلفن به بزرگ تميمی ي خانه در کسی. بود شده کشيده
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  الکم در. گشت شان خانه آدرس الدنب بکند تواند نمی کاري هيچ تلفن طريق از که شد مطمئن وقتی و کرد صرف

   

 الاستيص سر از. ندارد آنها از دقيقی آدرس هيچ شان زندگی ي منطقه و خانه تلفن شماره جز شد متوجه بيچارگی

 .بگيرد اميراشکان از را امین شرکت آدرس توانست او و شد آهو دامن به دست

 نیالطو نسبتا توقفی از بعد پيش ها مدت پيمود می را اش زندگی مسير ي بقيه ان با و شد می سوار بايد که قطاري

 خواب اين از بعد که مقصدي به رسيدن براي راهی هيچ ديگر و بود کرده حرکت شدن سوار جهت تشويقش براي

 هر به. بود زده شناخت می و دانست می که راهی هر به تمام ي هفته دو. شتندا وجود گشت می شالدنب به نیالطو

 برايش که بود شده مستاصل و درمانده آنچنان و بود زده سر کند کسب خانواده اين از خبري توانست می که جايی

 آمده پيش که را اشتباهی شايد تا رفت شرکت آدرس به نامی کار محل با تماس از بعد روز چند. نبود تصور قابل

 ماه هشت نما و نور شرکت. نيست کار در اشتباهی هيچ که بود ساخته مطمئنش منشی زن همان اما. کند تصحيح

 کوتاه ديدار همان از بعد نيز اشکان امير. نداشت شرکت جديد محل از آدرسی هم کسی و بود رفته آنجا از پيش

 خانم باغ در را معما حل کليد عاقبت. باشد داشته او از سیآدر که نداشت نامی با مجددي تماس هيچ پيش الس نوروز

 .مسافرت رفتند خانم و آقا:  گفت باغبانشان. کرد پيدا تميمی

 ؟ کی ؟ کجا _

 .پسرشان پيش خارج رفتند. شود می ماهی دو _

 ؟ پسرشان کدام _

 .بزرگشان پسر _

 ؟ رفتند سام پيش _

 .خانم بله _

 ؟ شا بچه و زن و خودش ؟ چه نامی _

 .ندارم خبر من. رفتند آقا و خانم با کنم فکر _

 نگاهی با برگشت که باغ از. ميگرفت کمک پيمان از بايد. نداشت اين از بيش طاقت. بود بدشانسی نهايت ديگر اين
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 .داد جواب تلفن به پيمان خود. باشد برگشته خانه به ساعت اين تا او که شد وار اميد ساعت به

 .دارم کمک به ديشدي احتياج پيمان _

 .بفرماييد امر شما!  بزرگ بل ايم آماده گذاري خدمت در نثاران جان ما _

 .بود جان کم و رنگ کم اش خنده

 .کنم پيدا را متين توانم نمی من _

 ؟ است شده گم متين مگر:  گفت و خنديد پيمان

 .گردم می شالدنب که است ماه دو. است شده گم من براي بخواهی را راستش _

 ! کند می سکته بداند متين -

 به را لبخند دوباره کرد می التق چطور و افتاد می يالح چه به او ناراحتی هر ديدن از گذشته در زمانی. بود او با حق

 کرد پاک را آنها. نمود تار را نگاهش اشک. کرد می شالح شامل را لطفش و بود هم الحا کاش اي. برگرداند لبهايش

 .است داده استعفا متين که گفتند من به. پيش روز پانزده تقريبا. گرفتم تماس ارستانبيم با من:  گفت و

 ؟ مطمئنی ؟ است داده استعفا _

   

 هم ها بچه از که اين ي اضافه به. بود شده کار مشغول تازه بيمارستان در متين. دارم شک. نه بخواهی را راستش _

 من با نکردن صحبت براي متين ترسم می. کند پيدايش ديگر جاي در نتوانست کسی کنند جو و پرس برايم خواستم

 .بگويند طور اين خواسته

 ؟ دختر است خوب تالح ؟ کند فرار تو با کردن صحبت از بخواهد متين ؟ متين:  گفت و خنديد ناباوري با پيمان

 ؟ تو با هم آن. بکند را کار اين بايد چرا! قاپد می هوا در ايرانی دخترهاي با زدن حرف براي را فرصتی هر متين

 دستم از دارد حق:  گفت. بريزد فرو آرامی به و شود اشک گذاشت و شد تسليمش. داد می آزارش گلويش در بغض

 .کردم بزرگی اشتباه من. شود عصبانی

 ؟ زدي حرف هم او با خرابت الح آن با کردي صحبت ما با که شب آن نکند ببينم ؟ کردي کار چه _

 من پيمان... گرفت تماس سودي خاطر به... که زمانی همان. زدم حرف او با عيد تالتعطي در بار آخرين من... نه _
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 .بخواهم معذرت او از و کنم پيدا را متين بايد

 ؟ فهميدم درست من ؟ است کرده ناراحتت که زده حرفی متين ؟ بزنی حرف درست شود می _

 ...نبايد که زدم هايی حرف او به. کردم اشتباه من. است نکرده کاري متين. نه _

 ؟ نکردي صحبت او با سودي خاطر به تماس از بعد گويی نمی مگر ؟ است کی منظورت _

 .است شب همان منظورم. چرا _

 .فهميدم چيزي چنين پيش ي دفعه کنم می فرض. زديد حرف سودي ي درباره فقط شب آن.خوب _

 ...که بودم من. نزد حرفی هيچ شب آن متين. نه _

 از را سودي که بدهد خبر توانست فقط او. بزند حرفی هيچ ندادم فرصت او به:  گفت بدهد ادامه بايد گويی بعد

 ...بزند ديگري حرف نگذاشتم من... من. ام داده دست

 .گفت می بايد اما بود سخت اعترافش

 .است بوده او تقصير سودي مرگ کردم فکر. کردم دعوا متين با من _

 ؟ است بوده مقصر او باره اين در کردي فکر هم تو ؟ برود بود گذاشته نچو ؟ چرا _

 تصور. است بوده مريض سودي دانستم نمی الاص. کند می فکري چه يا. است کرده چه او دانستم نمی الاص من... نه _

 و رفته او پيش هم سودي همين براي. رسند می توافق به شان آينده سر بر هم با دارند متين و سودي که کردم می

 ...من... است شده چه که گفت متين وقتی... که شب آن اما... زد می سودي که هايی حرف. کنند می زندگی هم با

 و ندارد دوستش که گفته او به... کردم فکر. است شکسته را دلش متين که بود اين رسيد من ذهن به که چيزي اولين

 .کند حساب او روي نبايد... 

 که کرد می فکر سودي مگر ببينم ؟ کردنی حساب جور چه ؟ چيه کردن حساب از منظورت:  پرسيد هحيرتزد پيمان

 ؟ داره دوستش ديگري طور يا ؟ دارد او به نسبت خاصی نظر متين

 .بود گرفته را جوابش پيمان خود اما. کند تاييد را مطلب اين نتوانست

 متين ذکر و فکر تمام. نداشت سودي به نسبت نظري يچه متين يال ؟ است ممکن چيزي چنين چطور!  من خداي _

 وقتی از خصوص به. باشد نشده موضوع اين متوجه سودي که کنم باور توانم نمی. اول همان از و هميشه. بود تو پيش
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 ...حما چنين است ممکن. زند می حرف تو ي درباره چطور متين که بود ديده سودي خود. نبودي اينجا تو

   

 خيلی. دانستم نمی چيزي هيچ من. است داده توضيح برايم را چيز همه سودي. نده ادامه کنم می اهشخو پيمان _

 بی طور همان بود نرسيده دستم سودي ي نامه که زمانی تا. بودم خبر بی من و افتاده اتفاق آنجا در که بود ها چيز

 .کردم بزرگی اشتباه متين ي درباره من .است بوده چه ماجرا فهميدم خواندم را سودي ي نامه وقتی. بودم خبر

 .باشی کرده کاري چنين تو کنم نمی باور!  است تر بزرگ بزرگ از کمی بخواهی را راستش _

 دانم می. هستم معمولی آدم يک هم من پيمان. شوند می اشتباه دچار هم آدمها ترين درست حتی. کن باور چرا _

 ...اما متاسفم برايش. ام کرده چه

 ! اي کرده چه او و خودت با بفهمم تا بزنی هق و هق طور آن نيست زمال. باش آرام الحا خوب خيلی _

 بودم نوشته برايش که اي نامه:  گفت بعد. بشود آرام تا داد المج خود به اي دقيقه و گذاشت دهانش روي دست

 ؟ باشد فرستاده پس را نامه متين است ممکن. است خورده برگشت

 ! باشد داشته برابري توان هيروشيما بمب با اندازه چه تا هايت حرف دارد بستگی _

 باشد لندن در هنوز اگر ؟ کنی پيدايش کنم خواهش شود می. دارد دوست را تو متين!  پيمان:  گفت و کرد مکثی

 . هستی تو بدهد جواب تلفنم به کند اش راضی و کند صحبت او با تواند می که کسی تنها کنم می فکر

 .گويی می تو که باشد طوري آن استعفا ماجراي که باشيم اميدوار بايد _

 ؟ کنی می را کار اين _

 .شرط يک به _

 .کنم می قبول باشد چه هر _

 ! نکنی رفتار وارفته و شل داري واقعا که احساسی مقابل در قدر اين بدهی قول بايد _

 آن اينکه با بود وارفته و شل يا هميشه امروز به تا احساسات برابر در. بود او با حق. کرد تلخی ي خنده گريه ميان

 هنوز ديگر عبارت به. بياورد بار به را بزرگی خرابکاريهاي چنين شد می اشتباه اگر حتی که گرفت می اش جدي قدر

 .بود ناتوان شد می سپرده فراموشی به بايد آنچه و شد می گرفته جدي بايد که احساساتی تشخيص در
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 .بگيرم ياد بايد چيزها خيلی. دهم می قول _

 ؟ است شده خوب چقدر زدنت حرف فارسی کردي دقت هيچ. باشد ات فارسی يادگرفتن مثل اميدوارم. آفرين _

 که بود پيمان اما. زند می تشر زدنش حرف فارسی ي درباره که است متين صداي اين کرد فکر لحظه يک براي

 در کلمه يک توانی می. گذاري نمی کنار الکام را زدن حرف ارسیف شوي می هيجانزده وقتی قديم مثل ديگر: گفت

 .سردربياورد آن از هم ديگري کس خودت جز که بگويی چيزي و کنی قاطی انگليسی با را فارسی ميلن

 .کرد پاک را اشکش و خنديد

 خوبی مرد متين. کند می قبول حتما بدهی توضيح برايش اگر... دهم می را کار اين ترتيب فرصت اولين در من _

 .است

 .دانم می _

 .بفهمی را اين کنی سعی بايد ولی. دانی نمی نه _

 اگر.گرفت می ياد بايد. داد می دست از اختيار شب آن نبايد بود عمل مرد واقعا اگر. است پيمان با حق دانست می

 ...داد می او به فرصت يک متين فقط

   

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

 کارها تا بگذراند را روزها و بدهد ادامه اش زندگی به فقط بود کرده سعی آرام نا و پريشان پيمان از جوابی گرفتن تا

 .کند قاتع و راضی را او توانست می که بود کسی تنها پيمان. بود پيمان به اميدش تنها خدا از بعد الح. کند درست را

 و فرار براي اي وسيله اينکه براي خواسته خدا از او و شد تمام تير شش او به مربوط امتحانات. کرد می عاد بايد فقط

 را آنها و کرد تصحيح را ها برگه اول روز سه همان. رفت امتحانی هاي برگه سراغ است کرده پيدا نکردن فکر

 حاضر روز ان به تا و شد می فارغ مرداد اواخر. گذراند می را اش بارداري آخر ماههاي ماال. داد دانشگاه تحويل

 دارد را هوايم خودش دخترهاي مثل دايی زن:  گفت می مادرش جواب در هميشه. برگردد تهران به بود نشده

 دنيا به تا. ماند می زندگی و کار از هم رهام بيايم تهران به من اگر. بيندازم زحمت به هم را شما نيست زمال. مامان

 .کنيم می برص بچه آمدن
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 را سيسمونی هاي تکه آخرين ملوک. بود او از الاستقب ي آماده کس همه و چيز همه الحا از و بود دختر اش بچه

 دادن پايان براي ملوک با همراهی امتحانی هاي برگه از بعد. بفرستد بابلسر به برايش زودتر چه هر تا کرد می جمع

 حتی و همه. بود زمان گذر فراموشی براي نعمت ترين بزرگ ماال ي هبچ ي درباره بحث و صحبت و ماال کارهاي به

 الس مثل خواهد می بود کرده مالاع آهو. بودند ماال ي بچه ديدن مشتاق و هيجانزده قلبشان از اي گوشه در نيز او

 .بماند تهران رد بزرگترش خواهر داد نمی اجازه ماال مطمئنا نيز او کنار در و برود ماال پيش بابلسر به مدتی پيش

 جواب بايد ان از قبل ولی. برود ماال پيش آهو همراه شد تمام تهران در کارهايش که اين از بعد بود داده را قولش

 .گرفت تماس تيرماه روز يک غروب نزديک پيمان عاقبت. کرد می درست متين با را کارش و گرفت می را پيمان

 مقابلش پريده رويی و رنگ با آيلين پانزده ي شماره با. کرد شمردن به شروع بعد و خواند را او بلند صداي با آهو

 .حياط به کشم می را مامان!  تخت تالخي:  گفت. زد چشمک آهو و گرفت را تلفن گوشی. شد ظاهر

 .داد جواب و کرد نگاهش قدردانی با

 .پيمان مالس _

 ! خرابکار بل جناب ماست از مالس _

 ؟ کردي پيدايش ؟ شد چه:  پرسيد هيجانزده. شنيد می را پيمان صداي زحمت به که بود بلند قدر آن قلبش صداي

 آن از قبل. پستم سر رفتم می داشتم هم من. کار سر رفته. رساند می مالس. است خوب هم نيلوفر. خوبيم ؟ ما _

 .بگيرم تماس گفتم

 ؟ است چطور تالح. ببخشيد:  گفت زده تالخج

 ؟ چطوري تو. خوبيم دو هر که گفتم _

 .هستم خوب نظرم به ؟ من _

 ! شکر را خدا _

 به پيمان وقتی. نکند تکرار متين ي درباره را شالسو دوباره تا بود داشته نگه محکم هايش دندان پشت را زبانش

 ...رفتم لندن من يال:  گفت و شد جدي. نبود خبري پيش ي لحظه شوخی و خنده از آمد در حرف

 تلفن پشت و بيرمنگام در يعنی پس بود رفته لندن به او اگر.بود آرام ظاهرش ولی. ترف می سياهی داشت چشمانش
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  اش خانه در:  داد ادامه و کرد تاييد را حدسش پيمان. بود گرفته ايران در او که است گرفته را هايی جواب همان

   

 .است نشده پنهان متين... هم کارش محل در. بود داده تحويل را خانه)  ارديبهشت اوايل(  آوريل اواخر. نبود کسی

 ي درباره رفتنش مرخصی از قبل وقت چند که گفت نزديکش همکارهاي از رابرتسون ليزا.  داده استعفا واقعا

 .است کرده می جو و پرس آمريکا بيمارستان

 ! طور اين که : گفت. افتاد گريه به نه و برداشت خش صدايش نه پيش ي دفعه فالبرخ. رسيد می نظر به آرام الکام

 .اند رفته آمريکا به هم مادرش و پدر... است رفته سام پيش

 .گردم می شالدنب و کنم می جمع را حواسم من. نيست معلوم چيزي هنوز:  گفت او صداي اندوه درک با پيمان

 .باشد او از خبري يک بايد خرهالبا

 ...و گذاشتی وقت اينکه از. پيمان مرسی:  گفت و زد نااميد و محزون لبخند آيلين

 ! کن تقويت را ات فارسی زبان ايرانی تعارفهاي گرفتن ياد جاي به _

 .کرد نمی پيدا صحبت براي موضوعی چون.بزند حرفی هيچ توانست نمی واقع در. نبود گفتن براي حرفی هيچ ديگر

 مانده جا ايستگاه در که کرد وربا آيلين تلفن بوق صداي با و کردند خداحافظی هم با. بود مطلب اين متوجه نيز پيمان

 ...بود رفته قطار. است

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

 و خواهر دو پس از نتوانست اما بماند خودش اتاق در و خودش ي خانه در خواست می بود خودش اختيار به اگر

 کم کم نيز ملوک و کرد رفتن به اصرار همه از بيش که بود او. بود خبر با چيز همه ي نتيجه از آهو. آيد بر مادرش

 شکست واقعا بار اين. شود بابلسر عازم بعد روز چند شد مجبور. بفرستد آهو همراه را او حتما که افتاد صرافت به

 به او در عماد رفتن که آنچه نه و داشت جمشيد از شدن جدا زمان در که بود آنی نه داشت که حسی. بود خورده

 در کند وادارش توانست نمی کس هيچ و چيز هيچ. است گرفته قرار ءالخ در کرد می احساس بار اين. آورد وجود

 نمی ماال ولی. رفت می روي پياده براي ماال همراه بود خواب آهو که زمان آن ها صبح. بماند ساختمان داخل و خانه

 بداشتن قدم براي توانی پاهايش ديگر که رفت می راه قدر ان او و رميگشتب ماال. بردارد قدم او پاي به پا توانست
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 بيايد او اينکه اميد به رفت می راه و باشد داشته اختيار در را ذهنش تا رفت می راه. نکند فکر تا رفت می راه. نداشتند

 بهانه به و آيد می. شود یم پيدايش ديگر الحا که داد می دلداري خود به داشت برمی که قدمی هر. کند متوقفش و

 را هايش دست تا خواست می را او هاي دست. شود می هايش خودآزاري مانع قهوه يک خوردن مثل قشنگی ي

 می زندگی شور و حرارت را او چون اي زده يخ وجود و بود گرم هميشه که هايی دست. کند لمس را قلبش و بگيرد

 ديگر که کرد می باور بايد چطور. داد می ارمغان او به را دنيا يیزيبا که داشت را هايی چشم ديدن حسرت. بخشيد

 می راه و رفت می راه... نداشت امکان. نه ؟ بود رفته ها چشم آن صاحب واقعا. ببيند را ها چشم آن نبايد و تواند نمی

 آغوش و واندبخ را درونش که نبود نگاهی هيچ و بنشيند اش شانه روي که نبود دستی هيچ. رفت می راه و رفت

 برايش آغوش که نبود او اما. شد می تنگ اش گريه هق و هق از اش سينه و کرد می آماس گلويش. کند باز برايش

 دلش گريست می بيشتر قدر هر گويی. برود آسمان به و شود بخار چيز همه که بگريد قدر آن بگذارد و کند باز

 .آمد می در زانو به و شد می خسته خرهالبا. کرد می يرهذخ خود زندان در بيشتري هق و هق و شد می تر سنگين

 .بود ممکن حق ترين کوچک گرستن حق بود رفته دست از آنچه براي. نداشت ابايی کس هيچ از و چيز هيچ از ديگر

   

 اما. خاست نمی بر جا از و شد می خرد غصه اين بار زير آمد نمی دنيا به رهام و ماال کوچولوي دختر هديه اگر شايد

 براي خداوند که بود موجودي زيباترين و ترين کوچک هديه. بود کرده شالح شامل را لطفش باز خداوند گويی

 زيبايی که کرد مالاع اول همان از اش خرمايی موهاي و عسلی هاي چشم. هبود کرد خلق او چون هايی انسان نجات

 کوک صورت بر ايلين عروسکی ي چانه ديدن نمود هحيرتزد را بقيه آنچه اما. است برده ارث به مادرش طرف از را

 مشتاقانه نيز آيلين و بود رفته ترش بزرگ ي هالخ به ابتدا همان از ظاهرش چون نيز کودک انس. بود هديه سفيد و

 .بگيرد آغوش در را او که بود فرصتی هر مترصد

 در که بغضی با شمع هفت و بيست با تولدش کيک. بود روز آن تا تولدش روزالس ترين تلخ شهريور دورازدهم

 او از نيابت به حسين امير. کند فوت را ها شمع خود نتوانست بار اين اما.ماند منتظرش شد می جمع ذره ذره او گلوي

 هايش چشم در اشک اختيار بی شد باعث گذاشت دهانش در که کيکی کوچک ي قطعه. کرد را کار اين اغوشش در

 گرم صداي هيچ و نبود راه در اي بسته هيچ.  متين نه و بود سودابه نه الامس. نرود ينپاي گلويش از لقمه و شود جمه
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 قورت را کيکش هاي لقمه کسی يالخ جاي و ياد به توانست نمی. بود ننشسته انتظار به تبريک براي عشقی پر و

 با را شب اتاقش در. ببيند را کيک ي نخورده دست بشقاب کسی نگذاشت و داد اميرحسين خورد به را کيکش. دهد

 کاست نوار در متين قديمی و محبت پر و گرم صداي و خودش آرام هاي گريه با آزاردهنده نااميدي و تلخ سکوتی

 شنيدن و متين ديدن حسرت در را وجودش چنين اين بود شده مرتکب که اشتباهی عذاب دانست نمی. کرد تقسيم

 نتيجه فقط توانست می چطور ولی. کند می حريصش چنين اين که اوست از دوري درد يا کشد می آتش به صدايش

 وجود با را آنها توانست چطور ؟ نيامد سرش بر الب اين عماد و جمشيد براي چرا ؟ باشد صرف وجدان عذاب ي

 ؟ بگيرد آرام توانست نمی که بود بزرگ چقدر گناهش بار اين مگر ؟ کند فراموش راحتی به آمد پيش که اتفاقاتی

 آن دوباره وجودش روحش خواست می. کند حس خود روي را او نگاه گذارد می اتاقش در قدم وقتی استخو می

 بود کرده تجربه القب آنچه به شباهتی هيچ. باشد وجدان عذاب توانست نمی اين. بگيرد جان و ببيند را نگاهها

 به و نبيند را نگاهها آن ديگري کس هيچ کرد می خدا درگاه به دعا روز و شب که بود وجدانی عذاب چه. نداشت

 افتاد می رفت می بيرون متين با که دکتري ي درباره سودابه هاي نوشته ياد به که بار هر. نيفتد تصرفش الخي

 آتشی. گرفت می آتش وجودش

 .بود افروخته خودش را اش شعله که

 دوم و بيست فصل پايان

 از بايد. داشت می وا طپش به را هايش شقيقه که بودند کرده پا به سرش در اي همهمه صداها. کرد می درد سرش

 او کار شلوغی اين در رانندگی ولی. آورد می شخصی ماشين و داد می گوش آهو حرف به يا کرد می استفاده تاکسی

 دخترش و ماال به هايش چشم فشردن با کرد سعی. کند استفاده عمومی ي نقليه وسايط از بود داده ترجيح. نبود

 هم بعد. گرفت می ديگر عروسک يک هديه براي بايد. بود خوب اين بله. آمدند می تهران به هفته آخر که دبينديش

 هله يک هيچ داشت دقت مادرش که هايی خوراکی. خريد می خوراکی و رفت می فروشگاه به آمدنشان از قبل صبح

 تر بزرگ روز به روز.کند استفاده هم بیجان هاي خوراکی از توانست می الحا و داشت الس يک دخترک!  نباشد هوله

 ! الس يک کرد فکر. خنديد می سرمستانه او چون و کرده برآورده را آهو آرزوي هايش خنده. شد می تر شيرين و

 تغييرات شايد. رفتند می پيش و بودند حرکت در همه.  دغدغه بی و سريع. بود گذشته زمان اما. بود سخت باورش
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  يا برادر آمدن منتظر اشتياق با اش عمه دختر از بعد حسين امير. بود زمان گذر نماد و کالم بهترين هديه ظاهري

   

 برادر ديگر خودش. بودند داده ديگر ماه هفت براي را اش وعده بقيه و بهارش مامان که بود کوچولويی خواهر

 اسباب. کرد نمی اش سرزنده و شاد اش عمه دختر ي اندازه به چيز هيچ و رفت می مدرسه به که بود شده بزرگی

 موجودي نيز خودشان آورد می ياد به که گاه و گذاشت می کنار او به بخشيدن براي سخاوت با گاه را هايش بازي

 اين و بود شده آغاز شان خانواده در انتظار دوباره. گرداند برمی کمدش به دوباره را آنها داشت خواهند هديه مثل

 ديدن حسرت و رفتند می کلنجار سفيد موهاي با گذشته از تر شکسته مادرش و پدر. بود پسري دوم ي نوه براي بار

 و کرده شروع را دانشگاه آخر الس آهو. بود شده تبديل ممکن غير و نيافتنی دست ارزويی به بزرگشان دختر فرزند

 .بدهد ادامه را تشالحصيت خواست می. نکند حساب او ليسانس روي که کشيد می نشان و خط بنيامين براي الحا از

 وصلت اين سرگرفتن به رضايت او و برسد آرزويش به زودتر خواست می فقط. داد می رضايت شرطی هر به بنيامين

 هميشه مثل اهو اما. زد نخواهد آهو درس به اي لطمه هيچ شان نامزدي که خورد می آيه و قسم جور هزار. بدهد

 را تر کوچک دختر هست تر بزرگ دختر تا که نشنود را تکراري جواب آن ارهدوب بنيامين تا بود کرده بهانه را درس

 به اقوامشان ميان. بود شده تر بزرگ خواهر همان براي فرسا طاقت اي شکنجه به تبديل که چيزي. دهيم نمی شوهر

 عنوان به را او داشت دوست اي خانواده نه. شد می محسوب ندارد خانواده تشکيل حيتالص که دختري عنوان

 و مهربان عادهال فوق. بود خوب آيلين. دادند می فکري چنين ي اجازه جوانشان مردان به نه و بپذيرد عروسش

 زده هم به او با را شان نامزدي مردها بار دو که دختري. خويش و قوم يک عنوان به فقط اما.جذاب و داشتنی دوست

 اقوام و نبود خانه وقت هيچ. نداشت زندگی فرصت وا گذشته آن از!  نبود مشترک زندگی تشکيل يقال بودند

 می سراغش به ها شب بايد ببيند را او خواست می کس هر. کردند می شکايت او نديدن از هميشه نزديکش

 دائم حضور مذاهب و اديان دانشگاه هاي همايش و جلسات در. نداشت اقدام دست در و فوري کار باز اگر بتهال.آمد

 از طور همين. داشت همکاري کردند می کار مهاجرت مسئله روي که تحقيقاتی هاي گروه در و داشت الفع و

 افتخاري عضو عنوان به بود کرده تهيه اديب زنان ي درباره که اي هالمق ي ارائه از بعد به گذشته الس زمستان

 راه به دانشجويی علمی منانج زياد هايالتق با که هم گروه تخصصی ي مجله ي تهيه در. شد پذيرفته زنان پژوهشگاه
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 ديگر درگيري همه اين. کند فرار گذاشتند اش عهده بر احديان دکتر و دانشجويان که مسئوليتی از نتوانست افتاد

 او کردند کار همه اين عاقبت بودند معتقد که آنها فالبرخ. گذاشت نمی خواستند می مادرش و پدر آنچه براي جايی

 گفت می او به متين که داشت ياد به هنوز. کند می ناتوانش و سست نکردن کار بود قدمعت خودش اندازد می پا از را

 اين. بود شناخته را او خوب خيلی متين. بود متين با حق الکام. است نيامده او به خوشی و راحتی که است موجودي

 و بيايد کنار بود داده روي برايش گذشته الس بهار که اتفاقی با بتواند اينکه براي فکري و جسمی مشغوليت همه

 .شد می تر عميق روز به روز بلکه شد نمی خوب تنها نه بود نشسته دلش بر که زخمی گرچه. بود زمال بدهد ادامه

 فتال ي رشته خود دست به که بود نيم و الس يک. خورد می خط نيز متين از دوري الس سومين ديگر ماه پنج چهار

 ها انسان از يک هر که بود پذيرفته ديگر الحا. زد گره را رشته اين شکلی هيچ به شد نمی ديگر. بود کرده پاره را

 گمشده ي نيمه آن بتوانند که ندارند را شانس اين ها ادم ي همه اما. رسند نمی تکامل به آن با جز که دارند اي نيمه

 از بلکه اش نيمه نيافتن ادمها اين مثل هن آورد می در پا از را او مدت اين در آنچه. ببرند پيش را زندگی و بيابند را

 خبر چه و کيست دست دنيا فهميد نمی مردم ي بقيه مثل نيز او کاش اي بود کرده آرزو بارها. بود آن دادن دست

 حسرت و پشيمانی گرفت می جان ذهنش در متين اينکه محض به اما.گذشت نمی سخت قدر اين زندگی تا است

  چشم و کرد می پاک را مسئله صورت بايد چرا. بود او طرف از کوتاهی. آورد می در الاشغ به را وجودش سراسر

   

 دانشگاه در که را چيزي پوزخند با که وقتی. افتاد پيششان شب چند گفتگوي ياد به دوبره ؟ بست می را بينايش هاي

 ؟ بود شکلی چه:  پرسيد ترديد و ناراحتی با وآهو کرد تعريف آهو براي بود ديده

 ؟ نامزدش ؟ کسی چه _

 .آره _

 .ساده. است عماد خود مثل ظاهرش. بود قشنگ _

 .نکن تعريف او از خنده با طوري اين _

 ؟ چرا:  پرسيد و نگريست بود کرده اخم که او به

 .است عماد نامزد او _
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 ؟ خوب _

 ؟ نشدي ناراحت ديدنشان از الاص تو ببينم _

 تاسف دختر آن الح به کنم می اعتراف بتهال.  هرگز نه ؟ است کرده پيدا را ديگري کس رفته عماد اينکه خاطر به _

 در اما!  باشد نداشته را تربيتش قصد مودبانه عماد دارد که اي ساده و پاک ذهن خاطر به کنم می آرزو و خورم می

 ها آدم ؟ دانی می را چيزي يک. نيستم ناراحت سوزنی سر که داند می خودش خدا خودمان قرار خوردن هم به مورد

 را مقابلشان طرف مختلف هاي موقعيت در بايد کنند انتخاب مشترکشان زندگی براي را نفر يک خواهند می وقتی

 پزوهش مردن اما. بودم ديده خانوادگی زرورق در را او هميشه و بودم نامزد عماد با من ماه سه.نيم و ماه دو. بينند

 چشم و دهد می تغيير را اش زندگی اش سياسی ي آينده خاطر به که آدمی. ببينم هم را سکه روي آن شد باعث

 فکر وقت هيچ ولی. دارم و ام داشته يتالفع هم خودم من. بخواهم من حداقل که نبود آدمی بندد می چيز همه روي

 نداختا بيرون اش زندگی از هم را من وقتی چطور!  کنم می تعجب. کنم معامله را ام زندگی کارم مقابل در نکردم

 او بشود خبردار کسی مبادا که بود اين از عماد ترس تمام! آورد دست به مجلس به ورود براي را زمال راي نتوانست

 راحت خيلی را من همين براي. است گذرانده سر از را پژوهش مثل اي مسئله يا دارد سياسی ي سابقه که گرفته زنی

 موفق باز ولی. نشد متوجه هم کسی که بود او با شانس ظاهرا.يشعمو و پدر ي توصيه به. گذاشت کنار اش زندگی از

 بفهمند همه تا است کافی باشد کرده برخورد من مثل نفر ده با فقط اگر. خودش خاطر به بلکه. من خاطر به نه. نشد

 مشت يک فقط دارد همه براي سعادت آرزوي که بلندش افکار طور همين و اش ساده ظاهرا ي چهره آن پشت که

 بتهال. کند نمی فکر ديگري کس به خودش جز و بيند می مردم براي سعادت خواب عماد. است خوابيده حرف

 دست از که بودند شده متوجه هم ديگران الاحتما. دارد را تالمشک همين هميشه طلب جاه آدم. ندارد هم تقصيري

 .ندداد طور آن انتخابات در را جوابش که آيد نمی بر کاري او الامث و او

 ؟ کنی می قبول را شرط اين نکنی ديگري کار دانشگاه در تدريس جز که بخواهد شوهرت اگر!  آيلين _

 .شود وارد من زندگی در تواند نمی ديگر مردي هيچ:  گفت بعد و کرد مکثی آيلين

 !؟ کردي مهر را قلبت نکند ؟ چرا _

 يک و اشتباه دو. آره:  گفت. نگريست پنجره به و گذشت تخت کنار در متين خندان ي چهره تصوير روي از نگاهش
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 .بکند ممکن غير چيزي داشتن به اصرار نبايد کند مطمئن را آدم تا است کافی وحشتناک خطاي

 ...متين اگر حتی... حتی _

   

 همان را شانس که است کسی عاقل آدم. دارند شانس بار يک فقط ها وقت بعضی ها آدم:  گفت و زد تلخی لبخند

 ...بخشيدمش... نقاپيدم من... بقاپد هوا در اول ي دفعه

 است شده چه فهميدي که وقتی همان از. است بوده اشتباه چقدر کارت که فهميدي خرهالبا هم تو.  است بالج _

 تا داشتم شک که کردي دفاع بار هر متين فرستادن پس و کردي که کاري از آنچنان تو اما. بودم شنيدنش منتظر

 !؟ است نخورده جايی به سرت!  اي کرده چه نیبدا عمرت آخر

 هم هنوز طرفی از. ندارد اي فايده هيچ ديگر اما. خورده طاق به سرم که هاست مدت:  گفت و زد پوزخندي آيلين

 نگاه اشتباه يک چشم به بودم کرده که کاري به من زمان آن. نداشتم تقصيی بينم می کنم می فکر زمان آن به که

 تصور قابل نيلوفر. پيمان. تو براي. دارد وجود من از تر دلبسته سودي مثل يکی که کردم می فکر اين به. کردم نمی

 چنين انجام نيز زمان آن کنيد می فکر شما آنچه فالبرخ ولی. کردم کاري طوري همين من کنيد می الخي. نيست

 که داد ها وعده برايم و نشست کنارم در عماد وقتی کردي فکر موقع هيچ. نبود راحت تصميمی چنين گرفتن و کاري

 صداي من آمد می در عماد دهان از که اي کلمه هر ؟ بود درگير کجا در م ذهن آيد می پايم به پا و کشد نمی عقب

 .داد می را جوابش و کرد می اش مسخره پوزخندي با که شنيدم می را متين

 ...داشتی دوستش حد اين تا اگر ؟ کردي را کار آن چرا پس _

 شايد يا نداشت متين به را الحا ي قهالع نصف شايد زمان آن که دانست می خوب خودش اما بود نگفته آهو به

 الحا اما. ندارد هوايی بی از درکی هيچ که شده تکراري برايش کشيدن نفس قدر آن که کسی مثل. کرد نمی درکش

 متين. ديگر کس ن بود او حق ديگر متين. بخشدب کسی به را متين دليلی هيچ به و شکلی هيچ به خواست نمی ديگر

 باعث اتوبوس توقف. بود درونش در. کشيد می نفس و کرد می زندگی او با. بود او پيش روحا اما بود او از دور جسما

 می سرما به که را پاييزي هواي و شد پياده. ببيند خودشان ي خانه نزديک ايستگاه در را خود و کند باز چشم شد

 .ديد را متين.... افتاد اش زندگی بزرگ اتفاق آن که بود روزهايی چنين در. کشيد سينه به گراييد
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 بود داده وعده خود به که سويی کور از قلبش و نشست لبش بر لبخندي بود گرفته بعد الس براي که تصميمی فکر از

 بيرمنگام دانشگاه طرف از. دبو کرده صحبت تحصيلش ادامه ي درباره ميلر پروفسور با پيش وقت چند. شد روشن

 می هماهنگ نيز خودشان دانشگاه با داشت. داد می ارائه را مدارکش و رفت می مصاحبه براي بايد فقط. نبود مشکلی

 پيش به اميد که آمد می جواب نيز البا هاي رده از بايد. بود داده همکاري قول احديان دکتر. بگيرد مرخصی که کرد

 برگردد انگليس به اش دانشگاهی گزينش کارهاي براي که زمانی تابستان که بود نگفته کسی هب. بود زياد امور رفتن

 درباره که را کس هر و باشد رفته توانست می متين که را جايی هر. کند شروع اول از را چيز همه دوباره خواهد می

 ي نتيجه به و کرده را کارها ينا حدي تا هم پيمان گرچه. کرد می پيدا بايد باشد کرده صحبت او با رفتنش ي

 حدسی ظاهرا. نداشت تميمی ي خانواده از نشانی کسی ايران داخل در نه و کشور داخل در نه. بود نرسيده مطلوب

 ...ببيند را متين توانست می ديگر بار يک اگر فقط. بود امده در آب از درست بودند زده مهاجرت ي درباره که

 پنهان او از را صورتش آهو شد متوجه که بدهد را جوابش برگشت. کرد مالس آهو گذاشت آخر ي پله روي قدم تا

 ؟ شده چيزي آهو:  پرسيد نگرانی با. ديد را آهو بينی و ها چشم سرخی او اما. کرد

 ؟ بشود بايد چيزي. نه:  گفت زورکی لبخند با آهو

 .بردارد دست فرار براي التق از کرد وادارش و رفت پيش

 .است آمده چشمانت سر الب اين که دهش چيزي يک _

   

 .افتاد راه ها پله سوي به تلفن سيار گوشی دادن نشان با و کشيد بيرون خواهرش دستان ميان از را خود باز آهو

 .باشد تلفن منتظر مامان شايد. بگذارم جايش سر را گوشی بروم _

 چيزها اين از روزها اين. شد خشمگين باز و است فتادها اتفاقی چه که فهميد آيلين جمله همان با اما. شد دور نظر از

 می فشارش تحت بنيامين. بودند سرخ هايش چشم زد می حرف بنيامين با که بار هر تقريبا آهو. ديد می زياد

 اما بود ماجرا همان. افتاد جمشيد و خودش ياد به وقتی لرزيد وجودش. بکند توانست نمی کاري هيچ او و گذاشت

 کار به مشغول گذشته تابستان از. بود زندگی مرد بنيامين. داشت فرق آسمان تا زمين از جمشيد با يامينبن بار اين

 آقا. بودند شده امر اين مانع که بودند ملوک بيشتر و آقاجون... اما. داشت را خانواده تشکيل شرايط الکام. بود شده
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 دوباره پسرش ي درباره و گرفته تماس بنيامين پدر که یوقت از خصوص به. بود آمده کنار مسئله اين با حدي تا جون

 که است شده وقتش ديد می الحا ولی. نمود می سرسختی داشت که بود ملوک بيشتر. بود کرده صحبت آقاجون با

 ؟ بخورند را او چوب که داشتند گناهی چه نفر دو آن. بکند ترش کوچک خواهر براي کاري

. 

 .رفت سراغش به ديد تنها و عهالمط شغولم اتاقش در را آقاجون وقتی شب

 ؟ داريد وقت دقيقه چند آقاجون_

 .تو بيا. مادر آره _

 .شد وارد چاي فنجان دو با مادرش بزند حرفی اينکه از قبل اما. کند می گوش داد داد نشان و بست را کتاب آقاجون

 . بنشينی کامپيوتر پاي بايد امشب باز کردم فکر ؟ اينجايی تو ا _

 ؟ بروم الفع من بزنيد حرف آقاجون با خواهيد می شما اگر:  گفت چاي سينی به نگاهی با ينآيل

 ياد تو از هم آهو. شود می پيدايت غذاخوردن براي فقط که تو. اينجا بيايم گفتم هستم تنها ديدم ؟ حرفی چه _

 ؟ است زده سرش به چرا باز دانم نمی. نيامد هم غذاخوردن براي الاص که امشب. است گرفته

 .بدانم را دليلش من کنم می فکر:  گفت ناراحتی با آيلين

 ؟ کنيد نمی کمکش چرا. شود می اذيت دارد آهو. کنم صحبت شما با خواستم همين براي:  داد ادامه و کرد مکثی

 ؟ کنيم می اذيتش داريم ما!  مادر وا _

 ؟ کنيد می فتالمخ بنيامين با چرا _

 .گرفت جبهه امیار به اما فاصلهالب ملوک

 .کند صبر گفتيم ؟ کرديم فتالمخ کی ما _

 ؟ چه براي _

 .کرد نگاهش ناراحتی با ملوک

 .بيايی پايين شيطان خر از تو شايد اينکه براي ؟ چه براي _

 .باشند سختی در طور اين بنيامين و آهو دارد گناه ؟ است نشده تمام من موضوع مگر _
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 روشن تو تکليف اول بايد. گفتند کوچکی يک گفتند بزرگی يک خرهالبا ؟ کنيم هچ ما گويی می مادر:  گفت آقاجون

 .شود

 .کنم می را ام زندگی دارم من ؟ آقاجون است چطور من تکليف مگر _

 ؟ کی تا:  گفت ملوک

  

  

 .بکنم عمر که وقت هر تا _

 ...رفت البا سنت که ديگر الس چند.  فهمی نمی.  جوانی _

 ديگر. ام گرفته را تصميمم که بگويم شما به ام آمده هم الحا. هستم حفظ الکام را ها حرف ينا ي همه من مامان _

 .کنم نمی ازدواج

 ؟ چه ديگر:  گفت خشمگين ملوک

 قاطع قدر اين نبايد مادر:  گفت که بود آقاجون. بود دوخته چشم او به ودال غضب که کرد نگاه را مادرش فقط آيلين

 ...شود می پيدا بهتري بخت شاءاهلل ان. بزنی حرف

 در را عماد و جمشيد مثل مردهايی خواهم نمی ديگر که مانم می حرفم روي و هستم قاطع الکام بار اين. آقاجون نه _

 قبول شما خاطر به اما دارم تصميمی چنين گفتم شما به آمد پيش جمشيد ماجراي که پيش ي دفعه... ببينم ام زندگی

 من خاطر به پس. کنم نمی ازدواج من. کنم نمی تکرار را اين ديگر اما. ديديد که هم را شعاقبت و بيايد عماد کردم

 که کنم می احساس و نشسته الس چهار. بنشيند آهو پاي کی تا هم بنيامين نيست معلوم. نکنيد خراب را آهو زندگی

 را ديگر يک هم چقدر هر اه آدم. است امده سرم يیالب چنين چون کنم می درکش من. شود می تمام دارد صبرش

 در دختر دو دختر يک جاي به وقت آن. گذارند می پا زير را چيز همه شود تمام صبرشان وقتی باشند داشته دوست

 تحت بنيامين ي خانواده طرف از آهو. نکنند ازدواج ديگر عمرشان آخر تا خورند می قسم که بود خواهد تان خانه

 .رفت اش زندگی و خانه سر کردو ازدواج من از زودتر ماال. ندارد جايی ديگر نماند منتظر و کردن صبر. است فشار

 ...نکند؟ را کار اين آهو چرا. ندارد کم چيزي هيچ خدا لطف به اش زندگی و دارد هم دختر يک نالا
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 . خوريم می داريم هم هنوز را ماال براي عجله همان چوب:  گفت و پريد حرفش وسط ملوک

 و ماند می منتظر الحا تا بايد هم ماال. بدهم تغيير را وضعيت اين ندارم الخي و مجردم هنوز من ؟ مامان چطوري _

 مامان.  آقاجون ؟ ندارد ارزشی ماال يالحا زندگی يعنی ؟ کی تا ؟ من خاطر به فقط ؟ کند صبر کرد می وادار را رهام

 چقدر گوييم می داريم که رسومی اين داند می خودش خدا اما. هستم رسوم پايبند شما مثل هم من که دانيد می! 

 من زندگی وضعيت به ربطی الاص اين و ايم داده نجات را ماال خوشبختی اينجا تا. گيرند می را پا و دست جلوي

 ازدواج بين دهان جمشيد با ؟ شد می ايجاد من زندگی در تغييري چه کردند نمی ازدواج رهام و ماال اگر. ندارد

 می خواهرم و من ي شکنجه باعث کارتان اين با شما. نکنيد رفتار طور اين کنم می خواهش... عماد با يا بود کرده

 ...؟ کنم می "بودن زيادي" احساس که بگويم چطوري. است شده آهو خوشبختی مانع وجودم. شويد

 ؟ چه یيعن "بودن زيادي" ؟ مادر ميزنی تو که چيست ها حرف اين:  گفت مشالک در متیالم با آقاجون

 و آهو خاطر به پيش ي دفعه من. کنيد می من با داريد شما که کاري همان يعنی:  گفت و انداخت زير به سر آيلين

 شما خاطر به حتی توانم نمی. ندارم را توانش ديگر بار اين اما کنم ازدواج عماد با کردم قبول نفر دو شما خاطر به بعد

 ي درباره کنم می خواهش. نه ديگر. بپذيرم بيايد خانه اين به تواند می که را کسی هر و بکنم کاري چنين نفر سه

 دوست را همديگر بنيامين و آهو دانيد می خوب هم خودتان. نياوريد آهو اسر ر من يالب. نکنيد سرسختی آهو

 هم من از وآه شويد می باعث حتی. باشيد داشته آهو از را هرچيزي انتظار بايد بشود پشيمان بنيامين اگر. دارند

 .بشود متنفر

 .دارد دوستت چقدر آهو که دانی می هم خودت. نگو طور اين _

  

  

 تغيير باعث وقتی معلوم کجا از ولی. دارد فرق بقيه با قلبم در او محبت. دارم دوست را آهو هم من. دانم می.  بله _

 .گيريد می تصميم نفر سه زندگی روي دداري شما ؟ است نهالعاق. باشد داشته دوستم هم باز بشوم اش زندگی مسير

 طوري اين قسم خدا به. کنند شروع را خودشان زندگی ماال مثل هم بنيامين و آهو بدهيد رضايت. کنم می خواهش

 می پيدا ادامه الحا از بهتر خيلی چيز همه بروم انگليس به تحصيل ي ادامه براي من اگر. است تر راحت هم من براي
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 .است افتاده هايی اتفاق چه که کنند یم فراموش همه. کند

 می مگر. خوانی می درس اي مکاتبه صورت به و روي می گزينش براي فقط گفتی که تو اما:  گفت پريشان ملوک

 ؟ بمانی آنجا بروي خواهی

 ؟ ماند می برايم هم ديگري ي چاره برود پيش طور اين اگر _

 .بود ديگري چيز قرارمان و بوديم گرفته ديگري تصميم القب باره اين در ما:  گفت جون آقا

 ...شما اگر ولی. هستم پايبند آن به هم هنوز _

 بکند تصميمش از بازگشت به وادار را او کرد می سعی باز داشت که ملوک فالبرخ و کشيد بلندي نفس جون آقا

 را آهو گريان ايه چشم ديدن طاقت. بشود تمام چيز همه ديگر بار اين کرد دعا آيلين. گشت مشغول ذهنش

 ي اندازه به عشق ؟ کند می فکر خود براي انسانی هر که است چيزي آن فقط داشتن دوست و عشق مگر. نداشت

 : گفت بود کرده آرزو او که را آنچه جون اقا بعد کمی. رنگ هزار و شکل هزار. است متنوع ها آدم تعداد

 .کنيم فکر بدهيد مهلت کمی. نکنيد عجله _

 .کند راضی را مادرش بتواند جون آقا که نمود می خدا خدا و کرد می دعا دل در کرد ترک ار اتاق وقتی

 هديه. نمودند تحمل قابل او براي را انتظار و نگرانی و آمدند شان پدري منزل به هديه دخترش و ماال هفته آخر

 هميشه او آغوش در که آورد می در ار اهو داد کار اين يا و آمد می کنار او با خوبی به تولدش دوران چون هم هنوز

 .بود شده صدا و سر پر و شلوغ خانه پيوستند آنها به اش خانواده و اميراشکان وقتی هم شب آن. افتد می گريه به

 را دليلش که زد می حدس و کنند می بحث و صحبت موضوعی ي درباره اشکان امير با پدرش که بود متوجه آيلين

 گرچه. بدهد راي دو آن نفع به اميراشکان که کرد دعا. بداند هم را بزرگش پسر نظر خواست می پدرشان. بداند

 مشغول دائم و بود درهم روز چند اين در آنها دوي هر ي قيافه. دانست نمی هم را مادرش و پدر قطعی نظر هنوز

 شد مجبور مستاصل و نتيجه بی و کند منصرف تصميمش از را بزرگش دختر که کرد سعی ديگر بار يک ملوک. فکر

 خاطر به که يادداشت به هنوز طرفی از. نمايد لجوج حرفش تکرار با را آيلين نبايد که کند قبول را شوهرش حرف

 نمی ديگر. بود ترسيده چشمش حدي تا بار اين. بود آورده بزرگش دختر سر يیالب چه عماد خواستگاري ماجراي

 تصنعی زده يخ و سرد عروسکی مثل آيلين که زمانی آن. کند رارتک را گذشته الس تابستان ماه سه وقايع خواست
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 ماال و شد طی شالدنب به هم تابستان ماه سه. بود متورم و سرخ هايش چشم مدت تمام ناگهان بعد و کرد می رفتار

 می عمل طور آن ديگر بار اين نه. برد شکايت مادرش به الشم در خواهرش وضعيت خاطر به نگران و هراسان

 .آورد خود به داد می شير او به و گرفته بغل را هديه که را آيلين اميرحسين صداي. ندکرد

 .کنم تعريف برايتان چيزي يک خواهم می کن بغل را من آيلين عمه _

 .کند می حسودي باز پسرک که زد حدس فاصلهالب هديه به نگاهش و چشمان تالح از و کرد نگاهش لبخندي با

 .خورد می را شيرش هم هديه طوري اين. کنم می گوش من. پسرم بگو _

 .رفت هم در نارضايتی با پسرک هاي اخم

  

  

 .بزنم حرف و بنشينم شما بغل توي بايد من اما _

 تواند نمی وقت آن. دارد گناه هديه. پسرم خودم بغل بيا: گفت کند کنترل را اش خنده داشت سعی که يالح در بهار

 .بخورد ا شيرش راحت

 .کرد قهر خشم با اميرحسين

 .بزنم حرف خواهم نمی الاص _

 آهو عمه بغل دارد دوست اميرحسين الاص ؟ اميرحسين چرا:  گفت آهو که شود دور جمع از و کرده بغ خواست

 ؟ نه. بيايد

 .نه:  گفت هديه به اي خصمانه نگاه با لجوجانه اميرحسين

 .کنم می بغل را هديه من شد طور اين که الحا. بخواهد دلت هم خيلی!  سوخته پدر اي _

 ؟ بروم آيلين عمه بغل من کنی می بغل را هديه شما ؟ عمه گويی می راست _

 .کرد دراز آيلين سوي به را هايش دست ماال و افتادند خنده به ها زن

 .نده حرص اين از بيشتر را من اميرحسين. دهم می شير هديه به من _

 بدون. رفت ايلين بغل در اش پيروزي خاطر به يالخوشح و رضايت با حسينامير و داد ماال دست به را هديه آيلين
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 به بچه اين. برسد داد به خدا:  گفت آهو. انداخت خنده به را بقيه بيشتر همين. کند تعريف چيزي و بزند حرفی اينکه

 !؟ کرد خواهد کار چه را خودش خواهر و برادر. کند می حسودي اش عمه دختر

 قالاخ اين. بودي طور اين هم خودت تو. باشد توجه مرکز خودش دارد دوست و است بچه خوب:  گفت آيلين

 .است رفته تو به اميرحسين

 ؟ بودم حسود و تخس طوري اين کی من!  مادر وا _

 . نزند دست آنها به کسی که انداختی می راه به قشقرقی چه هايت عروسک سر که باشد رفته يادت تو است ممکن _

 .است مياد من اما

 ...ناز قدر آن من!  بود بده بچه.  که نبودم من _

 .شد اضطراب دچار اختيار بی آيلين. رفت پدرش اتاق به و برخاست آهو. ماند تمام نيمه آقاجون نداي با آهو مالک

 از اما .گذشت ها ساعت ايلين نظر به برود بيرون اتاق از آهو تا. بيفتد اتفاقی يک است قرار خرهالبا کرد می احساس

 لبانش روي که لبخندي. گرفت پيش در را ها پله راه شرمگين و برافروخته صورتی با آهو که ديد چشم ي گوشه

 ؟ خندي می چرا ؟ است من به حواست آيلين:  بپرسد بهار شد باعث نشست

 که طور همان رفت اتاقش به که زمانی ها مهمان رفتن از بعد شب. کرد بهار به معطوف را حواسش قلبی شادي با

 ؟ است خوب تالح آهو:  پرسيد دزديد می او از مدام را نگاهش که يالح در. رفت سروقتش آهو داشت انتظار

 آهو:  گفت نگرفت آهو از جوابی چون. کند نمی شيطنت و است آرام آهو که ديد می ها مدت از بعد بار اولين براي

 ؟

 .بيايند توانند می بگويم بنيامين به خواست آقاجون:  گفت و آمد زبان به آهو بار اين

 .کرد می شيطنت داشت که بود او بار اين

 ؟ بيايند کجا. بيايند _

 .ما خانه _
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 ؟ چه براي ؟ جدي _

 اينکه براي:  گفت آهو و افتاد خنده به آيلين. است عصبی داد می نشان که انداخت او به حرص با همراه نگاهی آهو

 ! بخوانند فاتحه من قبر سر

 ! تو از دور. نکند خدا _

 گويم می باز هم يکی آن. تو جان از دور نه تو از دور. شوم می ديوانه خودم بدهم تو ياد را کلمه تا دو اين تا من _

 "! مربوطيت" نه "ربط".دار نگه يادت

 ."جان از دور" روي خصوص به. کرد می زياد ها گيري غلط اين از هم او. کرد سودابه يادآوردن به از تلخی ي خنده

 که داشت لهجه کلمات از بعضی اداي در هنوز گرچه. بود گرفته ياد را فارسی هاي کلمه ي همه تقريبا مدت اين در

 .است ضايع واقعا گفت می آهو

 !؟ آيند می اينجا چه براي بگويی خواهی می الحا خوب:  گفت

 .خواهم نمی من : گفت آرامی به عصبی لحن همان با دوباره بعد و کرد مکثی آهو

 ؟ خواهی نمی را چيزي چه:  پرسيد متعجب

 ؟ باشی جدي کمی شود می خدا به را تو آيلين _

 .هستم جدي الکام من _

 .بيايند بايد چه براي بنيامين ي خانواده که بفهمی خودت توانی می حتما پس _

 .یباش الخوشح خيلی بايد که تو ؟ کجاست مشکل. فهمم می کنم می اعتراف خوب _

 ...باشم توانم نمی. نيستم نه _

 .بشود خراب تو زندگی من خاطر به خواهم نمی. آيلين ترم کوچک تو از من:  داد ادامه و ايستاد مقابلش

 ؟ دارد من زندگی به ربطی چه تو ازدواج ؟ چيست منظورت _

 .نشدي راحت ماال ازدواج هاي کنايه و نيش دست از هنوز تو _

 هنوز بتهال. ندارد اهميتی هيچ من براي دانی می که تو ؟ زنی می را حرف اين چرا تو:  گفت و زد لبخندي محبت با

 .گويند می چه نيست مهم برايم اما. شويم می دقيق همديگر زندگی د حد اين تا چرا ها ايرانی ما که تعجبم در هم



 

 
454 

 کاري که کردم می سعی شما خاطر به فقط. نبود مهم برايم هم اول از. باشد انجا در زندگی ها الس خاطر به شايد

 .ندارد اهميتی برايم ديگر الحا... دانی می ولی. بکنند ناراحت خاطرش به ا ر شما شود باعث نکنم

 ؟ چه خودت تو اما _

 .دارد تعلق خودم به فقط من زندگی. نکنند حسابی هيچ من روي ديگر که ام گفته هم مامان و آقاجون به ؟ من _

 ! اي جسورانه ي جمله چه:  گفت و کرد گرد ار هايش چشم آهو

 زندگی به فقط و باشی جسور قدر آن هم تو خواهم می:  گفت. گذاشت آهو دستان روي را دستش و خنديد آيلين

 .کنی ناراحتش نبايد. است خوبی پسر بنيامين. باشی داشته توجه خودت

 می نشان شما به را خودش طور اين هم او که هستم خوب من شايد ؟ است خوبی پسر بنيامين دانی می کجا از _

 .دهد

 را تو خواهد می افتاد که هايی اتفاق و من وجود با هنوز بنيامين که قدر همين من نظر به اما. نيست شکی آن در _

 .است خوبی پسر باشد داشته

  

  

 .ندارد ربطی تو به هستند احمق مردم اينکه!  آيلين _

 بنيامين ي خانواده. زنم می حرف تو زندگی و تو ي درباره من اما. گفتم را اين هم تو به و دانم می را اين هم خودم _

 ؟ نه. کرد حساب بايد هم را

 را ام خانواده و من با زندگی لياقت نخواهد خواهرم جسارت خاطر به را من که مردي ام گفته تو به هم اول همان از _

 ! ندارد

 .نکن خراب ديگري کس خاطر به وقت هيچ را ات زندگی ولی.  حرفت خاطر به مرسی _

 ! دارد میالع فداکار آيلين دهان از حرف اين شنيدن _

 .شود می الخوشح خيلی بشنود را خبر بنيامبن وقتی مطمئنم... کن فراموش را من: گفت زهرخندي با آيلين

 .برگشت آهو عصبی تالح باز
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 ؟ است درستی کار واقعا.  دانم نمی _

 .آهو نکن شک:  گفت ميناناط با آيلين

 .بشود عوض تو نظر کنيم صبر ديگر کمی اگر شايد _

 عمرم آخر تا که آوردم متين سر يیالب من ؟ افتاد اتفاقی چه کردي فراموش. شود نمی عوض طوري هيچ من نظر _

 .کنم می خوشبختی ارزوي برايت. کنم تکرار را چنينی اين اشتباهی خواهم نمی ديگر. بخشيد نخواهم خودم بر را آن

 .خير به شب. بده بنيامين به را خبر اين راحت الخي با و برو هم الحا

 ! بيرون برو يعنی اين _

 .بفهمی را کلماتم معنی توانی می که است خوب _

 .بود کرده پر را آيلين هاي چشم اشک آهو سر پشت در شدن بسته از قبل حتی

 سوم و بيست فصل پايان

. 

 بر شب تا داد انجام را امور بيشتر خودش. ماال عروسی مثل. بود کوچک و خودمانی بنيامين و آهو نامزدي مراسم

 وجود با. کرد می احساس خانه در را متين يالخ جاي اما. بود عجيب. کند غلبه آورد می فشار گلويش بر که بغضی

 مادرشان و جون آقا اما داشتند نزمستا آخر تا را عروسی مراسم برگزاري براي آمادگی بنيامين ي خانواده اينکه

 که مردي مدت اين در داشتند آرزو گويی. انداختند عقب بعد الس تابستان تا را مراسم مذبوحانه و واهی اميدي روي

 دلخوشی اين به. کند تجرد از انصراف به راضی را آيلين و شود پيدا بود داده چارمينگ پرنس لقب آن به متين زمانی

 ي گمشده ي نيمه مرد آن و بگيرد حقيقت رنگ چيزي چنين شد می کاش اي بود کرده آرزو و زده لبخندي دو آن

 که نبود درست وجودش منطقی و آرام هميشه ي تکه آن حرف آيا الس دو تقريبا گذشت با. باشد متين وجودش

 ترين بزرگ و کرده اشتباه اگر حتی. کند باور را چيزي چنين توانست نمی.  نه ؟ است کرده فراموش را او متين

 متينی کرد نمی باور. کند قبول را چيزي چنين خواست نمی و توانست نمی الاص باشد شده مرتکب هم را مالع خطاي

 وارد را ديگري زن بتواند -دنيا آخر تا-دارد دوستش بود کرده تکرار مصرانه و ارزومندانه دل ته از طور آن که

 شود شريک زنی هيچ با ديگر را متين خواست نمی که انجا از اما است هیخودخوا نهايت دانست می. کند اش زندگی
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 کس نگذار. نده قرار متين قلب در را زنی هيچ محبت خدايا ":نمود می دعا نهايت در کرد می فکر او به که بار هر

  نگذار سختی همه اين از بعد. ام کرده اعتراف آن به که الحا اما. کردم اشتباه من خدايا. شود عاشقش ديگري

  

  

 هاي چشم مراقب خودت تو خدايا. باشم سودي مثل خواهم نمی من خداوندا. بگذرانم را عمرم ي بقيه دل به حسرت

 "... باش متين

 .باشد اميدوار توانست می او. نبود گناه که اميد اما. زد می پوزخند خود به خواند می را دعا آن دوباره که شب آن

 .بيايند ايران به عيد براي داشتند تصميم نيلوفر و پيمان. کرد دريافت انگليس از خوشی ايخبره دوباره پاييز آخر

 .شناختند نمی پا از سر نيلوفر بارداري آزمايش جواب بودن مثبت شوق از دو هر که يالح در

 کارت که روزي همان. انداخت ساعتش به نگاهی و گرفت تاکسی دانشگاه در جلوي. کرد می عجله بايد هم روز آن

 ي دبيرخانه از کرد روانه انگلستان به ديگرش دوستان هاي کارت با همراه را نيلوفر و پيمان کريسمس هاي الپست

 .بود شده دعوت سمينار در شرکت براي او از و شده پذيرفته اش هالمق. گرفتند تماس او با ها استان از يکی سمينار

 در احديان دکتر با را مشکل. نه يا است درست رفتنش آيا که بود دل ود امتحانات با سمينار زمانی قیالت خاطر به

 به را خودش نتوانست وي که صورتی در پذيرفت احديان دکتر بود همراهش خداوند که انجا از و گذاشت ميان

 در اماده و شده کپی ها واحد ي همه تالسوا. برسد ها بچه امتحان به احديان دکتر خود برساند اوليه امتحانات

 جاده وضعيت خاطر به کمی ملوک. کند اقدام لزوم صورت در خود او تا ماند می امانت به احديان دکتر دفتر کشوي

 از رضايت با هم آقاجون. برود همراهش بود مشتاق نداشت امتحان اگر گفت می حسرت با مدام آهو و بود نگران ها

 داد می دلگرمی همسرش به بپردازد استراحت و تفريح به یکم سمينار ي بهانه به است شده راضی او خرهالبا اينکه

 داده سوغات سفارش برسد راه از بود قرار که خواهري و خودش براي اميرحسين. بود خواهد مرتب چيز همه که

 به و بود آورده پايين را ساکش ملوک. داشت خوبی الح باشد دور کارها از خواست می اينکه از ها مدت از بعد. بود

 .شد دير ؟ پس ماندي کجا:  گفت و بداشت را چادرش ديد را او اينکه محض

 ؟ کجاست آهو. کشيد طول کمی جلسه مامان ببخشيد _
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 .است پيشش هم بنيامين. ستالبا _

 .الترمين تا او همراهی براي آماده. آمدند پايين بنيامين شالدنب به و آهو. کرد صدا را آهو و ايستاد ها پله پاي

 ؟ آييد یم کجا شما _

 ! اجل حضرت ي بدرقه:  گفت آهو

 پيدا را اينجا به آمدن حق روز چند از بعد خرهالبا هم بنيامين. برس هايت درس به برو تو. عزيزم نيست احتياجی _

 .بچسبد نامزدش ديدن هم او به بگذار. است کرده

 .آييم می همراهتان. هستم اينجا که است وقت خيلی من. خانم آيلين نه _

 !... بی بی. مرسی. ندارم حرفی داريد دوست اگر اشدب _

 در وقتی. پيوستند بود منتظرشان ماشين و حياط در که آقاجون به نهالعجو ملوک تذکر با و کرد خداحافظی بی بی با

 برايش دستی پدرش. خواند می کرسیال آيه و جنبيد می هنوز مادرش هاي لب نشست خودش جاي در و اتوبوس

 احساس بداند را دليلش اينکه بدون اي لحظه براي. فرستاد برايش و زد اي بوسه دستش کف بر هوا و داد تکان

 تصور هر مانع تا گرفت را فکرش جلوي محکم و شد آشفته دلشوره خود از دلشوره علت از بيشتر. نمود دلشوره

 که ريختند فرو هم سر پشت چنان آن اسفناک اتفاقات بود کرده دلشوره احساس که باري آخرين. بشود وحشتناکی

 در را انگشتانش و گذاشت هم روي را هايش چشم. کرد حرکت اتوبوس. شد می هراس باعث هم آوردنش ياد به

 .دار نگه خودت کران بی لطف پناه در هميشه مثل را کس همه و چيز همه!  پروردگارا:  کرد زمزمه. نمود بالق هم

  

  

 .گذاشت کنار صدقه مقداري و کرد کيفش در دست فاصلهالب گفتند می مواقعی چنين در مادرش و پدر که طور همان

 را روز هاي فيلم از يکی راننده شاگرد گرفت قرار جاده در اتوبوس که قدر همين. بود قلب قوت براي راهی هم اين

 .کند تماشا را فيلم کرد یسع بود کننده نگران افکار از فرار براي اي بهانه الدنب آيلين که آنجا از و گذاشت ويدئو در

 روي قديم برف از اي يهال هنوز کنار و گوشه در. داد می اش گرفته دل از خبر اش ابري هواي و بود سرد بسيار شهر

 آنجا به سمينار از قبل روز يک که انجا از. بماند هتل در اتاقش در وقت تمام توانست نمی همه اين با. بود زمين
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 توانست می بنابراين. بود دوم روز او سخنرانی نوبت. ببيند هم را آنجا تا زد شهر آن هدانشگا به سري بود رسيده

 می فکر که طور آن اما. بگذارد دانشجويانش از يکی مليحه هاي يادداشت ي عهالمط روي هم را خود وقت از کمی

 کمکش بتواند که حدي تا و گرفت تماس مليحه با. داشت الاشک رفع به نياز. نبود شدنی تمام کار شب يک با کرد

 .کند تمام برايش را کار آينده روز چند طی تا بدهد او به مهلتی خواست و نمود اش راهنمايی کند

 بدهد تريبون پشت سخنران به را حواسش خواست و نشست جايش در وقتی اش سخنرانی پايان از بعد دوم روز

 حيران ديد مقابلش در آنچه از و سربرگرداند. شد کرد صدايش آرامی به سرش پشت رديف در که کسی متوجه

 ؟ است چطور تانالح. خانم مالس:  گفت آرام اي خنده با جريانی. ماند باز دهانش

 ؟ هستيد شما ؟ کنم نمی اشتباه جريانی آقاي. مالس:  گفت ناباور

 .نداشتيد اينجا در را من ديدار انتظار الاص هم شما ظاهرا. هستم خودم بله _

 .دقيقا _

 ؟ هستيد امروز ي جلسه آخر تا _

 .بله _

 .بينم می استراحت ساعت در را شما پس _

 .کنم می خواهش. بله _

 در و اينجا در را جريانی الس سه از بعد کرد نمی باور آيلين. نشست و رفت ديگر سمت در جايش سر جريانی آقاي

 روزهايی آن ياد به. بود شده عوض چقدر. است شهر اين اهل باشد گفته او آمد نمی خاطرش به الاص. ببيند شهر اين

 شده دردسر باعث چقدر. نشست لبش بر لبخندي اختيار بی و افتاد بود ديده وضعيت آن در و بيرمنگام در را او که

 که بود گفته سودابه به مودبانه تقريبا که بود کرده سرزنشش و زده نق جانش به قدر آن او خاطر به سودابه. بود

 .نفهمد بعدي هاي سخنرانی از چيز هيچ شد باعث گذشته روزهاي و سودابه فکر. شود خفه ستا بهتر

 که ببيند توانست می دقت کمی با. آمد سراغش دوباره جريانی که بود زمان آن و شد تعطيل ناهار خاطر به ها برنامه

 زنش. شد می زنده او در ميتصمي حس بعد ساعت چند تا حتما. است معذب کمی امر ابتداي در گذشته مثل هنوز

 ؟ جريانی آقاي است چطور همسرتان الح:  پرسيد! ؟ بود وابسته قدر آن هم هنوز! ؟ کرد می چه
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 اينجا شما که بينم می خواب دارم کنم می فکر هنوز کنيد می باور. متشکرم. است خوب:  گفت و زد لبخندي جريانی

 ! هستيد

 .هستيد شهر اين اهل شما انستمد نمی. جريانی آقاي طور همين هم من _

 به سمينار اين در دوستانم از يکی طريق از. بگويم را اين شما به زمان آن که بود نيامده پيش موردي الاحتما بله _

 استاد ساجدي خانم اين که کردم نمی را فکرش الاص ديدم را شما اسم وقتی. ام کرده شرکت مهمان مستمع عنوان

 ؟ نبوديد دانشجو اشم. باشيد شما دانشگاه

  

  

 به شدم آشنا دوستانتان و شما با که يالس همان مارس. بودم شده تحصيلال فارغ تازه ديدم را شما که زمان آن _

 .مشغولم دانشگاه در که است الس سه. برگشتم ايران

 آن از که بار ره. شدم شما براي زيادي زحمت باعث انگلستان به سفرم در من. کنم می موفقيت آرزوي برايتان _

 از من دردسر خاطر به شب دو شما. آمديد خاطرم به هم شما حتما افتادم سفر آن ياد يا آمده ميان به حرفی سفر

 .گذشتيد خوابتان

 ؟ نشديد ديگري مشکل دچار که هم از جدايی از بعد. شدند جبران ها خوابی کم. نبود مهمی ي مسئله _

 براي يا هستيد شهر اين در سمينار اين خاطر به شما. متشکرم واقعا. بود درست کارها ي بقيه. نه:  گفت و خنديد او

 ؟ ايد آمده هم اقومتان ديدن

 .شود اضافه آن به هم شهر ديدن شايد... است سمينار فقط. نه _

 .باشيم ميزبانتان که بدهيد همسرم و من به را اجازه اين اميدوارم. است يالع _

 .شوم ینم شما زحمت باعث. مرسی _

 .ام کرده صحبت خيلی او براي شما از. کنم معرفی شما به را همسرم دارم دوست.  ساجدي خانم کنم می خواهش _

 .شد نمی خوبی آن به شما کمک بدون سفر آن هاي سوغاتی که داند می

 .بودند راضی من ي سليقه از که مالخوشح _
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 .باشيم نخدمتتا در شام خواهم می ؟ نداريد برنامه جايی امشب _

 ...مرسی. نه _

 .کنم می خواهش _

 و خواهش و شد آشنا او با شوهرش همراه تلفن طريق از نيز جريانی همسر ظهر از بعد تا. نينجاميد جايی به تعارفش

 برايش را اش خانه آدرس جريانی و پذيرفت. ندانست جايز را تعارف اين از بيش. نمود تکرار را شوهرش دعوت

 کوه اند گفته قديم از:  گفت ملوک. کرد تعريف مادرش و آهو براي را ماجرا تلفن پشت از فتنر از قل شب. نوشت

 .رسد می آدم به آدم رسد نمی کوه به

 الس صد داشت چيزي قرضی اگر الحا:  گفت و پريد مادرش صحبت وسط آهو که بود آيفون روي تلفن هميشه مثل

 .باشی نرفته هم کیال سفر که بدهد نشانت را شهر شام جاي به بگو!  شد نمی پيدايش گشتی می شالدنب که هم سياه

 ي برنامه دارد دوست جريانی رسد می نظر به که طور اين. بيفتند عقب شان زندگی از من خاطر به خواهم نمی _

 .گفت نخواهد "نه" بخواهم چيزي چنين اگر مطمئنم. کند جبران را بيرمنگام

 .باشی ابگرحس کمی نيست بد من خواهر خوب _

 .آيلين ام بچه نه آيد می بر تو ي عهده از آن:  گفت ملوک _

 ! هستم اخه باز بگذارم شما دهان در و کنم عسل در آرنجم ته تا را دستم من _

 .هستم جريانی آقاي ي خانه در امشب من پس. باشد. نکنيد دعوا:  وگفت خنديد آيلين

 جواب تلفت اگر. نه يا میالس و صحيح ببينم تا گيرم می تماس. ايطیشر هر در. باشد روشن تلفنت بگذار:  گفت آهو

 ! اند بريده مهمانی ي بهانه به را دخترش سر که فرستم می آقاجون براي تسليتی آگهی ندهد

 .افتد می شور به دلم ؟ زنی می بد نفوس چرا!  مادر وا:  گفت ملوک

 .شود می دير ديگر. کنم قطع را تماس بايد. هستم خودم مراقب من. مادر نباش نگران _

  

  

 .باش خودت مواظب. دخترم خدا امان در _
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 منزل ي روانه نمود تهيه که زيبايی گل دسته با و کرد عوض را هايش لباس مانده باقی فرصت در شد قطع که تماس

 می بغل نوبت به نوبت را شان هالس يک پسر. نمود شالاستقب دستپاچگی و قیالاخ خوش با جريانی زن. شد جريانی

 او ي صميمانه رفتار با اللي استرس و اضطراب کم کم که بود شام از بعد. پرداختند می پذيرايی به و گرفتند

 و بود زبانی و سر خوش آدم شوهرش فالبرخ. بنشينند هم با گفتگو به الخي راحتی با تا يافت المج و فرونشست

 را همسرش از دوري طاقت که داد حق جريانی به که بود زمان آن تازه. گشود شوهرش از تر راحت را دوستی باب

 .باشد نداشته

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

 شهر دادن نشان و معرفی در خواست اجازه که بود اللي خود اين. شد بود کرده پيشنهاد آهو که چيزي همان درست

 هم آيلين بنابراين. شد می مدرسه به رفتن به مجبور صبح شيفت بود جغرافيا دبير که اللي ودخ. باشد همراهش او به

 شهر در گردش براي و برود شالدنب هتل در اللي ها ظهر از بعد شد قرر. برسد سمينارش ي برنامه به توانست می

 غريب و دستپاچه و جريانی الح کمک. رسيد دستش به اينجا در بود انداخته دجله در که نيکی ترتيب اين به. بروند

 .گشتند اش تنهايی آشناي و دوست شهر اين در همسرش و جريانی و بود شده بيرمنگام در

 همه و چيز همه از. بودند روز به موضوعات و بالج ها هالمق. داشت را اميدش که بود چيزي همان سمينار هاي برنامه

 بوده لحظه آن مختص فقط حرکتش اول ي لحظه منحوس ي ورهدلش آن که کرد می شکر را خدا و بود راضی کس

 در نشستن ساعت چند. نبود نگرانی جاي نيز اينجا. بود خوب همه الح و خودش جاي سر چيز همه تهران در. است

 کار ها مدت از بعد که بود چيزي همان هوا سوزدار سرماي رغم علی شهر در گردش بعد و دلپذير هاي صحبت پاي

 و جريانی از طريقی به بازگشت از قبل بايد. گشت برمی تهران به بايد ديگر روز دو. داشت احتياج آن به نیالطو

 روز گردش براي را قرار آخرين و کرد دعوت هتلش به شام براي را ها آن منظور اين به. نمود می تشکر همسرش

 .کردند تعيين بعد

 ساعت. بگويد او به داشت نياز آن به کارش که را انچه ات گرفت تماس مليحه با و برگشت اتاقش به شام از بعد

 .گرفت می شدت شهر هاي قسمت بعضی در برف بارش که يالح در. رفت رختخوابش به که بود دوازده

 به خيابان به رو پنجره از که روشنايی و خواب چراغ نور زير لحظه يک در و کرد باز چشم دنيا لرزيدن بد حس از
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 جايش در صاف و پريد سرش از خواب. رود می طرف آن و طرف اين به که ديد را اتاق وسط ترلوس تابيد می داخل

 عقلش واقعا يا بود غريزه دانست نمی. ريخت فرو اش سينه در قلبش. لرزيد می داشت زمين. نبود خواب. نشست

 صداي. بگيرد پناه محما و دستشويی سرويس چارچوب در و بپرد پايين تخت روي از هراسان کرد وادارش که بود

 فکر لحظه يک براي. بدهد تشخيص راهرو در را ها دويدن صداي توانست می و رسيد می گوش به بيرون از فرياد

 "...بريزد فرو اگر. است سرم يالبا ديگر ي طبقه سه. هستم دوم ي طبقه در ":  کرد

 ...برس فرياد به خدايا:  گفت فقط وحشتزده. شد خشک دهانش آب

 هايش چنگ. داشت ادامه همچنان لرزه زمين و آمد می کش داشت ها لحظه. نداشت گرفتن سکون قصد يیگو زمين

 را دلشوره آن که بميرد خواست می الاحتما. بود پيوسته واقعيت به باز اش دلشوره. گرفت محکم چارچوب روي را

 .بود کرده حس حرکت ي لحظه

  

  

 ...متين... بميرم اگر _

 در کمی ناباور. شد متوقف آن لرزش که رسيد زمين گوش به حقی نفس صداي خرهالبا گويی هلحظ همين در درست

 سرعتی با ترس از قلبش. آمد بيرون چارچوب از داشت نخواهد ادامه ديگر اينکه از اطمينان از بعد و ماند جايش

 رنگ همه ها بچه و زنها دهامر. دويد راهرو سوي به و کشيد تن به را کاپشنش و انداخت دست. زد می باورنکردنی

 مسافرها که خورد می چشم به اشيايی آنجا و اينجا زمين روي. شدند می سرازير پايين به ها پله از هراسان و پريده

 می آشفته و خواب لباس با همه. بودند گريخته و کرده رها خدا امان به جان ترس از و ببرند خود همراه خواستند می

 هيچ برايش که بود يايیالب جزو لرزه زمين ولی. بيابند خود براي محکمی پناهگاه و بيندازند جايی به دست خواستند

 ولی دويد سرپناه زير يا بلندي به شد می بود برق و رعد و باران يا سيل اگر شايد. کرد پيدا شد نمی امنی ي نقطه

 بود آن در مدارکش که را اش دوشی فکي عجله با و برگشت اتاقش به اختيار بی مردم ي بقيه مثل... لرزه زمين

 .دويد بيرون و برداشت اش روسري و مانتو با همراه

 او. بود برگشته هتل داخل به مطلب اين اثبات براي خودش و است زلزله ضد هتل که بود داده اطمينان هتل صاحب
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 از ساعت سه. نيامد مانشچش به خواب ديگر اما. برگشت اتاقش به هتل مسافران از برخی چون اميد همان با نيز

 که بود پدرش. زد زنگ همراهش تلفن که بود هشت ساعت. نبود لرزه پس از خبري هيچ ديگر و بود گذشته زلزله

 .بود گرفته تماس تلويزيون هشت ساعت اخبار شيدن از بعد نگرانی با

 ؟ کجايی ؟ است خوب تالح مادر _

 .هتلم در نالا. خوبم من. آقاجون بله _

 ؟ گويد می چه اخبار ؟ است افتاده فاقیات چه _

 .افتاد اتفاق صبح نيم و چهار ساعت که دانم می را اين فقط. جون آقا ندارم خبر اخبار از _

 ؟ ترسيدي خيلی حتما _

 .است خوب مالح الحا اما. بودم ترسيده پريدم خواب از چون _

 .شود تمام تا کشيده طول هم زيادي مدت اينکه مثل _

 .است زلزله ضد هتل. اقاجون است درست چيز همه. نباشيد نگران. گذشت اام. بله _

 ؟ نه.  است شده تمام سمينار. تهران برگردي زودتر است بهتر. شکر را خدا _

 .جون آقا بکنم توانم می چه ببينم بايد بله _

 ؟ بيايد تالدنب پسرها از يکی يا خودم خواهی می. نيا بيرون هتل از ممکن حد تا _

 .دهم می را ترتيبش خودم. نيست احتياجی. آقاجون نه _

 .باش مواظب خيلی. است نگران مادرت _

 .چشم _

 زلزله که داد خرابيهايی از خبر و گرفت تماس اللي بعد ساعت دو يکی. کرد روشن را تلويزيون و کرد قطع را تماس

 و کرده ريزش جاده در کوه. بود گشته سانيک خاک با يکی و شده ويران کوه پاي در روستا سه. بود آورده بار به

 در که داشت وجود الاحتم اين. گرفت می آنها از را کاري هر امکان باريد می که شديدي برف. بود بسته را مسير

 به امداد نيروهاي. بود نشده مشخص دقيقا لحظه آن تا ها زخمی و ها کشته تعداد. باشند شده گرفتار مسافرانی جاده

  با که کردند می پيدا نياز بيشتري نيروهاي به آسيب وسعت اين با مطمئنا اما. بودند گرديده اعزام يدهد آسيب مناطق
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 تا داخلی نيروهاي از ثانوي عالاط ا اينکه جز نبود اي چاره. گرفت می انجام سختی به نيز امر اين ها جاده بودن بسته

 و بيايد بند زبانش چيزها اين شنيدن با که قدر آن نه اما .بودند کرده اش شوکه خبرها. کنند استفاده ممکن حد

 بايد کجا دانيد می. بيايد بر کاري هم من دست از شايد. ام ديده دوره من:  گفت اللي به. بگيرد را دهانش جلوي

 ؟ شوم اعزام محل به تا کنم مراجعه

 ؟ پرستاري ي دوره _

 .گري امداد. نه _

 ؟ کنيد کمک و نيدبما اينجا خواهيد می مطمئنيد _

 .کنم کمک بايد و هستم ايران در _

 ؟ رويد نمی تهران پس _

 .دارند نياز کمک به اينجا گذشته آن از. رفت شود می چطور است بسته جاده شما قول به که شرايط اين در _

 .گيرم می تماس شما با.  بدهيد مهلت من به دقيقه ده:  گقت بعد و کرد مکثی اللي

 بيرمنگام در که زمان آن. کرد می کمک بايد نداشت ترديد مورد اين در. کردند خداحافظی هم از عدب دقيقه ده تا

 می عقب بود تندرست و مالس که يالح در مملکتش داخل در الحا. بود ننشسته پا از بود بريده جا همه از دستش

 اللي بعد ربع يک. کرد می را کار اين يدبا اما بود نخواهند راضی چندان بشنوند مادرش و پدر اگر دانست می ؟ کشيد

 .گرفت تماس

 بتوانيد شايد برسانيد او به را خودتان بتوانيد اگر. کردم صحبت او با. است اعزامی هاي گروه جزو خواهرم _

 ؟ نشديد پشيمان. برويد همراهشان

 ؟ بروم بايد کجا _

 .شوند می نگران تان خانواده و هستيد نمهما اينجا شما. نرويد است بهتر گويد می جريانی ساجدي خانم _

 .بدهيد آدرس لطفا. داد خواهم خبر آنها به من _
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 خواهيد پيشش شما که گويم می و گيرم می تماس او با. است اعرابی زهرا خواهرم: کرد اضافه و گفت را آدرس اللي

 .رفت

 .مرسی _

 .نگذاريد خبر بی مرا لطفا _

 .حتما _

 برايش را آن تا سپرد هتل متصدي به را چمدانش و کرد جمع را وسايلش دقت با اما جلهع با اللي با صحبت از بعد

 در که نارضايتی اندکی با ساجدي آقاي. داد توضيح را ماجرا و گرفت تماس پدرش با دوباره هتل بیال در. بفرستد

 ؟ برگردي تهران نبود بهتر تو براي ؟ مادر نيست خطرناک:  گفت بود محسوس لحنش

 داد من الامث و من به ديشب خداوند که متیالس جبران به. بود خواهم خودم مراقب من. کنم می خواهش جون اآق_

 .دارند نياز ما به آنها. بدهم انجام اند شده گرفتار حادثه اين در که کسانی براي کاري بايد

 .شناسی می را خواهرت و مادر که تو _

 آمدن تا. باشم راحت توانم نمی نکنم را کار اين اگر. بکنيد راضی را نهاآ. کنم می خواهش. شناسم می هم را شما _

 .کرد خواهم کمکشان من متخصص نيروي

  

  

 .بشود لرزه زمين دوباره است ممکن _

 معنی و هدف بايد آدم زندگی گوييد نمی خودتان مگر جون آقا. ام رفته خطر الاستقب به خودم ميل با بار اين پس _

 ؟ بميرم ديگر نفر يک به کردن کمک سر خانه در مردن جاي به نيست بهتر ؟ باشد داشته

 ! نيست بهتر الاص باشی داشته راهی به چشم وقتی. نه:  گفت شوخی به بعد و کرد مکثی آقاجون

 .آقاجون کنم می خواهش _

 بچه چه آدم هاينک. نيست آدم دلخوشی و سربلندي موجب بچه داشتن صرفا:  گفت بعد. کرد فکر اي لحظه پدرش

 به را قتالاخ و منش اما بودي دور ما از ها الس اينکه با. است شرط باشد کرده تربيتش چطور و باشد داشته اي
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 نمی. مادر دارم چشمی نور تا چهار من. باش خودت مراقب خيلی!  گذارم می خودم کردن تريت ي نحوه حساب

 .بياورد خودش سر يیالب آنها از يکی خواهم

 .شد پياده بود داده اللي که آدرسی در و گرفت تاکسی عجله با. باشد خودش مراقب داد قول و کرد تشکر يلبخند با

 اللي از. نديد هويتش و اسم پرسيدن به نيازي که بود اللي شبيه قدر آن. يافت خود منتظر مرکز راهروي در را زهرا

 چون نيز او و کرد معرفی او به را خودش. دنمو می تر دلنشين را گندمگونش صورت مشکی چادر. بود تر بزرگ

 .گرفت تحويل گرمی به را وي خواهرش

 می هستيم اعزامی دوم گروه که ما همراه بپذيرند را شما اگر. کنيم صحبت او با و برويم خليلی آقاي پيش بايد _

 .آييد

 .بخشيد می انتظام را گروه کار و ترف می راه عجله با که بود ورزيده مردي خليلی آقاي. داد تکان سر تفهيم نشان به

 ؟ ايد ديده دوره:  پرسيد و کرد او به گذرايی نگاه خليلی آقاي. نمود معرفی هم به را آنها زهرا

 .بله _

 ؟ کجا _

 .انگلستان. بيرمنگام _

 .داد شنشان و آورد در مدرک عنوان به را کارتش خاطر رضايت با. بود نکرده باور شايد. کرد نگاهش ترديد با مرد

 ليست وارد نامش ديده دوره امدادگر عنوان به و انداخت راه را کارش کارت همان. شد راضی بار اين خليلی آقاي

 .باشد همراهش تا گرديد صادر نامش به ديگري شناسايی کارت و شد اعزامی گروه

 چهارم و بيست فصل پايان

. 

 هم به هايش دندان هم هنوز اما بود پوشيده کاپشنش زير بود داده زهرا که را ژاکتی. سوزاند می را پوست هوا سوز

 سوز در چندانی تاثير او نظر به ولی. بود داده نشان رخی گاه ابرها پشت از خرهالبا روز چند از بعد آفتاب. خورد می

 کفش از را برف و گل تا زد زمين به چادر جلوي جا همان را پاهايش و انداخت چادر در را خودش. نداشت هوا

 ؟ بودي مانده کجا. بکنی مريض را خودت عاقبت ترسم می:  وگفت خنديد او به نگاهی با زهرا. کند پاک هايش
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 ؟ است چطور دستت وضع. گرفتم باند برايت رفتم:  گفت و داد تکان بود آورده که را باندهايی

 درد دستت. است شده آرام ردشد اما. سوزد می. نيست بد نالا:  گفت و انداخت اش زده تاول دست به نگاهی زهرا

 .نکند

  

  

 باور. ديگر است همين شاقه الاعم با کار:  گفت بود همراهش نيز مادرش که دختري پاي باند بستن حين در نوشين

 نمی چاي به لب ماموريت شدن تمام تا شود می تو دست سوختن خوردن چاي ليوان يک عاقبت دانستيم می اگر کن

 .زديم

 .کند نمی اذيت چندان ديگر الحا که گفتم. شده که اريستک. ندارد عيبی _

 ديدن با. بدهد حس آنها به دوباره گرما تا گرفت چراغ روي را هايش دست و گذاشت ميز روي را باند آيلين

 .کنم گمشان ترسم می. هستند من دست هايت امانتی:  گفت زهرا ي سوخته دست هاي انگشتر

 .ندارم هم حواس. هستند بزرگ ديگرم انگشتهاي براي.باشد انگشتانت در بگذار. نکند درد دستت. شود نمی گم _

 .کنم گورشان و گم است ممکن

 .باشد _

 .آورد داخل سر مومنی آقاي و شد باز دوباره چادر در. رفت بود چسب کردن پيدا يالتق در که نوشين به کمک براي

 .بيايد کمک براي نفر يک _

 .روم می من. کن کمک اتابک خانم به تو:  گفت و افتاد راه او شود بلند خواست زهرا تا

 که چادري سمت به بلندي هاي قم با و زده بغلش زير را هايش دست. شد عازم شالدنب به نيز او و رفت مومنی

 صداي با داشت کسی. کرد توقف رسيد گوشش به که صدايی از راه وسط درست اما. دويد می تقريبا بود مقصدش

 می سرک چادرها به که را مردي و کرد بلند سر. خواند می را تهران از اعزامی پرستاران از يکی موسوي نجمه بلند

 تبديل برهوت و خشک بيابانی به لحظه يک در دهانش و زد خشکش. نگريست گرفت می را نجمه سراغ و کشيد

 قدم. باشد اينجا او نبود ممکن. بود یهميشگ توهمات آن از يکی حتما. کند باور توانست نمی ديد می که را آنچه. شد
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 ي چهره با نگاهش و سربرگرداند نيز او آن يک. رفت می او الدنب داشت بداند خودش اينکه بدون سستش هاي

 هاي نفس صداي فقط. کشيد زنجير به را دنيا تمام مطلق سکوتی کرد فکر. بازايستاد حرکت از دنيا. نمود قیالت آيلين

 می بيرون اش سينه از داشت قلبش. شکست می را سکوت اين که بود خودش قلب مانند طبل ضربان و گوشخراش

 تا را کاپشنش ي يقه و پيچيده گردنش دور بزرگی الش. کرد می نگاهش و ايستاده سوتر آن مقابلش متين.. افتاد

 تا سياهی بافتنی هالک. تر تيره ريش ته با صورتش و رسيد می نظر به هميشه از بلندتر قامتش. بود کشيده البا گلو

 نيز بيداري در که هايی خواب دسته آن از. ديد می خواب حتما. بود خودش صورت. بود پوشانده را اش پيشانی يالبا

 سنگينی. زد چنگ اش سينه ي قفسه روي را جانش بی انگشتان قلبش افتادن بيرون ترس از. آيد می آدم سراغ به

 از. نمود برانداز را او متين نگاه. کند حس اش سينه روي توانست می لحظه آن در عظمتش تمام با را سنگ تخته آن

 و ها خواب. شد ظاهر نامعلوم اي نقطه از ناگهان و داد باد به نجمه را توهمش... دستانش به بعد و قامتش به صورتش

 را الخي حتی. داد نیتکا خود به شد می گم نظر از داشت که اي لحظه درست. رفت می نجمه همراه داشت تشالخيا

 در برسد آنها به اينکه از قبل درست اما. دويد شالدنب به. بود دلخوش نيز الخي همين به. داد می دست از نبايد هم

 متين. ايستاد کابين جلوي مبهوت و مات. شد بسته شد می استفاده صحرايی جراحی اتاق عنوان به آن از که کابينی

 در... آشفتگی همان در. آنجاست متين که کرد می درک را اين فقط. بود افتاده رکا از مغزش. بود رفته آن داخل

 .... هستی ناکجاي همان

 آن در به و ايستاده کابين مقابل الح آن به چقدر دانست نمی. فهميد می را زمان گذر نه و گرد می حس را سرما نه

 .ديد خود مقابل ار زهرا و سربرگرداند زحمت به. داد تکانش دستی که بود زده زل

  

  

 ؟ تو کجايی پس ؟ ساجدي خانم _

 .کرد نگاهش مبهوت و گيج

 .تنهاست دست اسدي دکتر. فرستادم کمک براي را تو من بابا ؟ است خوب تالح _

 .باشم اينجا بايد من اما:  گفت محتضري چون. برگرداند زهرا به کابين در از را نگاهش
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 .بدو. اند آورده زخمی. است منتظرت چادر در اسدي دکتر ؟ چرا اينجا _

 ...اما _

 .کند حرکت کرد وادارش و گرفت را بازويش زهرا

 انجام توانم نمی کاري هيچ دست يک با هم من و است بند اتابک خانم دست. رسی می بعدا ديگر کارهاي به _

 .بدهم

 ...باشم اينجا بايد من _

 ؟ کنی چه بايستی اينجا تو وقت آن. ميرد می دارد نفر يک _

 می او از زهرا وقت آن. بود کرده گم آنجا در را متين او. بکوبد مشت زهرا صورت و سر بر خواست می دلش

 دست و گشته شالدنب چقدر ؟ است امده سرش يیالب چه مدت اين در فهميد می ؟ برود ديگري کس سراغ خواست

 را متينش تا بپيمايد خواست می را کيلومتر هزاران ؟ ندک پيدايش شايد تا برود انگلستان به کشيده نقشه درازتر پا از

 ...وقت آن. بيابد

 کنی می فس فس چرا:  گفت بلندي صداي با خشمگين اسدي دکتر. بود اسدي دکتر پيش چادر در آمد خود به وقتی

 .جلو بيا ؟

 گرد عقب خواست می. برگشت بود هوشيار نيمه شکافته نيمه سري با اسدي دکتر دست زير که مردي به نگاهش

 را او فرياد صداي اما. کرد کمکش و ايستاد. آيد بر خشمش و اسدي دکتر پس از نتوانست اما برود متين الدنب و کند

 .دار نگه را سرش ؟ کجاست حواست ؟ عاشقی مگر خانم:  گفت او که قدر آن.آورد در مدام

 به. کرد فکر کابين ي بسته در به سکوت در ولی کند فرار وبيمارش او از و است عاشق بزند فرياد او مثل خواست می

 ...متين به ؟ گفت می بايد چه او

 و نکرد توجهی اما. بشود پا کله که بود نمانده چيزي. دويد بيرون چادر از شد تمام بيمارش با او کار اينکه محض به

 رنگش. گرفت شدت قلبش ضربان رهدوبا. ايستاد. شد توقفش ترمز کابين باز نيمه در. کرد تند قدم کابين سوي به

 تجهيزاتش با اتاق. نبود آنجا در کس هيچ. گشود را باز نيمه در لرزان دستانی با و افتاد راه. بود پريده شدت به

 چادرها همه به. کرد نگاه اطرافش به. دويد بيرون اشفته و پريشان. آمد بند نفسش. بود گرفته جشن را تنهايی
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 وجه هيچ به. نبود انصاف. شد می تر بزرگ و بيشتر لحظه به لحظه بغضش. خواند را اسمش لب زير و کشيد سرک

 .برود آسمان به و شود دود باشد گفته میالک اينکه بدون توانست نمی متين. کند گم را متين طور اين که نبود انصاف

 و کرد رها اش پنجه ميان از را چادر آخرين ي پرده. کند فراموشش و بگذرد کنارش از راحتی به توانست نمی متين

 اش پيشانی. گذاشت سر پشت سستش هاي قدم با را چادر... آشنايی هيچ. نبود کس هيچ. گرداند را اش آواره نگاه

 شکاف بغضش. کند مقابله بود آمده سرش بر آنچه با توانست نمی اين از بيش. بود داغ. داد فشار دستش دو ميان را

 نمی. نرسد کسی گوش به اش گريه هق و هق تا فشرد می دهانش بر دست. گشود ونبير به راه ناگهان و برداشت

  گند اسدي دکتر باز:  گفت و شد بالق آيلين ي شانه دور دستانش ي حلقه که بود آمده آنجا به کی زهرا دانست

  

  

 نيست بد. برويم بيا. نکن ناراحت را خودت. کردي می دير نبايد. بود خودت تقصير. ندارد عيبی ؟ بود شده دماغ

 .نخوابيدي هم ديشب. کنی استراحت کمی

 که چادري به او همراه بکند اعتراض اينکه بدون لرزان. باشد کرده گم دوباره راحتی اين به را متين کرد نمی باور

 که قدر همين. کشيد پتويی رويش بر و داد او به را خود خواب ي کيسه زهرا. رفت بود افراد استراحت مخصوص

 .داد نمی امانش اشک. لرزيد دوباره هايش شانه و کشيد سرش بر را پتو بياورد آب ليوانی برايش تا رفت زهرا

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

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

 آمده شمانشچ سر يیالب چه که بزند حدس توانست می هايش پلک تالح از و بود سنگين سرش کرد باز که چشم

 روياي با را آن ي لحظه هر و بود گذاشته هم روي چشم ساعت چهار. "! وحشتناک" گفت می متين که چيزي. است

 شالخي به ؟ بود خواب واقعا. کرد فکر بود افتاده اتفاق ظهر از قبل آنچه به. نشست جايش در. بود گذرانده متين

 آن چرا بود متين اگر. بود آمريکا در او ؟ کرد می چه اينجا متين بود واقعيت اگر ؟ بود اينجا متين که بود رسيده

 آن توانست می و بود گرفته خو نگاهش به. بود تاريکی نهايت در روشنی چراغ متين نگاه ؟ کرد نگاهش غربيه طور

 توجه ونبد او کنار از گاه هيچ متين ؟ بود رفته چرا بود متين اگر. بدهد تشخيص ديگر نگاه هزاران ميان از را
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 دوري از بعد خصوص به. آورد می سکوت طاقت کمتر متين ؟ بود نگفته میالک چرا بود متين اگر. بود نگذشته

 ؟ برود نجمه با و شود رد وي به اعتنا بدون راحتی اين به توانست می متين آيا. بود نديده را او بود الس سه. نیالطو

 او از که خوابی هزاران مثل. بود آمده در رويا رنگ به ديدارش سرتح. داد می بازي را او ذهنش. بود توهم همه. نه

 حضور کنارش در دنيوي بدالک در که بود متين کاش اي. داشت واقعيت کاش اي اما... بود ديده ها الس اين در

 کيسه از و کشيد بلندي نفس شد تار که نگاهش. کرد می زنده جودش در را بغض و فشرد می را قلبش غصه. داشت

 می صبر روز آن تا بايد فقط. کند پيدا را متين تا کرد می بود زمال که کاري هر بعد الس. آمد بيرون زهرا خواب ي

 می نگاهش از خستگی. آورد الداخ به سر زهرا و رفت کنار آرامی به چادر در. نمود می دعا خدا درگاه به و کرد

 .کنم بيدارت آمدم می داشتم ؟ شدي ربيدا. مالس:  گفت و زد لبخندي آيلين ديدن با. باريد

 .شد طور آن که ببخشيد _

 نگه غذا برايت موسوي خانم. است فيل حضرت کار او با کردن سر. است همين قشالاخ اسدي دکتر. ندارد عيبی _

 درد سرم. بزنم چرتی يک هم من تا بخور برو. شود گرم تا گذاشتم چادر داخل پزي خوراک چراغ روي. بود داشته

 .کند می

 .مرسی _

 چدر وارد وقتی. زد قدم چادر به رسيدن تا افسردگی با. بود شده صاف آسمان اما. بود سرد هم هنوز بيرون هواي

 براي هم اتابک نوشين الاحتما. نبود چادر در کسی. نکند آشکار را درونش درد ظاهرش کرد سعی هميشه مثل شد

 سرکشی قصد به و نمود مراب را هايش لباس. کرد رها تمام مهني اش گرسنگی وجود با را غذايش. بود رفته کمک

 تازه هاي زخمی که زد حدس اطراف هواي و الح از. رفت نبود مرکز به اعزامشان به نيازي که سرپايی هاي مرض به

 .شد مشغول بقيه کمک به وقت فوت بدون. اند رسيده ديگر روستاهاي از

  

  

 يک الدنب خستگی رفع براي خواست می و بود شده اردوگاه وارد روستا ويجستج گروه با همراهی از تازه آيلين

 موبوري مرد و کرد سرخم کمی. شد نوجوانی پسر هاي گريه و فرياد متوجه چادر باز در ميان از که برود چاي ليوان
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 .کند آرام را وا فارسی به شکسته پا و دست کرد می سعی و بود گرفت را بازويش. ديد پسر با کشاکش و التق در را

 لطفا...کرد کمک:  گفت ديد خودش تماشاي الح در امدادگري ي جليقه با که را آيلين

 : گفت و زد او به کمرنگی لبخند آيلين

 !sure 

? Can you speake English_ 

.Yes. Of course _ 

 !Thank God _ 

? What am I do _ 

.Take him _ 

Ok _ 

 را آن زحمت به خواست می مرد و بود رفته در کتف از نوجوان پسر دست. تگرف را پسر و رفت کمکش به آيلين

 .زد می زنگ آيلين گوش در ساعتی تا پسر فرياد صداي گرچه. کردند را کار اين نفري دو و زحمت به. بيندازد جا

 در. کرد ترجمه پسر براي را مرد پزشکی هاي توصيه و دستورات آيلين و کردند آويزان گردنش به را پسر دست

 داخل کمک براي داند می فارسی که دوستم و است شلوغ سرمان:  گفت کنجکاوي سر از نگاهی با مرد الح همان

 ؟ است درست هستيد گر امداد. کنم چه دانستم نمی نبوديد شما اگر. رفت روستا

 .باشيد مرز بی پزشکان گروه جزء هم شما کنم می فکر. بله _

 .دکترم. هستم نيکسون فردي من. است درست _

 .آمديد خوش ما کشور به. خوشوقتم خيلی _

 .کنيد می صحبت خوب خيلی ما مثل را انگليسی _

 .خواندم درس انگلستان در من. مرس _

 ؟ هستيد دکتر هم شما نکند ببينم ؟ گويی می جدي _

 .هستم دانشگاه در انگليسی ادبيات مدرس.  نه _
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 ؟ کنيد می چه اينجا پس _

 .کشيد اينجا به مرا سمينار يک در شرکت. ام آمده کمک ايبر شما مثل _

 ؟ هستيد اينجا که است وقت چند:  گفت و خنديد نيکسون دکتر

 .است روز پنجمين -

 .رسيديم امروز ما!  اول روز همان از _

  

  

 .آمديد اينکه خاطر به مرسی _

 .متاسفم. است انتانوطن هم براي بدي ي حادثه. نيست زمال تشکر. است همين کارمان ما _

 دست از را شان خانواده ها خيلی. اند ديده صدمه حادثه اين در زيادي هاي آدم. متاسفم هم من. است طور همين _

 .اند داده

 به و نوشت اي نسخه يادداشت برگه روي. کرد محکم پسر گردن دور را پارچه گره و داد تکان را سرش نيکسون

 .داد دستش

? Be careful boy !... Ok 

 .بگيرد بازويش درد براي مسکن يک بتواند تا برود کجا داد توضيح آيلين. گرفت را نسخه و داد تکان را سرش پسر

 .دانم نمی را شما اسم هنوز من _

 .هستم ساجدي آيلين من.  ببخشيد _

 .ساجدي خانم _

 .ديگر چيز نه.  کنيد صدايم ساجدي... ساجدي دوشيزه _

 .کنيد صدا فردي را من مه شما. خوشوقتم. بله _

 ...بتهال _

 کابين به سري نيست بد ؟ هستی اينجا هنوز تو پسر فردي:  گفت و انداخت چادر داخل را خودش سرخوشانه کسی
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 .بزنی جراحی

 بود ايستاده چادر ي آستانه در که کسی به و برگرداند سر نداشت جرات اما. بود کرده پاره را آيلين دل بند صدايش

 توهم ؟ زنده اندازه اين تا الخي و توهم. بود کرده شروع او با ذهنش که بود اي مسخره شوخی ديگر اين. کند نگاه

 .بود آورده در بازي مغزش باز ؟ برود جراحی کابين به بخواهد او از و بداند ايستاده کنارش که دکتري اسم تواند می

 و خواب بود ممکن چطور. بنگرد بود شنيده را صدايش که یکس به تا کرد جمع را توانش تمام خرهالبا اينها ي همه با

 در را نفسش بخار و بشنود را تنفسش صداي تواند می که بخورد قسم توانست می. باشد نزديک اندازه اين تا الخي

 نگاهش داشت هم او. باشد توهم توانست نمی ديگر اين. نه. کند لمس را او تواند می بردارد قدمی اگر و ببيند هوا

 دست از توانست نمی ديگر را اين نه. بخواند چشمانش از توانست می را اين و بود خورده جا ديدنش از. کرد می

 .بدهد

 ...متين _

 دکتر. بروم هايم مريض وضعيت کردن چک براي بايد من:  گفت نيکسون دکتر وبه کرد نگاهش سردي به متين

 .است منتظرتان

 .منم... متين:  کرد صدايش تر دبلن بار اين و برداشت قدمی ناباور

 .دويد بيرون شالدنب لرزان بدنی با. کرد ترک را چادر متين

  

  

 .متين بايست... آيلين منم متين... کنم می خواهش... کن صبر متين _

 شد پيدايش کجا از نجمه باز دانست نمی. شد می دور داشت سرعت به متين ولی. بدود او به رسيدن براي شد مجبور

 .کرد صدايش را تينم و

 .بياييد همراهم. روم می ها مريض سرکشی براي دارم موسوي خانم _

 ؟ نشديد خسته شما دکتر _

 نمی شما از غير را ديگري کس من!  ندارم اي چاره متاسفم ايد خسته که بگوييد طوري اين خواهيد می اگر _
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 .خواهم

 .بفرماييد. خوب بسيار:  گفت و خنديد خستگی با نجمه

 که کرد می فکر يالخي خوش با هم شايد يا. بکند رفتاري چنين او با متين کند باور توانست نمی. بود آمده بند بانشز

 داشته رفتاري چه او با که آورد ياد به و آمد خود به لحظه يک. بود خواهد مهربان و صميمی و گرم گذشته چون متين

 شما با بايد من:  گفت و رساند آنها به را خودش. بخواهد عذر خواست می. کند جبران خواست می الحا که او. است

 .کنم صحبت

 کردند می استراحت آن در بيماران که بزرگی چادر وارد و نکرد اعتنايش باز متين اما. کرد نگاهش متعجب نجمه

 ؟ کنی صحبت خواهی می من با آيلين:  پرسيد نجمه. شد

 ...دکتر با. نه... نه:  بگويد کرد سعی زحمت به. ودب شده کبود متين آميز تحقير رفتار از رنگش

 هاي يادداشت داشت متين. شانالدنب به نيز او. رفت چادر داخل نجمه و فراخواند بلندي صداي با را نجمه متين

 را نجمه نگاه که بار هر گيج او و دادند ادامه وضع اين به ربع يک تا. رفت می پيش و خواند می را بيماران به مربوط

 .بود سوخته سرما از صورتش. بود ديده صبح که بود شخصی همان درست. زد می زل متين صورت به ديد می دور

 بگو:  گفت نجمه به که شنيد. کرد می معاينه بود انداخته گل تب از صورتش و بود خواب که را اي بچه دختر داشت

 .باشد وضعش مراقب و بماند سرش يالبا نفر يک

 .بگذاريم نفر يک مريض هر سر يالبا که ندريم نيرو قدر آن کرديد فراموش اينکه مثل دکتر:  گفت نجمه

 ؟ بمانی توانی نمی خودت _

 .بکشيد خط من روي. خوابم می و گذارم می زمين روي را سرم جا همين بگذارند اگر ؟ من _

 شيرينت خواب به برو هم تو. انمم می سرش يالبا و گردم برمی ويزيت پايان از بعد خودم!  پيرزن نزن نق. باشد _

 .برس

 .شد اين _

 اين. بياورد هجوم چشمانش به اشک داشت الاحتم آن هر و شد می زنده داشت بغضش. رفتند بعدي بيمار سراغ

 همچين وقت هيچ. کند رفتار طور اين ديگري کس با نداشت حق متين. بود او مخصوص رفتاري خوش و خلقی خوش



 

 
476 

 و بگيرد را نجمه بازوي. بدهد انجام ديد نمی هم خواب در حتی که را چيزي خواست لحظه يک براي کرد نمی کاري

 در نداشت حق. کند نگاهش طور اين نداشت حق. شود نزديک اندازه اين او به نداشت حق. بيندازد بيرونش چادر از

 عذاب را ها روز و ها شب ها لحظه اين به رسيدن براي. بود حاضر او که جايی درست هم آن. بردارد قدم کنارش

  ؟ خنديد می متين شوخی به داشت چشمانش جلوي نجمه وقت آن و بود کشيده

  

  

 ناخرسندي با و برگشت که رفت سر او حضور از اش حوصله هم متين گويی عاقبت. آمد نمی البا حسادت از نفسش

 .برويد بقيه کمک به ما البدن افتادن جاي به ؟ نداريد ما با زدن قدم از غير ديگري کار شما:  گفت

 ...بايد من:  گفت. داد خراش را گلويش که بلعبد آنچنان را بغضش

 .گردد می بيکار آدم نفر يک الدنب اسدي دکتر. خودتان کار سراغ برويد بايد شما بله _

 به و برداشت او از را محکمش و سرد نگاه که فهميد هم خودش حتما. سوخت متين ي نزده ي کشيده از صورتش

 براي را اش درونی نداي. نداشت ايستادن توان. بخورد تکان جايش از نتوانست ديگر بار اين. رسيد اش بعدي بيمار

 جلوي اشکش اينکه از قبل و برداشت عقب به قدمی. نداشت ماندن تاب اما شنيد می کردن مقاومت و ايستادن

 آرام کمی دلش گذاشت و ريخت اشک اسدي دکتر نرسيد تا شب آغاز تاريکی در. رفت بيرون بريزد فرو ديگران

 ديد را چشمانش سرخی گرچه. رسيد می نظر به خلق خوش کمی روز آن طول در بار اولين براي اسدي دکتر. شود

 .شد پيدايش نفر يک خرهالبا عجب چه:  گفت و نياورد خود روي به اما

 اينکه بدون او اما. بودند دويده استراحت چادر به دبو شده حاکم درمانگاهشان در آرامش تا خستگی شدت از ها بچه

 بيماران استراحت چادر به بود گفته متين آنچه داشتن خاطر به با باشد داشته مقاومت توان قلبش برابر در بتواند

 بود گفته. آيد می او که بود مطمئن آيلين اما. شد نمی ديده کنارش ديگري کس نه و تين نه.بود تنها دخترک. رفت

 که را دستانش. گذاشت اش پيشانی روي و کرد خيس را دختر خيس روسري. نشست دخترک کنار و رفت. آيد می

 کند فکر اين به توانست می الحا و بود شده آرام کمی زمان گذشت با. گرفت خود دست ميان در بودند داغ تب از

 خواست می متين شايد. بود نداده شالمج و لتمه او بزند حرف او با بود خواسته متين وقتی دور چندان نه زمانی که
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 نمی وقت هيچ را چيزي چنين گرچه. بياورد وجود به تواند می انسان در حسی چه رفتارش که بدهد نشان او به

 کرده صحبت بودند نفر دو فقط که زمانی تلفن پشت از متين با او ديگر طرف از و باشد داشته انتظار متين از توانست

 و فحش هيچ تو به او عوض در:  گفت خود به باز. بود نموده تحقير طور آن نجمه جلوي را او متين الحا اما. بود

 آن از يکی که قدر همين. گفتی او به توانستی می چه هر باشی داشته را دهانت عنان اينکه بدون تو. نگفت ناسزايی

 گوش را حرفم و بماند آرام حداقل نتوانست راچ ؟ چرا اما... کنی شکر را خدا بايد برنگرداند خودت به را ها حرف

 ...کند آشنا نا اي غريبه را متين که طور اين نه اما بياورد بار به خرابی هايم حرف کردم می فکر. کند

 ها گذشته به شباهتی هيچ. پراند می گلويش به را بغض باز و لرزاند می را پشتش متين سرد نگاه اوردن خاطر به

 : انديشيد خود با. ذره يک قدر هب حتی. هيچ. نداشت

 "؟ بدارد دوستم دنيا اخر تا خواست می طور اين "

 کنی شکر را خدا بايد فقط الفع!... ؟ بيندازد قرمز فرش برايت ها حرف ان از بعد داشتی انتظار:  داد جواب خود به

 .جاست همين متين شالدنب به دري به در الس دو از بعد. اينجاست هم او که

 .ديد را نجمه. کرد سربلند. پراند خواب از را او و نشست دستش روي گرم دستی

 ؟ باشی خواب خودت جاي در الحا نبايد مگر ؟ خوب دختر کنی می کار چه تواينا _

 .انداخت دخترک به نگاهی و نشست صاف

 .بودي مراقبش اينکه از ممنون. امده پايين تبش. است خوب شالح _

  

  

 چيره او بر خواب که بود نشسته متين آمدن اميد به چادر در به چشم قدر آن. بود رفته خواب دخترک تخت کنار

 آرامی به را آهش. نبود ديگري کس نجمه جز ولی ببيند هم را متين تا نگريست را اطرافش اميدوارانه. بود شده

 .داد بيرون

 .ذشتهگ هم سه از ساعت. نيست او پيش ماندن به نيازي. بر چادر به شو باند _

 .برگردد آنجا به دوباره او وجود با متين کند فکر که بود احمق اينقدر چرا. بيايد خواست نمی متين پس
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 لحظات درست خواب. بود فايده بی اما. بود کرده مبارزه رفتن خواب براي شده جا به جا جايش در صبح رسيدن تا

 ساعت. است مانده يالخ دست باز او و رفته نمتي ديد خواب. کابوس با همراه. آمد سراغش به هوا شدن روشن

 گرفته قلب تپش دوباره. داشت را متبن دادن دست از اضطراب دلش در کرد ترک را استراحت چادر وقتی هشت

 چرا ؟ ساجدي خانم است خوب تالح:  گفت ديدنش با زهرا. شد می خسته زود و بکند زيادي کار توانست نمی. بود

 ؟ پريده رنگت

 ؟ هستند کجا بقيه. نيست چيزي:  گفت و زد نعیتص لبخندي

 .کنند تمام را کار تا جستجو هاي بچه کمک رفتند. است آفتابی هوا _

 ؟ باشد مانده زنده هم کسی کنی می فکر. است روز ششمين امروز:  پرسيد ناراحتی با

 هم خدا کارهاي از اما. بماند زنده کسی گذارد نمی سرما باشند کرده پيدا نجات هم آوار از اگر. کنم نمی فکر.  نه _

 اوار زير از مالس و زنده روز نه هشت از بعد پيرزن يک اخير هاي زلزله اين از يکی در. سردراورد شود نمی هيچ

 .آمد بيرون

 ؟ است چطور دستت... باشند داشته را شانس اين همه کند خدا _

 بودنم که من. ميگشتم بر وگرنه است خراب ها ادهج وضع. انداخت آن به نگاهی فرجامی دکر ديشب. نيست بد _

 .نيست ديگري چيز گردن الوب جز اينجا

 .است قلب قوت باعث حضورت.چرا _

 .متشکرم _

 ؟ بکنم بايد کار چه امروز من _

 .بگويم تا بخور را ات چاي _

 کم کم. ببيند را ينمت شايد تا گشت می کردند می امد و رفت که افرادي ميان چشمش مدام کار حين در ظهر تا

 هم فکرش از حتی ؟ کرد می بايد چه صورت آن در. يابد واقعيت ديده که خوابی نکند افتاد می دلش به هراس

 .لرزيد می زانوانش

 همان و گذاشت می روشن را تلفن صبحها فقط المعمو شارژش بودن سخت خاطر به. خورد می زنگ داشت تلفنش
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 .بودند خواهرش و مادر. گرفتند می تماس او با اش خانواده نيز زمان

 .شود می هفته دو دارد ؟ آيلين برگردي خواهی نمی:  پرسيد ملوک

 .مامان گردم می بر _

 .برگردي کنی مريض را خودت اينکه از قبل است بهتر. کردي کمک کافی ي اندازه به تو. هستند نگرانت ها بچه _

 ؟ بيايد تالدنب اميراشکان بگويم خواهی می

   

 کارهاي به بايد نباشيد نگران. گردم برمی ها بچه ي بقيه با ديگر روز چند تا الاحتما. نيست احتياجی مامان نه _

 .بمانم توانم نمی زياد پس. برسم دانشگاه

 ؟ کنند می کار چه مردم ؟ است چطور آنجا وضعيت _

 دست از را عزيزي که هايی خانواده شمارند انگشت. شد شود نمی ها روستايی اردوگاه داخل. مادر نيست بالج _

 .اند داده دست از را هايشان خانواده که است هايی بچه از گذشته اين. باشد نداده

 .دخترم باش خودت مراقب خيلی. خداحافظ. کند صحبت خواهد می آهو بيا... برايشان بميرم هیال _

 .چشم _

 !؟ نايتينگل فلورانس خواهی نمی کمک:  گفت سرخوشی با و آمد خط روي آهو

 .بفرستيد برايشان گرم چيزهاي و لباس ؟ کنيد کمک خواهيد می:  گفت و زد محزونی لبخند

 ؟ نه يا بدزدي را کسی قاپ توانستی ؟ است چطور اوضاع. رسد می دستتان به فردا.  امروز الاحتما. فرستاديم _

 را او بايد ؟ کند پيدا اهميت توانست می هم کسی ؟ کند فکر توانست می ديگري کس چه به متين جز. بود آنجا متين

 به را او آهو صداي ؟ کرد می رفتار ديشب مثل باز متين اگر. کرد حمله جانش به تشويش دوباره. اورد می دست به

 .آورد خود

 ...وال _

 .آهو هستم اينجا _

 ؟ شده خبري ؟ کجاست حواست _
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 نالا. کنم می تعريف برايت تهران در را چيز همه:  گفت عوض در اما اينجاست متين بگويد که کرد باز را دهانش

 .بدهم توضيح تلفن پشت از توانم نمی

 .است شده خبري پس _

 .است خوب خيلی خبر ي اوليه صورت. آره: گفت و زد تلخی لبخند

 ؟ گردي برمی کی. بود دلخوش هم همان به بايد _

 .ببخشد را گناهش و کرده فراموش را گذشته کند راضی را او و بزند حرف متين با توانست که وقت هر

 .گردم برمی _

 .دارم دوستت. آيلين باش خودت مراقب خيلی _

 .طور همين هم من _

 خسرو گفت نيلوفر.  هستی آنجا گفتم. بودند گرفته تماس نيلوفر و پيمان ديشب است نرفته يادم تا راستی آه _

 ؟ کمکی چه اما. آيد می کمک براي ظاهرا. باش منتظرش تهران در. دام خواهد ايران ديگر روز دو يکی تا داده پيغام

 .نگفتند چيزي من به

 .زد قدردانی سر از لبخندي

 .آورده ها زده زلزله براي چيزي حتما_

 ؟ شناسی می را او _

 .گردم بر تهران به او آمدن تا من کنم نمی فکر. دارد مهندسی شرکت يک. آنجاست ساکن هاي بچه از.  بله _

 ؟ ببينم را او من خواهی می _

   

 ...که بکنی را کار اين اگر _

 ؟ آيد می کی او که بدانم کجا از اما. دهم می را ترتيبش. باشد _

 .اند فرستاده چيزي برايم خسرو خود يا دالخ حتما. کن چک را ايميلهايم _

 ! داد خواهد را دست به فانوس بانوي تابلوي سفارش برايت بگويم خواست هم پيمان. حتما _
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 .ديدار اميد به. نگذاريد خبرم بی. گرفت خواهم تماس آنها با خودم برگشتم تهران وقتی:  گفت و خنديد

 .ديدار اميد به _

 کمک به مردم اين. آمد نمی يالخ دست خسرو که بود خوب. گذاشت تويشالپ بغل جيب در و کرد خاموش را تلفن

 روي نگاهش. کردند می زندگی آنها مرزي ي محدوده از خارج که کسانی تیح هموطنانشان کمک به. داشتند احتياج

 همراه نيز متين که بود نکرده فکر ديروز از چرا گفت خود به ناگهان. ماند ثابت دوستانش و نيکسون فردي چادر

 باشد داده استعفا لندن بيمارستان در کارش از خاطر همين به نيز متين بود ممکن ؟ است آمده ايران به نفر چهار اين

 .بود پيوسته مرز بی پزشکان گروه به متين. کنند پيدا او از نشانی هيچ توانستند نمی که بود دليل همين به شايد ؟

 جزء نيز متين که نبود شکی. بود ديده صبح ديروز از هم را متين. رسيدند اينجا به ديروز صبح بود گفته نيکسون

 خوش و شوخ آدم متين ؟ بود شده نزديک نجمه به اندازه اين تا بود رسيده که لاو ي لحظه همان چطور اما. آنهاست

 پرستارهاي از موسوي نجمه. کند صميميت احساس اول ي لحظه همان در کس هر با که قدر آن نه اما بود قیالاخ

 آشنايی آنها نبي بود ممکن. بود هم مجرد اينکه بدتر و خودش از تر کوچک يالس دو يکی. بود تهران بيمارستان

 ؟ باشد داشته وجود قبلی

 .باشند شده آشنا هم با ايران در زمانی هم شايد يا است بوده انگليس در هم نجمه شايد _

 رقم سايه يک حضور با هميشه اش زندگی. فشارد می هم به حرص با را هايش دندان شد متوجه آمد که خود به

 ..نجمه الحا و سودابه زمانی. اشدب داشته وجود سايه يک بايد هميشه. بود خورده

 .کجاست متين دانست می حتما نجمه. آمد بيرون چادر از. شنيد را نجمه صداي

 می چشمش از خستگی هميشه مثل و بود خاکی و ودال گل رويش و سر. کرد مالس و زد لبخندي ديدنش با نجمه

 ؟ بودي کجا. نباشی خسته:  گفت و شد نزديک او به. باريد

 .کمک دمبو رفته_

 ؟ بخوابی توانستی ديشب_

 در وقت هيچ ديگر خوردم قسم. دارد هم را دردسرها اين بودن سرپرست. زدم چرت فقط ساعت يک.نه راستش _

 تميمی دکتر که است چطور روزم و الح دانم نمی. نگيرم گردن عادي پرستار يک از ترالبا مسئوليتی شرايطی چنين
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 .کنم استراحت بروم خواست خودش و برداشت سرم از دست

 نجمه. آنجاست هنوز متين که کرد شکر را خدا وجود تمام با. باشد نداده تغيير را رويش و رنگ متين اسم کرد دعا

 .است نگفته هم آخ دالفو مثل و نخوابيده که است روز دو. نيست ادميزاد دکتر اين من نظر به دانی می:  داد ادامه

 .نيايد در صدايش خودش مثل است همپايش که کسی دارد انتظار

 دارد کردن کار قدر اين براي نفس و رسيده راه از تازه:  گفت.  بکشد بانش زير از حرف مستقيم غير کرد سعی

 .شود می چه که ديد خواهی بعد بماند روز چند بگذار.

 .بود منطقه در زلزله اول روز همان از. نرسيده تازه بابا نه ؟ تميمی دکتر _

   

 .اند آمده اينجا صبح ديروز گفت کردم می صحبت نيکسون دکتر با که من اما ؟ یمطمئن _

 .است آمده کانادا از نيکسون دکتر _

 ؟ نيست آنها همراه تميمی دکتر مگر _

 ؟ آنهاست با که گفته کسی چه. نه _

 .کردند می صحبت داشتند هم با ديدم _

 بچه با اول روز همان از خودش اما. کند می عمل کمکشان و ماراهن عنوان به هم تميمی دکتر. هستند دوست هم با _

 اينجا به ديگر روستاهاي هاي زخمی گروه با ديروز. کرد می کمک ها زخمی به روستاها ي بقيه در ديگر هاي

 .رسيدند

 ؟ است امده کانادا از آنها از زودتر اما است نيکسون دکتر گروه با تميمی دکتر. نشدم متوجه درست من _

 .بود ايران جا همين دکتر. نه _

 ؟ تالتعطي براي _

 .است خودمان بيمارستان پزشک تميمی دکتر. نه _

 بيمارستان در و تهران در ايران در متين. کند تصور را چيزي چنين توانست نمی الاص. آمد می بند نفسش داشت

 ؟ کرد می کار خودشان
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 ؟ مطمئنی تو _

 کسی به من جز ؟ آورد می در را من پدر چه براي کنی می فکر. هستيم رستانبيما يک در هم با. جون دختر آره _

 ! بگويد زور طور اين تواند نمی

 .است بوده انگلستان در که شنيدم من اما... اما _

 .کند می کار ما بيمارستان در هم اول همان از و برگشته که است الس دو. بود _

 بيرمنگام و لندن در را اش زندگی و خانه که وقتی همان از ؟ گشت می شالبدن به او که وقتی همان از يعنی ؟ الس دو

 راهی الدنب به که مدت اين تمام در ؟ بود نموده ترک آمريکا به مهاجرت الخي به را آنها و کرد رها خود الح به

 مبهوت و جگي. است کرده می زندگی گوشش کنار متين بود انگليس و امريکا بيمارستانهاي در جستجويش براي

 اتفاق چيزهايی چه ديگر. بياورد در سر توانست نمی الاص ؟ شان خانواده باغبان هاي گفته ؟ مادرش و پدر پس. بود

 .ايستاد کار از کرد خطور ذهنش به که فکري از لحظه يک براي قلبش. نداشت خبر او که بود افتاده

 "!  باشد کرده هم ازدواج است ممکن "

 است شايع اما.باشد خودمان بين: کرد زمزمه شيطنت با و آورد جلو را سرش که بود خوانده را وا فکر هم نجمه گويی

 به و کرد رها را آنجا دکتر همين براي. کرده خيانت نکنم غلط. است بوده انگلستان در دختر يک عاشق القب که

 .آمد ايران

 چون. بشود مطلبی چنين متوجه بتواند که دبو آن از تر خسته نجمه اما. بود پريده وضوح به رنگش ديگر الحا

 ؟ چه الحا... الحا:  پرسيد محتضري

 .نيست يالخ برش و دور ؟ کنی می فکر چه خودت تو:  گفت افتاد می راه به که يالح در و خنديد نجمه

 نجمه. نه ؟ بود کرده جانشين او جاي به را نجمه متين!  سبزش هاي چشم آن با نجمه. بود نجمه فقط برش و دور

  و زد می صدا را نجمه داشت يا بود ديده را او که بار هر چرا پس اما. نداشت بود متين ذهن در آنچه با شباهتی هيچ

   

 حسرت حسادت از ترالبا ولی. کرد می اش خفه داشت حسادت ؟ رسيد می کارهايش به و رفت می راه همراهش يا

 دارد شکلی چه ؟ دارد رنگی چه خيانت مگر ؟ بود نکرده خيانت رمگ... بود عاشقش متين که دختري. بود پشيمانی و
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 .بود خائن او... ؟

 از خستگی بود گفته نجمه آنچه فالبرخ.ديد را متين باز که رفت می راه واماندگی حس همان با او و بود رفته نجمه

 تندتر را هايش قدم. بود فتهر گود و شده کبود چشمانش پاي. افتاد می پا از داشت تقريبا و باريد می رويش و سر

 آن به بايد. باشد داشته وجود بايد عشق آن ي مانده پس قلبش ي گوشه در جايی حتما. برسد او به تا برداشت

 بود نشده حاضر زنها از کسی. ايستاد داشت اختصاص مردها استراحتگاه به که اتاقکی مقابل متين. جست می تمسک

 شود وارد متين ازاينکه قبل. بريزد فرو سرشان روي سقف بيايد بعدي ي زلزله اگر ترسيدند می. بخوابد ان داخل

 .ايستاد خونسردي با بعد و کشيد هم در ابرو اي لحظه او ديدن با و برگشت متين. رساند او به را خود و کرد صدايش

 .بزنم حرف تو با بايد. کنم می خواهش متين:  گفت پريده رنگ با

 رويش به را در که ديد اما ؟ زد می پس را او داشت باز. شد وارد و کرد باز را اتاق در عوض در و نگفت هيچ متين

 بگذار:  گفت سردي به متين که ببندد را در خواست. شد اتاق وارد و کرد استفاده همان از. بود مانده باز در. نبست

 .بکند فکري ام درباره کسی خواهم نمی. باشد باز

 متين تا ماند منتظر سکوت در و آمد سوتر اين باز در کنار از. لرزيد می پا تا سر. بود زده را ضربه اولين متين

 پيدا بهتري وضع تا داد تکانشان را هشالک و خاکی کاپشن متين اما. بدهد گوش حرفش به و بگيرد قرار مقابلش

 .بخوابم خواهم می. ام خسته. بزنيد را حرفتان:  گفت اعتنايی بی و خونسردي با الح همان در. کنند

 که است وقت خيلی من:  گفت و کرد مبارزه فرستاد می البا را بغضش و کرد می آماس که اي سينه با. ضربه دومين

 .گردم می تالدنب

 .کنيد می خراب را من موقعيت ديگران مقابل چطور که ديدم ديروز از. نبودم کور _

 ...شدي باعث خودت تو. بزنيم حرف بايد گفتم من اما. خواهم می معذرت _

 .بزنيد را حرفتان. ايستادم اينجا الحا خوب _

 حرف و آمدن از که نفوذ غيرقابل و سرد چنان آن. ايستاد مقابلش. داد انجام خواست می او که را کاري خرهالبا بعد

 دو من. نبود الحا منظورم:  گفت. بدهد ادامه بود مجبور. گرفت می او از را زدن حرف توان. کرد می پشيمانش زدن

 ...پيش الس بهار از... که زمان همان از... گردم می تالدنب که است الس
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 .شنيدم گفتی که بار يک همان. نيستم نفهم زبان من ؟ بود مانده ناتمام حرفت ؟ چه براي _

 .خواهم می معذرت. بودم داده دست از را خودم اختيار و بودم شده عصبانی خيلی. گفتم چه نفهميدم الاص من متين _

 .است آمده سرم به ترسيدم می ان از آنچه که رسيد ذهنم به اين فقط. کنم فکر چيزي به نتوانستم الاص لحظه آن در

 جاي برايم کدامتان هر. داشتم دوست را دويتان هر. دارم دوست چقدر را سودي من... من که دانستی می متين

 فکر لحظه آن در.  بودي کرده تهديدم تو اما. کنم انتخاب توانستم نمی همين براي. داشتيد را خودتان مخصوص

 که بود وقت آن... رسيد دستم سودي ي نامه وقتی. کردم اشتباه. گناهکارم و هستم مقصر دانم می... که کردم

 تا بيايم انگلستان به خودم بعد الس داشتم تصميم. گردم می تالدنب که است الس دو. است بوده چه موضوع فهميدم

 شناختم می هرکسی از من و بودي اينجا تو. باشم نگرفته را سراغت که نمانده جايی. کنم پيدا تو از اثري بتوانم يدشا

 ...کند پيدا برايم را تو خواستم

   

 که آرزويت خوب ؟ بشنوي را کثيفم صداي و ببينی را نحسم ي قيافه خواهی نمی نگفتی مگر ؟ بکنی کار چه که _

 .بود شده برآورده

 نداشت هاالس آن مخملی نگاه از اثري هيچ که او چشمان به و کرد پاک را آن. کرد می تار را چشمانش داشت اشک

 و نبود توجيه قابل الاص کردم که کاري تو نظر از. هستی عصبانی دستم از حد چه تا دانم می... من:  گفت. نگريست

 .کنم نابود را ديگري يکی خاطر به توانستم نمی. بودم رمجبو من. کنی درک را من که خواهم می هم هنوز اما. نيست

 و پدر مثل نه. داشتم دوست ديگري طور را کدام هر. توانستم نمی اما بکنم را کار اين توانستم می خواست می دلم

 قضاوت خودت تا بگويم بايد چه دانم نمی. نبود امکانش کن باور. برادرم و خوهر مثل نه و داشتم دوستتان مادرم

 آن ي همه. خواهم می معذرت. متاسفم بگويم خواهم می... متين... هم آن از بعد. نبود اي چاره موقعيت آن در. کنی

 .ببخش را من کنم می خواهش. گيرم می پس آمد بيرون دهانم از که را زشتی هاي حرف

 ؟ خوب:  گفت سردي همان با بعد و کرد نگاهش اي لحظه متين

 ؟ بخشی می را من خوب _

 سرپا توانم نمی اين از بيشتر:  گفت و گشود الکام را آن. رفت اتاق در سوي به بعد و داد بيرون را نفسش متين
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 .ام خسته شدت به. بايستم

 .نيست بیالج رفتار الس دو از بعد:  گفت. کشيد ششهايش به زحمت به را هوا

 .کنم عمل توانم نمی اين از بهتر _

 ؟ بکنی موششانفرا ندارد امکان برايت يعنی _

 .را ديگر ي مسخره چيزهاي خيلی و ها حرف آن. کردم فراموششان اتفاقا چرا _

 ؟ کنی می رفتار طور اين چرا پس... پس _

 ؟ کنيد می فکر چه خودتان شما _

 ؟ بخواهم عذر بايد چطور _

 .نداريد کاري ديگر پس. شنيدم را حرفهايتان کافی حد به کنم می فکر _

 آنجا زودتر کرد وادارش که کرد نگاه طوري متين اما. بردارد قدم از قدم ترسيد می که لرزيد می نچنا آن زانوانش

 ...متين:  گفت ملتمسانه بار اين و نگريست او به. کرد توقف دوباره او مقابل اما. برداشت قدم. کند ترک را

 .خداحافظ:  گفت فهالک. کند تمام را حرفش نگذاشت متين

 جهت فالمخ مسيري رود می کجا به بداند اينکه بدون و ايستاد لحظه يک فقط. شد بسته شسر پشت اتاقک در

 بود داده اميد و دلداري خود به چطور. ريخت بيرون را هايش گريه هق و هق و رفت می راه. گرفت پيش در چادرها

 متين که نيست گبزر قدر آن اشتباهش بود کرده فکر چطور ؟ گذرد می گناهش از و بخشد می را او متين

 .نکند فراموشش

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

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

 را او چشم ي گوشه از اتابک. بود نشسته شدن گرم اميد به دينالءالع چراغ کنار و بود انگشتانش ميان چاي ليوان

  در قدم پيش ي هفته که ساجدي آيلين به شباهتی هيچ الاص پيش روز از. بود مانده خيره اي نقطه به که نگريست

   

 چند و بود ديده تلفن با صحبت الح در ديروز صبح را او. زد نمی حرفی هيچ و بود ساکت. نداشت بود گذاشته آنجا
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 کردند می صحبت او ي درباره زهرا با که شب. بود شده عوض آسمان تا زمين کرد برخورد او با که بعد ساعت

 بر که را کارهايی بزند حرفی اينکه بدون او اما. است کرده ناراحتش اندازه اين تا که گرفته خبري بودند دهز حدس

 که بود اي گونه به شخصيتش. بود نگرفته رفتن براي تصميم هيچ و داد می انجام خوبی به گذاشتند می اش عهده

 سو آن در. نکنند السو نگفته چيزي خودش که مانیز تا رسيدند نتيجه اين به. داد نمی پرسش ي اجازه خود به کسی

 پشيمانی متوجه را متين که رسيد نمی ذهنش به راهی هيچ. بود غرق خود افکار در شکسته و خورده سر آيلين نيز

 تلقی ارزش بی را حضورش و گذشته کنارش از اعتنا بی او بود ديده را متين ديگر بار دو که پيش روز از. کند اش

 چه است تاب بی برايش و دارد دوستش حد چه تا که گفت می اگر. ببخشد را او بود نشده حاضر وقتی. بود نموده

 بار اهانت رفتار از بعد. بخندد که داشت حق هم شايد. شد می اش خنده باعث سير دل حتما ؟ ديد می عملیال عکس

 به چيزي با وجودش هم اگر. نداشت او به نسبت اي کينه يا نفرت حس هيچ اول ساعت همان جز متين اميز تحقير و

 زمان گذر با. کند تجربه و بدارد دوست بود خواسته فرصت که کسی به. گشت برمی خودش به بود آشنا نفرت نام

 يک در بايد کرد می فکر که زنی به. خنديد می الحا اش مسخره کار آن به بود آمده برسرش که هايیالب از بعد

 جاي به راکه خودش. يابد دست عشق اسم به جديدي ي ماده به احساسات کردن لوطمخ با و بنشيند آزمايشگاه

 و کرد می تماسال مذبوحانه احساسش اما. نکند رفتار اين از بهتر که داد می حق متين به منطقش گذاشت می متين

 .الحا حتی. بدهد دست از را اميد اين خواست نمی و داشت متين بزرگواري به اميد. گرفت می جواب اين جز چيزي

 داده خوردش به و بود ريخته نگاهش در آورد می زبان به بايد که را آنچه متين. نبود ديگري چيز حماقت جز گرچه

 السو خودش از. بود کرده زمان آن ي مسخره خودش قول به احساسات از يالخ را قلبش... برودت و سردي. بود

 :کرد

 " ؟ رددا دوستم دنيا آخر تا گفت می طور اين "

 نمی چرا ؟ بدارد دوست متين مثل توانست نمی او چرا پس. بود کرده تکرار خودش با ديروز از بار هزاران که يالسو

 تا گذشت می الس دو او مثل بايد يعنی ؟ بدهد عادت تمام روز يک براي حتی سرما به را وجودش او مثل توانست

 نمی متين از. نه ؟ شد می اين از بدتر. کرد می رفتار بدتر متين بايد شايد يا ؟ کند رها خدا امان به را چيز همه

 اور زجر و تر تلخ اي کرده عادت او خوبی به هميشه که کسی از ديدن بدي. باشد داشته انتظار اين از بدتر توانست
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 را اين. اشتند را ديدن اخم يک طاقت متين از. اي گرفته خو نقيضشان و ضد رفتارهاي به که است هايی انسان از تر

 طور آن و نبخشيده او بر را خبري بی روز سه بودند انگلستان در که زمان آن. دانست می خوب هم خودش متين

 .کند بيرون دلش از را متين محبت توانست نمی چيزها اين با... الحا. بود شده آبروريزي باعث نيلوفر و پيمان مقابل

 خانم. کمک برو هستی يالخ دست اگر ساجدي خانم:  گفت بود نشسته بيکار که او ديدن با و شد چادر وارد زهرا

 .بردارد ليست داروها از خواهد می دکتر. کنم نمی پيدايش. بزند روستا به سري رفته الاحتما موسوي

 .رفت می سرخی به رو داشت باز آسمان و بود غروب نزديک. برخاست و گذاشت ميز روي را شده سرد چاي ليوان

 شد که ها دارو کابين وارد. شد می کشيده بيرون آوار زير از بايد زيادي اجساد هنوز. نبارد برف کردند یم دعا بايد

 بدهد توضيح شد مجبور او و کرد نگاهش پرسشگر. کرد اخم ديدنش از و برگشت نيز متين. خورد جا متين ديدن از

 .کنند تهيه را داروها ليست خواهند می گفت اعرابی خانم: 

 .بيايد موسوي نجمه بودم تهخواس _

   

 .است رفته روستا به کاري براي نجمه اينکه مثل اما. نداشتم خبر:  گفت. خراشيد را قلبش حسادت تيغ

 آزاردهنده خودش با مقابله در او اکراه. ندارد دوست است رويش پيش آنچه الاص داد نشان کشيد که آهی با متين

 روي مقابلش را اي پوشه متين. بود بسته او پيش پايش و دست. بکند واندت نمی کاري هيچ که دانست می اما بود

 همان با بعد. است نديده ديگري ي چاره هيچ که خواند شد می رفتارش از که يالح در. گذاشت دارويی کارتن

 .بزنيد تعداد و بنويسيد خوانم می را اسمشان:  گفت سردي

 با فقط سکوت در را گذشته ي دقيقه بيست. است فهميده را فشحر داد نشان سر تکان با و برداشت را خودکار

 چيزي هيچ آنها تعداد از و ها اسم از او که يالح در. بودند گذاشته سر شت خواند می را داروها اسم که متين صداي

 که همين .باشد داشته را ذهنش و نگاه اختيار اينکه بدون. بود نموده يادداشتش برگه روي آنجا فقط و بود نفهميده

 داشت دل در الس سه اين در که را حسرتی و دوخت می او به چشم داد می فرصت او به اش توجهی بی با متين

 می را او که متينی. نداشت بود مانده يادگار به متين از ذهنش در آنچه به شباهتی هيچ گرچه. کرد می سيراب

 گرفته او براي که يالف در نيلوفر پيش ها مدت. بود يهروح تغيير و خنداندن براي آماده و خنديد می هميشه شناخت
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 بود نتوانسته اما. رنجاند خواهد شدت به دارد دوست که را کسی بود گفته متين به. بود کرده رنجاندن از صحبت بود

 بود گفته دويشان هر به. رنجاند خواهد را او دارد دوستش پرستش حد به که هم کسی بگويد و کند کامل را شالف

 اينکه بدون زمانش آن ي خنده. ماند خواهد نافرجام عشق اين بود نگفته اما دارند شان زندگی در بزرگ عشقی

 با نيز متين. است زده زل او به که بفهمد و بيايد خود به شد باعث متين صداي... است بوده جا به بخواند را آينده

 من به طوري اين کسی کنم می کار دارم وقتی آيد مین خوشم:  گفت. بود ايستاده مقابلش ناخرسند و عصبی تالح

 .باشم ديگري کس منتظر بکنيد کار توانيد نمی اگر. بزند زل

 روي آن داشت متين. دوخت چشم برگه به و انداخت زير به سر بار اين و شد جا به جا جايش در زده تالخج

 آدم چرا. کينه پر...  و نفوذناپذير. سخت. سرد .داد می نشانش نبيند او از وقت هيچ کرد آرزو زمانی که را ديگرش

 ؟ بودند يهال يهال طور اين ها

 انسان انسان. شد نمی زندگی جاي ديگر دنيا داد می نشان بود که هر و بود چه هر کس هر اگر اينکه براي شايد

 .شود زيبايی و قشنگی همه دنيا که نيست فرشته. است

 خوب تالح:  پرسيد آهو. وزيد می سرد بادي و بود ابري آسمان کرد می صحبت آهو با داشت که بعد روز صبح

 ؟ آيلين است

 .خوبم آره _

 .نيستی السرح چندان کنم می احساس اما _

 .بخوابم خوب نتوانستم ديشب. خوبم نه _

 ؟ برگردي نيست بهتر ؟ نشدي خسته _

 ؟ خبر چه خسرو از. نيست نگرانی جاي. شود می خوب مالح خواب ساعت چند با _

 .باش منتظرش. رسد می آنجا امشب الاحتما _

 .باشند آمدنش زنگ به گوش سپارم می اعرابی خانم به. مرسی _

 خودت مراقب بگويم او طرف از کرد سفارش. بشود تمام موبايلت شارژ خواهيم نمی. اينجاست جان خانم. باشد _

 .برگرد و بسپار نديگرا به را کارها ي بقيه. است شده تنگ برايت دلمان. باشی
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 .ديدار اميد به. ببوس را همه روي من طرف از. بيايم زود کنم می سعی. باشد _

 .باشد نگهدارت خدا _

 .ديد خود مقابل لبش بر لبخندي با را نيکسون فردي و کرد قطع را تماس

 ؟ است شلوغ سرتان _

 .چندان نه _

 دارند نياز پزشک به. کنند می کار دارند امدادگران. بزنيم ستارو در گشتی رويم می ؟ بياييد من همراه توانيد می _

 .کند کمک ها زخمی به تا

 .بتهال:  گفت و داد تکان را سرش. نداشت کاري

 .رود می دکتر همراه و شود می خارج اردوگاه از که داد خبر زهرا به

 می زن.  بودند نشسته ويرانشان هخان مقابل در زنی و مرد. بود نالوي و آواره نوعی به کس هر داغديده مردم

 با زخمی روي و سر با جوانی زن ديگري جاي. نگريست می بود رفته دست از آنچه به مبهوت مرد اما. گريست

 در به مالس جان فرزندانش کند باور اينکه براي ديگر زنی مقابلش چادر در و زد می زار فرزندش از يالخ اغوش

 آنجا و اينجا. بود همه براي تلخی روزهاي. فشرد می خود به و گرفته خود الب زير هايی جوجه چون را آنها اند برده

 آوار زدن کنار کار. کرد توقف نيز او و ايستاد مقصد در فردي. گشتند می هنوز مردم کمک با سرما وجود با نيروها

 می صدا را پسرش. کرد یم کمک جوان مرد دو به يالخ هاي دست و گريان چشمهايی با پيرمري. بود اتمام به رو

 در را پسرش ي جنازه. ماند باقی الخي حد همان در آزويش اما. بدهد رخ اينجا در اي معجزه کاش اي کرد آرزو. زد

 .گذاشت اش سينه به سر و نشست جنازه سر يالبا خميده قامتی با پيرمرد. کشيدند بيرون و کرده پيدا رختخوابش

 گفته پيرمرد انچه طبق. شدند کار به مشغول دوباره امدادگرها. نريزند فرو يشها اشک تا بلعيد می محکم را بغضش

 نيز او پيوست کاوشگران جمع به فردي وقتی. دانست نمی. خانه کجاي اما. بودند خانه در هم اش نوه دو بود

 فريادي ايصد بعد ساعت يک. رفت کمک به و کرد دست به بود زمين روي که را دستکشی. بماند کار بی نتوانست

 ؟ نيست دکتر اينجا: زد می داد داشت کسی. رسيد گوش به ترالبا قدم پنجاه از
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 .بدو.  خواهد می دکتر يکی فردي:  گفت و اورد در را دستکش عجله با

 خون دستانش و بود گل و خاک الميانس زن پاي تا سر. دويدند زد می فرياد زنی که جايی طرف به عجله با دو هر

 کند کمک زن به دويد. بود ضعف به رو مردي ي جنازه کنار. بود زده کنار را خاک و سنگ يالخ هاي دست با. ودال

 دکتر که هم او حتی و نداشت وجود شناسايی براي چيزي. افتاد بود شده له الکام صورتش که جسدي به چشمش که

 از که بويی. بود نشده رو به رو وضعيتی چنين با عمرش تمام در وقت هيچ. است مرده که بفهمد توانست می نبود

 دارد اتفاقی چه بفهمد تا و بيايد هم به اش معده شد باعث بود مقابلش که اي صحنه با همراه شد می متصاعد جنازه

 پاره را آن کش ماسک زدن کنار يالتق در و دويد در طرف به. کرد حرکت البا سوي به اش معده محتويات افتد می

 نجمه. داشت نگه را لرزانش بدن و گرفت را هايش شانه کسی که زد می عق داشت. آمد البا بود خورده چه هر. کرد

 که قدر همين نجمه. بود کرده خيس را صورتش بداند اينکه بدون هايش اشک. يدالم می را هايش شانه که بود

 که کرد می تميز ار صورتش و مانده ال دو طور همان. داد دستش به الدستم است شده يالخ اش معده شد مطمئن

 کمک براي کسی هر با باشد يادت بعد ي دفعه اما. کنم می کمکت من:  گفت می فردي به. شنيد را متين صداي

 ...نيايی بيرون

   

 شد داوطلب که کس هر مگر ؟ هستند دقت بی نيرو فرستادن در قدر اين چطور:  گفت می که شنيد را غرغرش بعد

 .نکنند تر خراب را مردم خراب ي روحيه که باشد اينها بر و ردو هم يکی بايد ؟ است اي حرفه

 دانست نمی. بود کرده يخ و لرزيد می تنش. کرد کمکش و زد زانو بود رفته هوش از که زنی کنار متين که ديد

 زير نجمه وقتی. نداشت ماندن توان ديگر همه اين با. شنيد که هايی حرف يا است تهوعش خاطر به ضعفش و سستی

 .ندارد تمامی چادر به رسيدن راه کرد می احساس. نکرد اعتراضی کرد هدايتش درمانگاه سوي به و گرفت را لشبغ

 از چطور که باشد ديده زن آن اگر. نمود می تر حس بی را لرزانش زانوان و پيچيد می هايش گوش در متين صداي

 ؟ بود کرده متشالم دادن دلداري جاي به متين چطور... کرد می بايد چه است آورده البا و برگردانده رو عزيزش

 و ديدن به قادر و زد می سفيدي به اطرافش دنياي. بکشد دراز تخت روي کرد کمکش نجمه. کرد نمی کار مغزش

 روي چشم. بودند افتاده لرزه به نيز هايش استخوان سرما از و آمد می البا زحمت به نفسش. نبود چيزي روي تمرکز
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 .شد جدا زمان و زمين از کرد ساحسا و گذاشت هم

 که شنيد را فردي صداي. تاباند چشمانش به شديد نوري و زد البا را هايش پلک کسی بعد دقيقه يک فقط کرد فکر

 می خوبی به را اين و بود پيشش نجمه. بود سست و سنگين شدت به بدنش. بياورند برايش قندي سرم خواست می

 .کرد وصل را سرم که بود او. بدهد تشخيص رفت خواب به که زمانی تا توانست

 به بيمار يک عنوان به حتی و بيايد سرش يالبا بود نشده حاضر بود برگشته اردوگاه به همه از زودتر اينکه با متين

 ذهن از رفتار اين زهر و تلخی. بود آمده ديدنش براي او وضع شنيدن و بازگشت از بعد که بود فردي. برسد او الح

 چنين بايد نيز مورد اين در ديد می الحا و بود بسته متين از غير مردها ي همه روي به چشم. شد نمی رجخا روحش و

 رفتار بلکه مختصر ي صبحانه يک اوردن البا نه آورد در پا از امروز را او آنچه بخورد قسم توانست می. بکند کاري

 و شده رد خونسردي با عماد برابر در. بود برافراشته قد و خروشيده جمشيد مقابل در. است بوده متين انتظار از دور

 را دليلش خودش. بود شکسته و آمده در پا از طور اين توجهی بی و طعنه يک از الحا اما بود نياورده ابرو به خم

 شدن گذاشته کنار و رفتن. نبود يک هيچ عاشق. داشت قهالع عماد به. بود کرده عادت جمشيد به. دانست می خوب

 در و شد می خرد کرد می رفتار طور اين متين وقتی اما. باشد معمولی ي ضربه يک از فراتر توانست نمی يک هيچ

 کاري هم داشتن دوست به اعتراف آورد می زبان به را احساسش ندرت به روز آن تا که او براي. ريخت می فرو خود

 کاري هاي ضربه ديگري از پس يکی پاداش گرفتن جاي به و بود کرده متين برابر در را کار اين. بود عظيم و بزرگ

 او. است شده متنفر متين از وجودش عمق تا ببيند و بيايد خود به اينکه از ترسيد می. ترسيد می ديگر الحا. خورد می

 روي به چشم بود قرار اگر. بدهد دست از را آنها خواست نمی. بود دلخوش هم قديمی خاطرات و يالخي محبت به

 : گفت دل در و نشست لبش بر پوزخندي. نفرت سراسر تا باشد احساس بی داد می ترجيح ببندد دهامر ي همه

 همان به حتی گويم می ترسی هيچ بدون من سودي. است شده هم شبيه وضعيتمان چقدر ببينی کجايی سودي

 روي اين حداقل. سودي بودي من از تر خوشبخت تو. مشتاقم و حسرتزده بودند عشق بی نظرت به که روزهايی

 اما هستی اش دوري براي من ي بهانه حداقل يا. هستی خودش و من مانع تو که دانست می متين. نديدي را متين

 در و هم شبيه نفر دو ما چقدر. نديدي تو ميبينم من که رفتاري چنين وقت هيچ مطمئنم. نکرد اخم تو به وقت هيچ

 دارد حصار متين گويی می وقتی دودش پشت و بزنی اآتش ر تسيگار تا کجايی. بوديم هم با متفاوت الح عين
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 ترين مهربان عين در متين. توست با حق سودي گفتم می تو به. اي ديوانه نگويم تو به شده گرد هاي چشم با ديگر

  قفلهاي و کرده زنجير را قلبش درهاي که زمانی تا. باشد هم ترين منفور تواند می بودن دنيا مرد ترين محبوب و

   

 متين. را متين ديگر بار يک شود می سودي. است فايده بی بکوبی رويش مشت که هم قدر هر.روي به بزرگی

 را او وقت هيچ کاش اي... است زده لک برايش دلم ؟ بودي ديده را نگاهش مخملی هم تو سودي ؟ ببينم را خودمان

 کرد می گرم را انسان نگاهش در که فروغی همان با ديدم با آخرين که طور همان را او وقت آن. بودم نديده دوباره

 حرف با متين عشق. سودي شده تمام خوشی روزهاي. شناختم نمی را غريبه متين اين و داشتم می نگه خاطرم در

 .توئيم و من باخت که آن ميان اين در. است قصه ژوليت و رومئو.  مجنون و ليلی. رفت آسمان به و شد دود من هاي

 و شهود به رسيدن براي. گذشتم تو براي من. برسد اينجا به تواند می گذشت يک عاقبت دانستم می کاش اي

 من گرچه. بگرداند هم را سرش خاطرش به نيست زمال حتی که است آدم نزديک قدر آن گاهی خوشبختی ندانستم

 .من هم. باختی تو هم... ولی. دبو ام گمشده ي نيمه متين. دانستم می خوب خيلی را اين که داند می خدا. دانستم می

 می هم را کسانم عزيزترين ي خواسته که کنم عهد ؟ نکنم فکر ديگري کس به خودم به جز ديگر که کنم عهد بايد

 ...؟ ببرم سر خود دل ي خواسته مقابل در توانم

 بيدار از بعد را او. داد نپايا نجمه ورود را اش تنهايی زمان همان در و زد کنار را آن. بود کرده تار را نگاهش اشک

 نجمه. بود نديده شدن

 .شدي پا سر ؟ خوب دختر چطوري:  پرسيد

 .شدم تو براي دردسر باعث که ببخشيد. مرسی. خوبم:  گفت و زد رويش به امتنان روي از لبخندي

 خوردي مشا. است پريده رنگت هنوز گرچه. است خوب تالح که شکر را خدا. بودم شده نگرانت ؟ سري درد چه ـ

 ؟

 .خوردم آره ـ

 .بيفتی پا از هم خودت اينجا از رفتن از بعد ترسم می. باش خودت مراقب بيشتر کم يک ـ

 .نداري خبر خودت چشمان پاي از. بگويد خودت به را اين بايد يکی ـ
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 می خودم به کم يک کنم فرار دکترها اين دست از توانستم می اگر. ام نشسته قبله به رو دانم می خودم ؟ من ـ

 .بکنم کاري هر حاضرم چاي ليوان يک براي غروب از. آيد نمی آدم گير چيزي الواوي صحراي اين در گرچه. رسيدم

 .شود نمی پيدا

 .رسد می فردا. است شده تمام چاي گفتند می ها بچه. نبود خبري چاي از امشب آره ـ

 .آيد می سرم يیالب چه داند می خدا صبح فردا تا. هستم چاي به وابسته است بسته آب به جانش که ماهی مثل من ـ

 ؟ هستند کجا ها بچه

 .است کاري الدنب کس هر. ندارم خبر ـ

 هيچ وقته چند اين اما فرستند می سيار دوش بودند گفته. است گرفته بو تنم تمام. باشيم اينجا بايد کی تا دانم نمی ـ

 .است نشده خبري

 کثيفی طاقت اين از بيشتر من. بکنم حمام چايم ي سهميه جاي به حاضرم. ستا چاي از تر واجب حمام من نظر به ـ

 .اند گرفته بو هم هايم لباس کنم می احساس... آمد پيش که وضعی آن با امروز خصوص به. ندارم

 ...بکن را فکرش. بيندازيم راه هم صحرايی حمام سرما اين در شويم مجبور عاقبت کنم فکر ـ

 ؟ اينجاست موسوي خانم: زد صدا چادر سوي آن از کسی

   

 .کند نگاهش نتوانست. شد چادر وارد متين ، نجمه مثبت جواب با. بود متين. شد مشت هايش جيب داخل انگشتانش

 .گردي می چاي الدنب در به در شنيدم. کردم پيدا چاي برايت رفتم. موسوي خانم بيا:  گفت سرخوشی با او

 جرعه و گاشت خود لب روي را يکی متين. ديد چاي ليوان دو با را او و برگرداندسر درونی پنهانی خشم و حسادت از

 خاطر به بايد که دارد نگه آرام را خودش نبود سودابه ديگر اين. کرد نجمه تعارف را ديگري و نوشيد ان از اي

 با نجمه. بکند اريک چنين نيز سودابه خاطر به حتی نبود حاضر شرايط اين در و الحا چه گر. کند گذشت سودابه

 گفته ؟ کرديد پيدا کجا از. باشد واقعی کنم نمی باور. دکتر آقاي نکند درد شما دست:  گفت شادي و شرمندگی

 .است شده تمام چاي بودند

 .بخور نشده سرد تا بيا. زدم پاتک نيکسون دکتر چاي کسالف به!  اينيم ما:  گفت و کرد لبی زير اي خنده متين
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 گفت نجمه که بود زير به سر. ندارد خارجی حضور آنجا در الاص او گويی کرد می رفتار و زد می رفح نجمه با طوري

 .آورديد می ساجدي خانم براي هم ليوان يک بوديد زده پاتک که الحا: 

 .ببخشند خودشان بزرگی به ايشان. آوردم البا را کسالف ته. بود ليوان تا دو هيمن فقط ـ

 .باش راحت تو. خورم نمی من جانت نوش:  گفت نجمه وبه آورد لب بر تصنعی لبخندي نبود آرام براي شالت در

 .کنيم می نصفش. است زياد. کنم پيدا ديگر ليوان يک توانم می ببينم کن صبر ـ

 که همين و برود در ات خستگی هم تا بخور تو. نيستم چاي به وابسته هم قدرها آن من. کنم نمی تعارف. مرسی نه ـ

 .برسد جديد ي آذوقه هم فردا دقيقا الحا نيست معلوم. باشی نمانده چاي بی امروز نرسيد چاي هم فردا اگر الحداق

 من ؟ مطمئنی. نيست معلوم چيز هيچ ها جاده وضع اين با. گويی می راست را يکی اين آره:  گفت و خنديد نجمه

 ؟ بخورم

 .بخور آره ـ

 .آمد چراغ سوي به مستقيم و شد چادر وارد شدن گرم براي زدن جا در حين در اتابک نوشين

 .خواهند می را تو ساجدي خانم... کنيم پيدا بايد را قنديلش بماند بيرون ساعت يک کسی!  رضا امام يا ـ

 ؟ کسی چه ؟ را من ـ

 .است آمده تهران از اينکه مثل. گردد می تو الدنب آقايی گفت ها بچه از يکی. دانم نمی ـ

 .خسروست حتما آه:  گفت و پريد جايش از. افتاد خسرو ياد به بعد اما ماند باقی جايش رد متعجب لحظه يک

 ؟ کجاست

 .است منتظر ماشينش کنار. چادرها از تر طرف آن کمی گفتند کنم می فکر ـ

 .کنم می پيدايش. مرسی باشد ـ

 زده بغل زير را هايش دست و ايستاده ماشينش کنار خسرو. دويد بيرون و پيچيد گردنش دور تر محکم را شالش

 قديم مثل اما. بود ريخته هم سرش موهاي از کمی و شده تر چاق بود ديده انگليس در را او که باري اخرين از. بود

 اش چهره بر که را اندوهی توانست می محوطه نور زير در. رسيد می نظر به ظاهر خوش و داشت درشتی هيکل هنوز

 .کرد صدايش و شد نزديک او به. ببيند بود نشسته
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 .مالس... خسرو ـ

 به دست قديميش عادت به و برداشت سويش به قدمی. نشست لبش بر لبخندي ديدنش با و خورد تکانی خسرو

 .کرد دراز سويش

   

 ؟ خودتی يال. مالس ـ

 ؟ است چطور تالح. است طور اين ظاهرا ـ

 ؟ چطوري ايران هواي و آب با ؟ چطوري تو. خوبم من ـ

 .خوبم هم من ـ

 .مالخوشح ات دوباره ديدن از ـ

 .بينم می ايران در را تو اينکه از مخصوصا. طور همين هم من ـ

 .است شرايطی چنين در که حيف ـ

 آن از او وقتی. نياورد عمل به کردنش آرام براي شیالت برگرداند رو او وقتی و شد جمع چشمانش در اشک که ديد

 گوشه الحا تا مطمئنا. دارد رئوفی قلب چه که کند درک و بفهمد توانست می بود آمده اينجا به و برخاسته دنيا سوي

 يالح ديد می روز روشنايی در را چيز همه وقتی صبح فردا. بود گذرانده نظر از بود آمده وجود به که خرابيهايی از اي

 کمی است بهتر. اي خسته. برويم چادرها از يکی داخل بيا:  گفت ارامی به بعد اي دقيقه. کرد می پيدا اين از بدتر

 .کنی استراحت

 .ببندد را درها تا رفت ماشين سوي به و داد تکان را سرش. گرفت را آن خيسی و کشيد صورتش به دستی خسرو

 ؟ تنهايی:  پرسيد آيلين

 .برسد هم او دافر پس فردا شايد. بيايد غذايی ي آذوقه و وسايل با تا ماند تهران در او اما. آمدم الزين برادرم با ـ

 ؟ خوردي شام. است خوب ـ

 .برسم اينجا به شب نيمه از زودتر خواستم می. نکردم فرصت نه ـ

 بابت از بگويم هم الحا هيمن از. کنم پيدا بتوانم خوردن براي چيزي کنم می فکر اما. دهم نمی آنچنانی غذاي قول ـ



 

 
497 

 .باشيم فردا منتظر بايد و ايم کرده تمام. شوي گرم و کنی خستگی رفع تا نداريم گرم نوشيدنی. متاسفم چاي

 .کردم پر را آن راه بين. است چاي از پر من کسالف اتفاقا -

 .اي آورده کيميا خودت با!  يالع چه ؟ گويی می جدي ـ

 و وضعيت از خسرو الح همان در و افتادند راه چادر سوي به هم همراه. کرد قفل را ماشين درهاي و خنديد خسرو

 بچه از نفر چند نالا:  کرد اضافه و گفت چيزهايی اوليه و ممکن حد تا برايش. پرسيد بودند آنجا در که هايی گروه

 .کنم آشايتان هم با تا برويم. هستند چادر در ها

 او و برخاستند جا از دو آن ديدن با ها زن. بود رفته. شد متوجه فاصلهالب را متين يالخ جاي شدند چادر وارد وقتی

 .خسرو. کشاندم اينجا به کمک براي را ديگر تهرانی هموطن يک:  گفت

 ؟ بگيرم شام برايش توانم می کجا از.  نخورده شام هنوز خسرو:  پرسيد زهرا از و کرد معرفی او به نيز را زنها

 .دهم می را ترتيش من. باش مهمانت پيش تو ـ

 .شود می زحمتت باعث ـ

 .باشد راحت تالخي. نه ـ

 می خواهد می چاي کسی اگر. است پر من کسالف. داريد چاي کمبود که شنيدم يال از:  گفت شرويیخو با خسرو

 .بردارد ان از تواند

 ! است حرام مسجد به رواست خانه به که چراغی:  گفت اي خنده با زهرا

   

 که بود ها حرف آن از ناي:  گفت خنده با آيلين. بفهمد را حرفش معنی آيلين از تا برگشت خسرو اما. خنديدند بقيه

 .باشد داده توضيح را اش معنی برايم کسی القب آيد نمی يادم

 کنار صندلی يک آيلين. بياورد خوردن براي چيزي تا شد راهی و کرد معنی آنها براي را اش گفته رفتن از قبل زهرا

 تر طرف اين او مقابل خودش چاي ليوان با و داد دستش به چاي ليوان. شود گرم و بنشيند خسرو تا گذاشت چراغ

 ها بچه شد متوجه که داد می اوليه توضيح خسرو براي هستند انجا در که کسانی و اردوگاه وضعيت از داشت. نشست

 .گرديد معذب اي لحظه براي و شد آنها منظور متوجه فاصلهالب. کردند ترک را چادر اي بهانه به کدام هر يکی يکی
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 دو آن بين بودند کرده فکر الاحتما. کنند صحبت هم با بتوانند راحت تا بودند کرده يالخ دو آن براي را چادر آنها

 خسرو به ايران داخل در مرد و زن بين عادي دوستی يک از بيشتر کمی که فهميد. دارد وجود خاص اي رابطه

 به سادگی الح عين در و ظرافت. دارد شوهر گفته ديگران به که آورد ياد به. است نموده برخورد و شده نزديک

 در کسی را خسرو بقيه الاحتما الحا. بود نموده تاييد را حرفش انگشتش در نيز سودابه ي فيروزه انگشتر خصوص

 باز خواست می اگر بتهال. کرد می اي اشاره و داد می توضيح زهرا به بعد بايد. کردند می محسوب شوهرش رديف

 .بماند اينجا در

 داخل خواست نجمه جستجوي در الاحتما متين و رفت کنار چادر ي لبه که نوشيد می داشت را چايش اخر ي جرعه

 تا برخاست دستپاچه آيلين. بگويد چيزي نتوانست و پريد رنگش آيلين مثل. زد خشکش دو آن ديدن از که بشود

 صورت با وا که ديد ايلين. نداد مهلت متين اما بدهد کرد می نگاهش طور آن او که خسرو ي درباره توضيحی

 نمی ببخشيد. آمدم می سرزده طور اين نبايد. خواهم می معذرت:  گفت و دزديد دو آن از را نگاهش سرخش

 .هستيد اينجا شما دانستم

 .ندارد عيبی:  گفت امد در گلويش از که صدايی با زحمت به

 دانيد نمی:  پرسيد بسوزاند را دلش خواهد می گويی بعد و برگرداند او به خسرو صورت از را نگاهش دوباره متين

 ؟ رفتند کجا موسوي خانم

 .گردد می شما الدنب هم او حتما:  گفت. تالخج نه بود حرص اما شد سرخ که بود او رنگ بار اين

 .اجازه با. خواهم می عذر هم باز. حتما ـ

 ظاهرش گرچه. بود موقع به الکام غذا از ظرفی با زهرا امدن. گذاشت باقی نااميدي بر غلبه يالتق در را او و رفت

 جاي ديگر. بود متين ديگر ي ضربه از لرزان باطنا اما رسيد می نظر به اش قديمی دوست ديدن از سرخوش هنوز

 متين که زمانی تهران در شايد. نبود جايش ديگر اينجا حداقل. بود کرده مقاومت و التق کافی ي اندازه به. نبود ماندن

 .اورد دست به ديگري انسش توانست می گشت می باز هم

××××××××××××× ××××××××××××××××××××××××× 

 از يکی در نوشين هاي بازيگوشی و خنده با و رسيد می نظر به السرح صبح بخوابد بود نتوانسته را شب اينکه با
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  آقاي راههم صبح از خسرو. شستند را خود تن و سر نوبت به و نمودند گرم آب. کردند پا به صحرايی حمام چادرها

   

 : پرسيد زهرا. برگردد تهران به خواهد می که کرد مالاع زهرا به حمام از قبل. بود رفته همراهش وسايل با مومنی

 .گرديم برمی هم با کنی صبر اگر. برود تهران به ماشين دارم شک که امروز ؟ امروز

 وضع از و بدهم تحويل زودتر را آنها مراتن بايد. هستم خبر بی دانشجوهايم و دانشگاه از اما. خواهد می دلم ـ

 .دارم زياد نکرده کار. ام شده دور تهران از که است روز پانزده از بيشتر. شوم خبردار هايم برنامه

 . نه يا کنم پيدا وسيله توانم می ببينم کنی صبر بايد ـ

 .باشد ـ

 خيلی اگر. ببرد شهر به مريض يک بايد یمحسن آقاي:  گفت و رساند او به را خود هم زهرا شد تمام که حمامشان

 .بگيري تهران تا ماشين جداگانه هم آنجا از و بروي شهر به او با توانی می داري اصرار

 .است خوب هم همان. ندارد عيبی ـ

 .هفته آخر بمانی نيست بهتر. شوي می اذيت خيلی ـ

 .بمانم توانم نمی. برگردم بايد. نه ـ

 آماده ظهر. داري دوست خودت که طور هر. باشد:  گفت و داد تکان سري ديد مصمم ار او چون و کرد نگاهش زهرا

 .کنی حرکت که باش

 ...برسم تهران به امشب همين و بياورم شانس شايد. است خوب ـ

 .گذاشت دستش در و اورد در هم را او انگشترهاي

 .خودت تحويل هم امانتهايت ـ

 .ممنون خيلی احمر لاله امدادگرهاي سرپرست عنوان به و همه طرف از. کشيدي زحمت خيلی. نکند درد دستت ـ

 .کردي کمکم که کنم تشکر بايد من.  کردم وظيفه انجام ـ

 .کن جمع را وسايلت بدو بروي خواهی می اگر. نزن را حرفش ـ

 .بدهم تحويل را اينجا وسايل بايد فقط. فرستادم تهران به هتل از را ساکم. ندارم وسايلی ـ
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 که بدهد تشخيص توانست می خسرو هاي چشم از آيلين. برگشت درمانگاه به نيز خسرو ناهار توزيع و ظهر هنگام

 .بود ديده داشتند حضور اول روزهاي از حتی اردوگاه اين در که هايی خيلی در که چيزي همان درست. است گريسته

 چند حداقل کردم می فکر:  گفت ردک خواهد حرکت ديگر ساعت يک تا او که شنيد وقتی مغموم و ساکت خسرو

 .بمانی روزي

 دادم خبر و گرفتم تماس ام خانواده با. برگردم بايد. مانده دانشگاه و درس. داري خبر مان خانه وضع از که خودت ـ

 .هستم تهران در نفر دو شما منتظر اما. گردم می بر که

 .داد دستش به و درآورد را همراهش تلفن

 .شويم می خبردار امد پيش کاري اگر طوري اين .باشد شما پيش اين ـ

 ده.  نه ساعت تا. دهی می خانه به را رسيدنت خبر و گيري می تماس که باشی کسی اولين خودت اينکه شرط به ـ

 .مانم می تماست منتظر. رسی می تهران حتما

 .حتما. باشد ـ

 !؟ بدهم چه را هايت تلفن جواب راستی ـ

   

 ي شماره کافيه فقط. گيرد نمی تماس کسی دانشجوهايم و ام خانواده جز. بگويی چيزي يستن زمال:  گفت و خنديد

 هم من.  نگذار روشن را آن لزوم مواقع در جز است سخت موبايل کردن شارژ اينجا چون ضمن در. بدهی را ام خانه

 .گيرم می تماس ها صبح دوازده تا ده ساعت آمد پيش کاري اگر

 .اي ريخته را ها برنامه هميشه مثل -

 چادرها کنار در متين سرد چشمان با نگاهش برگرداند که را سرش. گرفت تحويل را غذايش و افتاد خنده به باز

 زنده داشت بغض. انداخت زير به سر و نياورد طاقت ؟ کرد می نگاهش طور اين چرا. ريخت فرو دلش و نمود قیالت

 شدت که نبود حرفی و نداشت کردن دراز دست حق بود رسيده که هم وقتی عاقبت و گذشت می الس و د. شد می

 .کند نرم را متين دل که نيست کاري. بدهد نشان او به را اش پشيمانی

 .آمد بدرقه براي همراهش زهرا. رفت ها بچه از خداحافظی براي و برخاست زودتر. نرفت پايين گلويش از غذا
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 .آيد می پيش که ديدند را محسنی آقاي نسالآمبو به نرسيده

 درد طوري اين. ببرد هم را شما مسافر کرده قبول. رود می تهران تا مستقيم که کردم پيدا را يکی اعرابی خانم ـ

 ؟ دکتر خانم کجاست. است کمتر هم سرش

 .نيستم دکتر خانم اما. هستم من مسافر:  گفت و زد رنگ کم لبخندي

 .دخترم مايی چشم نور ـ

 .مرسی ـ

 .گرفته هوا دل. بمان را امروز نداري واجبی چندان کار اگر دخترم ـ

 .است همين هميشه. ايم کرده عادت هوا اين به ديگر مدت اين در تازه. بمانم توانم نمی ديگر. محسنی آقاي نه ـ

 .بفرماييد. دانند خسروان خويش مملکت حالص ـ

 وقتی بعد اي دقيقه اما. نبود اثري هنوز اش راننده از که کرد هدايت اي سرمه اتومبيل طرف به را آنها محسنی آقاي

 گروه جزو مگر ؟ چه براي ؟ برگردد تهران به خواست می متين. شد خشک دهانش آب ايستاد مقابلش در متين

 برمی او که بود نشنيده هم ديگر کسان و نجمه از. بمانند اينجا ديگر وقت چند تا بود قرار که آنها ؟ نبود پزشکان

 طور آن را متين تا گشت برمی تهران به داشت او. بود بدبختی چه ؟ بود افتاده اتفاقی ؟ گشت رمیب چرا پس. گردد

 توجه بی محسنی آقاي!  برگردد تهران به خواهد می هم متين شد می خبردار الحا و نبيند عنق ي قيافه و رفتار ان با

 .افتاديد زحمت به که ببخشيد. شماست مسافر من دختر دکتر آقاي:  گفت آنها هردوي الح به

 منتظر. است پشيمان الحا و گرفته قرار شده انجام عمل مقابل در چطور که بدهد تشخيص توانست می متين ظاهر از

 نالگ گذاشتن حين در و کرد باز را ماشين عقب صندوق نارضايتی با متين که بود حرفش گرفتن پس براي او ي بهانه

 .گفت نه شود نمی کنيد می امر شما وقتی. محسنی آقاي کنم می خواهش:  گفت آب ليتري چهار

 .باشيد هم جاده مواظب. ببخشيد. کرديم اذيتت خيلی وقت چند اين ما. باشی زنده. دکتر آقاي بدهد عمرت خدا ـ

 را درونش کسی کرد احساس برگردد همراهش بود داده اجازه متين اينکه از اما. کرد می سرزنش را خود بايد

 پشت خودش و بست را عقب صندوق متين. بود غنيمتی هم سکوت با حتی ساعته چند حضور همان .داد قلقلک

 تنی با و بوسيد را زهرا صورت آيلين. شد نسشالآمبو سوار و کرد خداحافظی نيز محسنی آقاي. نشست فرمان



 

 
502 

 .نشست متين اتومبيل در لرزان

   

 داشت حق سکوت آن با بتهال. است رفته خواب به کی ودب نشده متوجه. پريد خواب از در خوردن هم به صداي از

 .بود کرده جبران خوب را گذشته شب خوابی بی اينکه مثل. بود سه نزديک. کرد ساعتش به نگاهی. ببرد خوابش

 .زد بهتش اطراف وضعيت ديدن از نشست جايش در که صاف. نبود کنارش هم متين و بود کرده توقف ماشين

 .کشيد پايين را پنجره. کشيد می زوزه باد و باريد می برف بيرون. بود زدن يخ الح در و گرفته بخار الکام ها شيشه

 چطور. بود گرفته فقط هوا خواب از قبل. نبود کردنی باور. شد مورش مور و خورد صورتش به شديد برف و سرما اما

 به سر و آمد بيرون ماشين از ؟ ودب رفته کجا متين خود ؟ بود شده تبديل کالکو به طور اين ساعت دو يکی طی

 ور الح در ديگر سمت در را متين وقت آن تازه و زد ماشين اطراف چرخی. بود البا عقب صندوق. گرداند اطراف

 ديد را او وقتی و کرد بلند سر لحظه يک براي. بود پوشانده را صورتش تمام شالش. ديد ها چرخ زنجير با رفتن

 با آسمان و بود برف از پوشيده جاده. انداخت جاده به نگاهی و گرفت فاصله او زا. شد مشغول کارش به دوباره

 تشخيص توانست نمی الاص. نبود محسنی اقاي و نسالامبو از اثري هيچ. رسيد می نظر به تر تاريک بارنگی وجود

 داخل شد رو به رو متين نايیاعت بی همان با وقتی اما. ايستاد اي دقيقه. بود تصور قابل غير هوا سوز. هستند کجا بدهد

 روي. انداخت ماشين داخل را خودش سرما از سرخ صورت و دستان با متين بعد دقيقه ده. نشست سرجايش ماشين

 احتياط کمی با. شوند گرم تا گرفت دهانش جلوي و يدالم هم به را دستانش. بود پوشيده برف از هايش شانه و موها

 ؟ هستيم کجا. کرد تغيير ورط اين هوا دفعه يک چطور:  پرسيد

 .جاده در:  داد جواب حوصله بی و کرد روشن را راديو کند نگاهش اينکه بدون متين

 ؟ کجاست محسنی آقاي:  پرسيد و داد تغيير را شالسو ناچار. نبود خواست می که جوابی اين

 ! جاده در:  گفت و زد استارت متين

 چطور دانست می ايا. بردارد اش آزاردهده رفتار آن از دست شده که هم دقيقه يک براي خواست نمی وجه هيچ به

 .دوخت چشم فروميريخت که برفی به و گرفت پيش سکوت آيلين ؟ است روح سوهان

 اين رفتند می پيش که قدر هر و ترساند می را او هوا وضعيت. بود گرفته دلشوره. گذشت می نيم و چهار از ساعت
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 که طوري به. شد می هم بيشتر بلکه شد نمی کمتر چيزي تنها نه برف بارش تشد از. شد می تقويت او در حس

 کالکو عوض در و بود کند بسيار ماشين حرکت. بگيرد سرعت ها چرخ زنجير وجود با توانست نمی ديگر متين

 غليظ چنان آن و آمد پايين مه. شد بدتر کرد می فکر آنچه از اوضاع بعد ساعتی. گرفت می سرعت لحظه به لحظه

 .خورد نمی درد به ديگر کرد می روشن را مسير از اندکی پيش ساعتی تا که هايی چراغ. گرفت را ديد امکان که شد

 .باشد ها برف زدن کنار به دلخوش لحظه يک براي که داد نمی المج ماشين کن پاک برف به برف درشت ي ها دانه

 اين ي ادامه از وحشت و ترس يا شود می سرمايش بموج و کند می نفوذ درون به که هواست برودت دانست نمی

 پارازيت جز چيزي خرهالبا بعد ربع يک و افتاد خش خش به پيش ساعت نيم از که بود راديو به حواسش. وضعيت

 که کرد می مطمئن را او جاده سکوت... ولی کرد کاري شد می شايد نبود مه اگر. نداشت تمامی کالکو. نکرد پخش

 و انداخت نظري بود نموده معطوف جاده به را حواسش تمام کرده گره هاي اخم با که متين به .است بسته جاده

 و گرفت داشبرد به دست. کرد خوردن ليز به شروع عقب هاي چرخ شد متوجه زده وحشت لحظه همان در درست

 ماشين که نکشيد طولی. کرد خفه دهانش روي دست فشردن با را فريادش. فشرد صندلی به محکم را خودش

 براي. زد فرياد کشان زوزه باد و گرفت خود به خوف رنگ سکوت. بود پريده دويشان هر روي از رنگ. شد متوقف

  سعی و کشيد را دستی ترمز و امد خود به او از زودتر که بود متين اين اما. بکند کاري نتوانست يک هيچ اي لحظه

   

 آيلين. شد پياده و داد البا را تويشالپ ي يقه. برداشت را قوه چراغ داشبرد از و شد خم. شود مسلط اوضاع بر کرد

 .لرزيد می پايش و دست. داد قورت ارامی به را دهانش آب و گذاشت زد می شدت به همچنان که قلبش روي دست

 داخل از. بيندازد نظري اطرافش وبه کند باز را کمربند کرد وادار را خودش اما. نداشت خوردن تکان براي نايی

 يالبا تا هراسان گذاشت زمين که پا. نمود کورش باد و برف هجوم.  کرد باز را در. آمد نمی چشم به چيزي ماشين

 را پاهايش جاي برف. اند ايستاده يیالسربا در زد حدس کرد رفتن راه براي که يیالتق از. رفت فرو برف در مچش

 سرجايش. بود کرده گير ها برف ميان در ها چرخ. رسيد ماشين به و نمود گرد عقب عجله با. پوشاند می داشت

 شانس اندازه اين هم بعد ي دفعه نبود معلوم. بودند شده گرفتار بدجايی. بود ترسيده. ماند متين منتظر و نشست

 اطرافش وضعيت از نيز او داد می نشان اش چهره. برگشت برف در پوشيده متين. شوند متوقف جاده کنار و بياورند
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 آزاد را دستی ترمز و کرد تنظيم را ماشين فرمان ديد چون. بود نترسيده او ي اندازه به ظاهرا اما. است شده ارخبرد

 فايده. توانستند نمی بتهال. کنند حرکت جايشان از خواستند نمی که شنيد زحمت به را ها ستيکال قژ قژ صداي. نمود

 ؟ ندهيم ادامه اين از بيشتر نيست بهتر:  بگويد آهسته و احتياط با کرد سعی. نداشت اي

 نمی نخواهی خواهی:  گفت بعد. کرد درست را فرمان و کشيد دوباره را دستی ترمز. برداشت شالت از دست متين

 .بکنيم حرکت توانيم

 .کرد امتحانش و چرخاند مختلف زواياي در که داد نمی آنتن ظاهرا. اورد در را همراهش تلفن و کرد جيب در دست

 ؟ داري همراهت تلفن:  پرسيد

 .خسرو به دادم. نه ـ

 آبادي يا شهر يک تا چقدر:  پرسيد آيلين بار اين. برگرداند جيبش به دوباره هم را خودش وتلفن زد پوزخندي متين

 ؟ داريم فاصله

 ! برويم پياده توانيم نمی که قدر آن ـ

 نيامده پيش وضعيتی چنين آمدن موقع چطور .است شده منحوسی ي جاده چه کرد فکر. بست را صحبت راه متين باز

 ي لحظه که کسی همان. بود نشسته متين دستش کنار اما بود ترسناک اوضاع. خنديد خود به اختيار بی بعد ؟ بود

 .بود کرده ذوق بودنش خاظر به حرکت

 ؟ کرد می چه الحا بود انگلستان روزهاي متين همان هنوز متين اگر ـ

 الدنب به ذهنش و زد نمی سينه به ترس از قلبش طور اين. کرد می فرق آسمان تا زمين الحا با وضعيت بود مطمئن

 نظر به سرگرمی و تفريح يک هم اين که کرد می عوض را جو طوري روزها آن متين. گشت نمی صیالخ براي راهی

 .نداشت روزها آن محبوب به شباهتی هيچ بود نشسته کنارش درهم هاي اخم با که کسی الحا اما... بيايد

 بود ديده قدر آن روز چند اين در که چيزي. بود او به اعتنا بی و خونسرد که کرد نگاه او به چشم ي گوشه از آيلين

 يک بتواند که داشت آرزو چقدر. بود خندانش و مهربان ي چهره آن ديدن دلتنگ چقدر. بود کرده عادت آن به که

 اما. داشت خود روي به را او خندان نگاه گاهی که کرد می حسودي نجمه به چقدر. ببيند را مخملی نگاه آن ديگر بار

 البا آرامی به را اش بينی. آورد هجوم چشمانش به اشک و آمده درد به دلش... متين ي کرده بغ نگاه اين با الحا
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 به کالکو اتضرب از فقط و شد نمی ديده چيزي و بود تاريک بيرون. برگرداند پنجره سوي به را نگاهش و کشيد

 ي درجه آخرين با آن بخاري و بود روشن ماشين. است بارندگی الح در بيشتر شدتی با وا که زد می حدس شيشه

  با توانست نمی کن پاک برف. بود شده پوشيده برف از جلو ي پنجره و بود بسته يخ ها شيشه ولی. کرد می کار خود

   

 ماشين آمپر. داد می دست از را گرمايش داشت نيز ماشين داخل هواي. بود کرده نشينی عقب ناچار. بجنگد آن

 با ديد ديگر سوي به را او نگاه تا. لرزيد می الش زير اش چانه و بود افتاده گير گلويش در بغض. بود پايين الکام

 بر مغلوب کن پاک شيشه همين مثل که شنيد را او سرد صداي اما. نيايد پايين تا کرد پاک را اشکش دست پشت

 تا تو کردن پيدا براي که کرده بسيج را نيروها تمام وندال آقا حاج الحا تا نترس:  گفت. کشيد ناخن روحش و قلب

 ! کنند می پيدايت. بگردند هم را ها برف زير

 متين به که آورد ياد به ناگهان بعد ؟ بود افتاده عماد فکر به او لحظه اين در چطور. کرد نگاهش تعجب با و خورد جا

 نکند. ريخت فرو قلبش لحظه يک. ندارد اش زندگی در نقشی ديگر و است پيش الس دو به مربوط عماد است نگفته

 ي قيافه اما نيست او زندگی در ديگر عماد که بگويد او به برگشت ؟ است شوهردار زن يک او که کند می فکر متين

 هيچ ديگر بود ديده روز چند اين در که متينی ؟ شتدا اي فايده چه نگفتنش و گفتن. کرد پشيمانش متين ي زده يخ

 «:  کرد فکر الح همان در اما. ببخشد او بر را چيزي هيچ توانست نمی متين. نبود مهم برايش او زندگی از چيزي

 که اتفاقاتی آن با حتی ؟ بکند برايم کاري ام افتاده گير کجا در من که فهميد می عماد اگر است ممکن واقعا يعنی

 »؟ داد رخ نمانبي

 از نظر صرف بکند کاري کسی براي تواند می بداند اگر او. نبود بعيد چيزها اين عماد از شايد:  داد جواب خود به بعد

 اين از من مرگ از بعد که اينجاست مسئله اما. کند نمی کوتاهی باشد داشته است ممکن او با که اي رابطه نوع هر

 ! شود می خبردار ماجرا

 روشن بخاري با و افتاده گز گز به سرما از پايش انگشتان. کرد مشت را انگشتانش و گذاشت سينه روي ار دستانش

 فرو شالش در چشمانش زير تا را صورتش. کرد جمع لباسش در بيشتر را خودش. بود کرده يخ سرما از زانوانش

 ان از بعد هم آن پليور يک با. فتنگر ديگر دخترهاي يا زهرا از اضافی لباس چرا که کرد لعنت را خودش. کرد
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 شروع دل در. بيفتد جانش به سرمايی چنين که بود طبيعی داشت نم هنوز موهايش و بودند کرده صبح که حمامی

 آقاي که داد می اميدواري خود به بايد اما. است چند ساعت دانست نمی. مقدسين و خدا درگاه به تماسال به کرد

 غلبظ چنان آن مه ولی بودند روشن اطرافش در ماشين هاي چراغ. بشود آنها نبودن متوجه زودتر خرهالبا محسنی

 .ببينند را آنها روشنايی توانستند نمی هم خودشان که بود

 ميان از اميدوارانه کرد می سعی و بود گذاشته هم روي را چشمانش. برد می البا را قلبش ضربان باد ي زوزه صداي

 خراب يا باشد نداشته بخاري ماشين اگر کرد فکر. بشنود بيرون از را ديگري ماشين صداي ماشين داخل سکوت

 .شد قطع آرام لرزشی با ناگهان ماشين موتور صداي که بود نکرده تمام را فکرش هنوز... سرما اين در وقت آن شود

 واقعيت مالع و اريبيد در بلکه خواب در نه اتفاق اين که شد متوجه ولی بپرد خواب از تا کرد باز چشم هراسان

 رفته هم در هايش اخم. برگشت متين سوي به جايش در زده وحشت. آمد نمی در صدايی ماشين موتور از. است

 ».نيست مهمی چيز« :  داد قول خودش به. نبود نگران ظاهرا اما. بود

 جز. را ماشين ستارتا تا شنيد می را قلبش ي زجردهنده صداي بيشتر آيلين.زد استارت و چرخاند را سوئيچ متين

 نافرمانی اين وقتی.داد نمی نشان خود از سوئيچ دستور برابر در يیالتق ماشين موتور پروانه اجباري و کند حرکت

 هوا سوز. کرد باز را در بگويد چيزي او به اينکه بدون و کشيد ترالبا را کاپشنش ي يقه متين شد تکرار ديگر بار چند

 خودش و کرد باز زحمت به را در متين که ديد آيلين. زد سيلی صورتش به و اورد هجوم درون به برف با همراه باد و

  چيزي. شدند می گور به زنده ها برف زير داشتند. بود شده خشک دهانش آب ترس از. رفت فرو برف در زانو تا

   

 در هنوز. است زده البا را کاپوت متين که زد حدس خزيد درون به پايش زير از ناگهان که سرمايی از اما ديد نمی

 آرام ي ضربه. پريد عقب و کشيد فرياد ترس از. خورد بغلش ي شيشه به محکم چيزي که بود برف عمق بهت

 .ببينم بزن استارت تا دو:  گفت او و داد پايين را شيشه. است متين که کرد متوجهش تازه ديگري

 از که متين. کرد شد نمی کاري و بود شده خاموش شينما. بود فايده بی. نشست فرمان پشت و داد تکان را سرش

 پرسيد نگرانی با. شود گرم تا فشرد بغلش زير را دستانش و انداخت ماشين در را خود بود شده سرخ صورتش سرما

 ؟ است شده خراب: 
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 .ايم کرده تمام بنزين الاحتما:  گفت و کرد بود پريده رويش و رنگ که او به گذرايی نگاه متين

 هم ديگر ساعت دو يکی تا الاحتما. کرد کاري شود نمی ديگر يعنی بنزين شدن تمام. رفت فرو اش صندلی در هشوک

 .شوند محروم هم روشنايی از کند تمام را فکرش که اين از قبل باز ترسيد می چون. خورد را حرفش ي بقيه... باطري

 ؟ نبود پر باک مگر ؟ است ممکن چطور:  پرسيد عوض در

 .بزنيم بنزين ديگر بار يک آنجا و برساند شهر تا را ما که داشت قدر آن. نه ـ

 ؟ است بسته ها جاده:  پرسيد مکث کمی از بعد مستاصل

 .است بسته عادي هاي ماشين براي ـ

 شد خوب. است باز آيند می تو الدنب که امدادي هاي ماشين براي اما:  گفت پوزخندي با و برگشت سويش به سپس

 ! بدهند نجات زودتر هم را من تو خاطر به شايد. بيايی همراهم تو کردم قبول

 .نداد را جوابش آيلين

 .نشنود او را خوردنشان هم به صداي تا داد می فشار هم روي محکم را هايش دندان. نبود کار در ديگر بخاري

 اما افتاد می سرش از تداش اش روسري. سوختند می سرما از زانوانش عوض در و کرد نمی حس را پايش انگشتان

 با هوا سوز و بود گذشته نه از ساعت. بدهد دست از را بغلش زير و دست گرماي آن کردن سر به براي خوست نمی

 د يکی تا که بود مطمئن آيلين. بود پوشانده را زده يخ هاي شيشه روي برف. شد می شديدتر و بيشتر زمان گذر

 .بود گذاشته هم روي چشم متين پاهاي تکان از فهالک. شد خواهد ونمدف ها برف زير اتومبيلشان ديگر وساعت

 هم ناهار. بود شده اش گرسنه. بود نشسته حرکت بی و ساکت خورد می تکان و شد می جا به جا مدام که او فالبرخ

 براي بود فتهگ ملوک به. رسيدند می تهران به بايد الحا تا. بود نرفته پايين گلويش از چيزي متين عملال عکس آن با

 کند باز را هايش چشم اينکه بدون. کرد می نگران را مادرش و پدر ديگر تاخير ساعت يک. بود خواهد خانه در شام

 ؟ نيستيم سرش پشت ما که نشده متوجه الحا تا محسنی آقاي يعنی:  پرسيد

 .است هميدهف حتما. کند می نگاه سرش پشت به ها وقت بعضی ديگر هاي آدم فالبرخ محسنی آقاي ـ

 نکرده کاري هيچ چرا پس:  پرسيد دوباره عوض در و نياورد خودش روي به اما. سوزاند را دلش او مالک ي طعنه

 ؟ است
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 .برسيم او به ما است منتظر و زده کنار ما مثل هم خودش حتما... ؟ کرد کاري بايد هميشه مگر ـ

 پس:  گفت کند پنهان او از را ترسش کرد می سعی که يالح در. بست اميدي محسنی آقاي به شود نمی يعنی اين

 ؟ کنيم کار چه بايد الحا

 !بيايد وندال آقاي امداد گشت تا کنيم می صبر. ايم کرده الحا تا که کاري همان ـ

   

 کم کم داشت. نشنود کنايه و نيش او از اين از بيش تا گرفت دهان به زبان. زد چنبره گلويش در آيلين بغض

 که يالح در متين. کرد باز چشم گوشش کنار در بلندي صداي و شديد تکان از ناگهان که کرد می گرما احساس

 ؟ خوابيدي چرا:  گفت بود گرفته را هايش شانه

 را سرش. بود خواب وقت حتما. آمد می هم خوابش گرچه... شنيد می را باد ي زوزه صداي داشت که او ؟ بود خواب

 .نيستم خواب:  گفت و داد تکان

 .دار نگه باز را هايت چشم پس:  گفت نامهربانی همان با

 سخت اما. کند گوش حرفش به خواهد می که داد نشان ماندن باز براي چشمانش فشار با و داد تکيه صندلی به آيلين

 حس بی پاهايش تقريبا و لرزيد می سرما از. دارد نگه صدا بی فکش روي فشار با توانست نمی را هايش دندان. بود

 بده تکان را بدنت. نشين بيکار:  گفت او که شنيد. است شده نورتر کم هم ماشين داخل مپال کرد فکر. بودند شده

 .کند حرکت بدنت در خون تا

 »؟ است عصبانی چرا ؟ بزند حرف عادي تواند نمی ؟ کند می دعوا چرا:«  کرد فکر

 اشک و لرزيدند می دستانش. بود شده خشک بدنش. ادافت هالن به درد از اما بکشد خودش زير را پاهايش کرد التق

 و شد خم فهالک داشت نظر زير را او که متين. کند باز را کفشش بند توانست نمی. ريخت می فرو صدا بی هايش

 اش گريه از زمانی که اورد می ياد به. زد پس را اش گريه عميق نفس چند با آيلين. کشيد بيرون کفش از را پاهايش

 نگه البا را سرت:  گفت توبيخ با باز او اما گذاشت زانويش روي سر. آمد می بدش آن از حتما الحا. شد یم ناراحت

 .باشند باز هايت چشم تا دار

 با و دوخته چشم مقابلش به که کرد نگاهش. گذاشت اش صندلی پشتی روي را آن و داد تکان را سرش فقط باز
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 زمزمه انداخت می خط را صحبتش و خورد می هم به هايش دندان که يالح در. شد می جلو و عقب عصبی تیالح

 .کنيم حساب کسی روي نبايد ولی... و نشو صبانی.عصـــ...ميرسيديم... مقصد به بايد ال...حا تا: کرد

 ! شوي نااميد آقا حاج براي خودت کشش از است زود هنوز ؟ چرا: پرسيد و برگشت سويش به متين بار اين

 از موقع همان.. هـــ... عماد.. عــــ و من:  گفت لرزانش ي چانه با و دوخت او به زد می غلت اشک رد که را چشمانش

 .شديم جدا هم

 تاب و دزديد او از را نگاهش و امد خودش به زود اما. بازايستاد حرکت از که طوري. خورد جا او که ديد بار اين

 .گرفت سر از را خودش دادن

 ؟ کرد می چه اينجا پس ـ

 ؟ کی ـ

 ؟ وندال ـ

 ؟ نيامد آنجا به ديشب تو خاطر به مگر:  داد ادامه جانب به حق ديد پرسشگر را او چون متين

 .نه ؟ عماد ـ

 ؟ بود که آمد ديشب که او پس ـ

 .بود آمده کمک... براي. ديم.. قــــ هاي... دوست از... بود رو. خســـ -

 ؟ ات حلقه پس:  پرسيد سوءظن با متين

 .بود اعرابی... اعـــ خانم الم. ..الم ـ

   

 نفوذ با آدم آقا حاج از بعد الحا يعنی!  باش را ما شانس:  گفت پوزخندي با بعد و کرد مکث لحظه يک براي متين

 !؟ بکند برايمان کاري که است نخورده تورت به ديگري

 .بزنيم يخ تا ااينج بنشين پس!  نه يعنی اين:  گفت متين سرد صداي. گذاشت زانوانش روي سر

 اين. بزند خود بی حرف که نداشت تعارف او با ظاهرا متين ؟ بشود طور اين بود ممکن يعنی. شد يالخ آيلين دل ته

 ميان در تر محکم را خودش. نداشتند رسی فرياد خدا جز اوضاع اين در. گذاشت هم روي چشم. بود عاقبتشان
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 ! بگير البا را سرت:  گفت آمرانه متين. سوختند می و کردند می درد سرما از هايش استخوان بند بند. فشرد بازوانش

 .گرفت البا را سرش

 بخوابد نبايد دانست می. بپرد سرش از خواب تا داد تکان محکم را سرش. افتاد می هم روي داشت باز چشمانش

 حرکت وبی بيکار اگر:  گفت که بود شده شالح متوجه هم متين الاحتما. بود سختی کار خواب اين با مبارزه ولی

 .گيرد نمی خوابت ننشينی

 کاري توانست نمی ديگر که بود شده خشک چنان بدنش ولی نماند حرکت بی خواست می. کرد او به نگاهی نيم

 ...شويم خشک تالح اين به... اگر کنی می فکر. شويم... می فريز... اينجا داريم ما: گفت خنده با دفعه يک. بکند

 !؟ کنند... می صافمان... صا دوباره رچطو... بميريم

 ! گذارندمان می ها ماموت کنار وحش حيات ي موزه در طوري همين ؟ کنند صافمان بايد چه براي:  گفت جدي متين

 !؟ شديم آنها شبيه اينقدر... يعنی ـ

 !يد...شا:  گفت و خنديد فکش لرزش ميان در آيلين. نگفت چيزي. کرد براندازش و برگشت سويش به متين

 ؟ ميريم... می قعا... وا: پرسيد و رفت کنار لبانش روي از خنده بعد اي دقيقه اما

 او با حق. افتاد سودابه ياد باز. آورد می در پا از را او داشت سرما اين از بيشتر متين رفتار اين. نگفت چيزي او باز

 .کرد می يالخ را دلش توي دادن دلداري جاي به و بود نشسته کنارش اينجا ناشدنی فتح ي قلعه يک مثل متين. بود

 ! ومادرش پدر بيچاره. برگشت شان خانه به فکرش دوباره

 سکوت در جا همه کرد فکر. پريد می ديگر ي شاخه به شاخه اين از افکارش. داد می دست از داشت را تمرکزش

 شانالدنب کسی که باشند اميدوار تندتوانس می شد می قطع اگر. آمد می رحم به داشت کالکو الاحتما. رود می فرو

 متين بار اين ولی!  نبود آنها با آقا حاج »زدند می يخ اينجا« متين قول به. خنديد خود عبث فکر اين به باز اما. بيايد

 هنوز گرچه. کند حس شد می وارد رماشين د کالکو نشستن فرو از که را گرمايی توانست می او. بود کرده اشتباه

 باز چشم کرد شالت. خورد تکان شدت به باز... نمود می بيشتر را بدنش لرزش شد می هايش ريه وارد وقتی سرما

 ! يااهلل. نيست خواب وقت نالا. کن باز را هايت چشم: گفت می که شنيد عصبانی را متين صداي. کند

 و حوصله بی چشمان نهما با. ديد خود مقابل را متين صورت. کرد باز زحمت به را چشمانش ودال خواب و گيج
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 ! نخواب:  گفت خشمگين

 !ده... سر:  گفت زحمت به و نشست چشمانش در اشک. لرزيد می شدت به اش چانه

 .بيفتی الح اين به که نيست قدر آن اما ام نشسته تو کنار هم من. دانم می ـ

 .ده..سر لی..خيـــــ... چرا: گفت و ريختند فرو هايش اشک

 .داشت خش صدايش آمد حرف به دوباره وقتی. راشيدخ را گلويش خشک ي سرفه

 .ميـــريم می... ما ـ

   

 .نترس. مانالدنب آيند می:  گفت پيش از تر آرام کمی بار اين متين

 ؟ کی پس.پــ ـ

 ! شيردلش اعضاي اين با ميانه خاور مجمع الح به خوش ـ

 اينجا بيا:  گفت و کرد دراز او سوي به را دستش آيلين بهت ميان در بعد

 خشونت و سردي آن ديگر نگاهش. کرد نگاهش ودشال اشک چشمان پشت از سردرگم. پريد ايلين سر از خواب

 پاک را هايش اشک. کند ترحم شالح به دلسوزي با او نشد راضی که بود آيلين بار اين اما. نداشت را پيش لحظات

 هست... داري ده.خنـــــ... چيز:  غريد و ديد شلب روي را او لبخند چشم ي گوشه از. نشست محکم جايش در و کرد

 ؟

 .بيا:  گفت دوباره انگشتانش حرکت با و داد تکان را سرش متين

 .نيستم سگت... سگ... من:  گفت و برگرداند رو او از آيلين

 اگر:  گفت. کشيد خود طرف به را او و انداخت اش شانه دور را دستانش و کرد خم بيشتر را خودش بار اين متين

 .کرد شوخی شود نمی سرما با که دانی می پس باشی ديده آموزش حسابی و درست

 ..نيم... ز... می يخ... ما. شود... نمی.نــ. نه ـ

 .داريم فاصله خيلی مردن تا هنوز. داري مردن براي اصراري چه ـ

 .گفتی.. گفتــ دت... خو... تو... لی... و ـ
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 ؟ است شده حجت تو براي من حرف الحا تا کی از ـ

 ؟ دادند راهت چطور ؟ امدي اينجا چه براي:  پرسيد متين. بدهد را جوابش نتوانست آيلين

 .آمدم ســــمينار... يک براي... برا ـ

 .بگذارم تخصصت حساب به تا نيستی هم دکتر! ؟ فرستادند اينجا را تو و آمدي سمينار براي ـ

 .تم. خواســـ... خودم... خو ـ

 .زدم می حدس بايد ـ

 گرفته آرام دلش است برداشته خشونت از دست او اينکه از آيلين. گرفت را ماشين فضاي دقيقه چند براي سکوت

 داشت که را چيزي قدر خوشبختی در غرق زمان آن. ببيند سابق مثل را او دوباره تا بکند هرکاري بود حاضر. بود

 حتی. کند جا به جا برايش هم را کوهها بود حاضر که بود روزهايش آن ي زده حسرت چنان آن الحا. دانست نمی

 سرد و سخت طور آن ديگر متين که قدر همين. بود راضی هم همين يه. اشد حياتش هاي ساعت آخرين اينجا اگر

 چه وندال: پرسيد که شنيد را او صداي. داد می دلنشينی گرماي به را خود جاي وجودش سردي کرد نمی نگاهش

 ؟ سپردي خدا امان به هم را او که بود کرده

 بود او... بار اين... شدم طلسم که تم.گفتــــ تو... به: کرد زمزمه و آمد درد به دلش. کرد می درک را مشالک ي طعنه

 .کرد رهايم... ر خدا امان به... که

 ؟ چرا : پرسيد ؟ بودند نزديک قدر اين چرا. ديد خود نزديک را او رخ نيم و برگشت سويش به تعجب با متين

 .گفت او به... را چيز همه... جمشيد ـ

 ؟ بودي کرده فیالخ مگر ـ

 .داشتم دادگاه... منگام...بير در... بودم نگفته او به... بودم... کرده... عماد نظر.. نظـــ از ـ

   

 .بود تو نفع به آنکه ـ

 يتالفع اينکه اول. داشت بزگ خطاي دو او عماد نظر از اما. بود آيلين با حق. گفت می راست.  انداخت البا شانه

 تالح او ي غيرمنصفانه برخورد يادآوردن به از هم هنوز. بود نگفته چيزي باره اين در او به اينکه دوم. داشت سياسی
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 ؟ گرفتی قالط:  پرسيد متين. گرفت می تهوع

 .دمبو نکرده عقد:  گفت. انداخت او به را گذرايش نگاه و برگشت سويش به آيلين بار اين

 رفت پس تجربه کسب و پيشرفت جاي به تو:  گفت بود قديم روزهاي شبيه که اي خنده با و پريد البا متين هاي ابرو

 از ظاهرا وندال اين اما. بدهد دست از را تو نبايد باشد عوضی که هم چقدر هر که دانست می حداقل جمشيد. کنی می

 .است تهگذاش کنار را تو خودش که بوده تر احمق هم جمشيد

 است دليل همين.. هميــــ به شايد... شا:  گفت. افتاد خنده به بار اين هم خودش اما شد نمناک گرچه آيلين چشمان

 ...خو شه..هميـــــ...  براي گر..ديـــ ولی است دم... خو از عيب... شايد يا... شدم محروم.... عماد الث..ام شر از... که

 .کردم راحت... را را خودم

 به هايش ناخن و بودند شده سفيد سرما از انگشتانش. پريد بيرون خشک اي سرفه با باز اش ريه داخل سرد يهوا

 برنمی دستکش وقت هيچ چرا:  گفت متين. کرد بسته و باز بار دو يکی شديدشان درد با را آنها. زدند می کبودي

 ؟ داري

 .آيد می بدم ـ

 .بگذار بغلت زير ار آنها. است گرمتر لباست داخل!  بکش پس ـ

 گرمتر آنجا. بود او با حق. گذاشت بغلش زير را آنها و کرد رد تويشالژ ي دکمه يال از زحمت به را هايش دست

 ...نجمه... متين:  بپرسد و بکند را خود کار حسادتش حس گذاشت احتياط با و کرد استفاده آرامش اين از. بود

 نجمه:  پرسيد صدايش در خنده همان با متين اما. انداخت زير به ار سرش و شد هول. کرد نگاهش و برگشت متين

 ؟ کنی نمی تمام را حرفت چرا ؟ چه

 ...تو و نجمه:  پرسيد دوباره و کرد من من کمی

 بودن باشی فهميده هم تو ديگر الحا کنم فکر:  گفت و داد ادامه خودش متين کند تمام را حرفش نتوانست چون

 .است هندهآزارد و تلخ چقدر رقيب

 ؟ داري دوستش... دوستش ـ

 همکارم:  گفت خونسردي با متين اما. بزند بيرون اش سينه از قلبش شد باعث نمود دادن جواب براي متين که مکثی
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 .خوب و ساعی همکار يک. است

 ...تو... تا کنم کار... چه... من... متين:  پرسيد و شمرد غنيمت را فرصت باز. شد متين ي خنده باعث کشيد که آهی

 ؟ ببخشی را من

 آغاز نو از رفتن فرو فکر در و سکوت باز. بکند کاري تواند نمی که فهماند او به حرفش به توجهی بی و متين سکوت

 .شد

 او به منگ اما کرد باز را چشمانش. خواند می را او که شنيد دورترها از را صدايی. سوخت شدت به صورتش پوست

 ودال خواب صداي. بود شده عصبانی دوباره متين. سوخت صورتش باز که افتاد هم روي نشچشما دوباره و کرد نگاه

 ...نزن:  گفت ملتمسانه که شنيد را خود ي مستانه و

   

 .باش زود. ببينم را چشمت عسلی خواهم می. شود بسته هايت چشم نگذار پس:  گفت خشمگين متين

 ...قيقه...د...يک... فقط... انم... تو... نمی ـ

 .زنم می ببندي را هايت چشم:  گفت و رفت البا او دست که ديد. کرد می گريه داشت

 ...نه ـ

 : گفت. ريخت هم به تکان اين با دنيا تمام کرد حس آيلين. داد تکانش محکم و گرفت دستانش ميان را اش شانه

 ....ده...  سر

 ؟ دانی نمی را اين. ميري می بخوابی ـ

 ...چرا... چ ـ

 .وابنخ پس ـ

 .کشيد عقب را خودش و کرد اي هالن درد از آيلين. داد فشار اش مردانه دستان ميان را بازوهايش الح همان در

 بدنت بگذاري نبايد:  گفت. داد ماساژ دستانش ميان را بازوهايش و کشيد جلو را او و گرفت را هايش شانه متين

 .شود خشک

 را هايش اشک درد از اما پراند سرش از را گيجی تالح حدي تا گرچه دستانش زير از کردن فرار براي يشالتق
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 .آيد می... دردم... متين کن بس:  گفت احتياط با و ملتمسانه. کرد بيشتر

 .پراند می سرت از را خواب درد. است خوب ـ

 ...خواهم... نمی ـ

 .کنی شکر را خدا بايد شیبا نشده فلج الحا تا اگر طوري اين. کن دراز را پاهايت باش زود. ميخواهی چرا ـ

 علی را پاهايش جديت با متين. کرد بيدار گلويش در را گريه هق و هق همين. بدهد تکان را پاهايش نتوانست او اما

 مل و مشت اين يا است بدنش شدن خشک از بيشتر دردش دانست نمی. داد ادامه را کارش و کرد دراز دردش رغم

 ديگري کار هيچ اش گريه کردن خفه در سعی و گزيدن لب جز. کردند می درد بدنش پی و رگ تمام. متين ماساژ و

 خود دستان ميان را دستانش متين. بود شده گرم کمی بدنش دردش وجود با بعد ربع يک اما. بکند توانست نمی

 ...اگر:  پرسيد اش گريه ميان در منگی همان با آيلين. کرد منتقل دستانش به را دهانش بخار و گرفت دهانش جلوي

 ؟ بخشی...می را... من تو... بميرم من

 .کرد تر بلند را او ي هالن که طوري. داد ماساژ دستانش ميان در بيشتري فشار با را انگشتانش و کرد نگاهش متين

 .نزنی بيخود حرف تا ماند می يادت بهتر طوري اين:  گفت متين

 ؟ بخشی.. مــــ... را من... کی... پس ـ

 ي گريه و گرفت خود به مخملی رنگ خرهالبا متين نگاه. افتاد اتفاق بود آرزويش و حسرت در هاروز که چيزي

 ؟ کردي چه مدت اين در بينم کن تعريف:  گفت مهربانی با متين. کرد بيشتر را آيلين

 ؟ ن...ال... ا ـ

 .بزن حرف ياهلل ؟ کی پس ـ

 و خواست می او اما ؟ بگويد الحا که بود اصراري چه .کند ادا سکسکه بدون و درست را کلمه يک توانست نمی حتی

  خود. بزند حرف کرد وادارش خوابيدن از جلوگيري براي که افتاد متين ي تله در بداند اينکه بدون. بود تسليم آيلين

   

 طرف به را ذهنش و فکر نبايد. شود جدا خواب از او خواست می فقط. است وضعيتی چه در که ديد می هم متين

 .نفهمد چيزي هايش حرف از اگر حتی. کرد می هدايت وابخ
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 .دارد نگه باز را چشمانش کند وادارش تا زد می دري هر به متين. بدهد دست از را خود تمرکز تا نکشيد طول زياد

 که افتاد هم روي و کرد باز را هايش چشم قدر آن. کرد بلند اش سينه روي از را سرش. نبود قادر ديگر او اما

 اندازد می جا و نشيند می صورتش روي چطور انگشتانش جاي ديد می متين اينکه وجود با. شکست هم در ومتشمقا

 زمزمه را نامفهوم چيزي و شد می باز نيمه چشمانش فقط او سيلی ي ضربه با. گشت نمی باز آيلين به هوشياري اما

 دانست می که هرراهی به و آورد البا شدستان ميان را صورتش. کند ريسک توانست نمی اين از بيش. کرد می

 را چيزهايی يک و درخشيدند می اشک از که ديد می را چشمانی فقط آيلين. کند باز را چشمانش کرد وادارش

 فقط خواست می. نبود مهم چيزي برايش ديگر. زد می حرف اجبار از که بدهد تشخيص او کلمات ميان در توانست

 ...رسيد می هم آرزويش اين به تقريبا داشت برمی او ي هشکنج از دست متين اگر. بخوابد

 .کرد را رفتار اين من با لعنتی عماد چرا گويم می او به بعد... خوابم می دقيقه چند فقط ـ

 خودش. خوابيد می نبايد. اوردند می دوام بيشتري مدتی حداقل طور اين. کشيد او سر بر رواندازي چون را توالپ متين

 اش پيشانی روي سرما اين در. مردن از ترس و سرما زور از يا است الح اين به اشفتگی شدت از دانست نمی هم

 می نگه زنده را او بايد. بيندازد تاخير به را مرگ ساعت توانست می طور اين. نداشت اي چاره اما بود نشسته عرق

 .داشت

 خواب به از تا داد می تکان ابيشتر ر خودش و پريد می خواب از ناگهان ولی. افتاد می او سر بر بيگاه و گاه متين سر

 و روشن را ذهن شد نمی طور هيچ. بود شده ختم سکوت به هايش زمزمه. کند جلوگيري خودش ي دوباره رفتن

 و زمين لرزش متوجه رويا و خواب ميان زمانی فقط. داشت ادامه چقدر وضعيت اين دانست نمی. داشت نگه هوشيار

 که آنجا تا را آيلين. بود کم بهمن فقط اوضاع اين در کرد فکر. کند باز توانست نمی ديگر را چشمانش. شد ماشين

 حفظ را خود هوشياري يکی بايد ماندن زنده براي. داد می دست از را او نبايد. فشرد خود به تر محکم داشت توان

 .شد می کشيده قوي نور يک سوي به شدت به داشت ؟ کسی چه ؟ کی تا ولی. کرد می

 ؟ ميرم می دارم ـ

 .ايم مرده دو هر. بخوابم:  کرد فکر. آمد خود به خورد می که هايی تکان از

 تکان را دردناکش دست. کند حرکت بدنش در خون تا کرد می جا به جا را آيلين بايد پس. کرد می فکر هنوز اما
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 ولی زد فرياد خودش نظر به. ندک باز چشم کرد وادارش ترس. گشت آغوشش بودن يالخ متوجه زده وحشت و داد

 .آمد نمی در ضعيفی صداي جز گلويش از

 !؟ آيلين ـ

 .گرفت جان هايش چشم مقابل در مردي ي چهره

 .نباش نگران. اينجاست ـ

 ؟ کجا ـ

 و بيهوش. بود آيلين. ديد نمی اشتباه. سربرگرداند ديگر سوي به داشت تن بر سفيد لباس که مردي ي اشاره به

 .نباش نگران. است زنده:  گفت مرد که بود نگاهش در وحشت گويی. کبود

 .آيد هم روي هايش چشم دوباره تا بود کافی همين

   

 ! ايم کرده پيدا نجات ـ

 پنجم و بيست فصل پايان

 در کلمات. بود شعر يک. شنيد می را ها زمزمه و کند حس توانست می خودش دور را اش حامی بازوان گرماي

 تکان و شنيد می را ها نفس صداي. بود حسرتش در ها مدت که ساخت می رويايی خود از و گرفت می جان ذهنش

 .دارد تکيه او گرم ي سينه به هنوز گويی که ملموس قدر آن... آورد می ياد به را ها

 خويش تنهايی غم شبان در «

 توام سخنگوي چشم عابد

 تاريکی اين در من

 جانفرسا شب تيره اين در من

 توام گيسوي ظلمت زائر

 من ي انديشه از تر پريشان تو گيسوان

 پايان بی شب تو گيسوان
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 ودالعطر جنگل

 تو گيسوي شکن

 الخي درياي موج

 شبی انديشه زورق با کاش

 من تو، مواج گيسوي شط از

 .کردم می گذر موج هر سر بر زن بوسه

 سياه، امواج شط اين بر کاش

 .کردم می سفر عمر همه

 سرور، سرشار تو هاي نفس عطر اثر از هنوز من

 من، ي انديشه در تو گيسوان

 .موزون رقصی گرم

 من، ي پنجه کاشکی

 .جست می راهی تو پرپيچ گيسوي شب در

 اشک، ي زاينده ي چشمه من، چشم

 .رود بستر ام گونه

 آب، بر حبابی همچو کاشکی

 ». نبود و بود از شدم می رها تو نگاه در

 .جان آيلين!... آيلين

 ـ

   

 آن راحتی اين به. شود جدا او از خواست نمی. کند رها را متين آغوش خواست نمی اما. کرد می صدايش داشت يکی

 را ماال و کرد باز چشم. داشت برنمی سرش از دست صدا اما... بدهد دست از سادگی به که بود نياورده دست به را
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 او باز چشمان ديدن با ماال. کرد نگاهش متعجب و پريد سرش از شيرينش خواب مستی و رخوت. ديد خود مقابل

 .جان آيلين مالس:  گفت و زد لبخندي

 اندکی هنوز صدايش نمود زدن حرف به شروع وقتی. است بيدار الکام شد مطمئن و کرد بسته و باز را هايش چشم

 .بود گرفته

 ؟ آمدي کی ؟ کنی می کار چه تواينجا ؟ ماال ـ

 ترسيده شدت به نيز او که زد حدس فشرد خود به محکم طور آن را او وقتی .کشيد آغوش به را او و شد خم ماال

 .رسيدم پيش ساعت دو يکی:  گفت ماال. است

 ؟ نکردي بيدارم چرا:  پرسيد و نشست جايش در

 ؟ چطوره تالح. خوابيدي تازه گفت آهو ـ

 .شدم خوب ديگر. خوبم ـ

 .بمانم نتوانستم ديگر شد آفتابی هوا که امروز... لعنتی هاي دهجا اين. جان آيلين م ا شرمنده خدا به. شکر را خدا ـ

 .آمدم اينجا به و افتادم راه

 .است خوب مالح من. بيندازي زحمت به را خودت نبود زمال. مرسی ـ

 .است کرده رحم خيلی خدا. شود نمی خداوند لطف ي شکرانه باز کنيم قربانی برايت هم قدر هر جون آقا قول به ـ

 ؟ آمدي تنها. دانم یم بله ـ

 .هستند هم هديه و رهام نه ـ

 ؟ آوردي هم را من ي هديه آه:  گفت و زد لبخند يالخوشح با

 ؟ شوي بلند جايت از خواهی می چه براي. کن استراحت ـ

 .بروم پايين خواهم می. نه ـ

 نمی و کردند می درد کمی پاهايش هنوز روز پنج گذشت با. پيوست او به نيز آهو که کند کمکش برخاست ماال

 در که اولی روز دو تا و بود کرده رسوخ هايش استخوان تک تک در سرما. آورد فشار زياد آنها به توانست

 و بود برگشته خانه به که بود روز سه. نبود خوردن تکان به قادر هايش استخوان درد شدت از بود بستري بيمارستان
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 آمده پايين که او ديدن با. بودند جمع بود نيامده خانه هنوز که آقاجون جز همه پايين ي طبقه... راه به چشم هنوز

 او بيشتر راحتی براي را کوسنها رهام. کرد يالخ را ديواري بخاري نزديک مبل بنيامين. افتادند تکاپو به همه بود

 می لوس را من طور اين:  گفت و نشست جايش در. گرفت اش خنده. آورد پاهايش براي رواندازي ملوک و گذاشت

 .نزند سرم به شدن خوب هوس وقت هيچ است ممکن. کنيد

 درد پا. ام شناخته خوب را تو ديگر که من ؟ زنی می را ها حرف اين داري کی به:  گفت ملوک. خنديدند ها بچه

 در هم را تو ديدم می را گوشم پشت اگر وگرنه بکنی خواهد می دلت که کاري هر گذارد نمی و کرده گيرت زمين

 .ديدم می خانه

 .بود آغوشش به آمدن براي التق در رهام بغل توي که ديد را هديه و خنديد آيلين

   

 .شود می آب دويمان هر دل. ندار نگه من جلوي را معصوم طفل اين:  گفت

 .گذاشت خواهرش بغل در و کشيد بيرون شوهرش آغوش از را دخترش ماال

 .شود می مريض ماال:  کرد اعتراض آيلين

 .است گرفته صدايت فقط شده خوب تالح ديگر که تو. شود نمی نه ـ

 خنده گرفت قرار آغوشش در چون هديه. نداشت هم لرز و تب و افتاده شدت از هايش سرفه ديگر. بود او با حق

 .داد قرار خطاب مورد را هديه کناري مبل از آهو. انداخت خنده به هم را ديگران که کرد شيرين اي

 ! اوف هالخ هديه ـ

 نوازش سر از دستی. کشيد هم در دلسوزي و ناراحتی از چهره بعد و نگريست آيلين صورت به کنجکاوي با دخترک

 خواهر همدردي ابراز هم اين:  گفت اي خنده با آهو. اورد در خود از اوف شبيه صدايی و کشيد اش هالخ صورت بر

 ! زاده

 شده درست چيزي چه از دانست می خودش فقط که معجونی با وبارهد بی بی. زد اي بوسه دخترک دست بر و خنديد

 .بخورد را آن خواست ايلين از و رسيد راه از است

 ؟ نشدي خور چيز آيلين ؟ اي ريخته اين در چه بی بی ؟ دارد بويی چه پيف:  گفت و زد غر او جاي به آهو
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 ؟ حرفيه چه اين!  مادر وا ـ

 کنيد می قاطی آمده زيادي خانه در چه هر هم شما آيد نمی در صدايش بچه ينا. گويم می راست خوب!  مادر وا ـ

 .بخورد ميدهيد

 :کشيد هم در ابرو ناراحتی با بی بی

 .ندارد نمک که دست اين بشکند ـ

 ؟ گيري می دل به چرا. کم می شوخی دارم. جون بی بی نکند خدا ـ

 ؟ است شوخی چه اين:  کرد توبيخش ملوک

 ؟ ايد داده دست از را تان شوخی ي جنبه تان همه اچر!  مادر وا ـ

 .نيست شوخی که تو شوخی آخر ـ

 ؟ گوييد می چه به شوخی شما ؟ نيست شوخی چرا!  مادر وا ـ

 .نکند ناراحت را کسی که چيزي به ـ

 که زنيد می حرف طوري مدام که جون آقا و شما وقت آن پس ؟ است کردن شوخی مدل چه ديگر آن!  مادر وا ـ

 ؟ کنيد می شوخی هم با داريد نکنيد ناراحت را همديگر

 ! آهو ـ

 ؟ گويم می دروغ مگر ؟ روي می غره چشم چرا!  مادر وا -

 می سرش به سر دارد آهو باز که فهميد تازه شنيد رفت می البا داشت که را اطرافيانش ي خنده صداي وقتی ملوک

 .بسوزان را آتشت باشد،:  گفت و داد تکان را سرش. گذارد

 و گرفت دخترک ي گونه از صدايی و سر پر ي بوسه و زد قاپ خواهرش بغل از را هديه و برخاست کنان خنده آهو

 رفت می اش هالس چندين خدمتکار ي صدقه قربان که يالح در را جوشانده ملوک. انداخت خنده به را ديگران باز

  اعضاي الح همان در و نوشيد جرعه جرعه بود شده نشيري نبات با که را جوشانده. داد آيلين دست به و گرفت

   

 را حضورشان لذت و بود برگشته انها پيش دوباره که الحا. نگريست بودند گرفته ميان در را او که را اش خانواده
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 از را آنها تقريبا پيش روز چند. بفهمد بود، گذشته گوشش کنار از که را خطري بزرگی توانست می کرد، می درک

 ميان را مادرش و پدر پرمهر و گرم هاي دست و ببيند را برادرش و خواهرها توانست نمی ديگر. بود داده دست

 .کرد نمی کنجکاوي اش درباره هم کسی. است رسيده نقطه اين به دوباره چطور دانست نمی. کند لمس خود دستان

 ماندن هوشيار يالتق در ديگري و بيهوش الکام يکی اين که اند يافته يالح در را متين و او که دانستند می را اين فقط

 دانستند نمی که يالح در. است رفته هوش از کردن پيدا نجات از قبل دقيقه چند فقط او کردند می تصور. است بوده

 او آنها نظر فالبرخ که بود مطمئن ولی. دانست نمی هم خودش ؟ ساعت چند. باشد خوابيده ها ساعت او بسا چه

 اثر تمام چرا ؟ بود نمرده چرا. مردن يعنی رفتن خواب. است رفته خواب الکام مدت تمام اول ي دقيقه ندچ جز شايد

 و محسنی آقاي بتهال ؟ است بوده هذيان و تب ساعت چهار و بيست و سرماخوردگی يک فقط شب آن سرماي

 بودند، شده توقف به مجبور نيز آنها. کرد می فرق الکام آنها ماجراي اما بودند، برده در به مالس جان هم همکارش

 که پتوهايی و بخاري با. بود افتاده کار از ماشينشان بخاري آنها مانند نه و بود کرده تمام بنزين ماشينشان نه ولی

 نتيجه. بود متفاوت نيز آنها با او ماجراي اما. بودند کرده پيدا نجات مشکلی هيچ بدون نفرشان سه هر داشتند همراه

 براي را متين يالتق همه آن. است بهبودي به رو کم کم هم آن که بود پايش و دست درد نهايت در او وضعيت ي

 بود گذاشته چرا. بود هوشيار نيمه حداقل يا هوشيار شدنشان پيدا زمان تا متين. داشت خاطر در داشتنش نگه بيدار

 تا که خودش براي اما بود، عادي امري اش وادهخان براي ؟ باشد شانس خوش اندازه اين بود توانسته چطور ؟ بخوابد

 ؟ اتفاقی چه اما بود، افتاده وسط اين اتفاقی يک. بود عادي غير امر يک اين داشت خبر انسان بدن مکانيزم از حدي

 به بود ديده پيش ساعتی که خوابی دوباره. دارد وجود سرما از نجات براي راه يک شرايط بدترين در دانست می

 بود ديده آنچه. نبود خواب. گرفت شدت قلبش ضربان. نمود عجيب گرمايی احساس اختيار بی و آمد خاطرش

 بعد درست. بود اش بيداري و خواب هاي تجربه همان شبيه چيزي. بود بيماري از ناشی معمولی خواب يک از فراتر

 عرقی باز... بيداري و خواب اتلحظ همان يعنی. بود کرده ثبت خود هوشياري از اش حافظه در که لحظاتی آخرين از

 چطور. شدم ديوانه ؟ است آمده سرم يیالب چه« :  کرد فکر اما. بود راه همان ديد می آنچه. نشست اش پيشانی بر

 »... بکشم تالخج بايد ؟ بدهم نشان توجه طور اين ام ديده دوبار که خوابی به توانم می

 بود ديده امروز از محوتر بتهال را رويا همين و کرده باز چشم انبيمارست در که روزي همان از. کشيد می هم تالخج
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 می گاهی متين. باشد داشته برخورد او با حتی يا شود نزديک متين به بود ترسيده که قدر آن. بود کشيده تالخج

 آن ودنش رنگ به رنگ و کند نگاهش نيست قادر که ديد می اگر. بخواند را فکرش ، ظاهرش از ، نگاهش از توانست

 خواب من چرا متين ؟ گفت می بايد چه. بکشد بيرون است ذهنش در که را آنچه تا کرد می اصرار و کنجکاوي قدر

 استفاده منطقت و عقل از نتوانی وقتی خوب« :  گفت سرزنش با وجودش ديگر ي نيمه... و ندارم لباس که بينم می

 هيچ بدون او و بگذرد طور همين روزها که دوزي می در به چشم و نشينی می اينجا. آيد می سرت هم الب همين کنی،

 .»کند آغاز سر از دوباره را اش زندگی تو به توجهی

 همان فقط متين. نداشت ديدنش براي اي قهالع هيچ او ظاهرا. بود نديده امروز به تا را متين و بود گذشته روز پنج

 او دکتر وقتی اما. دانست نمی جش،المع دکتر يا خودش وسطت. بود شده ترخيص بعد و ماند بيمارستان در را اول روز

 راه در هم با دو آن حضور به نسبت ناباور و حيرتزده همه. بود برگشته تهران به متين داد وي به ترخيص ي اجازه

  مسئله اين به نسبت داشت، خبر خواهرش زندگی خصوصی اتفاقات و رازها از که آهو جز کسی اما بودند، تهران

   

 را همديگر ها زده زلزله صحرايی درمانگاه در آنها که بودند پذيرفته را مطلب اين راحت خيلی. نداد نشان حساسيت

 دوباره ايلين اما بود، نموده آنجا در دو آن به مربوط وقايع از آوردن سردر براي زيادي يالتق آهو. اند کرده پيدا

 واقع در. زد نمی حرفی هيچ. کشيد بيرون دهانش از حرف شد نمی که کسی. بود شدع پيش الس سه آيلين همان

 و دلی دو و ترديد اين بود، ديده که خوابی خاطر به تالخج بد حس آن از گذشته. بزند که نداشت هم حرفی هيچ

 که تغييري که فکر اين با توانست نمی روز پنج گذشت با. بود شده آزاردهنده دوباره بود افتاده جانش به که شکی

 آن از بعد درست. بيايد کنار است، بوده دلسوزي و ترحم سر از آمد وجود به راه بين در شب آن متين رفتار در

 در سادگی به هم او. شد مهربان ناگهان متين داد، حضور براي ميدان خواب به کم کم و آمد در پا از او که لحظاتی

 الس چند متين ديدن جز چيز هيچ و بود متين محبت حتاجم او. بود کرده اپيدا ر ضعفش ي نقطه متين. افتاد او ي تله

 فقط. آورد دست به متين با بودن براي را بيشتري دقايق و کند التق ماندن بيدار براي کند وادارش توانست نمی پيش

 .کند هزند را متين وجود در مرده محبت و شود بخشيده تواند می که باوراند او به و کرد مهربان دوباره را متين همين

 ثابت روز چند اين طی در گذاشتنش خبر بی با را اين و خواست نمی را او. است گذشته او از الکام متين اينکه از غافل
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 .بود کرده

 او که هايی زمان همان درست. بودند رفته اش خانواده و متين ديدن به دوباره تهران به بازگشت از بعد اش خانواده

 دوباره زودي به دارد تصميم و سرپاست متين داشت خبر. شود بلند جايش از هنوز تتوانس نمی و بود رختخواب در

 فالبرخ. بودند آمده عيادت براي شان خانه به بار دو هم متين مادر و پدر.. برگردد کارش سر و بيمارستان به

 تجديد براي اي هوسيل دوباره که بودند گرفته نيک الف به را اتفاق اين و بودند نکرده تغييري هيچ پسرشان

 بيرون اتاقش و تخت از که نبود خوب قدر آن آيلين الح بود، همراهشان نيز نامی که اول بار. بشود ديدارهايشان

 از بعد. بخشد قوت دلش در هم را متين حضور آرزوي و اميد و آمد البا دقيقه چند ديدنش براي تميمی خانم. بيايد

 بيدا خواب از که صبح تازه. رفت خواب به انتظار همان با و نشد خبري بيايد، هم متين که شد منتظر قدر هر او رفتن

 .بود نيامده متين فهميد شد

 مادرش و پدر گرچه. بودند گذاشته او بيماري حساب به را نوبت دو اين در متين حضور عدم اش خانواده ي همه

 مادرش و اقاجون از فقط متين. است رسيده می نظر به مالس الکام خودشان ي خانه در متين بودند کرده اعتراف خود

 جز ؟ کرد می تعبير چه به بايد را اين. بود نفرستاده برايش ديگري م پيغا يا حرف هيچ و بود پرسيده را شالاحو

 به... بود ناممکن حسرت و آرزو فقط هم رويا و خواب آن صورت آن در ؟ است اردوگاه مرد همان هنوز متين اينکه

 حرفی کار اين علت جواب در ترسيد می چون. نزد است گشته می شانالدنب اينکه از حرفی هيچ تميمی ي خانواده

 جواب ان به کسی و زده زنگ شان خانه به بار چند بود گفته ها حرف ميان فقط. کند آشکار را ماجرا زيادي که بزند

 حدسی همان. بودند رفته ها بچه ديدن براي و نبودند خانه در وقتی چند بود گفته فقط گذرا هم متين مادر. است داده

 و انداخت برگه به نگاهی آهو. آمد خود به تازه کشيد را دستش زير ي برگه آهو وقتی... بود زده القب هم خودش که

 : خواند بلندي صداي با بعد

 خويش تنهايی غم شبان در «

 توام سخنگوي چشم عابد

 تاريکی اين در من

 فرساجان شب تيره اين در من
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 »... توام گيسوي ظلمت زائر

 .کرد نگاهش و برگشت آهو. بود کرده سياه را تلفن کنار ي دفترچه باشد متوجه اينکه بدون

 !؟ نداشتيم خبر ما و بود هم شاعر خواهرمان ـ

 ؟ اش بقيه ؟ بود هيمن فقط:  پرسيد بهار. نداد ادامه ديد، که را او غمگين لبخند

 ؟ گفتی خودت:  پرسيد ماال. خواند را شعر ي ادامه نديد فتالمخ از ياثر خواهرش در چون آهو

 .فهمم نمی ديگري چيز ان از فارسی شعر خواندن و کردن گوش جز من. نه: وگفت زد پوزخندي

 ؟ کيه الم. بود قشنگ ـ

 .بودم شنيده فقط. دانم نمی:  گفت و انداخت البا شانه

 ؟ باشد من پيش اين شود می:  پرسيد آرامی به و شد نزديک او به آهو

 ؟ خورد می تو درد چه به ـ

 .باشم داشته خواهم می. است قشنگ ـ

 .تو الم -

 رفته فکر در باز... ؟ داشت اي فايده چه. کرد می حراج هم را اين. بود زده اش زندگی به حراج چوب پيش ها الس

 بود

 شد رنگ به رنگ. کنند می نگاه او به همه ديد و کرد بلند سر. آورد خود به را او و نشست دستش روي ملوک دست

 ."بوديد؟ من با ": پرسيد و

 ."کنی؟ استراحت اتاقت در خواهی می است؟ خوب تالح": پرسيد نگرانی با ملوک

 .بود رفته ديگري جاي حواسم لحظه يک. ببخشيد. است خوب مالح مامان نه، -

 مطمئنی؟ -

 .باشد راحت تانالخي. مامان بله -

 قابل دوباره تا برد می وقت. کمی.نشده باز مغزش از قسمت يک يخ. باشد راحت تالخي. جان مادر آره": گفت آهو
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 ."!کند استفاده مغزش ظرفيت تمام از بتواند و شود مصرف

 گفت می داشت اشکان امير": گفت ترديد با ملوک. بکند شان همراهی خواهد می دوباره داد نشان و خنديد آيلين

 ."بعد؟ هفته يا باشد هفته اين. کند دعوت شام براي شب يک را تميمی خانواده هخواست آقاجون

 باشد؟ کی کرد می فرقی چه بکشد، کنار او از را خودش دوباره بود قرار اگر اما. امشب همين آمد، می متين اگر

 .بروم راه تر راحت هم من که بعد هفته براي باشد بگذاريد نيست بهتر اما. بدانيد حالص خودتان که طور هر": گفت

 ."بخورم تکان جايم از نتوانم من بکنيم، دعوتشان خواهيم می که هم وقتی آنها، آمدن بار دو از بعد نيست خوب

 ."داري؟ دوست کولی. هستم خدمت در خودم مرده؟ اينجا نوکرت مگر": گفت آهو

 ."خواهم می فرصت روز چند فقط. بگيرم کولی که نيست بد مالح قدر آن نه،": گفت و خنديد

 ."...که بعد هفته براي گذاريم می. ببينند طور اين را او باز نيست خوب. گويد می راست آيلين": گفت ملوک

   

 و کرد گرمی عليک و مالس. برداشت را آيفون و زد جستی آهو. گذاشت تمام نيمه را ملوک حرف در زنگ صداي

 ."هستند باشی حکيم خانواده. شويد بلند. اند زاده لالح": گفت نهالعجو و دستپاچه بعد. زد را کن باز در شاسی

 امير باشد؟ همراهشان نيز متين بود ممکن يعنی. کرد احساس هايش گونه در را حرارت و ريخت فرو آيلين قلب

 .آمد او سوي به و داد بهار آغوش به را هديه ماال و رفتند حياط به الاستقب براي ملوک همراه رهام و اشکان

 بروي؟ اتاقت به خواهی می -

 ."کنم عوض را لباسم است بهتر. آره... آره": گفت زحمت به. بود شده خشک هيجان از دهانش

 در شدت به که قلبی با او و رفتند پايين گويی آمد خوش براي دخترها. برگشت خود اتاق به خواهرش دو کمک با

 از را متين صداي کرد می سعی داشت وجود تمام با و بود قلبش روي دستش. نشست تختش روي تپيد می اش سينه

 کرد عوض را لباسهايش لرزان دستانی با. گذاشت نمی قلبش ضربان صداي اما. بشنود پايين طبقه صداي و سر ميان

 و شد وارد آهو. بود تازه خبرهاي بخش نويد برايش ها پله روي آهو نهالعجو هاي قدم صداي. زد شانه را موهايش و

 ."خواهی؟ نمی کمک" :پرسيد

 ...ندارم ديگري کار کنم می فکر... نه -
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 ."است؟ آمده هم نامی": کرد اضافه ترديد با بعد

 را برادرش سراغ نيست احتياجی است، آمده هم متين که بپرسی خواهی می اگر": گفت و خنديد دلسوزي با آهو

 ."بگيري

 !آهو-

 .هستند مادرش و پدر فقط. آمدند تنها نه،. خواهم می معذرت باشد

 همدردي با آهو کرد؟ می چه او با داشت. بود بازنيامده متين. رفت هوا به و شد دود آيلين وجود شادي و هيجان تمام

 ."بيايی؟ پايين کنم کمکت خواهی می": پرسيد آرامی به و ايستاد کنارش

 .آيم می خودم ديگر کمی": گفت. کند پنهان خواهرش از بود، زده چنبره چشمانش در که را اشکی داشت سعی

 ."بيايد جا مالح کمی بگذار

 .باشد -

 گونه روي از و يافت خود براي فراري راه شدن پاک ترس از نهالعجو اشک. ماند باقی خود تنهايی در او و رفت آهو

 گرا. دارد نگه حصار در را هايش اشک بقيه کرد سعی عميقی نفس با و کرد پاک را آن رد. چکيد زمين روي اش

 .بکشد آنجا به کار گذاشت می نبايد. است کرده گريه که شد می متوجه ديد، می را او کسی

 جا شدت به تميمی خانم ديدن از. بدهد ورود اجازه و کند بلند سر شد باعث خورد، اتاقش در به که آرامی ي ضربه

 .پرسيد را شالح و زد اش گونه به اي بوسه. نداد اجازه و آمد پيش او که بيايد پايين تخت از خواست. خورد

 .آمدم می پايين بايد ببخشيد. مرسی. است شده بهتر خيلی مالح. خوبم -

 بهتر. بروي راه خوب توانی نمی هنوز که گفت مادرت. ندارد عيبی": گفت و نشست تخت روي او کنار تميمی خانم

 ."شديم انمزاحمت و آمديم اينجا دعوت بدون و زده سر امشب ما. کنی استراحت است

 .کنيد باور. کرديد مانالخوشح. نه -

 .دخترم ممنونم -

 ."است؟ چطور متين": بپرسد عادي خيلی تا آورد فشار خود به
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 ."است شده خوب الکام. است خوب او": گفت و زد لبخندي تميمی خانم

 سکوت بود نشده متوجه ند؟ببي را او خواهد نمی اينکه جز نيامد؟ چرا پس است، شده خوب حد اين تا اگر کرد فکر

 .کرد نگاهش و کرد بلند سر او السو از. است شده نیالطو

 دارد؟ هم متين که نيست عکسی همان اين -

 باز. بود آنجا هم متين و ها بچه جمعی دسته عکسهاي که جايی. بود پاتختی روي آنها نفره سه عکس به اش اشاره

 ."باشد همان بايد الاحتما": گفت گينغم لبخندي با. افتاد خندان سودابه به نگاهش

 هست؟ اجازه -

 .کنم می خواهش -

 اين به نگاهم که بار هر": گفت. برداشت را آنها نفره سه عکس و انداخت ميز روي عکسهاي به نگاهی تميمی خانم

 را آن گفت می خودش. است کرده قيچی کجا از را تو عکس کردم می فکر افتاد، می متين پول کيف در عکس

 ."!است دزديه

 .افتادند خنده به دو هر

 گفت؟ می راست -

 اين. بود برداشته اجازه بدون": گفت. نبود دزدي پس. بود راضی او. بود شده سرخ بداند اينکه بدون هايش گونه

 ."است بهتر

 !دزدي مودبانه صورت -

 بعضی آدم": گفت کشيد که آهی با الح همان در. کرد نگاه ديگر عکسهاي سري به و گذاشت جايش سر را قاب

 تو که بود اين داشتم آينده از که تصوري نهايت راستش. شود می گيج شود، می دقيق دنيا اين اتفاقات در که ها وقت

 براي هم تو و بيفتد اي زلزله يک اينکه از غير داشتم انتظار را چيزي هر. ببينم خريد الح در و خيابان در روز يک را

 ."...برود منطقه به و شود کمک داوطلب و نکند گوش من حرف به هم متين طرف اين زا. بروي آنجا به کمک

 جدي تصميم و نداشت تفريحی هيچ بود نرفته مسافرتی هيچ بود مدتها که او. بود او با حق.زدند هم روي به لبخندي

 چه. رفت می منطقه به او زن خواهر طريق از و ديد می را جريانی بايد آنجا در.نداشت کنفرانس اين به رفتن درباره
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 .شد تر رنگ پر لبخندش و گرفت خود مهربان دستان ميان در را او دست خانم کرد؟ می باور کسی

 حدسی هيچ که بوديم شده شوکه متين کنار در تو حضور شنيدن از قدر آن کردند پيدايتان شديم دار خبر وقتی -

 بوده تفاهم سوء يک چيز همه که بود اين گفت دينم با ارستانبيم در متين که چيزي اولين. بزنيم توانستيم نمی

 افتاده اتفاق نفر دو شما بين چه دانم نمی.داشت عيد الس آن که داشت را نشاطی و برق همان دوباره چشمانش! است

 به فیحر هيچ متين بار اين. است ايستاده عقب گنجد، نمی خود پوست در کردنت پيدا از اينکه وجود با متين چرا و

 عنوان به نه. دخترم بکنم تو به نصيحتی يک خواهم می اما است؟ کرده چه و کيست مقصر دانم نمی. زند نمی من

 اما نه؛ يا گفته تو به دانم نمی. دارد را ارزشش متين گويم می بوده، دوست متين با که کسی عنوان به متين، مادر

 نمی کند، صبر هم باز کند می وادار را او چجيزي چه اما ت؛اس ديدنت تاب و تب در دلش.زياد خيلی. دارد دوستت

 ."بکن کاري خودتان خاطر به دانی، می تو اگر. فهمم

 .بگذارد فشار زير را او که نگاهی نه اما. کرد می نگاهش داشت متين مادر.بود حاکم بينشان دقايقی براي سکوت

  نگفته بود، افتاده اتفاق واقعا که را آنچه او به متين تیوق. داشت دست در را او دست و بود لبش بر مهربانی لبخند

   

 ديگر. بود نموده خواهی عذر برايش و کرده قبولش خوب بود، او مقصر اگر بکند؟ را کار اين توانست می چطور بود،

 نجاما بايد کردم می فکر که کاري هر من": گفت و رکد پاک رقصيد می چشمانش در که را اشکی کرد؟ می بايد چه

 تقريبا و اميدوار افتاد، روز چند اين در که اتفاقی از بعد. شود درست چيز همه خواهد نمی که اوست اما. کردم بدهم،

 ."کند می فرار من از که است متين اين ولی. گشت خواهد بر اولش تالح به چيز همه که بودم مطمئن

 .کند نمی فرار -

 .کند نمی فکر قديم مثل ديگر که خاطر اين به شايد... کند می فرار چرا -

 ...دارد دوستت هم هنوز او که مطمئنم من. عزيزم نيست طور اين نه، -

 کنم می احساس ولی. نه يا است درست زنم می که حرفی دانم نمی": گفت ترديد با بعد و کرد مکثی تميمی خانم

 ."است چيزي نگران يا ترسد می متين

 چيست؟ نگران يا ترسد می چه از -
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 همان از درست. دزدد می ما از را نگاهش اما زند؛ می برق چشمانش شود، می صحبت تو از که بار هر. دانم نمی -

 .دارد را الح اين آمد هوش به بيمارستان در که روزي

 عرق و شد می سرخ رنگش افتاد، می روز آن ياد به بار هر بلکه ترسيد، نمی او که تفاوت اين با. او خود مثل درست

 می تصور او آنچه بود ممکن. گرفت البا قلبش ضربان بود؟ الح دو اين بين ارتباطی چه. نشست می اش پيشانی يرو

 همه با. اوست الخي و فکر زاييده فقط چيزي چنين نه. آمد بند نفسش باشد؟ داشته واقعيت بيند، می رويا در کرد

 اميد آينده به تواند می آيا فهميد می آنها ديدن با. گفت می تميمی خانم که بود هايی چشم همان ديدن دلتنگ اينها

 کشيد که آهی با تميمی خانم. بدهد نجات سقوط سراشيبی از او تواند نمی چيز هيچ که است اي بازنده يا باشد داشته

 شايد. گردد می بر کارش سر فردا پس يا فردا الاحتما. است شده خوب خيلی شالح گفتم که طور همان": داد ادامه

 دستتان از راحتی اين به زمان نگذاريد. گويم می را اين دويتان هر به. بيايد تو ديدن به است، شده پا سر که الحا

 ."باشيد داشته چيزها خيلی توانستيد می ببينيدکه و بياييد خودتان به است ممکن وقتی يک. شود خارج

 و کند استفاده اش زندگی لحظه هر از او تا ددبرگر متين خواست می خدا از او. کرد پر را چشمانش اشک دوباره

 در ملوک و نشست در به آرامی ضربه. گشت می بر و بخشيد می را او متين اگر اما. بگذرد باد سبکی به نگذارد

 بداند که بود کافی شد، بدل و رد الميانس زن دو بين آنچه و مادر چشمان به نگاه يک فقط. شد نمايان در چارچوب

 ...زمانی خواست؟ می را او زمانی متين داند می مادرش يعنی کرد فکر. اند نکرده پنهان هم از ار چيزي آنها

 ."شام ميز سر بفرماييد. حاضره شام": گفت ملوک

 ."دخترم؟ پس": پرسيد و کرد تشکر متين مادر

 ."آيم می هم من": داد جواب خودش

 .کنم کمکت من بيا پس -

 .هست مامان. مرسی -

 اين. شماست کنيز": گفت ملوک.منی دختر تو باشی، نداشته دوست اگر حتی. بدان خودت مادر مثل هم را من -

 ."چيه؟ حرفها

 ."بيا. است خودم دختر": گفت و زد آيلين موها بر اي بوسه تميمی خانم
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 .داشت یم نگه دور را خودش که او. بود متين مشغول هنوز فکرش تمام که يالح در. آمد پايين تخت از او کمک با

   

* * * 

 مالس و شد نزديک او به زد، می برق که چشمهايی با. کرد متوقفش آهو صداي که بگذارد سالک در قدم خواست می

 .کرد

 نداري؟ سالک ساعت اين مگر کنی؟ می کار چه اينجا تو. مالس -

 .گرفتم برايت چيزي يک بيا،. بروم زود دارم عجله چرا -

 ."هست؟ چی من؟ براي": پرسيد. نگريست بود او دست در که اي بسته به متعجب

 .کن باز خودت. رود می اش مزه که بگويم اگر -

 دادن کادو وقت چه الحا. تو دست از اما ": گفت رويش از روزنامه کاغذ گشودن الح در و گرفت را بسته لبخند با

 ."...است

 غم شبان در": بود نوشته که افتاد اول خط به نگاهش. ماند تمام نا زيبا نويسی خوش تابلو ديدن با حرفش بقيه

 ."...خويش تنهايی

 .افتاد خنده به اش قيافه ديدن از او و کرد بلند سر ناباور

 .نکن دير شب. خداحافظ الفع! بزن اتاقت نمايشگاه ديوار به بقيه بغل هم را اين. ببينم را همين خواستم می فقط -

 با را او و شد دور چشمانش مقابل از بلندي هاي قدم با. نداد زدن حرف يبرا مهلتی هم آهو. بگويد چه دانست نمی

 به. بود نشده مسلط خود به هنوز دقيقه پنج تا رفت، سشالک سر وقتی. گذاشت تنها بود، شنيده خواب در که صدايی

 پيدا يشبرا هم را شاعر. است شده حک شاعر عنوان به "مصدق حميد" اسم اي گوشه شعر، آخر ديد وقتی خصوص

 در که بود آن از بزرگتر. کن جمع را حواسش گذاشت نمی و زد می حرف چشمانش مقابل خطاطی تابلو! بود کرده

 تابلو پشت. برسد سشالک هاي دانشجو به تا گرداند پشت به کرد راضی را خودش زحمت به. شود جا کيفش

 :بود نوشته که ديد را آهو دستخط

 تر خوش نديدم عشق سخن صداي از"
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 ."بماند دوار گنبد اين در که يادگاري

 طور اين خواسته ، نکرده پيدا را او از پرسيدن المج چون ولی است؛ زده حدس چيزهايی يک آهو دانست می

 .بود زده حدس درست و برده آهو خوب،. بزند را حرفش

 آسمان. کرد ترک زنان قدم را دانشگاه بود، مانده دستش در ماه يک از بيشتر که کتابخانه کتابهاي دادن پس از بعد

 که انداخت می شبی ياد به را او و دواند می مردم جان بر بغض کردن يالخ تا را سرمايش و بود برف دار بغض تهران

 راه به را بازي آن او داشتن نگه زنده خاطر به بود داده رضايت متين که شبی. بود افتاده اتفاق اما دروغين؛ چه گر

 بار اين متين": بود زبانش ورد دعايش هنوز. بيايند منزلشان به تميمی خانواده بود قرار هفته اين آخر. بيندازد

 طور آن توانست نمی پس. ضعيف بدنش و بود سرد هوا بگويد؟ بايد چه يا بکند؟ بايد چه بيايد، اگر کرد فکر. "بيايد

 اتومبيلی ممتد بوق صداي که بگيرد تاکسی تا آمد خيابان کنار. کند روي پياده و بزند قدم کمی خواست می دلش که

  تالخيا از يکی دچار حتما يا.ديد می خواب داشت مطمئنا. بيندازد نظر خيابان سوي آن به و برگرداند سر شد باعث

   

 در "او" و برگردد عقب به توانست نمی زمان. باشد داشته واقعيت چيزي چنين توانست نمی. بود شده دهنده آزار

 به دقيقا اما. بود شده شوکه. بدوزد چشم او به و بايستد بود، ايستاده جا همان در درست پيش الس سه که اي نقطه

 به که او سر. گردن الش و کاپشن الحا مثل نه داشت، تن به آجري پيراهن يک متين پيش الس سه که داشت خاطر

 چهره شدن سرخ اش ارادي غير عملال سعک اولين. نيست الخي و خواب رکد باو خورد، تکان مالس و آشنايی نشان

 کار مغزش و بود شده خشک پاهايش. گرفت جان چشمانش مقابل در لعنتی روياي آن لحظه آن در چون. بود اش

 فالخ بر. کند حرکت توانست و آزادشد پاهايش قفل گويی ديد، او لبان بر را رنگ کم لبخند وقتی اما. کرد نمی

 ايتاد، که مقابلش. بود ايستاده او که جايی. افتاد راه خيابان ديگر سوي به خونسرد و آرام اش درونی هيجان و هياهو

 ظاهرا هم متين. داد را مشالس جواب و دزديد او از را نگاهش. کرد مالس و کرد نگاهش لحظه يک که بود متين اين

 ."روي؟ می خانه": پرسيد. بود آرام

 ."رسانمت می بيا،": گفت او و داد تکان سر زد، می شدت به قلبش که يالح در

 .آورد در حرکت به را ماشين آرامش با و نشست رل پشت نيز خودش متين. کرد باز برايش را در قديم، مثل و آمد
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 از داشت هيجان شدت از که قلبش مثل درست. کند حس توانست می بود، نشسته اش پيشانی بر که را عرقی آيلين

 ."شدي؟ بهتر چطور؟ تالح": پرسيد متين. باشد برنگشته صورتش رنگ اقل حد دکر دعا. افتاد می بيرون اش سينه

 به که شنيم مادرت از چطوري؟ تو. خوبم آره،": گفت کند، نگاهش اينکه بدون باز و داد قورت را دهانش آب

 ."برگشتی بيمارستان

 که شدي خوب قدر آن اينکه مثل لیو بود؛ تو براي مان نگرانی. بود خوب مالح هم اول همان از من. برگشتم. آره -

 .برگردي دانشگاه به

 .باشم سرشان يالبا امتحانات موقع حتی نشد. رسيدم می ها دانشجو به بايد. آره -

 .اند شده الخوشح خيلی نيامدنت از مططمئنم -

 ."چرا؟": پرسيد و برگشت سويش به اختيار بی متعجب

 .ديد او در را قديم بار شيطنت نگاه از هايی رگه مدتها از بعد او و ودنم قیالت هم با چشمانشان کرد، نگاهش که متين

 ."!اند نوشته را هايشان برگه مشورتی سرالبا آقا بدون خوب": گفت متين

 لبخند که بزند حرفی هم هنوز و باشد برگشته متين شد نمی باورش. نمود تخليه حدي تا را هيجانش آرامش، خنده

 داشته نگه امروز براي را اش هديه پاپانوئل حتما. گرفت نمی کريسمس هديه که بود الس دو. بنشاند لبانش بر را

 جارو را همه متين حقارت و خشم نه بود نفرت نه. بود رفته آسمان به و شده دود داشت، که بدي احساسات تمام. بود

 سکوت. لرزيد می دورن زا که بود خوب قدر آن احساسش بودنش معذب تالح از گذشته. بود ريخته دور و کرده

 خوب همه": گفت جوابش در متين. است نپرسيده او از را اش خانواده الح آورد ياد به تازه شد، حاکم که بينشان

 ."هستند

 هستند؟ ايران در هنوز ها بچه و شروين. ببينم را او نتوانستم آمد آنجا پيش هفته که نامی -

 .بله -

 .است کرده عوض را کارش محل نامی ولی -

 .داد تکان تاييد نشانه به سري ترديد با بعد و کرد نگاهش پرسشگر متين

 .است کرده منتقل آباد سعادت در شان تازه ساختمان به را شرکت. بله -
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 دوست دو کند می کاري سرنوشت مواقع بعضی که اند گفته راست! تر طرف آن بزرگراه يک فقط": کرد فکر آيلين

 ."بمانند خبر بی مطلب اين از هاالس تا هستند، همديگر ديوار به رديوا همسايه که قديمی

 ."دانستی؟ می کجا از را اين": پرسيد متين

 شرکت منشی و زدم سر شرکتش به شان جايی به جا از بعد ماه شش": گفت داشت، خيابان به چشم که طور همان

 .اند رفته محل آن از آنها گفت جديد

 !بسازي؟ جديد ساختمان خواستی می -

 ايلين سکوت چون. است رفته نامی کار محل به چه براي که دانست می متين خود. نگفت هيچ و زد کمرنگی لبخند

 شبيه کم کم زدنت گحرف: گفت.بود ناآرام هم او ظاهرا. کرد پيدا را خطرتري بی صحبت موضوع متين يافت، ادامه

 ."شده واقعی ايرانی يک

 هم باز داشتی انتظار. ام کرده صحبت فارسی ام برگردانده سر جا هر است الس چند": گففت و افتاد خنده به آيلين

 ."باشم؟ داشته را بدم لهجه

 .است بوده خوب خيلی پيشرفتت. نه -

 .بکنيد ام مسخره گذشته مثل بتوانيد کنم نمی فکر. مرسی -

 .آيد می گير راحت خنديدن براي دليل هميشه -

 ."داشتی؟ سالک دانشگاه در ساعت ناي تا": پرسيد لبخند با بعد

 و نبودم هفته چهر سه،. ام افتاده عقب کارهايم همه از. دادم می انجام بايد که بود هم ديگر کاهاي سري يک نه -

 .است مانده ام، نشده عمل قولهاي تمام. است ريخته هم به هايم برنامه

 .داري می نگه شلوغ را خودت سر قديم مثل هنوز پس -

 .باشم بيکار ساعتی خواهم نمی. هم رجو چه -

 بزند؟ سرت به الخي و فکر ترسی می چرا؟ -

 .بود مانده يادش به خوب. کرد نگاهش
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 الحا همين از هم را بعد الس تابستان ماه سه کارهاي بايد اينکه اضافه به. بزند سرم به الخي و فکر ترسم می. بله -

 .بدهم انحجام

 است؟ خبري تابستان؟ -

 ...متيــــ الدنب و بدهم انجام را نامم ثبت کارهاي. لنگليس برگردم بايد -

 نشسته دستش کنار جا همين متين اما. بود داده ادامه متين الدنب جستجو با را انگليس رفتن هميشه مثل اختيار بی

 حرف توجهم هم متين. نشست لبش بر لبخندي رضايت حس با. داشت او به زيادي شباهت اما گذشته؛ مثل نه. بود

 ."دارد؟ يالاشک بروي، خانه به دير کمی اگر": پرسيد که بود شده او تمام نيمه

 .است خسرو دست موبايلمهنوز. رسم می دير کنم تلفن مامان به تا داري نگه جايی بايد فقط. نه -

 ."آنجاست؟ هنوز": پرسيد و داد ايلين دست به را خودش همراه گوشی متين

 ."گردد می بر فردا پس فردا،": گفت و داد تکان سر گرفتن، شماره الح در

 انگليس؟ به رود می -

 .بزند هم اقوامش به سري خواهد می گفت می. باشد تهران در ديگر هفته يک تا کنم می فکر بتهال. دارم شک نه، -

   

 نداري؟ خبري ديگرت دوستان از -

 داري؟ خبر نيلوف و پيمان از تو... هستند مشغول. نيستم خبر بی -

 ."خبرم بی هم آنها از که مدتهاست نه،": گفت و داد تکان را سرش او

 ."آيند می ايران به عيد": گفت و زد لبخندي

 جدي؟ -

 .شوند می دار بچه دارند. دادند را قولش پيش وقت چند. آره -

 .افتاد خنده به متين

 !باشد بچه يک پدر پيمان که بکنم هم را تصورش توانم نمی -

 پس متين به را تلفن. بود جواب همان باز و گرفت شماره بار چند. بود الاشغ شان خانه تلفن. افتاد خنده به هم ايلين
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 دقيقه پنج و چهل از زودتر مواردي چنين در. کند می صحبت بنيامين با خانه تلفن با دارد آهو کنم گفکر: گفت و داد

 ."شود نمی آزاد خط

 ."کيه؟ بنيامين": پرسيد و کرد آرامی خنده متين

 .جديدم خواهر شوهر -

 کرد؟ ازدواج هم آهو پس -

 .گرفت خواهند عروسی بعد الس تابستان. هستند نامزد -

 کند؟ می چه او چطور؟ ماال -

 ."هديه. دارد هالس يک دختر يک ما؟ال": گفت کمرنگ اي خنده با

 .شدي هم هالخ پس جدي؟ -

 .شوم می عمه دوباره ديگر وقت چند تا و شدم هالخ آره -

 صد": گفت آن به گذرا نگاهی با متين. کشيد ترالبا کمی و گرفت را آن. خورد می سر داشت نويسی خوش تابلوي

 ."گرفتی؟ آفرين

 ."است؟ منطقه در کمک خاطر به تقدير لوح": گفت و کرد تابلو به اشاره متين. دوخت چشم او به پرسشگر

 تابلوي. نيست چيزي... نه": گفت. شد متين کنجکاوي عث با و دزديد ار نگاهش دستپاچه. شد منظورش متوجه تازه

 ."است نويسی خوش

 ببينم؟ توانم می است؟ خودت الم. داري قهالع هم خوشنويسی به دانستم نمی! بالج چه -

 دهش هول هم خودش. ديد را صورتش رنگ پريدن وضوح به ايلين و برگرداند را تابلو متين بدهد، را "نه" جواب تا

 دقيقه. کرد پارک آنجا در راحتی به را اتومبيلش و پيچيد خيابان گوشه پارک جاي اولين در اما نگفت؛ هيچ متين. بود

 توامبيل به و گذاشت می فرمان روي را دستش دو هر که يالح در متين بعد. ماندند باقی الح همان به دو هر اي

 ...گذاشتی نمی پيش قدم هم تو همين براي... ترسيدم می همين زا": کرد زمزمه کرد، می نگاه شدند، می رد که هايی

 ."...بودي بيهوش بودم کرده قانع را خودم مدت همه ازاين عد

 که رويايی درباره تواند می او نکرد فکر اين به الاص لحظه آن در ميزد؟ حرف چه از. کرد نگاهش سردرگم و گيج
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 ."است آهو الم انداخت؟ چيزي ياد را تو اش نوشته. ببخشيد": پرسيد ناراحتی با. بزند حرف است، ديده وي

 ."آهو؟": پرسيد اميدوار اما ناباور؛ متين

   

 شده؟ چيزي. آورد من براي امروز. آره -

 ."کن فراموشش. هيچی": گفت دستپاچه بعد و کرد نگاهش متين

 :گفت. کرد عوض را صحبت موضوع متين بعد کمی. کرد می اش شرمنده تابلو اين. کند فراموشش بود خدايش از

 .گ...کرد ازدواج هم آهو پس"

 ."اي؟ مانده شوهر و سر بی آقاجونت وقل به چرا تو": پرسيد و برگشت سويش به بعد

 می ار کار اين هايیالسؤ چنين مقابل در بيرمنگام در که وزهايی همان مثل. نگفت هيچ و برگرداند او از نگاه آيلين

 می فرار نداري دوست که هايیالسئو به دادن جواب از گذشته مثل هنوز": گفت. شد آن متوجه نيز متين. کرد

 ."!کنی؟

 .نمود غافلگير را او شالسؤ با و کرد مکثی

 بود؟ چه عماد با ات زندگی حقيقت -

 ."گفتم برايت القب": گفت عماد، آوردن ياد به از ناشی سردي با

 رفت؟ يرونب ات زندگی از راحتی همين به واقعا يعنی -

 .گذشت راحت. بله رسد، می نظر به راحت و ساده اگر -

 داشتی؟ دوست را عماد -

 .نشود آن متوجه متين کرد دعا. کند حس را قلبش ضربان شدت توانست می آيلين

 با متين. بود نموده فرسوده را خود ذهن آنها با الس دو که چيزهايی همان. بود شده شروع ناگهانی خيلی هايشالسئو

 عملها،ال عکس همان درست. است کرده توقف تو در زمان اينکه مثل. نشدي عوض الاص گتو: گفت و خنديد ناراحتی

 ."...نگا همان و حرفها همان رفتار، همان

 همين هميشه تو. بود جمشيد درباره اما بودم؛ پرسيده تو از را السؤ اين بارها هست؟ يادت": داد ادامه و کشيد آهی
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 ."بزنی؟ را دلت حرف ترسی می چا. اديد می را جواب

 را متين اتاقش خلوت در بارها و بارها مدت اين طول ر. بود نياورده زبان به را دلش حرف وقت هيچ. بود او با حق

 متين. بود افتاده کار از زبانش اينجا، در ،الحا اما. دارد دوستش چقدر که بود گفته برايش و نشانده خود روي پيش

 شرکت اش تبليغاتی سخنرانی در هم بار يک. ديدم را عکسش کرد؛ شرکت انتخابات براي که يشپ الس": گفت

 ."بود خودت مثل... کردم

 بوديم، شده درست ان با که اي ميوه ولی. اند پخته هم شبيه را ظاهرمان که بوديم اي ميوه کيک تا دو مثل. نبود نه -

 ."داشت فرق هم با

 کردي؟ قبولش راچ دانستی می را اين که تو -

 آهو،. بشکنم بودم، کشيده ديگران زندگی مقابل در که را سدي خواستم می... بودم خبر بی جا همه از چون... چون -

 ...تو... سودابه

 که حرفهايی و نکرده تغيير چيز هيچ شود ثابت برايت نبود کافی الس يک": گفت و داد تکان سر پوزخندي با متين

 ."است؟ نبوده یآن هوس روي از ام زده

 ...اگر حتی. بکشم کنار شما زندگی مسير از را خودم که گشتم می راهی الدنب و بودم ترسيده همين براي. بود چرا -

   

 اشتباه اما. اي بوده راست رو خودت با حداقل است خوب نباشد؟ ات قلبی خواسته اين اگر حتی چه؟ اگر حتی -

 ...دش نمی عوض چيزي هم تو نبودن با. کردي

 من.شود می گفته آنها به و است چشمشان جلوي که دانند می را چيزهايی آدمهافقط. دانستم نمی را اين من اما -

 از که دانستم می را چيزهايی من. کند زندگی دانايی اين با و بخواهند را آدمها همه ذهن بتواند که ام نديده را کسی

 ...داشت فرق گويی می تو آنچه با بودم، هفهميد که چيزهايی.بودم فهميده ديگران حرفهاي

 و انتخاب بهترين... شد همه از من انتقام باشم، متوجه اينکه بدون عماد همين براي": داد ادامه شد چطور دانست نمی

 ."!انتقام بهترين

 ."بود؟ گفته چه تو به سودابه": پرسيد. دوخت او رخ نيم به را نگاهش متين
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 .است بوده تفاهم سوء يک فقط فهميدم اش نامه با که چيزهايی -

 است؟ بوده تفاهم سوء بدانی تا کشيد طول چقدر!... تفاهم سوء -

 .ماه چهار -

 کردي؟ کار چه وقت آن -

 .بودم رنجانده را تو بود؛ کشيده کنار عماد بود؛ رفته دست از سودابه. بکنم نبود کاري -

 .شکستی خودت سر پشت را پلها همه -

 پل که گفت می او به داشت بود؟ داده دست از هم را متين آيا اما. بود نمانده بازسازي براي چيزي گردي. بود شکسته

 براي را شيشه. کرد فرو روحش در رحمی بی با را هايش پنجه باز وجدان عذاب است؟ شکسته هم وي به رسيدن

 .البا بکش":گفت می که شنيد را تينم صداي. آيد در اشکش گذاشت می بايد. کشيد پايين آخر تا تازه هواي رسيدن

 ."بخوري سرما دوباره است ممکن

 ."بزنم قدم کمی خواهم می": گفت اما داد؛ البا را شيشه. بود بخش لذت برايش اش متیالس به متين توجه و نگرانی

 .بارد می برف دارد هوا؟ اين در -

 می مردم سر بر را لطفش و کرده نرم لد آسمان پس. شد ريخت می فرو داشت که ريزي هاي پنبه متوجه تازه

 ."ندارد عيی": گفت. بماند ماشين داخل توانست نمی همه اين با. ريخت

 می اگر. برود و کند رهايش جا همين از دوباره متين ترسيد می چه گر. گرفت دستگيره به و زد بغلش زير را تابلو

 داخل وسايلت بگذار": گفت متين که شنيد الح انهم در. برگرداند آسمان به سر گذاشت، زمين روي که پا رفت؟

 ."نبر خودت با. باشند ماشين

 که ببندد را در خواست. گذاشت صندلی روي را کتاب و تابلو کمرنگی لبخند با. ماند می منتظرش متين يعنی اين

 رويش به لبخندي نيز متين. نماند دور متين چشم از که شد لبخندي اش قلبی شادي. شد پياده نيز متين شد متوجه

 از بود، گرفته سرشان يالبا متين که چتري با. رفتند راه مدتی تا سکوت در همديگر کنار. پيش الس سه مثل. زد

 او همپاي داشت و بود کنارش متين. کرد نمی حس را آن آيلين اما بود؛ شده زياد هوا سرماي. بودند امان در برف

 خواست نمی... آرامش از. زد می حرف نيز متين سکوت. بود همين اش زندگی در چيز ترين مهم. داشت می بر گام
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 و برود باز متين است ممکن يا. است کنارش در متين که باشد باري آخرين اين است ممکن که کند فکر اين به

 بودن از ها گذشته مثل تواند نمی ديگر که برسد نتيجه اين به است ممکن يا. بيفتد تعويق به اش دوباره ديار مدتها

 ."نيست؟ سردت": پرسيد. داد جواب نگاهش ه نيز متين. نگريست را متين و کرد بلند سر. برد لذت او کنار در

   

 .کنم نمی سرما احساس. است خوب. نه -

 .شود نمی چيزيت. فصلی همين جنس از هم تو نبود حواسم. گويی می راست -

 .رسم می نظر به لطف بی و سرد قدر اين -

 کند می مراقبت خود پر و الب زير طبيعت در را چيز همه. فصلهاست همه از ت مهربان. است برکت فصل زمستان -

 از لطفش. دارد نظيري بی زيبايی اما. دارد سرما زمستان. نيست کامل چيزي هيچ. بشوند ندهالب بهتر بهار براي تا

 بکنی را تصورش توانی نمی. دارد می نگه انپنه را چيز همه هميشه. نيست کمتر نباشد، بيشتر اگر ديگر هاي فصل

 سفيدي جز ظاهرش. است عميق زمستان. دارد را را انتظارت چيزي چه پوشاند می را جا همه که برفی همه آن زير

 به که را گلهايی وقت آن و بزنی کنار را برفها توانی می بياوري شانس اگر آن وراي اما. آورد نمی نظرت به را چيزي

 .ببينی دارند، وجود شدن، باز و شيدخور انتظار

 شبيه واقعا. بود نکرده نگاه ديدگاه اين از زمستان به وقت هيچ. انداخت زير به سر بود، لبش بر که لبخندي با

 .بود عاشق وجودش عمق در و کرد می پا به کالکو و طوفان. نداشت خبر و بود. گرفت اش خنده بود؟ زمستان

 ."؟برگشتی ايان به کی": پرسيد

 .پيش الس تابستان -

 .سام پيش الاحتما. اي رفته آمريکا به تو کردم می فکر مدت اين تمام مندر -

 .بدهم ادامه کارم به توانستم نمی افتاد، لندن در که هايی اتفاق از بعد. کوتاه مدت يک براي فقط اما رفتم؛ -

 شدم مجبور. بروم نیالطو نسبتا مرخصی استخو عوض در و نداد من به مدتی تا کار اجازه بيمارستان روانشناس

 ترک را بيمارستان و نوشتم را استعفايم. بکنم کار روز يک توانستم فقط برگشتم دوباره وقتی آمدم ايران به. بروم

 تا. بود گرفته قلبش هاي دريچه از يکی. اند کرده بستري را پدر داد خبر سام که گشتم می بر ايران به داشتم. کردم
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 مدتی خواست می. برگرداند مادرم و پدر نگذاشت سام. برگشتم بعد اما. بودم آمريکا در آنها پيش عمل دنش تمام

 .برگشتند پيش وقت چند. باشد داشته خودش پيش را آنها

 نبودي؟ پدرت خانه. کردم می تلفن پدرت خانه به روز هر تقريبا پيش وقت چند تا من -

 .بودند آورده در پريز از سفرشان طول در آن که است مادرم و پدر ختمانسا به مربوط تلفن خط آن اما چرا؛ -

 هم با من ماندن و برگشتن سر چقدر هست خاطرت بمانی؟ آنجا داشتی دوست هست يادم برگشتی؟ ايران به چرا -

 کرديم؟ بحث

 .بمانم آنجا توانم نمی ديگر کردم می احساس اما... آره -

 .بود شده کابوس يک به تبديل کردنت داپي رفتی؟ خبر بی طور آن چرا -

 .نبود مهم هم قدرها آن من ماندن و رفتن -

 .کند سردرگم مدتها را دوستانم و من که بود مهم قدر آن ولی -

 شد باعث همان ظاهرا. کنم شکر را خدا گفتی، تلفن پشت که حرفهايی خاطر به بايد پس": گفت و خنديد متين

 ."باشی مالدنب

 .انداخت زير به سر گينشرم و رنجيده

   

 تمام به. باشد مربوط ضعف نقطه همين به که بکنند اشتباهی اگر خصوص به برند، می رنج ضعفشان نقطه از ادمها -

 می حسرت بودم، ايران در تنها که يالس يک به حتی گذاشتم، می زمين روي به سر راحت الخي با که هايی شب

 .گذارند می زمين وجدان عذاب بدون و مغ بی س که کسانی الح به خوشا. خورم

 بستی؟ می هم اين روي بودي، بسته راحتی به چيزها خيلی روي چشم که چرا؟تو آزاري؟ خود -

 .توانستم نمی ما کردم؛ می را کار اين حتما بود، خودم دست اگر -

 !تو در مخصوصا. نيست ادمها خود دست چيزهايی چنين وقت هيچ -

 !داشتی من حق در تو که تاس لطفی هم اين خوب -

 ."کنی؟ می زندگی ديگران خاطر به هم گهنورز: گفت و شکست کمتين را سکوتش
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 يک. اقوامم حتی. بشوم نزديک شان خانواده به من ترسند می ها خيلی... نه ديگر الحا. نه": کرد اعتراف زهرخندي با

 راحت خيلی مشکلی، هيچ بدون برگشت، وقتی و کند زندگی دارد دوست که هرطور ميتواند مرز اين از خارج مرد

 پنهان را اش گذشته اول وقت چند يه که است کافی فقط. شود پذيرفته اي خانواده هر در افتخار و احترام با حتی

 اهل مرد که ندارد عيبی. ميکنه تبديل ننگ و حقارت به را افتخارات از خيلی بودن زن. نه زن يک ولی. کند

 چه. باشد نجيب و آرام بايد زن خواندن، درس از غير باشد کرده کاري هر باشد، بوده دانزن باشد؛ خوشگذرانی

 ؟ دهد می جلوه عادي ما بين رو مسخره تفکر طرز اين چيري چه دهد؟ می مرد به رو حق اين قانونی

 آن باشد؟ داشته ور صفات اين نبايد مرد چرا اما باشد؛ آرام و نجيب و پاک زن است زمال و است خوب نجابت و پاکی

 از مردي و زن وقتی برگردد؟ ايران به توانست نمی چرا کنی می فکر. بود همين خاطر به آمد من سودابه سر چه

 است اين رسد می ها خيلی فکر به که چيزي باشد،اولين نداشته شدن دار بچه مشکل زن اگر شوند می جدا همديگر

 چرا؟. نيست زندگی اهل زن که

 کرده پنهان را مردش عيبهاي. دارد نگه پنهان را اش زندگی زشتيهاي از خيلی ديگران جلوب تهخواس هميشه چون

 از همه من مثل که مرسد جايی به... شدن حمايت جاي به وقت آن... ميکند زندگی کسی چه با او نفهمد کسی تا بود

 همه ديگران الحا که چيزهاست اين يبرا. است بوده طور اين من مورد در اقل حد! باشند فراري فاسدم قالاخ تترس

 انسان يک زندگی آتش چون. بزنم خودم زندگی به آتش آهو، حتی ديگري، کس خاطر به نيستم حاضر که دانند می

 کرده سرايت هم ديگران زندگی به آتش بيند می وقت يک بخواهد، خودش که هم قدر هر. نيست او خود براي فقط

 الکهاص بهتر همان پس. بسوزند آتش اين در او با خواهند می که است زيزانشع زندگی نيز، زندگی اولين. است

 .ام کرده عادت زندگی اين به ديگر که مدتهاست من.کنيم قبول هست طوري هر را زندگی و نکنيم پا به آتشی

 بار اين که ندا فهميده هم آنها. بودند وضعيت آن در حاميانم تنها که کسانی. ام خانواده و خودم به محدود زندگی

 ن او به رو اين از من زندکگی تمام هفته دو طوا در. روم نمی افتادم آن در دوبار که اي تله بار زير طوري هيچ ديگر

 که هميشگی شکنجه و عذاب يک و... دوستم بهتين ام، زندگی ام، وجهه موقعيتم،. دادم دست از را چيزم همه. شد رو

 که مدتی تا هم من و بسند شان خواسته به آهو و بنيامين دادند رضات آنها. تاس برنداشته سرم از دست امروز تا

 ...کنند شروع را بازي همان دوباره بعد شايد. کنم زندگی يخودم برا است، نکرده عوض رنگ اطرافم ذدر چيز همه
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 ديگران تصميم و نظر به که طور همان خواهم می من اما باشد؛. کنند نمی زندگی خودشان براي تنها آدمها گويند می

  می زمان آن حداقل. باشد بزرگ خيلی ضررش اگر حتی. بگذارم احترام هم خودم خواسته به گذاشتم، می احترام

   

 ...خواستم طور اين خودم بگويم خودم به شدم، خسته که بار هر و بايستم تنهايی به پايش کنم مجبور را خودم توانم

 .نيست راحت ديگران براي تصميمی چنين پذيرش مطمئنم

 .کنی زندگی خودت براي گرفتی ياد پس -

 متين؟... کردم تو حق در که اشتباهی حتی. ام ايستاده هم چيزش همه پاي. کنم می را کار اين که است مدتی. آره -

 خواسته عذر شب آن تلفن پشت هاي صحبت خاطر به تو از بارها مدت اين طول در": گفت او و کرد نگاهش متين

 ."نه؟ يا ببخشی را من باشم اميدوار توانم می که نگفتی من به هنوز تو اما. ام

 تو به دادن پس جواب بود، کرده الاشغ را ذهنم مدت تمام که چيزي تنها اورد، خودش سر را الب آن سودابه وقتی -

 که او گذاشتم انگاري سهل يک با من و سپردي من به را سودابه بارها و بارها تو که کنم فراموش توانستم نمب. بود

 اتفاقی چه بگويم تو به تلغن پشت که اي لحظه از ترسيدم می. بکند را کا آن خودش با داشت، قرار بدي وضعيت در

 قهالع از ناشی ارادي غير هاي عملال عکس با ماه شش را تو. بود تر ارزش با هم من از تو براي سودابه. است افتاده

 چه گفتم تو به وقتی حتی. نداشتم شک اي ذره گفتم، تو به زکمان ان آنچه در و مبود ديده خودم به نسبت ات

 و کرد رخنه جانت در چطور شيطان دانم نمی بعد ولی. ديدم تو در را مثبت جواب برق دارم، تو به نسبت احساسی

 من به را او تو... دارد قرار ترالبا درجه در سودابه که بکنم ام کله در را اين کدم سعی دادي، ترجيح من به را سودابه

 گر. بود نگفته اش بيماري درباره چيزي تو به سودابه. گذشتی من و خودت از اشتباه يا درست خاطرش به. سپردي

 انجام برايش را کار اين من تا گذاشت... نکرد را کا اين او اما. بوديم کرده بحث بگيرد تماس تو با اينکه سر بارها چه

 که دارم را توانش نه شدم متوجه ولی بدهم؛ تو به را خبر اين ستقيم و برگردم ايران به بود زده سرم به. بدهم

 .کنم تحمل بري، می پناه او به غصه اين خاطر به که را مردي توانم می نه و ببينم خبر اين دادن لحظه را صورتت

 کنی، می ازدواج داري روزها همان در که گفت پيمان وقتی از راستش اما.دادم انجام را کار اين تلفن پشت از و نيامدم

 را خبر اين کم کم آهو تا کردم تلفن تان خانه به همين براي. بزنم حرف تو با هم تلفن پشت از حتی توانم نمی ديدم
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 انتظار. کرد ام شوکه تو عملال عکس. بيايی کردن صحبت براي هم خودت تو که نداشتم را انتظارش. بدهد تو به

 تو پيش کردم فکر. گردد تلقی انتقام به اشتباه به ام انگاري سهل اينکه نه شوم توبيخ ام انگاري سهل اطرخ به داشتم

 اين من به نسبت تو ديد اگر. است گرفته جان تو ذهن در انتقام تصور فاصله الب که ام کرده پيدا منفوري چهره چه

 که طور همان ديدم بهتر. نداشت اي فايده هم کردنش درست. کرد درستش شکلی هيچ به ديگر شد نمی بود،

 !بشنوي را صدايم نه و ببينی را نحسم قيافه نه ديگر که بروم جايی خواستی

 نمی متين. بودم عصبانی شدت به لحظه آن در": گفت و زد کنار زحمت به را اش شرمندگی از ناشی بغض آيلين

 اقامتت روز آخرين روز، آن ندانی خودت شايد. ات قهالع شدت از تو، از نه. ترسيدم می تو از چقدر کنی تصور توانی

 و صميمی هميشه تو. بودم نديده طور آن را تو وقت هيچ من. رسيدي می نظر به محکم و جدي چقدر ايران در

 زدي، می که حرفی هر سر هميشه بود، يادم که وقتی از کنم فراموش اي گفته را آنچه توانستم نمی. بودي مهربان

 يا پيش الس دو کريسمس بار يک فقط من. آييد می کنار هم با داريد سودابه و تو کردم می فکر من. ماندي می

 را آوردند ام خانواده و من سر بر جمشيد و عماد که يیالب تازه... بودم خبر بی چيز همه از و بودم زده حرف سودابه

 بتوانم ساعت آن در که بودم ديده کردند، می چاک سينه برايم که مردهايی از خوبی چه من. آوردم نمی حساب به

 که مردي کردم نمی تصور غلط به و بودم نزده حرف سودي با اگر شايد نياورم؟ حساب به آنها مثل يکی هم را تو

  می همه، اين با اما. شد نمی من زندگی وارد هم عماد است، افشين بلکه تو، نه کرده زده هيجان حد ان تا را سودي

   

 ....گرفتم می تو از را کردن صحبت فرصت نبايد.کردم می حمله باره يک طور آن نبايد. کردم می شک نبايد که دانم

 ."...ببخش را من کنم می خواهش. خواهم می معذرت... ديگر هاي نبايد از خيلی

 ." بکنم فراموشش حاضرم شرط يک به": گفت ناگهان بعد و کرد سکوت اي دقيقه متين

 .بکند کاري هر بود رحاض شرط آن براي

 بکنم؟ برايت کاري چه -

 را مالسؤ جواب هميشه براي و بار يک براي دفعه اين و بپرسم چيزي يک": گفت و ايستاد مقابلش. شد متوقف متين

 اگر عمرت اخر تا دوباره توانی می بعد. بزن کنا را برفها بار يک همين فقط. بگويی هست، دلت در که طور آن
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 داشته دوستم توانی می... ندهی نشانش کسی به و کنی پنهان برفها زير دارد، وجود دلت در که را آنچه خواستی

 ."باشی؟

 .بردارد چشم مخملی نگه ان از توانست نمی درماندگی با اما بدزدد؛ او از باز را نگاهش خواست. آمد بند آيلين نفس

 نيار بی دنيا همه از از را او چون حسرتزده میآد که داشت را دنيايی خودش در گذشته هايالس همچون که نگاهی

 پنهان بود، دلش در که را آنچه الحا بايد چرا بود؟ نزده ديوار و در به را خودش نگاه همين خاطر به مگر. کرد می

 ديگري کار مگر اين از غير الس چند اين. بود برايش داري خنده السؤ! باشد؟ داشته دوستش توانست می کند؟

 می متين که اي نقطه به. بود رسيده بود، داشتن دوست از فراتر آنچه به بود، نرسيده پرستش به اگر !بود؟ کرده

 .بيايد بيرون الخي و فکر از تا کرد صدايش متين. است عشق گفت

 باشی؟ داشته دوستم توانی می... آيلين؟ -

 ."دارم": گفت لبخندي با بود، نشسته تنش بر که عرقی به توجه بی

 که متين دست. کنارش در. گرفت قرار جايش در دوباره بعد و کرد نگاهش اي لحظه. خنديد نگاهش با تينم لبهاي

 زير که را دستی بخواهد که بود نزديک او به اينها از بيش متين. نگفت هيچ اما شد؛ متوجه شد، حلقه بازويش دور

 کرد می فکر که اي نيمه. بود خودش هستی و وجود از اي گمشده نيمه متين. بزند پس گيرد، می را روحش بازوي

 نگاه و برگرداند سر شد باعث متين بلند خنده صداي. است سپرده ديگري دست به و کرده حراجش. است شده گم

 براي": پرسيد درخشيد؟ می اندازه اين تا هم خودش چهره آيا. داشت حکايت شادي از صورتش اجزاي تمام که کند

 ."خندي؟ می چه

 حتی و خشم و اخم بفهمی وقتی. "نيکوست رسد دوست از چه هر" اند گفته درست که کردم می فکر اين به داشتم -

 از آدم وجود در اما برسد، نظر به تلخ ظاهرا که هم قدر هر باشد، گرفته نشات ديگري قهالع و عشق از هم ناسزا

 کنی؟ می ازدواج من با... شود می تر شيرين هم عسل

 روي که الحا": گفت که شد آن متوجه هم متين گويی. نداشت عجله و سرعت اين با را چيزي ينچن انتظار. خورد جا

 ."کنی؟ می ازدواج من با. برود دست از فرصت گذارم نمی هستم، شانس غلطک

 .آورد زبان به قلبشرا آرزوب مکث اي لحظه بدون
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 .آره -

 ."!رود؟ نمی چيدن گل براي ماش عروس":گفت و خنديد بود، کرده گشادش که هايی چشم با متين

 نيست؟ کافی چيدن گل براي الس سه نه، -

 .شد قلبش قوت باعث بازويش دور او انگشتان يمالم فشار

   

 .هست هم زيادي چرا، -

 بيا،! بشوي من از غير ديگري آدم زن تو که بود حيف": گفت و برگرداند رفتند، می داشتند که مسيري از را او متين

 با دوباره ام، داده دست از کردم می فکر که را ام زندگی زن بدهم خبر هم بقيه به و بروم خانه به دترزو خواهم می

 می بامزه خيلی شود، می سرخ صورتت طور اين وقتی که گفتم تو به راستی آه... ام آورده دست به خدا لطف

 ."!شوي؟

 .بود تو با حق": گفت سودابه به دل در اما. نکند اش مسخره اين از بيش متين تا انداخت زير به سر و خنديد آيلين

 از يک کدام دل حرمت به دانم نمی. کند می يکی رحمت و مروت با را تالعد و انصاف که گرفته قرار جايی در خدا

 می هم زمستان سرماي و سردي. افکند ما به دوباره را لطفش نظر دوباره خدا که بود مثلث اين اعضاي نفر سه ما

 هم زمستان. هستم لحظه اين در دنيا زن ترين خوشبخت من که سودابه باش آرام... بکند تجربه را بختی فيدس تواند

 ."شد بخت سپيد
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