
Romanbook.ir 
 
 

3 
 

 "یاحق

 

 .من برای زیر و رو کردن گذشته نیامده بودم

 .وسط تمام نادیده گرفتن های زمانه، تو دل به دلم دادی

من سال ها مصرانه خاطرات را پس زده بودم و تو هلم دادی  

وسط تاریکی روزهایی که انگار چراغ روشناییشان دست من  

 .بود

 .دامنمان را گرفته بود می ترسممن از گذشته و آتشی که 

 .این آتش باز هم شعله ور می شود

 .می سوزاند و خاکستر می کند

 !اینبار ما قربانیان اصلی این آتش بازی هستیم

 

* * *  
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 :با صدای کمک راننده که داد می زند

  .صفه. ترمینال صفه-

بیدار می شود و تکیه ی سرش را از پشتی صندلی برمی دارد.  

ن کلمه ی صفه حسی غریب همراه با ترسی کهنه در  با شنید

جانش می نشیند. با وجود تمام اصرار های پدرش حاضر نشده  

بود تصمیمش را عوض کند و قاطع گفته بود " هواپیما نه. با  

اتوبوس میرم" به خودآزاری اصرار داشته و دارد. حاال تمام  

ش به  تردیدها کنار زده شده و او در شهریست که پنج سال پی 

بدترین شکل ممکن و با تلخ ترین خاطره رفته بود. پرده ی  

اتوبوس را کنار می زند و از پنجره به خیابان کنار دستش نگاه  

می کند. پنج سال پیش وقتیکه با چشمانی تر از این شهر می  

رفت به خودش قول داده بود دیگر هرگز به اینجا برنگردد. اینجا  
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را برگرداند. اما حاال باز هم    هیچ چیزی نداشت که بخواهد او

اینجاست. باز هم برگشته و قرار است تمام خاطراتش نیز  

 .برگردند

شالش را از روی شانه تا روی موهایش می کشد و با برداشتن  

کیف دستی اش، از اتوبوس پیاده می شود. چمدانش را برمی  

دارد و از اتوبوس فاصله می گیرد. کمی آن طرف تر، رو به روی  

ی ترمینال می ایستد و دلتنگ به اطرافش نگاه می کند.    دکه

روزی عاشق این شهر بود. حتی اینجا را از شهر خودش هم  

بیشتر دوست داشت. حاال چرا فکر می کند هوای این شهر  

اکسیژن برای نفس کشیدن کم دارد؟ چرا چشمانش می سوزد  

 و قلبش کندتر می زند؟ 

خروجی ترمینال به   دسته ی چمدانش را می گیرد و به سمت

راه می افتد. قرار نیست بایستد تا هنوز نرسیده همه چیز برایش  
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تداعی شود. برای مراسم خاکسپاری استاد احمدی، استاد  

ادبیات دوران کارشناسی اش، آمده و چند روز دیگر به تهران  

برمی گردد و همه چیز تمام می شود. این را مطمئن است.  

ر استاد احمدی به گردنش دین  همانقدر که مطمئن است اگ

نداشت و این پنج سال دورادور هوایش را نداشت، هیچ وقت به  

 .این شهر بر نمی گشت

در هوای گرم تابستان و میان دود اگزوز ماشین ها نفس عمیقی 

می کشد و جلوتر می رود. به تاکسی هایی که کنار خیابان  

افراند لبخند  ردیف ایستاده اند و راننده هایی که در انتظار مس 

تلخی می زند. به نزدیکی تاکسی ها که می رسد چند راننده  

تاکسی به سمتش می آیند. کنار پراید زرد رنگی می ایستد. اگر 

پنج سال پیش بود هیچ وقت به سراغ این راننده ی بدخلق نمی  

آمد. اما حاال خیلی چیزها عوض شده است و انتخاب او این  
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این امید که تمام طول مسیر در  راننده ی پیر و اخموست به 

 .سکوت طی شود

 .سالم جناب میرم طرف های خیابون ابن سینا-

راننده بدون هیچ حرفی سر تکان می دهد. خم می شود و  

 .چمدانش را بلند می کند و توی صندوق می گذارد

رها در عقب ماشین را باز می کند که بشیند اما قبل از نشستن،  

با صدای زنانه ای که اسمش را می  صدای بوق ماشینی همراه 

 .خواند، مانع می شود. به سمت صدا می چرخد

یک دویست و شش سفید برایش بوق می زند. نگاهش روی  

 .ماشین تار می شود و گوش هایش کر

یک دویست و شش سفید برایش بوق می زند و دختری بلند   ...

بلند صدایش می زند. دویست و شش کنارش می ایستد و  

 .ا پایین می کشدشیشه ر
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 .بپر باال خانوم خوشگله-

 :ناباور و دلتنگ به ماشین و راننده اش نگاه می کند و لب می زند

 .ترنم-

 :ترنم در را از داخل باز می کند

بپر باال بابا که کلی دلم برات تنگولیده. نترس. از غریبه ندزدیم.  -

 "از کامران کش رفتم 

 :می کشد  صدای راننده تاکسی از خیاالت بیرونش

 .خانم انگاری اون ماشینه با شماست-

چند باری پلک می زند تا خاطراتش را پس بزند. هر چند که  

گذشته محکم وسط مغزش ایستاده و عقب نمی کشد. سرش  

را تکان می دهد و در ماشین را می بندد. فرناز از ماشینش پیاده  

 .می شود و به سمتش می آید

 .رها جان-
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 :می کشد. فرناز با بغض لبخند می زندهمدیگر را به آغوش 

 .چقدر دلم برات تنگ شوده بود-

چه باید بگوید؟ اظهار دلتنگی برای آدم های این شهر نفرین  

 شده؟  

فرناز او را به سمت ماشین خودش می برد و چمدانش را از  

راننده تاکسی می گیرد و توی صندوق عقب ماشین می گذارد.  

م کنار دستش. چهار راه اول را  پشت فرمان می نشیند و رها ه

 :که رد می کنند فرناز به رها نگاه می کند و با دلتنگی می گوید

وقتی گفتی قراره بیای اصفهان باور نکردم. فکر کردم شوخی  -

 .می کنی

 :رها نیمچه لبخندی می زند

 .خودمم باور نمی کنم که دوباره اومدم به این شهر-

 :فرناز آهی می کشد
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تی رو اینجا داشِتی. حق داری که بعد از ترنم  تو روزهای سخ -

 .دیگه نخوای اینجا باشی

نزدیک های کوی امام که می رسند خط نگاه بهار روی نرده های  

سبز خوابگاه دانشجویی کشیده می شود و بغض غریب تر از  

  .هر زمانی گلویش را چنگ می زند

 

های بی  من خوابگاه رو با وجود برنج های شورش و خورشت   "

 "مزش به خونه ای که دوتا آقا باالسر داره ترجیح میدم

فرناز متوجه ی تغییر حال رها می شود که سرعتش را بیشتر  

 :می کند و دوباره می پرسد 

 نگفتی، کی از آمریکا برگشتی؟ -

رها نفس عمیقی در فضای بسته ی اتاقک ماشین می کشد و  

 :دبا صدایی که بر اثر بغض دو رگه شده، می گوی
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 .یک ماهی میشه-

 اومدی که بمونی؟ -

 :شانه باال می زند

 .فعال آره. البته بستگی داره زندگی اینجا چطور پیش بره-

 :فرناز سری تکان می دهد

 این پنج سال زندگی اونجا چطور بود؟ -

قبل از اینکه رها جوابی بدهد، فرناز با شیطنت تک خنده ای می  

 :کند

خوشگل چشم آبی هم دنبال   ببینم تنها برگشتی یا یه پسر-

 خودت آورِدی؟ 

 :رها خنده ی بی جانی می کند

 .من بی عرضه تر از اونم که فکرشو بکنی-

 :فرناز دنده عوض می کند و خنده اش را کش می دهد
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 .پس هنوزم مثل روزهای دانشجوییتی-

رها با تکان سر حرفش را تایید می کند و برای عوض کردن بحث  

  :می پرسد 

 نوز بچه نداری؟ تو چی؟ ه -

 :فرناز ابروهای نازک و خوش حالتش را درهم می کشد

 .م. علی هم میگه فعال نهنه بابا. من هنوز خودم بچه-

رها سری تکان می دهد. با تکیه زدن سرش به پشتی صندلی و  

بستن چشمانش فرناز هم سکوت می کند و مابقی راه در  

صویر  سکوت طی می شود. پشت چشمان بسته اش هزاران ت 

شکل می گیرد و صداها درهم، در گوشش می پیچد. فرناز،  

مریم و ترنم صمیمی ترین دوستان دوران دانشجویی اش بودند.  

فرناز سال دوم ازدواج کرد اما درسش را ول نکرد و تا  

کارشناسی ارشد ادامه داده. مریم بعد از تمام شدن دوره ی  
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ترنم،... ترنم  کارشناسی با پسر خاله اش ازدواج کرده بود و  

 .طناب زندگی اش را با دستان خودش برید

لرزی خفیف به جانش می افتد. سعی می کند به خودش مسلط 

باشد. باید به چیزهای خوب فکر کند. مثال فرناز. او هنوز هم مثل  

گذشته است. هنوز هم خوش خنده است و زیبا و مهربان. انگار  

گذشت پنج  فقط رهاست که عوض شده. رهاست که بعد از 

  .سال خود سابقش را فراموش کرده

 

فرناز چمدان رها را پشت در آپارتمانش می گذارد و کلید را از  

  .کیفش بیرون می آورد

کاش قبول کرده بودی برم هتل. اینطوری مزاحم تو و شوهرتم  -

 .نمی شدم

فرناز در جواب رها اخمی می کند. در را باز می کند و وارد می  
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 :در می گویدشوند. با بستن  

چیه دختر خوب. در ضمن علی تا آخر هفته ماموریته.  مزاحم چی-

 تا آخر هفته که میری؟ 

رها لبخندی به شوخی فرناز می زند. فرناز به سمت سالن  

 :راهنمایی اش می کند و کشیده می گوید

  .بفرمایید-

نگاه گذرایی به خانه می اندازد و با همان نگاه گذرا می تواند  

 :بگویدقطعی  

 .ی خوشگلی داریچه خونه-

پای سلیقه ی فرناز که وسط باشد همه چیز عالی می شود.  

فرناز مانتو و شالش را روی دسته ی مبل می اندازد. تشکر می  

 :کند و می پرسد

 ی چای هستی؟ هنوزم پایه-
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 :رها لبخند خسته ای می زند 

 .بیشتر از قبل-

  .پس میرم کتری رِ بذارم-

آشپزخانه می رود و رها به سمت کنسول بزرگی  فرناز به سمت 

که پر از قاب عکس های بزرگ و کوچک است. فرناز همیشه  

عاشق عکس بود. قاب های کوچک و بزرگ پر از دو نفره های  

فرناز و علی است. لب دریا، توی جنگل، سوار قایق، روی سی و  

 ...سه پل، بام تهران و

ود. یک قاب چوبی  نگاه رها روی یکی از قاب ها خشک می ش

کوچک که محتوایش سوای تمام عکس هاست. با دستانی که  

به وضوح می لرزند دست پیش می برد و قاب را برمی دارد. یک  

عکس چهار نفره. چهار دختر با لب هایی خندان. کاش خاطرات  

 .هم تاریخ مصرف داشتند و بعد از پنج سال فاسد می شدند
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 .ز کنفرناز خبر مرگت اون نیشتو با - "

  .عه، اذیتش نکن ترنم-

 .اذیت چیه. باید خوشحال باشه که داره میره قاطی مرغا-

فرناز که خوشحاله. ما سه تا باید گریه کنیم که موندیم رو  -

 .دست خانواده ها

من واسه هممون شوهر پیدا می کنم. یه پدر و دوتا پسر. پدره  -

 .واسه من. پسرها واسه شماها 

فرناز عمیق تر از آن سه. ترنم دکمه را  چهار نفری می خندند. 

 ".می زند. عکس ثبت می شود

 رها -

با صدای فرناز در جایش تکانی می خورد و قاب از دستش می  

افتد. خم می شود و قاب را برمی دارد. دستی روی صورتش  

 :می کشد. فرناز جلو می آید و ناباور می گوید 
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 رها؟ گریه کردی؟ -

 .دعکس را روی میز برمی گردان

 چی شدی تو دختر؟ -

 :رها تلخندی می زند و با نفرتی پنهان می گوید

 هنوزم از گذشته رد پایی تو زندگیت هست؟ -

 :فرناز مغموم نگاهش را بین قاب عکس و رها می چرخاند

 فکر می کردم تو این سال ها باهاش کنار اومِدی؟ -

 .کنار اومدم؟ هیچکس نمیدونه بعد از ترنم چی به من گذشته-

قع حرف زدن از آن روزها چشمانش تیره می شود و لحنش  مو

 :سرد

 .باید می رسیدی باال سر جنازه ی خونیش تا حالم رو بفهمی-

 :فرناز دلجویانه بازوی رها را می فشارد

 .متاسفم. فکر نمی کردم یه عکس اینقدر به همت بیریزه-
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 :رها رو می گیرد. تمایلی به ادامه ی بحث ندارد. کوتاه می پرسد

 من می تونم دوش بگیرم؟ -

 

 

صدای جیغ های دختری در صدای شرشر آب گم شده است.  

سایه هایی سیاه را پشت در فلزی می بیند و صدای آب را هم آز  

آن پشت می شنود اما انگار صدای جیغ خیلی دورتر از  

اینجاست. محیط برایش آشناست اما نمی داند کجاست. جایی  

ندان و مسافرخانه. می داند و نمی  مثل حمام های خوابگاه یا ز 

داند. یک گنگی آزار دهنده اسیرش کرده است. آب با فشار از زیر  

در بیرون می زند. کفش هایش خیس می شود و پاهایش هم.  

آب تا زانوهایش می رسد. خیلی طول نمی کشد که به جای آب،  

خون زیر پاهایش راه می گیرد. صدای جیغ هر لحظه نزدیک و  
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می شود و سایه های سیاه از در رد می شوند و دور تا  نزدیک تر

دورش را می گیرند. وحشت زده به اطرافش نگاه می کند. می  

دود که از اینجا دور شود. هرچه بیشتر می دود قدم هایش  

سنگین تر می شود. چیزی او را به عقب می کشد. چیزی مثل  

 .یک دست نامرئی

چشمان از حدقه بیرون  با تکان هایی محکم چشم باز می کند. 

زده اش روی سقف سفید باالی سرش ثابت می مانند و نفس  

هایش بریده بریده از سینه خارج می شود. تاریکی اتاق باعث  

می شود تمام تنش بلرزد. ترسش از تاریکی ریشه ی دیرینه  

دارد. دستی ضربه ای به صورتش می زند و همزمان برق اتاق  

 :دایش می زندروشن می شود. فرناز نگران ص

 .رها، رها جان تو رو خدا یه چیزی بگو-

نفس عمیقی می کشد. از حجم اکسیژنی که می بلعد سینه  
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اش درد می گیرد. تن کرخت شده اش را تکانی می دهد و روی  

  .تخت نیم خیز می شود. فرناز با نگرانی نگاهش می کند

 خوبی؟ کابوس میدیدی؟ -

موهایش خیس است و به  دستی به پشت گردنش می کشد. 

گردن عرق کرده اش چسبیده. بزاقش را قورت می دهد و چند 

باری پلک می زند. با صدایی که به شدت تحلیل رفته لب می  

 :زند

 .خوبم خوبم-

خوب نیست. خوب نیست وقتیکه بعد از چند سال دوباره کابوس  

 .هایش برگشته اند. همان کابوس های تکراری

 :ش می گیردفرناز لیوان آبی جلوی

یکم آب بخور شاید بهتر بشی. فکر کنم سر شب شام زیاد  -

 .خوردی سنگینیت کرده
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لیوان آب را از فرناز می گیرد و جرئه ای می نوشد. به دو قاشق  

غذایی که خورده بود سنگینی اش کرده بود؟ مگر خود فرناز سر  

 شام به کم غذایی اش اعتراض نکرده بود؟  

ی گذارد و پاهایش را از تخت آویزان می  لیوان را روی پاتختی م

کند. با دست تمام موهایش را می گیرد و یک طرف شانه اش  

  .می ریزد

 :سر بلند و به فرناز ایستاده نگاه می کند

  .ببخشی بیدارت کردم-

 :فرناز دستش را روی شانه ی رها می گذارد 

 این چه حرفیه. بهتری؟ -

 .ریم باغ رضوانخوبم. تو برو بخواب. صبح می خوایم ب-

فرناز باالجبار سر تکان می دهد و از اتاق خارج می شود. رها با  

تاخیر از روی تخت بلند می شود. مستاصل به اطرافش نگاه می  
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کند و بعد تیشرتش را با تاپی بندی عوض می کند. لپ تاپش را  

از چمدان بیرون می آورد و تمام چراغ های اتاق را روشن می  

دیگر تا صبح نخواهد خوابید. باید جوری  کند. مطمئن است 

 .خودش را سرگرم کند تا کمتر به خوابش فکر کند

 

 

فرناز ماشین را پارک می کند و هر دو پیاده می شوند. گرمای  

اولین روزهای تیر ماه به استقبالشان می آید. رها کمی چهره  

درهم می کشد و بعد عینک دودی اش را روی چشم می زند.  

ا که خریده در دستش جابه جا می کند و همراه با  دسته گلی ر

فرناز به سمت جمعیتی که دور قبر استاد احمدی جمع شده اند،  

می روند. سرسری در میان جمعیت چشم می چرخاند. دلش  

نمی خواهد آشنایی را ببیند. از گذشته و آدم هایش فراری ست  
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تا همین   و نمی خواهد چیزی یا کسی او را به آن روزها برگرداند.

 .جا هم زیادی گذشته مرور شده است

به قبر نزدیک می شوند. مداح با سوز و گداز چیزی را می خواند 

و همسر استاد با صدای بلند گریه می کند. صداها در مغز خسته  

اش اکو می شوند. خستگی که رهاورد کابوس دیشب است و  

 :صبح موقع صبحانه فرناز گفته بود

دیگه نخوابیدی؟ آخه دیدم چراغت تا    دیشب بعد از کابوست-

 .صبح روشن بود

 :رها جواب داده بود

 .نه. جا که عوض می کنم سخت خواب میرم-

اما حقیقت عوض شدن جا نیست. حقیقت شب بیداری ها و بی 

 .خوابی های چند ساله است

رها دسته گلش را تحویل می دهد و به شیرین خانم، همسر  
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استاد، تسلیت می گوید. شیرین خانم کمی در آغوش بهار گریه  

می کند و وقتی که از او دل می کند، رها کنار مدعوین می  

 .ایستد. بی اختیار بغض کرده است. شاید هم تاثیر محیط است

می کند، بعضی  چهره ی حاضران را از نظر می گذراند. دقت که  

چهره ها برایش آشنا می آیند. اکثرا از استادان ادبیات و بزرگان  

شهر هستند. بعضی را می شناسد و بعضی را نه. از پشت  

شیشه ی عینک نگاهش روی پسری مانور می دهد. چشم ریز  

می کند تا دقیق تر ببیند. خودش است! دستانش یخ می زنند و  

علیرضا! یک اسم خیلی پررنگ  قلبش تپیدن را فراموش می کند. 

  .میان خاطرات خاکستری اش

بدون اینکه بفهمد قطره اشکی از روی مژه هایش سر می خورد  

و از چانه اش می گذرد. چرا او را به کل فراموش کرده بود؟ چرا  

یادش رفته بود این پسر را مثل صادق و به اندازه ی برادرش  
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رات خوش  دوست دارد؟ چرا در تمام این سال ها خاط

مشترکشان را کشته بود و خاطرات بد را به دیوار زندگی اش  

 قاب کرده بود؟ 

تمام روزهایی که علیرضا در آن حضور داشته مثل فیلمی از  

جلوی چشمانش رد می شود. قبل از آمدنش به اصفهان مادرش  

در جایگاه روانشناسی که پنج سال درمانش را در دست داشته،  

 :گفته بود 

چیزهایی هست که تو رو برمی گردونه به گذشته.  رها اونجا-

حاال و بعد از گذروندن دوره های درمانت بد نیست اگه با اون  

چیزها روبه رو بشی. تو سال ها تالش کردی که یادآوری اون  

اتفاق اذیتت نکنه االن فقط باید قوی باشی و بتونی اینا رو پشت  

 .سر بذاری. بعدش راحت تر می تونی زندگی کنی

پسر استاد احمدی همه را برای ناهار به رستورانی در مرکز  
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 .شهر دعوت می کند

مهمانان یکی یکی تسلیت می گویند و می روند و دور قبر خالی  

می شود. فقط چند نفر می مانند که رها حدس می زند باید از  

اقوام درجه یک باشند. آن پسر هم می ماند. با قدم هایی  

ی ته دل رها فرو می ریزد. چقدر با  سنگین جلو می آید. چیز

گذشته تفاوت دارد. مرد تر شده و سرسنگین تر. سر قبر می  

 .نشیند و فاتحه می خواند

فرناز سرش را به گوش رها نزدیک می کند و توی گوشش پچ  

 :می زند

 رها جان؟ بریم رستوران؟ -

رها دماغش را باال می کشد و لبش را تر می کند. شالش را که  

 :ه جلو می کشدعقب رفت 

 .یکم صبر کن-
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فرناز سر تکان می دهد و برای فاتحه خواندن جلو می رود. رها  

نمی خواهد جلو برود اما کسی هلش می دهد. اختیار قدم  

هایش دست خودش نیست وقتیکه جلوی علیرضا می ایستد.  

علیرضا همانطور نشسته نگاهش را از کفش های او باال می  

ه روی صورتش مکث می کند. می  کشد و چند ثانیه ی کوتا 

ایستد و با حالتی از غریبگی و پرسش سالم می کند. رها  

تلخندی می زند. حق دارد نشناسدش. پنج سال زمان کمی  

نیست. رها عینکش را از روی چشمش برمی دارد و سالم می  

کند. علیرضا جا می خورد. ناباور اسم رها را زمزمه و به اطرافش  

انتظار دارد با حضور این دختر گذشته هم  نگاه می کند. شاید 

 ...برگردد اما

 

 اولین بار کجا دیده بودش؟ 
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* * *  

 

از دانشکده بیرون می زنند. سوز هوا لرزی به تنشان می اندازد. 

 :فرناز کیف پولش را از کوله اش بیرون می آورد و می پرسد

 میای تریا؟ -

را به   رها شماره ی ترنم را می گیرد و در حالی که گوشی

 :گوشش می چسباند به فرناز جواب می دهد

 .تو برو. واسه منم چای بگیر. من ترنم رو پیدا کنم میام-

فرناز سر تکان می دهد و و به سمت تریا می رود. رها قدم زنان  

تا اولین پله ی جلوی در ورودی دانشکده می آید. گوشی ترنم  

گفته بود  آنقدر بوق می خورد تا اشغال می شود. ترنم دیشب 

کالس صبح را نمی آید اما بعد از کالس جلوی دانشکده قرار  

گذاشته بودند. رها کالفه دوباره شماره اش را می گیرد و همان  
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موقع کسی از پشت سر صدایش می زند. به پشت می چرخد.  

با دیدن ترنم گوشی را قطع می کند و عصبی به سمتش می  

بروز دهد توجه اش به    رود. قبل از اینکه بخواهد عصبانیتش را

فرد کنار دست ترنم جلب می شود. پسری قد بلند که می شود  

در نگاه اول گفت چهره ی مردانه ی خوبی دارد. موهایش را  

ساده کوتاه کرده و صورتش صاف است. پیراهن چهارخانه ی  

آبی سورمه ای پوشیده با شلوار جین ساده ای. قیافه اش برای  

خودش فکر می کند اگر این پسر  رها زیادی آشناست و با 

همانی باشد که ترنم از او حرف زده، رها می تواند حدس بزند او  

را در یکی از کالس هایی که با بچه های ترم باالیی برداشته،  

 .دیده است

 .پسر زودتر از رها به حرف می آید و سالم می کند

 .سالم خانم فرهمند-
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شود با این پسر  فامیلی اش را که می گوید رها مطمئن می  

همکالسی بوده است. دستی که گوشی موبایلش در آن است  

 :را توی جیب پالتویش می برد و بعد از سالم می پرسد

 ما قبال همو دیدیم؟ -

علیرضا بند کوله اش را روی دوشش می کشد و جواب می  

 :دهد

بله. سر کالس مقاومت مصالح ترم پیش هم کالسی بودیم.  -

 .کالس استاد خشنود

 :رقه ای توی سر رها زده می شود و علیرضا با خنده می گویدج

 .زحمت معرفی کردن از دوش ترنم برداشته شد-

 :نیم نگاهی به ترنم می اندازد و باز رو به رها می گوید

 .کبیری هستم. علیرضا کبیری-

 :رها سری تکان می دهد و کوتاه می گوید
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 .خوشبختم. منم رها فرهمند-

زند و ترنم با کشیدن شالگردنش تا زیر  علیرضا لبخندی می 

 :بینی، می گوید

تا شب می خواین اینجا وایسین و حرف بزنید؟ یخ زدیم بابا.  -

 .بیاین بریم تریا

رها نگاهی به جمع بچه هایی که از دانشکده بیرون می آیند می  

 :اندازد و مردد می گوید

 تر؟ االن خیلی ها میرن تریا سنگی. نظرتون چیه بریم پایین  -

برخالف دور اندیشی های رها و احتیاطش، ترنم همیشه عادت  

  .دارد در لحظه تصمیم بگیرد

 .گور بابای بچه ها. من گشنمه. بیا بریم همین تریا بنگی-

علیرضا مستاصل سری کج می کند. رها با تاسف سری تکان  

می دهد و زیر نگاه سنگین دانشجوها همقدم با علیرضا و پشت  
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  .ت تریا می رودسر ترنم به سم 

چند وقت پیش در مورد علیرضا از ترنم شنیده بود. مثل همیشه  

کنجکاوی نکرده بود اما ترنم برخالف همیشه هر روز بیشتر از  

قبل از علیرضا و خصوصیاتش حرف زده بود. از حرف های ترنم  

فهمیده بود که این پسر نمی تواند یکی از شیطنت های چند  

از آن سرگرمی هایی که رها هیچ وقت  وقت یکبار ترنم باشد. 

دوست نداشت درباره یشان بداند و فقط هرزگاهی به ترنم  

هشدار می داد که حواسش را جمع کند. ترنم سر نترسی دارد 

اما در کنار تمام شیطنت هایش خانواده ای دارد به مراتب سخت  

 .گیر

 

ترنم گفته بود علیرضا اصفهانی است و مثل خودشان مهندسی  

عمران می خواند. با این تفاوت که علیرضا یکسال از آن ها  
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 .بزرگتر است و سال آینده کارشناسی را تمام می کند

گوشی رها توی جیبش می لرزد. گوشی را در می آورد و با  

 :رسددیدن اسم فرناز سریع تماس را وصل می کند. فرناز می پ

 رها کجایی؟ -

رها نگاهی به روبه رویش می اندازد. ترنم تقریبا به تریا رسیده  

 :است. در جواب فرناز می گوید 

 نزدیک تریا. فرناز می تونی دوتا دیگه چای بگیری؟ -

 ترنم رو دیدی؟ -

ترنم جلوتر از آن ها می ایستد و نگاهی به پشت سرش می  

رها به فرناز جواب می   اندازد. علیرضا تند تر قدم برمی دارد و

 :دهد

 .آره. تو چای بگیر. برات تعریف می کنم-

 



Romanbook.ir 
 
 

34 
 

تمام ساعت کالس با وجود دوبار تذکر دادن استاد، ترنم در گوش  

 :رها از علیرضا حرف می زند و ته هر جمله اش تاکید می کند

 .شب مفصل برات میگم-

 فرناز گه گاهی برایشان چشم و ابرو می آید و رها با خودش فکر

 .می کند ترنم مفصل تر از االن دیگر چه می خواهد بگوید

استاد ماژیک را می بندد و با چشم غره ای به ترنم، به سمت  

میزش می رود. ترنم باز هم از رو نمی رود و حرفش را ادامه می  

دهد. رها دستش را از زیر صندلی رد می کند و سعی می کند با 

اصله دهد. زیر لب می  فشار به پهلوی ترنم او را از خودش ف 

 :غرد

ترنم دو دقیقه ساکت شو. االن استاد هر دومون رو از کالس  -

 .پرت میکنه بیرون 

 :ترنم صاف روی صندلی اش می نشیند و مثل رها آرام می گوید 
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 .نه بابا کالس تمومه دیگه-

استاد برگه ی حضور و غیاب را برمی دارد و با نگاهی زیر  

 :چشمی به ترنم، می گوید

سته نباشی خانم شاهد. امروز فعالیت شما از منم بیشتر  خ-

 .بود

بچه های ردیف جلو به سمت ترنم می چرخند و یکی از پسرها  

 :با لبخندی شیطانی می گوید

 

 .فکر کنم دیگه فکشون درد گرفته استاد-

 :صدای خنده ی کالس بلند می شود و رها عصبی می گوید

 .خاک تو سرت ترنم-

صندلی جلو می کشد و گردن می کشد تا   ترنم خودش را روی

در جواب پسر حرفی بزند. آدمی نیست که حرف کسی را بی  
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جواب بگذارد اما رها دستش را روی دست او می گذارد و  

 :ملتمس می گوید

 .هیچی نگیا ترنم. تو رو خدا بدترش نکن-

ترنم زیر لب برای پسرک خوشمزه ی کالس خط و نشان می  

 :رها نجوا می کند  کشد. فرناز کنار گوش

 .ماجراهای کبیری-

 :خودش ریز می خندد. ترنم می غرد

 .درد-

رها هم خنده اش گرفته است اما بدون اینکه حواسش باشد،  

  .تند تند با ناخن پوست کنار انگشت شستش را می کند

دو سال از حضورش در این شهر می گذرد و در این دو سال با  

ترنم، باز هم ترنم با اختالف   وجود اختالف عقیده و سالیقش با

بهترین رفیقش است. گاهی فکر می کند اصال شاید همین  
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اختالفات عامل رفاقتشان شده. شاید آرامی و محجوبی خودش  

باعث شده بود که روز اول دانشگاه نظرش جلب دختر پر شر و  

شوری بشود که سر اولین کالس وقتی استاد نیامد و کالس  

نکه بچه ها از کالس بیرون بروند او با  تشکیل نشد، قبل از ای 

 :صدای بلند گفته بود 

ضمن خیر مقدم خدمت تمام ترمکی های عزیز من ترنم شاهد  -

هستم. در اوج خودم رو معرفی کردم که اگه بعدها از دستم  

عاصی شدید جای شکایتی نمونه. حاال رفقا شما هم خودتون رو  

 .معرفی کنید

خودشان را معرفی کرده بودند    بچه ها نشسته بودند. یکی یکی

و وقتی نوبت به رها رسیده بود، ترنم سوت زده و با لحنی  

 :کشیده گفته بود 

 .جون بابا. تو چقدر نازی-
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رها لبخند زده و همان روز ترنم توی سلف کنارش نشسته بود. 

 .از همان روز رفاقتشان پی ریزی شده بود

 :ویداستاد به اسم رها که می رسد با دلخوری می گ 

خانم فرهمند شما هم خسته نباشی. درسته خانم ها توانایی  -

انجام چند کار باهم رو دارن اما تمرکز کردن همزمان روی حرف  

 .های خانم شاهد و مطالب روی تخته واقعا سخته 

رها لب می گزد و باز هم صدای خنده ی جمع دانشجوها بلند 

  .می شود

 

فرناز زیپ کاپشنش را تا زیر گردنش  از کالس که بیرون می آیند 

 :باال می کشد و با خنده به ترنم می گوید

رکورد شکستی به قرآن. مجتبی توکلی پشت سر من نشسته  -

بود داشت می گفت خانم شاهد ما رو گایید اینقدر که امروز  
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 .حرف زد

 :ترنم کوله اش را روی دوشش می اندازد و با حرص می گوید

 .دارممن واسه این پسرها  -

هر سه به سمت ایستگاه اتوبوس می روند. رها با ناراحتی می  

 :گوید

 .خیلی بد شد-

 :ترنم اما بی خیال می گوید

امروز سه شنبس، فردا چهارشنبه بعدم پنجشنبه و جمعه. سه  -

 .روز که بگذره همه یادشون میره امروز چی شده

 :رها عصبی می گوید

ی شب مفصل بگی  استادم یادش میره؟ آخه تو که می خوا-

 دردت چی بود االن آبرومون رو ببری؟ 

فرناز روی صندلی ایستگاه اتوبوس می نشیند و با خنده می  
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 :گوید

 .نه که ترنم جلوی استادا خیلی هم آبرو داره-

رها هم کنار فرناز می نشیند و ترنم با نگاهی به ساعتش می  

 :گوید

 .تو دیگه چرا می شینی؟ پاشو بریم خوابگاه دیگه-

 :رها با حواس پرتی می گوید

 .وای آره-

 :فرناز از رها می پرسد

 میری خونشون؟ -

و ترنم بی خیال گندی که ساعتی پیش زده، رها را بغل می کند  

 :و گونه اش را محکم می بوسد و با ذوق می گوید

 .رها هر موقع که نمیره تهران باید بیاد خونه ی ما -

ودن های مادرش و سفرهای  رها با ناچاری شانه باال می زند. نب 
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زیاد پدرش باعث شده تا او اکثر تعطیالت را اصفهان بماند. و  

تنهایی اش در خوابگاه بهانه ایست که ترنم آخر هفته ها او را 

مهمان خانه یشان کند. از فرناز خداحافظی می کنند و پیاده به  

  .سمت خوابگاه می روند

 

 

مشخصه ی دائمی چهره  کیهان در را باز می کند و با اخمی که  

اش است کناری می ایستد تا اول دخترها وارد خانه شوند. ترنم  

پر سر و صدا وارد می شود و رها کوله اش را از روی دوشش  

پایین می آورد و حین وارد شدن تشکر آرامی می کند. کیهان در  

جوابش فقط سر تکان می دهد. دعوای کوتاه و لفظی ترنم و  

حال هر دویشان است. هرچند سکوت و  کیهان دلیل گرفتگی 

اخم ویژگی بارز کیهان است. اما چند لحظه پیش توی ماشین  
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وقتیکه ترنم با ذوق از ناخن های کاشته شده ی دوستش و  

تصمیم خودش برای کاشت ناخن حرف زده بود کیهان با تاسف و  

 :زیر لب گفته بود

  .کاش همینقدر هم به درست توجه می کردی-

کسی که منتظر بهانه باشد، همین جمله ی کوتاه را  و ترنم مثل

 :دستش گرفته بود و آنقدر گفته بود که کیهان عصبی گفته بود 

 !بس کن ترنم-

ترنم کنار جاکفشی خم می شود که بند کفش هایش را باز کند  

 :و با لحن طلبکارش می پرسد 

 مامان کجاست؟ -

جواب   کیهان کیفش را روی مبل سر راهش می گذارد و کوتاه 

 :می دهد

 .خونه ی دایی پرویز-
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 :ترنم دنبال کیهان تا آشپزخانه می رود و باز می پرسد

 دایی از سفر برگشته؟ -

کیهان کمی گره ی کراواتش را شل می کند. به عالمت مثبت  

 :سر تکان می دهد. ترنم باز می پرسد

 یعنی آریا نمیاد اینجا؟ -

آورد و لیوانی آب برای  کیهان بطری آب را از یخچال بیرون می 

خودش خالی می کند. کالفه به ترنم نگاه می کند و بعد سرد و  

 :کوتاه می گوید

 .می تونی زنگ بزنی و از خودش بپرسی-

او هیچ وقت آدم سوال و جواب های طوالنی نبوده. درست مثل  

 .خواهرش که هیچ وقت آدم مراعات کردن نبوده است

هست که کیهان مطمئن است   رابطه ی ترنم و آریا آنقدر خوب

ترنم از برنامه های آریا خبر دارد و حاال فقط برای حرص دادن او  
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سوال می کند. از روزیکه زن دایی پرویز طالق گرفت و آریای سه 

ساله مهمان خانه ی آن ها شد، جایگاهش مثل برادر دیگری بود  

 .برای کامران و کیهان و بعدها برادر سومی برای ترنم

ز آشپزخانه خارج می شود و ترنم از پشت شکلکی برای  کیهان ا 

او در می آورد. رها همچنان گوشه ای ایستاده و تماشایشان  

می کند. وقتیکه کیهان وارد راهروی اتاق ها می شود،ترنم با  

 :صدای بلندی می گوید

هزار بار گفتم این عصا قورت داده رو نفرستید دنبال من. آدم از  -

 .نهترس خودشو خیس میک

رها به سمت ترنم می آید و با نگاه گذرایی به سمت راهرو،  

 :دستش را روی دماغش می گذارد و کشیده می گوید

 .هیس. می شنوه-
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 :ترنم مقنعه اش را از سرش در می آورد و با اخم می گوید

 .بلند گفتم که بشنوه. یکم نرم تر بشه قرار نیست له بشه ها-

 

روی هم و بی توجه به کثیف شدن    دو نفر نیستند! حاال که رو به

لباس هایشان روی زمین نشسته اند و علیرضا برگ های رز  

قرمز را پر پر می کند، دو نفر نیستند. یک نفر میانشان خوابیده  

است! یک نفر که روزی عزیز دل هر دویشان بوده و با رفتنش  

روزگار هر دو را سیاه کرده. رها هیچ وقت اینجا نیامده بود. پنج  

سال پیش بعد از پیدا کردن جسد خونی ترنم توی حمام خوابگاه،  

آنقدر حالش بد بود که نتواند در مراسم تشیع جنازه ی ترنم  

شرکت کند. حتی نفهمد کجا و کی خاکش می کنند. بعد ها هم  

که برای طی کردن دوره ی درمان افسردگی به پیش مادرش  

رنم نگشته بود.  سفر کرده بود، هیچ وقت دنبال خانه ی جدید ت
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ترنم همیشه برایش در خاطرات و میان قاب عکس ها جا مانده  

بود. فکرش را هم نمی کرد روزی به خانه ی جدید رفیقش سر  

بزند. که وقتی سر قبر رفیق شفیقش می نشیند حس خفگی  

داشته باشد و تمام وجودش به لرز افتاده باشد. بازوهایش را  

 .تنش کم شود  بغل می کند تا بلکه کمی از لرز

هنوز هم باور ندارم که نیست. از وقتی وارد این شهر شدم  -

مدام دارم می بینمش. همه جا هست و داره منو دیوونه می  

 .کنه

علیرضا خیره به نوشته های سنگ سیاه، شاخه ی رز را در  

 :دستش می شکند و با آهی سرد می گوید 

جشنبه میام  اما من باور کردم که نیست. پنج ساله دارم هر پن-

  .اینجا تا باور کنم ترنمی دیگه وجود نداره

 :دستش را روی سنگ می کشد و گلبرگ ها را جابه جا می کند 
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حتی چند بارم سعی کردم زشتی کارشو اونقدر پیش خودم  -

  .بزرگ کنم که ازش متنفر بشم

 :تلخندی می زند 

 ...اما خب،-

 :ی پرسد حرفش را نیمه رها می کند و اینبار رها است که م

 چرا می خوای ازش متنفر بشی؟ -

علیرضا سر بلند می کند و با درماندگی که پشت چشمانش  

 :چنبره زده، می گوید

برای اینکه بتونم زندگی کنم. پنج ساله دارم تو حسرت داشتن  -

اون می سوزم و کاری ازم برنمیاد. حتی نمی تونم ازش متنفر  

  .بشم

روی سنگ می کشد و  رها دستش را روی اسم ترنم هک شده  

 :با حسرت می گوید
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 .چون عاشقش بودی-

 من عاشقش بودم. اون چیکار کرد؟  -

لحن علیرضا طلبکار است. او یک ترنم و یک زندگی آرام را از دنیا  

 .طلب دارد

پسم زد و بعد خودکشی کرد. خودشو کشت و فکر نکرد بعدش  -

 .چه بالیی سر ما میاد

درهم می کشد و چشم می  بهار از شنیدن لفظ خودکشی چهره

بندد. فشار دستش ناخودآگاه روی سنگ سیاه بیشتر می شود. 

گلبرگ ها زیر دستش له می شوند و صدای علیرضا در گلو می  

 :شکند

 .رها ترنم خیلی خودخواه بود. خیلی-

 

ترنم خودخواه بود. رها این را قبول دارد. تک دختر یک خانواده ی  



Romanbook.ir 
 
 

49 
 

دی بود و شیطنت هایش برادر  بزرگ و سرشناس که در پی آزا 

بزرگش را براق کرده بود روی کارهایش. کیهان با وجود مشغله  

های کاری همه جا حواسش به ترنم بود. یک پشتوانه ی بزرگ و  

یک حامی قدرتمند که ترنم از آن مینالید و رها آرزو می کرد کاش  

صادق هم مثل او بود. کسی توی گوشش حرف می زند. صدا در  

 :پیچد سرش می 

بیا مال تو چیکارش دارم؟ آقا باال سر می خوام؟ تو خوشی. تو  -

معنی زندگی رو میفهمی. مامانت اون سر دنیا تو آمریکا داره  

برای خودش کیف میکنه. باباتم درگیر کارشه. داداشتم که اصال  

کاری به کارت نداره. اون وقت من بدبخت یه آب می خورم باید  

 .جواب بدم

بود و بی انصاف. بی انصاف بود در بیان محبت  ترنم خودخواه  

 .های خانواده اش
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رها آهی می کشد و دستش را تا فامیلی ترنم پیش می برد.  

 .روی الف فامیلی اش مکث می کند

پنج ساله دارم تالش می کنم گذشته رو فراموش کنم تا یه  -

شب راحت بخوابم. پنج ساله میخوام صداشو از تو سرم پاک  

تصویرشو یکم فقط یکم محو کنم اما نمیشه. هر بار که پلک  کنم. 

می زنم جلوی چشممه. هر بار که می خندم صدای خندش رو  

 .می شنوم. پاک نمیشه علیرضا

جمله ی آخرش را با بغض می گوید و دستش را تا "د" فامیلی  

  .ترنم پیش می برد

فراموش نمیشه چون هنوزم نمیفهمم دختری با روحیه ی ترنم  -

 چرا باید خودکشی می کرد؟  

 .نگاهش برای لحظه ای روی فامیلی ترنم جا می ماند

علیرضا شاخه گل شکسته ی در دستش را توی باغچه ی باالی  
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 :قبر ترنم پرت می کند و همزمان با بلند شدنش، می گوید

چراش مهم نیست. مهم اینکه ترنم به این کار دست زد. فعل  -

 .این کار زشتو صرف کرد

ش را روی چشم می زند و با دست به رها اشاره می کند عینک

 .که بلند شود

هر چی میاد داره هوا گرم تر میشه. بلند شو تا زیر آفتاب حالت  -

 .بد نشده

رها لبخند کم جانی می زند. بلند می شود و مانتویش را می  

 :تکاند

 هنوزم یادته که آفتاب کالفم میکنه؟ -

عینکش گم شده    چشمان علیرضا پشت سیاهی شیشه ی

 .است اما پورخندش نمایان است

من خیلی چیزها از گذشته یادمه. گذشته مثل علف هرز پیچیده  -
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دور زندگیمون. هرچی بخوایم بَِکنیمش بیشتر دورمون می پیچه.  

باید کاری بهش نداشته باشیم و به زشتیش عادت کنیم. فقط در  

 .این صورته که می تونیم دووم بیاریم

یان قبرها می گذرند و رها با انداختن بند کیفش روی  همقدم از م

 :شانه، می گوید

فکر نمی کردم بعد از چند سال با یه علیرضای ناامید رو به رو  -

 .بشم. خیلی عوض شدی

 :علیرضا ریموت ماشینش را از جیب بیرون می آورد

 .تازه کجاشو دیدی. بیا می خوام این علیرضا رو بهت بشناسونم-

 

ز روی صفحه ی لپ تاپ جمع می کند و به گوشی  نگاهش را ا

اش که کنار لپ تاپ گذاشته، می دهد. بدون معطلی تماسی که  

 :از سمت زهره گرفته شده را برقرار می کند و متکلم می شود 
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 .سالم مامان-

زهره سالم رها را گرم جواب می دهد و خسته توی گوشی می  

 :گوید

ین مادر دنیا رو به من بدن  باید مدال بی خیال ترین و بی فکر تر-

  .که تو این دو روز یه احوال از تو نگرفتم

رها می خواهد چیزی بگوید که زهره دوباره و اینبار با شرمندگی  

 :می گوید

از وقتی تو رفتی اونقدر کارهام به هم پیچیده که گاهی خودم  -

 .رو هم فراموش می کنم. ببخشید دخترم

گوید که رها دلش هوس آغوش  ببخشید دخترم را آنقدر نرم می 

زهره را می کند. نجوای زهره او را می برد تا روی کاناپه های  

قرمز خانه ی زهره و وسط آغوش گرمی که زهره با فشار  

دستانش روی کمر دخترش امنیت را به رخ دنیا می کشید.  
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مادری که سال هاست از خانه و خانواده اش دور است اما  

ا داشته. آغوش این زن هیچ وقت  دورادور هوای بچه هایش ر

تکراری نمی شود. نه برای رها و نه صادق که زهره همیشه با  

 :خنده و حسرتی پنهان می گوید

جوجه ی دیروز، امروز دو برابر من قد داره. اونقدری که نتونم  -

 .اونطور که دلم میخواد بغلش کنم 

رها آهی می کشد. دلش بی هوا هوای زهره را کرده و لبخند 

ای آرامش که رها دو ماه است خودش را از آن ها محروم کرده  ه

 .است

از پشت میز بلند می شود و به سمت پنجره ی کوچک اتاق چرخ 

می زند. کلماتش را طوری ردیف می کند که الاقل کمی از  

 :شرمندگی مادرش را کم کند

منم این دو روز درگیر بودم. از طرفی از گرفتاری های شما هم  -
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 .جای شکایت نمی مونه با خبرم.

 :زهره با خستگی می خندد

میشه به دادن مدال با شعور ترین دختر دنیا به تو هم فکری  -

 .کرد

 :رها لبخند مالیمی می زند و زهره از سکوت او استفاده می کند 

 خب چه خبر؟ سفر خوش میگذره؟ -

رها پرده ی سفید اتاق را کنار می زند و خیره به خیابان دم  

 :لش می گویدغروب مقاب

 جواب این سوال برای مادرم مهمه یا روانشناسم؟ -

 .تو فکر کن هر دو-

لبه ی پنجره می نشیند و با رها کردن نفسش توی گوشی، می  

 :گوید

اگه بخوام به مادرم جواب بدم می تونم بگم همه چیز خوبه.  -
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 .برای فردا عصرم بلیط برگشت به تهرانو دارم

 روانشناست؟ و جواب  -

رها مکثی می کند و بعد با کشیدن انگشتش روی لبه ی خاکی  

 :پنجره با صدایی آرام توی گوشی لب می زند

 !کابوس هام دوباره برگشته-

او چشم بستن زهره را پشت گوشی نمی بیند. حتی سری که  

زهره به تاسف تکان می دهد را. او فقط با تر کردن لبش درباره  

 :توضیح می دهد  ی کابوس هایش بیشتر

یه دختر که تو خواب هام جیغ میزنه و من نمی بینمش. یه جوی  -

  !آب که زیر پام جریان داره و بعد تبدیل میشه به جوی خون

نفسی می گیرد. یادآوری خواب هایش هم توان خفه کردنش را  

 .دارد

و بعد منی که با بی نفس از خواب بیدار میشم و دیگه خوابم  -
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 .نمی بره

ت به پنجره تکیه می زند و زانوهایش را به هم می  از پش

 :چسباند و خیره به صفحه ی روشن لپ تاپ، می پرسد

 اینا نشونه های خوبی نیست. نه مامان؟ -

صدای زهره با تاخیر توی گوشی می پیچد و رها دلش می  

خواهد این تاخیر را پای مسافت بینشان بگذارد. نه خرابی حال  

 .رابی اومادرش بعد از هر حال خ

 

تمام این پنج سال دلم میخواست روانشناست نبودم تا االن با  -

حرفات دلم آشوب نمیشد و بهت میگفتم خون تو خواب یعنی  

 .خوابت بی تعبیره. صدقه بده خیره

 :رها تلخندی می زند. زهره از آرزوهای دور و درازش می گوید

ر باشم  اما برای خودم متاسفم که آدم مقیدی نیستم که امیدوا-
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 .تعبیر خوابت با صدقه بخیر بشه 

رها از پشت پنجره بلند می شود و با انگشتانی که روی گونه ی  

ملتهبش گذاشته به سمت کتابخانه ی گوشه ی اتاق می رود. از 

بچگی حافظه اش قوی بود. آنقدر قوی که چهار سالگی و پنج  

سالگی اش را هم به خوبی به یاد داشته باشد. روز بعد از  

ودکشی ترنم، پدرش توی بیمارستان الزهرا باالی سرش  خ

رسیده بود. نگران و متاسف. رها تمام شب زیر سرم بیهوش  

بوده و ترنم توی سردخانه! پدرش بدون فوت وقت او را به تهران  

برده بود و چند وقت بعد راهی اش کرده بود آمریکا پیش مادرش.  

ال رفاقتش با  رها یکسال وسط خواب و بیداری هایش، چهار س

ترنم را دوره کرده بود و هر بار که با وحشت جیغ زده بود این  

زهره بود که به دادش رسیده بود. چه توی خانه اش و چه آن یک  

ماهی که رها توی بیمارستان بستری شده بود. زهره آنقدر زود  
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فاصله ی افتاده بین خودش و دخترش را پر کرده بود که رها حاال  

 :فتن چیزی بگویدو بدون درز گر

مامان اینجا همه چی نشونه ای از ترنمه. من حتی تو هوا هم  -

عطرشو حس می کنم. حس می کنم هر لحظه تو خیابون  

ممکنه بپره جلوم و با سر و صدا و حرکت دستاش باهام حرف  

 .بزنه

  :پشت آه سردش حسرت و غم پنهان شده است 

  .این روزها زیادی خاطرات ترنم برام زندست-

سکوت می کند، اول صدای بسته شدن در ماشین و بعد صدای  

 :زهره توی گوشی می پیچد 

طبیعیه رها. تو قبل از رفتنت هم می دونستی که اونجا قراره  -

اذیت بشی اما رفتی تا به خودت ثابت کنی با وجود خاطرات آزار  

دهنده می تونی زندگی کنی. ترنم رفیق چهارساله ی تو بوده. 
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بل از اون رابطه ات با دوستات فقط در حد سالم و  تویی که تا ق

علیک و رفع اشکال درسی بوده. چهار سال یه عمره و کلی  

خاطره که قرار نیست فراموش بشن. این وسط تنها چیزی که  

 .باید کنترل بشه احساسات توِ رها 

 

زهره مکثی می کند و بعد انگار تازه چیزی یادش آمده باشد، می  

 :پرسد

 اکش؟ رفتی سر خ-

تصویر آن سنگ سیاه با نوشته های سفید توی سرش جان می  

 :گیرد و او به آرامی لب می زند

 .آره. دیروز با علیرضا رفتم-

 :زهره می پرسد

 علیرضا؟ -
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 :رها دسته ای از موهایش را پشت گوشش می زند

برات از علیرضا گفته بودم. با ترنم قصدشون ازدواج بود اما  -

. حتی فکر کنم همون سال ها عکسشم  داداش ترنم مخالف بود

 .برات فرستادم

 :زهره با تاخیر و گنگی می گوید

 یه چیزهایی یادمه. باهاش هماهنگ کرده بودی؟ -

رها نگاهش را روی کتاب های توی قفسه می چرخاند و با بیرون  

 :کشیدن کتاب قطوری که با روزنامه جلد شده، جواب می دهد

بودم. خیلی اتفاقی تو مراسم استاد  نه. من از علیرضا بی خبر -

 .دیدمش. بعد باهم رفتیم سر خاک

کتاب را لبه ی قفسه نگه می دارد و آخرین برنامه هایش را به  

 :زهره گزارش می دهد

برای فردا هم ناهار باهم قرار گذاشتیم که قبل از رفتنم یبار  -
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 .دیگه همو ببینیم 

محسین  کتاب را باز می کند. گلستان سعدی، تصحیح غال 

یوسفی. لبخندش تلخ است و بدون ورق زدن، کتاب را توی  

 :قفسه برمی گرداند. فرناز گفته بود

بچه های ترم سه ادبیات با استاد احمدی گلستان دارن. تایم ده  -

تا دوازده دوشنبه که ما هم کالس نداریم. میاین بریم سر 

 کالسش؟ 

  :ترنم چهره درهم کشیده بود 

د احمدی رو دوست داریم اما شما دوتام  درسته ما خیلی استا-

 .بس کنید دیگه. بکشید بیرون سر جدتون

رها و فرناز بی توجه به مخالفت های ترنم تمام کالس های  

گلستان استاد احمدی را رفته بودند. اصال استاد احمدی بود که  

آن ها را عاشق ادبیات کرد. هر بار یک تفسیر جدیدی از عشق  
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و روایتی نو از رستم و سهراب و رسم   لیلی و مجنون میداد

 .عاشقی آیدا و شاملو

 رها؟ هستی؟ -

 :با صدای زهره به خودش می آید و تند می گوید

 جانم مامان؟ بله؟ -

 .حواست کجاست؟ کلی حرف زدم واستا-

از قفسه ی کتاب ها فاصله می گیرد و دستش را توی صورتش  

 :می کشد

 .یه لحظه حواسم پرت شد-

 :می گویدزهره است که  

 .مهم نیست دخترم. بیشتر مواظب خودت باش-

زهره تماس را بعد از سفارشاتش و تاکید روی اینکه رها حتما از  

حال خودش به او خبر بدهد، قطع می کند. رها گوشی را روی  
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میز می گذارد و دوباره پشت لپ تاپ می نشیند. ساعت از دو  

داده به   نیمه شب گذشته است. آن کتاب لعنتی بدجور هلش

گذشته و این برای او که بی خوابی شبانه وقت آزادی شده  

است تا او زودتر طراحی های جدیدش را تمام کند، اصال خوب  

 .نیست

 

ترنم با لبخندی که تا پهنای گوشش کش آمده، به صفحه ی  

گوشی اش خیره است و تند تند چیزی تایپ می کند. رها با  

 :بعد آرام پچ می زند استرس نگاهی به سالن می اندازد و

ترنم اون گوشی رو بذار کنار. یکی این قیافه ی تو رو ببینه تا ته  -

 .خطو میخونه

 :ترنم گذرا و بی حواس به رها نگاه می اندازد

 .هان؟ آهان باشه-
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این را می گوید و باز مشغول تایپ می شود. رها عصبی از بی  

 :توجهی های ترنم، زیر لب می غرد

میکنه تا حاال پسر ندیده. کسی که از کارنامه ی    یکی ندونه فکر-

درخشان خانم خبر نداره. حاال همچین چسبیده به این پسره که  

انگار قراره در بره. حاال خوبه از صبح تا عصر تو دانشگاه بَر دل  

 .همید

ترنم صفحه ی گوشی اش را قفل می کند و با خنده به سمت  

 :رها می چرخد

 ندی؟ چته حاال تو آمپر چسبو -

رها از روی صندلی میز آشپزخانه بلند می شود و به سمت  

 :سینک می چرخد

چمه؟ این همه خرما اینجاست که هنوز هسته هاشو در  -

 .نیاوردیم. تو هم که سرتو کردی تو گوشی
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 :ترنم در یکی از جعبه های خرما را باز می کند و بیخیال می گوید

 .حرص نخور. تا عصر تموم میشه-

را می شوید و با برداشتن بشقابی به سمت میز   رها دستانش

 :برمی گردد 

دو ساعت دیگه میخواین برین باغ رضوان. چی چی رو تموم  -

 میشه؟ 

 :ترنم چهره درهم می کشد و بعد از کمی، طلبکار می گوید

 .من که نمیرم-

رها مشغول چیدن خرماها توی دیس می شود و محتاط می  

 :گوید

 .باباتهزشته ترنم. سالگرد -

 :ترنم شانه باال می زند و سرد جواب می دهد

سالگرد بابام پسراش هستن. من ترجیح میدم یه زمانی برم  -
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سر خاک که باغ رضوان خلوت باشه. االن حوصله ی شلوغی رو  

 .ندارم

رها با اخمی محو و بی هیچ حرف دیگری به کارش مشغول می  

ها امروز ترنم به عنوان  شود. کار ترنم را ابدا قبول ندارد. از نظر ر 

تک دختر خانواده باید در مراسم سالگرد پدرش شرکت کند. می  

داند که ترنم بخاطر رفتار دیشب کیهان سر لج افتاده اما از نظر  

  .او لجبازی با کیهان نباید دلیل نرفتن ترنم سر خاک پدرش باشد

دیشب سر شام بیخود و بی جهت بحث ترنم و کیهان باال گرفته  

. ترنم شروع کننده ی این بحث بود و در مقابل سکوت کیهان  بود

او پشت هم از سخت گیری ها و محدودیت های خانواده گله  

کرده بود. هشدارهای پروانه مبنی بر اینکه وقت مناسبی را  

برای حرف زدن انتخاب نکرده، نشنیده و آنقدری گفته که کیهان  

کیهان آدم پر  عصبی شده بود. ترنم آدم وقت شناسی نیست و 
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 :حرفی. از سر میز بلند شده و تنها گفته بود

وقتی باهات حرف میزنم که حرف زدن با بزرگ تر رو یاد گرفته  -

 .باشی

 

ترنم انتظار دارد کیهان مقابلش بایستد و مثل خودش داد و هوار  

بکشد. مثل خودش هی بگوید و بحث را ادامه دهد. کوتاه گفتن و  

ن عصبی اش می کند. مثل دیشب که  نگاه های معنادار کیها 

عصبی شده بود و تا به االن دق دلی اش را سر همه خالی  

 .کرده است

 دخترا تمومه؟ -

 :این سوال را مادر ترنم می پرسد و رها با لبخند جواب می دهد

 .چنتا جعبه دیگه مونده خاله-

پروانه کنار میز می ایستد. به دیس های پر از خرما و جعبه های  
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 :گاهی می اندازد و با قدردانی لبخندی می زند خالی ن

 .مرسی رها جان. امروز خیلی زحمت کشیدی-

 :به سمت ترنم می چرخد و با دیدن چهره ی درهم او می گوید

 خوبی ترنم؟ -

ترنم که منتظر همین سوال بوده تا حال بدش را نشان دهد،  

عصبی خرمای در دستش را توی دیس می اندازد و بلند می  

 :شود 

  .اَه. کی حوصله داره این همه هسته جدا کنه-

 :پروانه با تعجب نگاهش می کند و ترنم با تمسخر می گوید

 کیهان خانتون نمی تونست خرما و حلوا رو بیرون سفارش بده؟ -

رها لب زیرینش را تو می کشد. کاش ترنم کمی محتاط تر بود. 

ی  کاش الاقل کمی مراعات حال مادرش را می کرد. پروانه م 

 :پرسد
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 .تو چته ترنم؟ از دیشب داری به همه چی گیر میدی-

 :ترنم دستش را در هوا تکان می دهد

 .ولم کنید-

پروانه فقط نگاهش می کند و او با برداشتن گوشی اش از  

آشپزخانه خارج می شود. پروانه با ناراحتی کنار رها می نشیند  

 :و با آهی عمیق می گوید

 .نمیفهمم این دختر رو-

 :با لبخندی دلگرم کننده می گوید رها

خودتون رو ناراحت نکنید خاله. از طرفی بخاطر سالگرد باباش،  -

 .از طرفی هم بحث دیشبش با آقا کیهان عصبیش کرده

 :غم نگاه پروانه روی صدایش می نشیند

 .نمیدونم از کی این دوتا اینقدر اختالف پیدا کردن-

ور خاطرات گذشته، می  با لبخندی تلخ سر بلند می کند و با مر 
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 :گوید

کیهان اصال اینطوری نیست رها. اگه ترنم اینقدر سر به هوا  -

 .نباشه کیهان میتونه براش بهترین برادر دنیا باشه

رها موهایش را پشت گوش می زند و تمام حواسش را به  

 :پروانه می دهد

کیهان سختی کشیده که به ترنم سخت می گیره. یه سال قبل  -

ه دانشگاه پدرش فوت کرد. از بعد ورودش به  از ورودش ب 

دانشگاه هم کار کرد و هم درس خوند. با این حال بازم جز بهترین  

دانشجوهای دانشگاه بود. اونقدری که ارشدشو بدون کنکور  

 .خوند

موفقیت های کیهان را از زبان تک تک آدم های این خانه شنیده  

هان تشنه است.  است. حتی از زبان ترنمی که انگار به خون کی 

شنیده است که بعد از فوت پدرشان، کیهان مرد خانه شده و  
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همه یشان به نوعی مدیون او هستند. از کامرانی که تهران  

داروسازی می خواند گرفته تا ترنمی که به اصرار مادرشان  

 .عمران می خواند

 

اگه کیهان االن اینقدر ساکت و اخموِ بخاطر اینه که سال ها تو  -

سکوت برای ساختن زندگی تالش کرده. شرایط و روزگار بهش  

یاد داده در سکوت پیش بره. اگه به ترنم سخت می گیره چون  

دلش نمیخواد االن که شرایط برای این دختر جوره با بی فکری و  

 .سر به هوایی لگد بزنه به آینده ی خودش

  رها دستش را روی دست پروانه می گذارد و پروانه با حسرت و

 :نگرانی می گوید 

حرصی که من بخاطر ترنم میخورم سر بزرگ شدن اون دوتا  -

 .پسر نخوردم. کیهان که اصال نفهمیدم کی بزرگ شد
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این زن هر وقت که از کیهان حرف می زند چشمانش برق می  

 .زند. آنقدری که می شود برق نگاهش را دید

وقتی رفته بودم کالس اول ثبت نامش کنم هیچکس باورش  -

 .میشد من مادرشم. همه فکر می کردن آبجی بزرگشمن

رها آرام می خندد. فشاری به دست پروانه وارد می کند و برای  

 :آرامش او هم که شده، می گوید

 .غصه نخورید خاله. ترنمم راه خودشو پیدا میکنه-

 .می ترسم دیر بشه رها-

رها سکوت می کند. سکوتش معنادار است. وقتی خودش هم  

نم است، دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. پروانه  نگران تر

 :خودش را بیشتر به سمت رها می کشد و آرام تر می پرسد

 تو از این پسره علیرضا چیزی میدونی؟ -

 رها جا می خورد. کمی عقب می کشد و 
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چشمان کشیده و خوش حالتش را درشت می کند و با ناباوری  

 :می پرسد 

 ترنم بهتون حرفی زده؟ -

 :لخندی می زند پروانه ت

ترنم مگه حرف میزنه؟ خودم از بین حرف هاش فهمیدم. وقتی  -

 .که داشت با تلفن حرف میزد

رها دستش را لبه ی میز می گیرد و نگاهش فراری روی خرماها  

 :می دود. پروانه خیره به نیم رخ او دوباره می پرسد

 چیزی میدونی رها؟ اینم باز یه سرگرمی جدیده؟ -

 :نشان می دهد رها سریع واکنش

 .نه خاله. این ظاهرا جدیه-

او تند کلماتش را کنار هم می نشاند و پروانه گیج سر تکان می  

 :دهد
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 جدیه؟ تو پسره رو میشناسی؟ -

رها نگاه می دزدد و سلفون کنار دیس را به بازی می گیرد.  

 :پروانه که سکوت او را می بیند با ناامیدی می گوید

 

 

 نگه دار رفیقت باشی؟ االن میخوای راز -

سکوت رها که طوالنی می شود، پروانه را مطمئن می کند که  

رها از کارهای ترنم با خبر است. با هر دو دستش دست رها را 

 :می گیرد و مادرانه می گوید

 .من نگرانشم رها -

رها پلک آرامی می زند. نمی تواند به پروانه حرفی بزند اما می  

. هر چند خیال خودش اصال راحت  تواند خیالش را راحت کند

 :نیست 
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ترنم دختر زرنگیه. درسته که پر شر و شور و بی خیاله اما  -

 .زرنگه

 :پروانه تند دنباله ی حرف او را می گیرد

این ترنم همون ترنمیه که پارسال به ما گفت از طرف دانشگاه  -

میره مشهد و تهش با دوستاش اکیپی رفته بود شمال، همون  

دختریه که دو ماه پسر همسایمون رو سر کار گذاشته بود و  

  .آبرومون رو تو محل برد

 .رها لب می گزد. نمی تواند چیزی بگوید

رها جان ترنم االن هم با ضمانت منه که گوشی و لپ تاپشو  -

 .داره. نمیخوام یه ماجرای جدیدی بسازه

ای رها عصبی پایش را زیر میز تکان می دهد. وسط بد مخمصه 

گیر افتاده. از طرفی ترنم و کارهایش و از طرفی پروانه و نگرانی  

 .هایش
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 مامان؟ -

کیهان با ورودش به آشپزخانه مانع سوال و جواب های بعدی  

پروانه می شود. رها معذب در جایش تکانی می خورد و کیهان با  

نگاهی به دیس های خرمای روی میز و حلوا های روی اپن، از  

 :پروانه می پرسد 

 کارتون تمومه؟ -

 :پروانه از جایش بلند می شود 

آره مادر. کامران رو صدا کن که بیاد این دیسا رو ببرید تو  -

 .ماشین

 :کیهان سری تکان می دهد و کوتاه می گوید

 .خودتون هم حاضر شید-

کیهان به سمت یخچال می رود و در همان حال با موبایلش  
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تاق ترنم می رود و رها  شماره ای را می گیرد. پروانه به سمت ا

 .در دل آرزو می کند نظر ترنم عوض شده باشد

 

رها هر دو دستش را روی هم می گذارد و از پشت روی دیوار،  

زیر گودی کمرش قرار می دهد و به دیوار تکیه می زند. صدای  

عصبی کیهان و صدای بلند ترنم را از پشت دیوار اتاق ترنم هم  

ی کش پیدا کرده که تمام اعضای  می شنود. لجبازی ترنم آنقدر

 .خانواده را درگیر کرده است

ترنم به فکر آبروی خودت نیستی الاقل به آبروی خانواده فکر  -

کن. سر خاک وقتی می پرسن ترنم کجاست ما چی بگیم؟ بگیم  

حوصله شلوغی رو نداشته و بخاطر همین تو مراسم پدرش  

 شرکت نکرده؟ 

 .ت. اصال بگید ترنم مردهبگید مریضه. بگید حالش خوش نیس-
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رها از صدای بلند ترنم چشم روی هم می فشارد و کیهان  

 :عصبی می گوید 

 !ترنم-

 :ترنم با حرص می گوید

 میدونی مشکل تو چیه کیهان؟ -

فشار دستان رها روی هم بیشتر می شود و ضربان قلبش اوج  

می گیرد. بی دلیل از حرفی که ترنم می خواهد بزند و او نمی  

  .پیش بینی کند، استرس گرفته است تواند

تو ده ساله فقط و فقط به پول و کار و حرف مردم و زندگی  -

آبرومند فکر کردی. تمام دو دوتا چهارتا هات این بوده که چرخ 

شرکتت بچرخه و معامله هات سود داشته باشه. بخاطر همینکه  

 .اینقدر خشکی. مغزت فسیل شده. پیر شدی کیهان

 :و پروانه وحشت زده می گویدرها لب می گزد  
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 ترنم -

رها نمی بیند اما می تواند چشمان قرمز شده ی کیهان را تصور  

کند. می تواند دست مشت شده اش را به یاد بیاورد. بارها و  

بارها دیده است که کیهان مواقع عصبانیت دستش را مشت می 

 .کند تا مبادا روی صورت ترنم فرود بیاید

کیهان تا به حال به خودش اجازه نداده زور   با تمام گستاخی ترنم

 .بازویش را به رخ دخترانه های او بکشد

حدس اینکه ترنم هشدار پروانه را ندید می گیرد خیلی هم  

 :سخت نیست، چرا که دوباره میگوید

اصال بلد نیستی با یه دختر چطور برخورد کنی. فقط نگرانی  -

 .بقیه چی فکر می کنن

 :می دهد. اینبار کمی عصبی تر پروانه دوباره هشدار

 .ترنم حواست باشه به داداش بزرگ ترت چی میگیا-
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 :ترنم با تندی می گوید

من که چیزی نمیگم. من کاری به کار شما ندارم. شما هم کاری  -

 .به کار من نداشته باشید

رها همان جا با تاسف سر تکان می دهد. صدای قدم های ترنم  

 :صدای کیهان را هم به سمت اتاق را می شنود و 

 .آماده بشید بریم مامان-

در اتاق با ضرب باز می شود و ترنم با چهره ای درهم وارد می  

شود. رها نمی فهمد ترنم چه در چهره اش می بیند که می  

 :گوید

 .تو دیگه چیزی نگیا. حوصله نصیحت ندارم-

 

آریا زودتر از همه از آسانسور پیاده می شود و برای دخترها راه  

باز می کند. ترنم با لبخندی پهن و رها تبسمی آرام وارد کافه  
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می شوند. کامران با قدم هایی کوتاه پشت سر دخترها وارد می  

شود و روی تک پله ی کافه که می رسد، دستی به شانه ی آریا  

 :گوید می زند و با خنده در گوشش می

 .حواست باشه یه وقت نچایی که با دوتا دختر اومدی بیرون-

آریا می خندد و به عادت همیشه یه طرف موهایش را توی  

دستش می گیرد و با خم کردن سرش، موهایش را می کشد. 

ترنم دنج ترین میز کافه با زیباترین ویو را برای نشستن انتخاب  

 :ب کامران می گویدمی کند و آریا در چند قدمی میز در جوا 

رها و ترنم که از خودمونن. تو حواست باشه داف های میز  -

 .کناری نرن تو چشمت

کامران صندلی کنار رها را برای نشستن بیرون می کشد و موقع  

نشستن نیم نگاهی به میز کنار دستی اش می اندازد. نگاه  

خیره ی یکی از دخترها را شکار می کند و با پوزخندی جوابش را 
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 .می دهد

ترنم با هیجان گردن می کشد و با دیدن نمای سی و سه پل در  

 :شب آن هم از باال، هیجان زده می گوید

 .این کافه عالیه. عالی-

رها اما در سکوت فضای دلچسب کافه را می گردد و آرام با  

ناخنش همراه با آهنگی که در فضا پخش است ریتم گرفته  

به صندلی رها می چسباند  است. کامران صندلی اش را بیشتر 

و بی توجه به معذب بودن او، دستش را پشت صندلی اش می  

 .گذارد

 خب بچه ها چی بخوریم؟ -

این را آریا می پرسد در حالیکه آثار اخمش هنوز هم در چهره  

اش باقی مانده است. ترنم بدون باز کردن منو تند و مطمئن  

 :جواب می دهد
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 .منکه پیتزا می خورم-

 :تکان می دهد و منو را به وسط میز هل می دهدآریا سری  

  .خب منم پیتزا-

 :به کامران و رها نگاه می کند و می پرسد

 شما چی؟ -

کامران به نیم رخ رها که در فاصله ی نزدیکی از او قرار دارد  

 :نگاهی می اندازد و می پرسد

 چی می خوری؟ -

. رها منو را باز می کند و نگاهش را روی غذاها می سراند

 .کامران هم سرسری نگاهی به منوی در دست رها می اندازد

 :رها با تردید منو را می بندد و رو به آریا می گوید

 .من یه ساالد سزار-

 :ترنم رو ترش می کند
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اَه رها. یه شب اومدیم بیرونا. مثل آدم یه غذای درست سفارش  -

 .بده

  رها دو طرف لبه های شالش را می گیرد و روی سرش جلوتر

  .می کشد

 .من شب ها با غذای سبک راحت ترم-

 :ترنم منو را از زیر دست او بیرون می کشد و به تندی می گوید

 .نخیرم. این سوسول بازیا رو نداریم-

به سمت آریا می چرخد اما نگاهش را از چشمان او می دزدد و  

 :می گوید

 .آریا، رها هم پیتزا می خوره-

 :رها سریع واکنش نشان می دهد

 .نمیخوام-

 :ترنم چشم غره می رود و با اخم می گوید
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 .می خوری-

آریا که روی صندلی اش نیم خیز شده، گیج نگاهش را بین رها و  

ترنم می چرخاند اما قبل از اینکه رها چیزی بگوید، کامران با یک  

دست منو ها را از روی میز جمع می کند و به سمت آریا می  

 :گیرد و می گوید

ا مخصوص واسه خودمون و یه ساالد سزار برای  سه تا پیتز-

 .رها

 :آریا سری تکان می دهد و ترنم معترض می گوید 

  .داداش-

 

 :کامران نگاه تندی حواله ی ترنم می کند

 .رها اگه پیتزا بخواد با من میخوره-

ترنم ساکت می شود. هر چند آثار دلخوری به خوبی در چهره  
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اش مشخص است. رها لبخندی به قهر ترنم می زند و با خودش  

فکر می کند پیشنهاد بیرون آمدن امشب چندان هم به جا نبوده  

 :است. ترنم با دیدن لبخند او رو می گیرد و زیر لب می غرد

 .میاد  بله دیگه. کامران هر جا که باشه پشتت در-

ترنم جمله اش را عادی می گوید. با فاکتورگیری حرص صدایش  

می شود گفت که جمله اش را بی منظور گفته است. رها اخم  

محوی می کند اما دلش نمی خواهد خودش را درگیر مفهوم  

جمله ی او کند. می خواهد فکر کند توجهات زیرپوستی کامران  

جوی داروسازی  بخاطر جو صمیمی بینشان است. کامران دانش

تهران، آخر هفته ها برای تعطیالت که به اصفهان می آید گردش  

با رها و ترنم و آریا را در صدر برنامه هایش قرار می دهد. البته  

که بیشتر وقتش را با آریا می گذراند. رفیق شفیقی که قبل از  

رفیق بودن پسرداییست که از بچگی همپای آن ها بزرگ شده  
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و مادر آریا زمانیکه او سه ساله بوده، دلیلی  است. جدایی پدر 

شده تا آریا تمام دوران کودکی و نوجوانی اش را در خانه ی عمه  

 .اش بگذراند

رها بیشتر از همه ی این ها دلش می خواهد فکر می کند دوباره  

چه چیزی ترنم را به هم ریخته است؟ بحث های تکراری او و  

کردن این دختر را ندارد.  کیهان تا این حد قابلیت بی حوصله 

مخصوصا وقتیکه امروز عصر و بعد از برگشتن خانواده ی ترنم از  

باغ رضوان، ترنم به کل از فضای متشنج بحثش با کیهان فاصله  

 .گرفته بود. اعصاب خردی االنش شاید یک دلیل جدید دارد

آریا در حالیکه کاغذی را توی جیب شلوارش می گذارد به سمت  

 :و با عقب کشیدن صندلی می گویدمیز می آید 

 .یه ده دقیقه ای تا حاضر شدن غذامون طول میکشه-

کامران سری تکان می دهد. رها با نگاهی ریز شده ترنم متفکر  
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را زیر نظر می گیرد و بعد با عقب دادن صندلی اش، بلند می  

 :شود و می گوید

  .پس ما میریم دستامون رو بشوریم-

شت صندلی ترنم می ایستد. دست ترنم را میز را دور می زند و پ

می کشد و ترنم بی هیچ مقاومتی بلند می شود و دنبالش به  

  .راه می افتد

 

رها با دستمال دستانش را خشک می کند و از آینه ی  

دستشویی به ترنم که با اخم کنارش ایستاده و رژش را تمدید 

 .می کند، نگاه می کند

دور گردن ترنم حلقه می کند.  لبخندی می زند و هر دو دستش را

 :از داخل آینه نگاهش می کند و می پرسد 

 خوشگل من امروز چشه؟ -
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 :ترنم بی توجه به سوال او با دلخوری می گوید

حواسم به غذات هستا رها. اون از غذای ظهرت اینم از شام  -

 شبت. فکر کردی میری خوابگاه چیزی گیرت میاد بخوری؟ 

 :ترنم می چسباند رها گونه اش را به گونه ی

 .غذای من بهونس ترنم. تو از عصر اوکی نیستی-

ترنم خیلی زود وا می دهد. نگاهش پر استرس دو دو می زند و  

 :می گوید

داشتم تو آشپزخونه با علیرضا حرف می زدم. صداش رو  -

 .اسپیکر بود. یهو آریا اومد تو

قب  رها تند دستانش را از دور گردن ترنم باز می کند. قدمی ع 

  .می رود و هینی می کشد

 .ترنم رژش را توی جیب پالتویش می گذارد

منم هل شدم سریع گوشی را قطع کردم. اما آریا قشنگ  -
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 .فهمید

  :رها دستانش را روی دهانش می گذارد و با استرس می گوید

 .وای ترنم-

 :ترنم دوباره می گوید

کیهان چیزی  ازم پرسید پسره کیه. منم پیچوندم. اما نگرانم به -

 .بگه

 :رها سری تکان می دهد و زمزمه می کند 

چقدر خری ترنم. آخه تو آشپزخونه گوشیت رو گذاشتی رو  -

 اسپیکر 

 .کسی تو خونه نبود آخه-

 رها می پرسد؛ 

 اگه به کیهان بگه؟ -

ترنم دستش را به عالمت چاقو زیر گلویش می کشد و با لبخندی  
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 :پر استرس می گوید

 .ه بعدم علیرضا رو اربن اربا می کنهاول سر منو می بر-

 .خیلی بی احتیاطی-

  :ترنم تلخندی می زند

 .بیا بریم فعال. درستش می کنم-

 چطوری؟ -

 :بی تفاوت شانه اش را باال می زند

 .نهایتش اینه به آریا میگم دیگه-

 :رها چشم درشت می کند و ترنم می گوید

 یا بریم فعال آریا دهنش قرصه. خیلی چیزها از من میدونه. ب -

 

گوشی را بین سر و گردنش نگه می دارد و همانطور که  

چمدانش را از اتاق بیرون می آورد، به صادق پشت خط می  
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 :گوید

اونقدر اومدنی اذیت شدم که دیگه پشت دست خودمو داغ  -

کردم با اتوبوس جایی نرم. امشب فکر می کنم نه و ده دیگه  

زم نیست تو بیای تا  تهران باشم. آژانس می گیرم خودم. ال

 .فرودگاه

 :صادق، در جوابش می گوید 

نه آژانس نگیر. میام دنبالت. بابا که تهران نیست. باید بیای  -

 .خونه ی ما

چمدانش را کنار در زمین می گذارد و به سمت آینه ی ایستاده  

 .ی کنار جاکفشی می چرخد

اصال دلش نمی خواهد بعد از خستگی این سفر چند روزه حاال  

مهمان خانه ی برادرش شود، اما هیچ وقت عادت نداشته  

 .احساساتش را بروز بدهد
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 :کوتاه و معمولی می گوید

 .باشه. پس بهت زنگ میزنم-

 .منتظرم. مواظب خودت باش-

مقابل آینه کش موهایش را باز می کند و بین موهایش دست  

  .می کشد

 :به صادق می گوید

 .از طرف من ماهور رو ببوس-

 .ته. بهونت رو می گیرهدلتنگ-

با یادآوری گونه های تپل و گل افتاده ی ماهور بی اراده لبخندی  

 :می زند و با ناراحتی که شاید کمی کم رنگ شده، می گوید

 .دل منم براش یه ذره شده. شب می بینمش-

تماس را قطع می کند در حالیکه مطمئن است با وجود ماهور،  

 .ماندن خیلی هم سخت نیستیک شب در خانه ی صادق 
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با نگاهی اجمالی به ساعت، به حرکاتش سرعت می دهد. دو  

ساعت دیگر بلیط دارد. دو ساعت دیگر دست خودش و  

 .خاطراتش را می گیرد و از این شهر می رود

برخالف حرفی که به علیرضا زده مطمئن است که دیگر دلش  

پای   نمی خواهد به این شهر برگردد. مطمئن است وقتیکه

انتخاب وسط باشد، هیچ وقت با اراده ی خودش به این شهر  

نمی آید. شهری که قبل از آمدنش فکر می کرد ترنم و  

خاطراتش را از او گرفته و حاال مطمئن است که ترنم نمرده  

  .است

ترنم با خاطراتش زده است. خاطراتی که هر روز پررنگ تکرار  

 .می شوند

را شل می بندد و کتانی   به عادت همیشه با کش، موهایش

  .های سفیدش را از جاکفشی بیرون می آورد
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با دستمالی که توی کفشش گذاشته، مشغول تمیز کردن کفش  

هایش می شود و همان لحظه ی صدای فرناز از پشت  

 :غافلگیرش می کند

تو هنوز هم هر دفعه که بخوای کفشتو بپوشی تمیزش می  -

 کنی؟ 

 :واب می دهدبه پشت می چرخد و با لبخند ج 

 .بعضی عادت ها هیچ وقت از سر آدم نمی افتن-

فرناز با لبخند سری تکان می دهد و سینی آینه قرآنی که  

  .درست کرده را روی جاکفشی می گذارد

 :خودش هم به دیوار تکیه می زند و مغموم می گوید

کاش بیشتر می موندی. بعد از چند سال اومدی. خیلی کم  -

 .موندی

 .روی لژهای سفید کفشش می کشددستمالش را 
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 .بیشتر از این نمی تونم فرناز. تمام کارهام تهران مونده-

کاش الاقل اونقدری می موندی که یکی دوبار باهم بریم بیرون.  -

 .این دو سه روز که یا باغ رضوان بودیم یا تو با علیرضا بودی

به فرناز با تمام غم و دلخوری اش حق می دهد. اما محق تر از  

فرناز خودش است. اویی که در این شهر هوا برای نفس کشیدن  

 .کم دارد

کفشش را کنار چمدانش می گذارد و با پشت گوش زدن  

 :موهایش، می گوید

 .تو بیا تهران. علی که خیلی میاد. تو هم باهاش بیا-

 :فرناز شانه باال می زند 

علی همه ی سفرهاش کاریه اما ببینم چی میشه. صبر کن  -

 .و راهت یکم میوه گذاشتم. برم بیارمبرای ت 

 :فرناز به سمت آشپزخانه می رود و رها می گوید 
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 .نمیخواد فرناز-

 :فرناز دستش را در هوا برای او پرت می کند 

غذا که نذاشتی واست درست کنم. الاقل یکم میوه بخوری.  -

 .میدونم غذای هواپیما رو نمیخوری

ی کند. با دیدن دوباره  با خنده سری تکان می دهد و عقب گرد م 

 .ی تصویر خودش در آینه، صدای علیرضا در گوشش زنگ می زند

 .فراموش کن رها-

این جمله شاید تنها جمله ی مفیدی است که از دیدار امروزش با  

 .علیرضا در ذهنش مانده و بارها برای خودش تکرار کرده است

حرف  در دو ساعتی که با علیرضا وقت گذرانده بود از هر دری 

زده بودند اال ترنم. از کار و درس و دانشگاه گفته بودند تا وضعیت  

  .اقتصادی کشور و قیمت دالر و نوسانات بازار ارز
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از هرچیزی حرف زده بودند تا مبادا سکوتشان طوالنی شود و  

 .ترنم میانشان سرک بکشد

اما درست دقیقه ی آخر لحظه ای که علیرضا ماشینش را جلوی  

 :ز پارک کرده بود؛ گفته بودخانه ی فرنا 

رها میدونم که چقدر درگیر گذشته و ترنمی. می دونم که بزرگ  -

ترین سوالت اینه که چرا ترنم اون کارو کرد. اما نخواه بفهمی.  

فهمیدنش کار راحتی نیست. مخصوصا وقتیکه اون دیگه زنده  

نیست که دلیل کارش رو برات بگه. تو سعی کن از این چرا 

 .ری تا بتونی آیندت رو بسازیفاصله بگی 

 :پلک می زند. چقدر راحت حقیقت را به علیرضا گفته بود

تمام این پنج سال، شب و روز، تو خواب و بیداری به این سوال -

 .فکر کردم. من هیچ وقت نتونستم قبول کنم خودکشی کرده

 :از سکوت علیرضا استفاده کرده و پرسیده بود 
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 نیست؟ چرای کار ترنم، سوال تو  -

 نیست علیرضا؟ -

 :علیرضا با چشمانی سخت شده و فکی منقبض جواب داده بود

هست. اما جوابی براش ندارم. نمی خوامم که گذشته رو  -

 .کنکاش کنم

لب هایش را تو می کشد و از جلوی آینه کنار می رود. چرا بعد از  

گذشت پنج سال هنوز هم فکر می کند یک چیزی این وسط سر  

 ت؟ جای خودش نیس

 

عینکش را روی نقشه های پهن شده روی میز می گذارد و از میز 

فاصله می گیرد. با خستگی چشمانش را می فشارد و از پارچ  

شیشه ای روی میز کنفرانس، لیوانی آب برای خودش خالی  

  .می کند
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هنوز چیزی از آب را ننوشیده که در اتاق بدون هیچ اجازه ای باز 

ی و عصبانیتی که از صبح  می شود و صادق با بی حواس 

 .گریبانش را گرفته وارد می شود

رها جلوی میز می ایستد. به میز تکیه می دهد و لیوانش را لبه  

  .ی آن نگه می دارد

صادق کیفش را روی یکی از صندلی ها می گذارد و فقط برای  

 :اینکه حرفی زده باشد، می پرسد

 چطوری؟ -

 خوبم. کجا بودی از صبح؟ -

تکان می دهد و در حالیکه به سمت کمد دیواری   صادق سرش را

 :گوشه ی اتاق می رود، جواب می دهد

 دنبال بدبختی. نقشه ها چی شد؟-

رها با چانه اش میز پشت سر صادق و نقشه های رویش را  
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 :نشان می دهد

یه چنتا ایراد کوچیک داشت که باید اصالح بشه. اما در کل خوب  -

 .بودن

د بیرون می آورد و با ورق زدن آن برای  صادق کاتالوگی را از کم

 .پیدا کردن چیزی جست و جو می کند

خوبه. من باید برم سفارت. فردا نقشه ها رو میفرستیم برای  -

 .اصالح

رها لیوانش را همان لبه ی میز جا می گذارد و به سوی صادق  

 :می رود

 .باید امروز بفرستیم. دیر میشه صادق-

ی گذارد و کاتالوگی دیگر بیرون می  صادق کاتالوگ را توی کمد م

  .آورد

 :عصبی جواب می دهد
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 .امروز که می بینی وضعمو. باید برم تا سفارت تعطیل نکردن-

 :رها نچی می کند و صادق می گوید

هممون یه رفتنی شنیدیم. فکر می کنی رفتن به این راحتی  -

هاست؟ االن از اینجا تا کوچه بغلی هم بخوای بری باید هزارتا  

 .آقازاده و بزرگ زاده رو ببینی. چه برسه که بخوای مهاجرت کنی

کاتالوگ از دست صادق روی زمین می افتد و او عصبی با پا  

 .ضربه ای به آن می زند

 .اَه-

رها برای جمع کردن کاغذهایی که از الی کاتالوگ بیرون ریخته  

خم می شود. مهاجرت و دنگ و فنگ هایش تنها دلیل بی  

 .بانیت برادرش استحوصلگی و عص 

رفتن برای صادق آنقدر مهم شده که دو سال است تمام انرژی  

 .اش را روی آن گذاشته
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به طور جدی برنامه هایش را برای خارج از کشور تنظیم کرده و  

چرخ های ماشینش به هر بهانه ای به سمت سفارت می  

چرخند. کاش زندگی در خارج از ایران همانقدر که برای رها بی  

  .ی بود برای صادق هم بی ارزش بودمعن 

آن وقت شاید با انگیزه ی بیشتری کار می کرد. از نظر رها  

زندگی در غربت و میان آدم هایی که فهمیدن زبانشان گاهی  

سخت می شود و درک مدل زندگیشان دشوار، هیچ جذابیتی  

  .ندارد

اما قطعا برای صادق جذاب است که انرژی اش را برای رفتن  

 .است گذاشته

 

 :نیم نگاهی به صادق می اندازد و می پرسد

 دنبال چی می گردی االن؟ -
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صادق با یک دست همه ی کاتالوگ های داخل قفسه را به  

 :سمتی هل می دهد

 .اون گزارش شهرداری. لعنتی رو یادم نمیاد کجا گذاشتم-

 :رها با دستش میز بزرگ گوشه ی اتاق را نشان می دهد

کنار میزه. سر راهت به فرزان هم زنگ بزنگ. بیا برو تو کشوی -

 .صبحی بهت زنگ زد کارت داشت

 .صادق نفس راحتی می کشد

قفسه ی کاتالوگ ها را همانطور به هم ریخته رها می کند و به  

 :سوی میز می رود

باشه. تو هم جمع و جور کن زود برو خونه. دیروز که تو راه  -

  .بودی، دیشبم درست نخوابیدی

 .ا قبلش نقشه ها رو میفرستم برای اصالحمیرم ام -

 :صادق کیفش را برمی دارد و قصد رفتن می کند
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 .باشه. پس من میرم-

قبل از اینکه در اتاق را ببند، یک قدم رفته اش را برمی گردد و  

 :صدا می زد

 رها؟ -

 :رها سوالی نگاهش می کند. صادق با نگرانی می پرسد

 کابوس هات دوباره برگشته؟ -

  .کمد را می بندد و تا وسط اتاق می آید رها در

وسط اتاق می ایستد و با بی حس ترین حالتی که یک آدم می  

 :تواند داشته باشد، می پرسد

 چرا اینو می پرسی؟ -

صبحی الناز می گفت دیشب تو خواب حالت بد شده. نگرانت  -

 .بود

رها لبخند نیم بندی می زند. دیشب خیلی کوتاه برایش یادآوری  
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 .ودمی ش

 :با طفره رفتن از جواب، می گوید

 .باید بری سفارت صادق. دیرت میشه-

صادق با تاخیر سر تکان می دهد بعد با خداحافظی در اتاق را 

 .می بندد

 

رها دستش را به صندلی پشت سرش می گیرد و با نیم قدمی  

به عقب، روی صندلی می نشیند. چشمانش را می بندد و  

ش را بلند رها می کند. الناز  سرش را عقب می دهد و نفس 

نگران کابوس های اوست. درست مثل زهره که دیشب گفته  

 :بود 

رها با کارهات داری تمام رشته های این پنج سالمون رو پنبه  -

 .می کنی



Romanbook.ir 
 
 

108 
 

دلش نمی خواهد به گذشته برگردد. دلش نمی خواهد شب  

بیداری ها و کم غذایی ها و پریشانی های پنج سال پیشش  

 ردد دوباره برگ

اما نمی داند چرا از بدو ورودش به اصفهان و یادآوری خاطراتش  

با ترنم یک سوال، مته وار روحش را می خراشد و مغزش را می  

  .خورد

 .همیشه برایش سوال بوده و این روزها بیشتر از همیشه

 چرا ترنم خودکشی کرد؟ 

شاید اگر خودش باالی جنازه ی خونی ترنم نمی رسید هیچ  

  .اش را باورش نمی شد وقت خودکشی

اما خودش پیدایش کرده بود. خودش با دمپایی های ابری اش  

روی خون ها قدم برداشته بود، دستش را به صورت ترنم زده  

بود، خودش دست ترنم را گرفته بود و با لمس سردی دستش و  
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 .خیسی خون جیغ زده بود

 .خودش پیدایش کرده بود

تند چشم باز می کند. سینه   با تجسم دوباره ی آن تصویر لعنتی

اش دوباره برای دم و بازم خساست می کند و او حریصانه نفس 

  .می کشد

دیشب هم دوباره همین خواب را دیده بود. دختری که جیغ زده  

بود. جوی آبی که به جوی خون تبدیل شده و همان صداهای  

 .گنگ 

میز می  ناتوان از روی صندلی بلند می شود و خودش را تا کنار 

 .کشاند

تلفن را برمی دارد و با فشردن یک دکمه صدای منشی توی  

 :گوشی می پیچد 

 بله خانم فرهمند؟-
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زنگ بزنید به آقای جعفری. بگید بیاد نقشه ها رو برای اصالح  -

 .ببره. برای منم یه آژانس بگیرید

 تشریف می برید؟-

  .بله-

 .گیرددخترک اطاعت امر می کند و مکالمه یشان پایان می 

 

بازوهایش را بغل می گیرد و از شانه به چهارچوب در سرتاسری 

 .ورودی تکیه می زند

نگاهش همراه با لبخندی که تمام اجزای صورتش را درگیر کرده  

  .به ته حیاط و درست مقابل در خانه است

بعد از اینکه از شرکت بیرون آمده بود به فرزان زنگ زده تا مامان  

  .یاوردَمهی را به اینجا ب

تنها با حضور مامان َمهی است که او اجازه دارد بدون پدرش در  
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 .خانه بماند و صادق هم اعتراضی به این موضوع ندارد

صدای عصا زدن مامان َمهی نزدیک تر می شود و البته مزه  

پرانی های فرزانی که همیشه سعی در اذیت کردن این پیرزن  

 .دارد

َمهی می گوید که مامان    نمی فهمد فرزان چه در گوش مامان

َمهی عصایش را به پهلوی او می زند و با خنده ای کنترل شده  

 :می گوید

 .حیا کن پدرسوخته-

صدای قهقه ی فرزان در سکوت تاریک حیاط می پیچد. مامان  

َمهی دستش را به نرده های سفید محافظ پله می گیرد و  

 .یاعلی گویان پا روی پله می گذارد

باال می آید، رها برای کمک کردن جلو می رود و   اولین پله را که 

 :همان موقع به فرزان می گوید
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 باز داری مامان َمهی رو اذیت می کنی؟ -

 :به جای فرزان مامان َمهی است که جواب می دهد

این بچه هفتاد سالشم بشه باز دست از اذیت کردن من پیرزن  -

 .برنمی داره

بخندی شیطنت بار می  فرزان دستی به دور لبش می کشد و با ل

 :گوید

 .پیرزن چیه مه لقا بانو. شما هنوز اول عشق و حالته-

 :مامان َمهی چشم غره ای به او می رود

 .تو بچه از رو نمی ری-

رها با لبخند خودش را در آغوش مادربزرگش می اندازد و به  

 :فرزان اعتراض می کند

 .اذیتش نکن فرزان-

 :ه و نجوا می کندمامان َمهی دستش را دور رها حلق
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  .دردت به جونم عزیز من-

 :رها بوسه ای روی گونه ی نرم و چروکیده ی پیرزن می زند

 .دلم براتون تنگ شده بود-

مامان َمهی با هر دو دست سر رها را می گیرد و پیشانی اش را  

 :می بوسد

 .دل منم عزیز دل-

فرزان به حالتی نمایشی دستش را جلوی چشمانش می گیرد و  

 :تراض می کند اع

 .اوه اوه. نکنید اینطوری. دلم میخوادا-

رها با لبخند موهایش را پشت گوش می زند و مامان مهی باز با  

 :عصایش پهلوی فرزان را نشانه می گیرد

 .تو فعال دلت تنبیه میخواد-

 :فرزان سر کج می کند و مظلوم می گوید
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 شدیم؟ مامان َمهی؟ چشمت به دخترت افتاد ما پسرا بد -

مامان مهی به کمک رها آخرین پله را هم باال می رود و همراه با  

 :نفس خسته ای که از سینه اش خارج می شود، می گوید

برای من دختر و پسرش هیچ فرقی ندارن. اما قبول کن که تک  -

 .دختر بعد از پنچ تا پسر یه جور خاصی عزیزه

ی نازک  با این حرف مامان َمهی، رها برای فرزان پشت چشم

 .می کند

 .تک دختر بعد از پنج پسر است و عزیز دردانه ی خانواده

بارها از زبان مامان مهی شنیده که بعد از به دنیا آمدنش آقا  

 .بزرگ تمام فامیل را سور داده بود 

آقا بزرگ و مامان مهی سه پسر داشتند و پسرهایش  

 .هرکدامشان دو پسر

بعد از صادق، رها شده    به جز پدر رها که فقط صادق را داشت و
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 .بود نور چشمی خانواده

 :مامان مهی کفش هایش را در می آورد که فرزان می گوید 

 داشتیم مه لقا خانم؟ -

 :رها با پیروزی می گوید

 .از این به بعد داریم-

مامان َمهی با کمک دیوار راهروی ورودی خانه را طی می کند و  

 :صدا بلند می کند 

اتون باشه برای تو. مردم از بس که سر  بیاین بقیه ی کل کل ه -

 .پا وایسادم

 

 

رها کنار گاز می ایستد و کتلت های سرخ شده را توی دیس می  

 .گذارد
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 :حواسش به کارش است و گوشش به حرف های مامان َمهی 

پنجشنبه ای محمود اومده منو برده خونه ی خودشون، هرچی  -

نبود که    هم گفتم من خونه ی خودم راحت ترم گوشش بدهکار

نبود. میگه تنهایی نمیشه تو خونه بمونی. سنت باالست خطر  

 .داره

 :با مکثی دوباره و اینبار کمی عصبی می گوید

 .حاال انگاری قراره بمیرم اونا بی خبر بمونن-

 :رها دیس کتلت را روی میز می گذارد و با اخم می گوید

  .دور از جونتون. نزنید این حرف ها رو-

 :ک پر ریحون توی دهانش می گذارد مامان َمهی ی 

 .من آفتاب لب بومم. امروز نرم، فردا رفتنی ام-

  .رها می نشیند و دستش را روی دست مامان َمهی می گذارد

 :با عشق می گوید
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 .من دلم میخواد صد و بیست سال داشته باشمتون-

 :مامان مهی با خنده می گوید

ها رو میزنی که  حاال اگه این فرزان بود می گفت همین حرف  -

 .خاطرت عزیزه ها 

 :رها لبخندی می زند

فرزان که مدلشه از هرچیزی یه تعبیری بکنه. ما دیگه عادت  -

 .کردیم

 :مامان مهی از اپن آشپزخانه، سالن را می گردد و می پرسد

 .کجا موند حاال؟ صداش بزن بگو بیاد-

رها بلند می شود و از پشت اپن به سالن سرک می کشد و  

فرزان را صدا می زند. اومدم گفتن های فرزان را می شنود و  

 :بلندتر می گوید

 .غذا سرد شد-
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 .اومدم اومدم-

 .بیا رها جان. فرزان تازه چونش گرم شده-

کنار مادربزرگش می نشیند و با هل دادن دیس غذا به سمتش،  

 :می گوید

  .شما شروع کنید-

 .می گذارد  مامان مهی بی هوا دستش را روی گونه ی رها

 :رها با تعجب نگاهش می کند و پیرزن با غم می گوید

 .چقدر پریشون شدی مادر-

 :رها نیمچه لبخندی می زند

 .خوبم که-

 .خوب نیستی تصدق خاطرت. اصفهان بهت نساخته ها-

 :رها سر به زیر می اندازد و با زهرخندی می گوید 

 .اصفهان خیلی وقته به من نمی سازه-
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را تا چانه ی رها پایین می آورد و بعد فشار   مامان مهی دستش

 :آرامی به بازویش می دهد

خدا رحمت کنه رفیقتو. عذاب دنیا رو برای خانوادش و عذاب  -

 .آخرتو برای خودش خرید

نمی خواهد به ترنم و عاقبت کارش فکر کند. اما عیب کار  

 !اینجاست که فقط به خواستن او نیست

 :نمی شود. دوباره می پرسد سکوت مامان مهی خیلی طوالنی

 رفتی اصفهان، به خانوادش سر زدی؟ -

رها به سختی لب های چفت شده اش را باز می کند و زمزمه  

 :می کند

 .نه-

 ازشون خبر داری؟ -

نه. فقط همون سال ها شنیدم بعد از خودکشی ترنم مامانش  -
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 .سکته کرده. چیز زیادی نمی دونم

 :دمامان مهی با تاسف سر تکان می ده

استغفرهللا. جوون های حاال چقدر الکی الکی آتیش می زنن به  -

 .زندگی خودشون 

رها تکه نانی جدا می کند و مامان مهی بعد از کمی یک کتلت  

 :برای خودش توی بشقاب می گذارد. رها باز می گوید

 .شروع کنید مامان َمهی. سرد شد-

ر  مامان مهی لقمه ای می گیرد و رها بی حواس تکه نان د

دستش را نرم می کند. چیزی ته ته های ذهنش می گوید ترنم  

  .بی دلیل خودکشی نکرده است

مگر می شود یک آدم عادی یک روز تصمیم بگیرد زندگی اش را  

تمام کند و همه چیز خالص شود؟ مگر می شود راست راست  

توی خیابان راه برود، بخندد، زندگی کند و یکهو تصمیم بگیرد که  
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! این نبودن، این یکهو نبودن یک دلیل می خواهد. یک  دیگر نباشد

 .انگیزه برای نبودن می خواهد

 ترنم چرا خودکشی کرد؟  

 .رها چه بوی غذایی راه انداختیا-

با حرف فرزان، از فکر کنده می شود. مامان مهی با اخمی  

 :شیرین می پرسد

 تلفنتون تموم شد؟ -

 :فرزان می نشیند و با پر رویی می گوید

 .یه حرفامون رو گذاشتیم واسه بعد از شامبق -

 

با یک دست موهای بلند و حالت دارش را که آزادانه روی شانه  

هایش ریخته، پشت گوش می زند و با دست دیگر، رنگی را که  

 .درست کرده هم می زند
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فرزان با چشمانی پف کرده و موهایی ژولیده وارد آشپزخانه می  

  .صبح به خیری می گویدشود و با صدایی خواب آلود 

رها جواب صبح بخیر او را همراه با چشم غره ای می دهد.  

 :فرزان بی توجه به او به سمتش می آید و با گنگی می پرسد

 چی درست می کنی؟ -

رها به کارش مشغول می شود و سعی می کند بدون عصبانیت 

 :و با بی تفاوتی جواب دهد 

 .رنگه. واسه موهای مامان َمهی -

خنده ی بی جانی می کند و با برداشتن لیوانی از سبد،   فرزان

 :می گوید

  .جووون-

کنار گاز می ایستد و برای خودش چای می ریزد. خمیازه ای می 

 :کشد و می گوید 
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این صادق هم ما رو کچل کرد. از صبح گوشیم رو سوزونده. با  -

خودش فکر نمیکنه وقتی جواب نمیدم یعنی خوابم. نباید دوباره  

 .بزنه که من مجبور بشم گوشیم رو خاموش کنم زنگ 

رها عصبی برس را توی ظرف رنگ می اندازد و به سمت فرزان  

 .می چرخد

فرزان همانجا ایستاده کنار گاز، قلپی از چایش را می خورد و  

 .شانه و یک ابرویش را به نشانه ی "چیه؟" باال می زند

تش کنار  رها یک دستش را به لبه ی سینک می گیرد و یک دس

 :بدنش بی حرکت می افتد

فرزان اینکه دیشب به بهونه ی تنهایی ما اینجا موندی دلیل  -

 .نمیشه که ساعت یازده شب بری و چهار صبح برگردی

فرزان لیوان چایش را پایین می آورد و نچ ریزی می کند. رها  

 :ادامه می دهد
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مامان َمهی خواب بود و چیزی بهت نگفت. منو که نمی تونی  -

 .گول بزنی. من تمام دیشب بیدار بودم

یادآوری کابوس دیشب و بی خوابی که تکرار شده بود اصال  

برایش دلچسب نیست. دلچسب نیست اما برای هشدار به  

 .فرزان الزم است 

فرزان جلو می آید با لیوانش را توی سینک می گذارد. چشمکی  

 :می زند و با خنده می گوید 

 .ور پوستت چروک می افتهتو که جغد شب منی. حرص نخ -

 .به سمت در راه می افتد. رها عصبی اسمش را صدا می زند

 !فرزان-

 :فرزان جلوی در مکثی می کند و نیم چرخی به عقب می زند 

 .جون رها دیشب کارم گیر بود. از امشب دیگه تکرار نمیشه-

 مگه میخوای امشبم اینجا بمونی؟ -
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 :می دهد  در جواب تعجب رها، فرزان با خنده جواب

  .تا عمو از سفر بیاد که می مونم-

  .جوابش به حرص خوردن های رها فقط خندیدن است و بس

 راستی عمو بهت خبر داد دیر تر میاد؟ -

 :رها ظرف رنگ را برمی دارد و دنبال فرزان به راه می افتد

 .من اصال با بابا حرف نزدم-

 :فرزان سر تکان می دهد

ال بیا موهای این مه لقا جون ما رو  حتما به صادق گفته. تو حا-

 .رنگ کن ببینم می تونم یه فکری براش بردارم

می گوید و خودش جلوتر می رود و رها فکر می کند نگرانی  

 .های یک خانواده برای فرزندش یا افراطی ست و یا تفریطی

یکی می شود کیهان و چهارچشمی مراقب ترنم است و یکی  

خالصه می شود در تماس   می شود مسعود و نگرانی هایش
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  .های چند وقت یکبارش

پدرش را دوست دارد. بی انصافی نمی کند. مسعود پدرانه  

 .محبت خرجش کرده و به فکرش بوده است

به اندازه ی تمام نگرانی های پدرانه اش مسعود را دوست دارد  

اما هیچ وقت نتوانسته با این مقوله کنار بیاید که برای مسعود  

 .اول را می زندکارش حرف 

 

 .رها این دفعه رنگ قرمز بخر. شرابی کن موهاشو -

رها با خنده برس رنگی را روی موهای مامان مهی می کشد و  

 :مامان مهی به فرزان می توپد

 چی میگی بچه؟  -

صدای قهقه ی فرزان بلند می شود و مامان مهی با ترسی  

 :واضح سر عقب می دهد
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 رها مادر موهام قرمز نشه؟ -

 :لبخندی می زند و به کارش ادامه می دهد رها

 .نه مادر جون. اینو ولش کنید. همون رنگ همیشگیه-

فرزان روی دسته ی مبل خم می شود و در ادامه ی اذیت کردن  

 :های مامان مهی می گوید

 .مه لقا جون بخدا شرابی خیلی قشنگه ها. جذاب تره-

چشمی به  مامان مهی همانطور که سرش را پایین گرفته، زیر 

 :فرزان نگاه می کند و پشت دستش می زند

 امان از دست تو بچه. ببینم مگه تو کار و زندگی نداری؟ -

 :فرزان نمایشی تابی به گردنش می دهد

کار که چرا. ولی زندگی نه هنوز. اگه دیگه شما آستینی برام  -

 .باال بزنی

 :مامان مهی با تاسف سر تکان می دهد
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هات سفید شده، هنوز مادرت باید  بخدا نگاه کن. نصف مو -

حرصتو بخوره. تو االن باید بچه هات دنبالت بدوون. نه اینکه صبح  

 .ها مثل بچه ها بیدارت کنن واسه صبحونه

فرزان بلند می شود و قدم زنان تا جلوی آینه ی بزرگ کنار سالن  

 .می رود

مقابل آینه که می ایستد هر دو دستش را بین موهایش می  

 :ای بلندش را زیر و رو می کندکشد و موه 

رها اون کاسه رنگت اگه چیزی تهش موند بیا بزن به موهای  -

 .من. میشه مش سوزنی

صدای زنگ گوشی رها که از اتاقش شنیده می شود، فرزان سر  

 :بلند می کند و نگاهش را تا طبقه ی باال می کشاند

 .بدو احضار شدی. حتما صادقه-

می گذارد و در حالیکه به سمت    رها کاسه ی رنگ را روی میز
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 :پله ها پا تند می کند، می گوید

فرزان پاکتو گذاشتم روی میز، بکش رو سر مامان مهی تا من  -

 .بیام روسری سرش کنم

 :فرزان با خنده دست روی چشمش می گذارد 

 .به چشم-

 :و مامان مهی با استرس می گوید

 .رها مادر منو دست این ننداز-

 .دیگری از مکالمات آن ها نمی شنودرها چیز 

وارد اتاقش می شود و فرزان و مامان مهی را با سر و صدایشان  

 .پشت سرش جا می گذارد

 .گوشی اش را از جلوی آینه ی میز آرایشش برمی دارد

اسم علیرضا روی صفحه ی گوشی خاموش و روشن می شود. 

 :تماس را وصل می کند و روی صندلی می نشیند
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 بله -

 م رها. خوبی؟ سال-

موهایش را از دورش جمع می کند و یک طرف شانه اش می  

 .ریزد

 سالم علیرضا. خوبم. تو چطوری؟ -

 زنگ زدم احوال پرسی. نگرانت بودم. تهرانی؟ -

 :لبخندی به نگرانی این دوست قدیمی می زند و جواب می دهد

 آره. همون روز برگشتم. چه خبر؟ -

 :هدعلیرضا با تک خنده ای جواب می د

 .اگه کار و کار و کار برات جذابیت داره، اینم خبر-

 :رها توی گوشی خنده ی کم جانی می کند

کار همچین بدم نیست. الاقلش اینه نصف روز آدمو مشغول  -

 .میکنه
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 .من که شکایتی ندارم-

 :رها چیزی نمی گوید و علیرضا خودش می گوید

 راستی رها  -

 بله؟ -

ست و همین تردید برای جاری  علیرضا برای گفتن چیزی مردد ا 

 .شدن اضطراب به قلب رها کافیست

برای این زنگت زدم. نمیدونم کارم درسته یا نه. راستش چند  -

 .روز با خودم کلنجار رفتم تا باالخره زنگ زدم

  :رها زبانش را روی لبش می کشد و مضطرب می پرسد

 چیزی شده؟ -

  .دعلیرضا سعی می کند آرامش را پشت کلماتش بنشان

 .هرچند کلیشه ها هیچ وقت در آرامش تاثیری ندارند

 .نه. نگران نشو-
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 پس چی؟ -

رها این را می پرسد و انگشتانش را جلوی دهانش می گیرد و  

  .دندان هایش را روی ناخن هایش می ساید

 :علیرضا می گوید 

 

اون روز سر خاک بهم گفتی اونقدر بعد از خودکشی ترنم حالت  -

یهو از ترنم کنده شدی. بدون هیچ نشونه ای از  بد شده که انگار  

 .گذشته و یادگاری ای

اسم ترنم باز میان خاطرات خاک خورده تکرار می شود و  

اضطراب و ترس مثل پیچکی ریشه می دواند و تمام وجود بهار را  

 .اسیر می کند

نمیدونم اگه یه نشونه از گذشته تو زندگیت باشه چقدر رو  -

 لی خب،  آیندت تاثیر داره. و
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 چی شده علیرضا؟ -

لرز صدای رها علیرضا را تشویق می کند که سریع تر حرفش را  

 .بزند

یه دفترچه از ترنم دست منه. خودش بهم داده بود. کلش  -

  .شعره. شعرهایی که خیلی دوست داشت رو توش می نوشت

  .رها مثل برق گرفته ها روی صندلی خشکش می زند

 :ترنم در سرش می خواندصدایی به آشنایی صدای 

 چشمی دارم همه پر از صورت دوست -

 با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست 

 از دیده دوست فرق کردن نه نکوست

 (۱).یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

 :علیرضا بی خبر از حال بد رها، دوباره می گوید

 .همون آخریا اینو بهم داد. اگه بخوای من میدمش به تو-
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قطره اشکی روی مژه هایش می لغزد و روی گونه اش راه می  

 .گیرد

 :اولین باریکه دفترچه ای در دست ترنم دیده بود، ترنم گفته بود 

دیدی بعضی مامان بزرگا بعد از مرگشون یه عالمه نوشته  -

واسه نوه هاشون جا میذارن. بعد این نوه ها هم فاز روشن  

میخونن. بعد از مرگ منم این  فکری می گیرن و می شینن اینا رو  

 .دفترچه می مونه واسه نوه هام 

ترنم نیست که ببیند همان دفترچه برای رها و علیرضا به یادگار  

  .مانده است

بغضش را قورت می دهد و با پشت دست اشکش را پاک می  

 .کند

 میخوامش علیرضا. میشه برام پستش کنی؟ -

 :علیرضا چند ثانیه ساکت می شود و بعد
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عجله ایه. حاال اگه میخوای باشه دفعه بعد که اومدی    چه-

 ...اصف

 :رها حرف علیرضا قطع می کند و مطمئن می گوید 

 .نه علیرضا. من دیگه اونجا نمیام -

 .باشه برات پستش می کنم-

تماس را که قطع می کند گوشی را روی میز پرت می کند و  

 .سرش را روی دستش می گذارد و چشمانش را می بندد

 

رنم صندلی را جلوی کمد رها می گذارد و باال می رود. روی  ت

پنجه ی پا بلند می شود و با جابه جا کردن وسایل طبقه ی باالی 

 :کمد، می پرسد

 .رها عرق کاسنی که این باال نیست-

  .نیم چرخی به عقب زده و به رها نگاه می کند
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انتظار محالی ست که رها صدایش را بشنود. به عادت تمام  

واقع درس خواندن، هنزفری هایش را توی گوشش کرده و  م

 .قطعا صدای آهنگش بلند است

 .ترنم نچی می کند و ایستاده روی صندلی کمی خم می شود

 :دستانش را دو طرف دهانش می گذارد و بلندتر صدا می زند

 رهااااا -

تغییری در موقعیت رها ایجاد نمی شود و او بدون اینکه بخواهد 

یین بیاید، در هوا دستانش را تکان می دهد و بلندتر  از صندلی پا

 .از دفعات قبل رها را صدا می زند

االن دیگر مطمئن است که رها صدای آهنگ را بلند کرده تا سر و 

  .صدای بچه های اتاق را نشنود

ترنم دست به کمر روی صندلی می ایستد و دست دیگرش را در  

 :هوا پرت می کند
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 .سگ تو روحت رها-

خواهد از صندلی پایین بیاید که در اتاق باز می شود و   می

 .فاطمه با سبدی از ظرف وارد می شود

سبد ظرف ها را وسط اتاق می گذارد و نفس خسته ای می  

 .کشد

 .چه خبرته ترنم؟ کل کریدور رو گذاشتی رو سرت-

 :ترنم رها را نشان می دهد

 .قربون دستت فاطا این رها رو صدا بزن-

ریکا و اسکاچ را باالی کمد می گذارد و همانطور که با  فاطمه 

پیراهنش دستانش را خشک می کند، به سمت تخت رها می  

  .رود

 :به ترنم می گوید 

خاک تو سرت. تو رفتی باالی صندلی وایسادی رها رو صدا  -
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 میزنی؟ انتظارم داری بشنوه؟ 

  بازوی رها را تکان می دهد. رها با اخم هنزفری اش را در می 

 :آورد و فاطمه قبل از اینکه مورد خشم رها قرار بگیرد، می گوید

 ترنم کارت داره؟ -

رها همان نگاه عصبی را به سمت ترنم می چرخاند اما قبل از  

اینکه چیزی بگوید با دیدن ابروهای کوتاه و به شدت روشن شده  

 .ی ترنم بلند هینی می کشد

را از تخت   هنزفری را روی کالسورش رها می کند و پاهایش 

 :پایین می اندازد و با ترس می گوید

 خاک تو سرت ترنم. چیکار کردی؟ -

 :ترنم لبخند دندان نمایی می زند

 خوشگل شده؟ -

 :رها دستش را به میله ی تخت می گیرد
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کوتاه شده دختر. بعدم تو گفتی دو درجه روشن نه اینقدر  -

 .روشن

خم می  ترنم دستش را به پشتی صندلی می گیرد و تا کمر 

  .شود تا توی آینه نگاه کند

 :دستی به ابروهایش می کشد و با رضایت می گوید

 

 .ولی بهم میاد-

  .رها با تاسف سر تکان می دهد

ابروهای کوتاه و روشن صورت گرد ترنم را بازتر کرده و چشمان  

درشت و مشکی اش را از همیشه زیباتر. اما این زیبایی خیلی  

 .چسب باشدنمی تواند برای ترنم دل

قطعا فردا و بعد از رفتنش به خانه این زیبایی دلچسبی خودش  

 .را از دست می دهد
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 :رها عصبی می گوید

 حاال چرا اون باال وایسادی؟ -

 :ترنم که انگار تازه یادش افتاده، می گوید

 گفتی عرق کاسنی باالی کمدته. کجاست؟ -

  .من که عرق کاسنی ندارم. فاطمه داره-

صندلی پایین می آید و صندلی را تا وسط اتاق می  ترنم از روی  

 :کشد. در کمد رها را به هم می زند

 می مردی زودتر بگی؟ -

 :رها دوباره روی تختش برمی گردد

 .نپرسیدی-

 :ترنم طلبکار می گوید

یکم دیگه صدای اون آهنگو بلندتر کن. اون وقت میفهمی. فاطا  -

 عرقت کجاست؟ 
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لنگه را توی سینی بزرگی که باالی  فاطمه لیوان های لنگه به  

 :کمد گذاشته اند، می چیند و جواب می دهد

 .باالی کمدم. خودت بردار من دارم ظرفا رو جمع می کنم-

 :رها می خواهد دوباره آهنگش را پلی کند که ترنم می گوید

اول پاشو بیا این عرق رو بده من. بعد دوباره بشین. من قدم  -

 .نمیرسه

 :بلند می شود  رها با بی میلی

 .حاال نه که من خیلی بلندم-

  .از من که بلند تری-

رها در کمد فاطمه را باز می کند و نگاهش را روی وسایل طبقه  

 :ی باالی کمد می چرخاند و زبانش به نصیحت ترنم می چرخد

 .ترنم فردا میانترم داریما. تو هنوز الی جزوتم باز نکردی-

  .د و در کمد را می بنددشیشه ی عرق کاسنی را برمی دار
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ترنم با لبخندی قدرشناسانه شیشه را می گیرد و در جواب حرف  

 :رها، می گوید

 .می خونم بخدا. آخر شب می خونم-

کنار میز وسط اتاق می ایستد و در همان حالی که پنبه ای را به  

 :عرق کاسنی آغشته می کند، می گوید

نیم که من بشینم پای  فاطمه، کوثرو صدا کن بیاد زود فیلمو ببی -

  .درسم

رها بافت موهایش را از روی شانه به عقب می اندازد و متعجب  

 :می پرسد 

 تو هنوز میخوای بشینی فیلم ببینی؟ -

 :ترنم پنبه ی خیس را روی صورت تازه اصالح شده اش می کشد 

 .کوتاهه. یه ساعت و چهل دقیقس. بعدش می شینم پای درس-

  .رها عصبی نفسی می کشد
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کبار چشمانش را باز و بسته می کند و قبل از اینکه باز سر  ی

کتابش برگردد، سیبی از یخچال نسبتا خالی اتاقشان برمی دارد  

 .و گاز می زند

 

رها هر دو دستش را زیر سرش می گذارد و مچ پاهایش را  

درهم قفل می کند. میان تاریکی اتاق که با نور گوشی هم  

به سقف باالی سرش نگاه می  اتاقی هایش کمی روشن مانده،  

 .کند

به تخته چوب هایی که زمین تخت باالییست و سقف باالی سر  

 .او

ساعت از دو شب گذشته و او با وجود خستگی خوابش نمی  

  .برد

با فکر به امتحان فردا و از بیخ عرب بودن ترنم، اصال خوابش نمی  
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 .برد

هایش هم  به حضور ترنم در خوابگاه عادت دارد. حتی هم اتاقی 

ترنم را دوست دارند و بعضی وقت ها آن ها هستند که برای  

 .اینجا ماندن به او اصرار می کنند

اما رها هنوز و بعد از گذشت سه سال نتوانسته با بعضی  

 .اخالقیات ترنم کنار بیاید

مثل امروز که تمام وقتش را به خوش گذرانی گذاشته و یک  

به خوابیدن گرفته  ساعت پیش، درست زمانیکه همه تصمیم 

بودند او دفتر کتابش را برداشته و به بهانه ی درس خواندن به  

 .سالن مطالعه رفته است

رفتن ترنم بهانه است و این بهانه را فقط رها خوب می فهمد.  

رهایی که می داند خواندن درسی به سختی معادالت برای  

کسی که نه سر کالس درس را گوش داده و نه تا کنون الی  
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 .وه را باز کرده خیلی هم راحت نیستجز

کوثر قبل از خوابیدنش وقتی برای مسواک زدن رفته بود،  

 :زمانیکه وارد اتاق شده با خنده گفت بود

این ترنم دیوونه که داره با گوشی حرف میزنه. مگه فردا امتحان  -

 نداره؟ 

صدای باز شدن در اتاق می آید و بعد نوری که از کریدور تا وسط  

 .اتاق هجوم می آورد

رها سرش را باال می دهد و نگاهش را به سمت در می کشاند.  

  .ترنم با احتیاط وارد اتاق می شود و در را می بندد

 تموم شد؟ -

این سوال را کوثر با صدایی آرام اما ته مانده ای از خنده می  

  .پرسد

ترنم از کنار تخت او رد می شود. پتویش را روی سرش می کشد 
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 :ی گوید و م

 .تو چتتو بکن-

کوثر ریز می خندد. رها با عصبانیت به حالت قبلش برمی گردد و 

 .ترنم با گذاشتن وسایلش روی میز، به سمت تخت رها می آید

رها از گوشه ی چشم نگاهش می کند و ترنم بی تعارف پتوی  

 .رها را کنار می زند و کنار رها روی تخت دراز می کشد

است اما اندامش کمی تپل تر. رها  قدش از رها کوچک تر 

خودش را روی تخت جابه جا می کند تا ترنم راحت تر بخوابد. 

ترنم در سکوت سرش را بین بازو و سینه ی رها می گذارد و  

 .چشم می بندد. هیچ حرفی بینشان رد و بدل نمی شود

ترنم به خوبی از سکوت رها عصبانیتش را می خواند و ترجیح  

د. او چشم می بندد اما رها همچنان خیره ی می دهد چیزی نگوی

 .تخت باالییست و افکارش پراکنده 
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 :نمی فهمد چقدر طول می کشد که ترنم آرام زمزمه می کند

 این رقص موج زلف خروشنده ی تو نیست -

 (۱)این سیب سرخ ساختگی، خنده ی تو نیست

گوشه ی لب رها کمی کشیده می شود. ترنم با وجود تمام  

اخالق های بخصوصی دارد. اخالق هایی که رها   شیطنت هایش

  .را عاشق او کرده

مثل همین حاال که وسط حال خرابی هر دویشان شروع به  

مشاعره کرده است. این برای هر دویشان یک عادت شده که در  

مواقعی که می خواهند حرف بزنند قبلش مشاعره می کنند تا  

 .حرف بزنند کمی آرام شوند. بلد نیستند با توپ پر باهم

  :رها بزاقش را قورت می دهد و مثل ترنم، آرام نجوا می کند

 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود -

 (۲)وین راز سر به مهر به عالم سمر شود 
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ترنم بیشتر خودش را در آغوش رها می کشد و بدون اینکه  

 :بخواهد مشاعره را ادامه دهد، می گوید

 .ازم دلخور نباش رها-

 :می بندد و لب می زندرها پلک  

 .عصبیم-

 تو که درستو خوندی، چرا به من گیر میدی؟ -

 :رها چشم باز می کند و از باال به ترنم نگاه می کند

گور بابای درس ترنم. گور بابای امتحان فردا. نهایتش اینه که  -

 .این ترمم مشروط میشی. فدای سرم و فدای سرت

اه می کند. رها ادامه  ترنم سرش را جابه جا کرده و به رها نگ

 :می دهد

ابروهاتو دیدی؟ فردا با این قیافه بری خونه که اول بحثت با  -

 .کیهانه
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 تو ناراحت اینی؟ -

ترنم سوالش را با بی خیالی محض می پرسد و رها با نگرانی  

 :می گوید

 .چرا با خانوادت لج می کنی؟ مامانت گناه داره-

 :ترنم شانه باال می زند 

 .نمیرم خونه. اگه مشکل تو اینه، نمیرمفردا -

 .ترنم-

ترنم موهایش را از صورتش کنار می زند و همانطور که  

 :حواسش هست تا صدایش بلند نشود، می گوید

من اینجا حالم خوبه رها، پیش بچه ها خوشحالم، میگم، می  -

خندم. تو خونه همش ناراحتم. هی باید کیهانو تحمل کنم.  

 .وش بدم. نمی خوامنصیحت های مامانو گ
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 .اونا دوستت دارن-

 :ترنم اخمی می کند

 

سر جدت نصیحت نکن. مامان بابای تو دوست ندارن؟ همین  -

مامان َمهیت که هر بار بهت زنگ میزنه صدبار قربون صدقت میره  

 دوست نداره؟  

 :با مکثی، خودش جواب سوالش را می دهد

. میدونن از  چرا دوست دارن ولی قبول کردن که تو بزرگ شدی-

 .پس خودت برمیای اونا هم خیلی به دست و پات نمی پیچن

رها به پهلو می شود و دستش را از زیر سر ترنم بیرون می  

 .کشد

همه ی آدم ها که مثل هم نیستن. بعدم ترنم تو ببین چی از  -

 خودت نشون دادی که اعتماد خانوادت از بین رفته؟ 
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 :ترنم عصبی می گوید

ه قراره مثل تو عاقل و آروم و درس خون  چیکار کردم؟ هم-

باشن؟ نه بخدا رها. من نمی تونم مثل تو باشم. نه فقط توها،  

من نمی تونم آروم باشم. نمی تونم آسه برم و آسه بیام. نمی  

تونم بذارم ابروهام پاچه بزی بمونه یا حواسم باشه رژم کم رنگ 

 .باشه

 :دامه می دهدترنم با بغضی که سعی در پنهان کردنش دارد ا 

رها من دوست دارم بعضی وقت ها موهامو رنگ کنم، بعضی  -

وقتا رنگ فانتزی بذارم. بعضی وقتا ِمش کنم. دلم میخواد انواع 

رژو امتحان کنم، دم ابروهامو کوتاه کنم و هزارتا کار دیگه که  

شاید از نظر خانوادم درست نیست. بعد من باید بخاطر اینکه اونا  

 رم بمیرم؟ خوششون نمیاد ب

 .نباید بری بمیری. باید باهم کنار بیاید-
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  .نمیشه. تو هم الکی خودتو اذیت نکن-

رها با غم نگاهش می کند. هر چند مطمئن است غم نگاهش در  

  .تاریکی اتاق قابل تشخیص نیست

ترنم با انگشت اشک گوشه ی چشمش را می گیرد و با فاصله  

 :گرفتن از بحث، می گوید

 .فحه از جزوه رو خوندم. خیلی سخته من پنج تا ص-

 داشتی با تلفن حرف می زدی؟ -

 :ترنم سرش را به تایید تکان می دهد

 .علیرضا بود-

 :پتو را بیشتر روی خودش می کشد و در خودش جمع می شود 

 .چقدر سرده-

 .رها بلند می شود و روی تخت می نشیند

 .تو بخواب. من میرم روی زمین-
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 :ترنم مخالفت می کند

 .نه همین جا بخواب-

رها از تخت پایین می آید و تشکی را که ترنم با خودش به  

 .خوابگاه آورده، از زیر تخت بیرون می کشد

 .اونطوری راحت ترم-

تشک را وسط اتاق پهن می کند و پتو و بالشت را از ساکشان  

 .بیرون می کشد

 .چقدر ترنم را دوست دارد و چقدر نگرانش است

 

 رها خانم -

دنبال صدا سر می چرخاند و با دیدن کیهان که آن طرف  به  

 .خیابان، کنار ماشینش ایستاده، در جایش میخکوب می شود

همانطور که نگاهش روی کیهان است، از ایستگاه اتوبوس  
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 .دانشکده ی فنی فاصله می گیرد و به سمت خیابان می آید

  .با تعجب و شاید کمی نگران، به اطرافش نگاه می کند

ان در ماشینش را می بندد و به این سمت او می آید. رها  کیه

  .هم خیلی زود به خودش می آید

دستانش را از جیب پالتویش بیرون می آورد و یک قدم به سمت  

 .کیهانی که حاال تقریبا به او رسیده است، برمی دارد

سالم می کند و جواب می شنود. کیهان لبه ی پالتوی مشکی  

را می گیرد و با لحن خاص خودش می  که روی کتش پوشیده  

 :گوید

 دیگه کالس نداری، میشه چند دقیقه باهم حرف بزنیم؟ -

رها گیج نگاهش می کند. نه بخاطر اینکه کیهان برنامه ی  

  !کالسی اش را می داند. نه

فقط به این دلیل که ظاهرا قرار است امروز مکالمه اش با کیهان  
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قا اینجاست که کیهان برای  بیش از چند کلمه باشد و تعجبش دقی 

 .این مکالمه پیش قدم شده است

در تمام مدت آشنایی اش با کیهان، برخوردهایش با او آنقدر  

 .محدود بوده که شاید بتواند با انگشتان یک دست هم بشمارد

اینکه حاال و این موقع از روز کیهان برای حرف زدن با او به  

 .دانشگاه آمده واقعا عجیب است

ت اما با فکر به اینکه قطعا حرف هایشان حول محور  عجیب اس

 .ترنم است، این تعجب کم رنگ می شود

 :کیهان سکوت رها را می بیند که دوباره می گوید

 .در اصلی خوابگاه پیادت می کنم. خیلی وقتتو نمی گیرم-

رها موافق سری تکان می دهد و کیهان با دست مسیر  

 .ماشینش را نشان می دهد
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الی دانشگاه که خارج می شوند، کیهان سرعت  از در شم

ماشینش را کمتر می کند و بخاری را بیشتر. می خواهد دیرتر به  

مقصد برسد تا حرف هایش را بزند و نمی خواهد که در این چند  

 .دقیقه ی همراهی، همراهش اذیت شود

میدان را رد می کند و وارد خیابان هزارجریب که می شود، یک  

فرمان می گذارد و دست دیگرش را روی دنده و    دستش را باالی

 :با نیم نگاهی به رها، می گوید

از چهارشنبه ی پیش که ترنم اومده خوابگاه هنوز خونه نیومده.  -

دو روز پیش که از مامان دلیلش رو پرسیدم گفت مونده خوابگاه  

که باهم درس بخونید اما امروز که دیدمش دلیل اصلی رو  

 .فهمیدم

سمت کیهان می چرخاند و پر سوال به نیم رخ جدی    رها سر به

 .او نگاه می کند
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یعنی کیهان ترنم را با آن چهره ی جدید و ابروهای رنگ شده  

دیده است؟ باهم برخوردی هم داشته اند؟ اصال نکند علیرضا را  

 .دیده باشد

کیهان یکی از هزاران سوال رها را از چشمانش می خواند و  

 :جواب می دهد

ر دیدمش. اما قیافه ی جدیدش از راه دورم گویای همه چیز  از دو -

 .بود

رها بی دلیل لب هایش را محکم روی هم می فشارد و به  

 :سادگی می گوید

 .من اصرار کردم که برگرده خونه، اما انگاری از شما می ترسه-

 .با کج شدن لب های کیهان، او لب می گزد

یشه بچه بوده است  از نظر خودش در مقابل نگاه کیهان رها هم 

و االن گمان می کند با این حرف بیش از پیش کوچک جلوه کرده  
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  .است

 .من دشمن ترنم نیستم-

 :کیهان با مکثی جمله اش را کامل می کند

من نه دشمنشم نه میخوام که محدودش کنم. آدم مقیدی هم  -

نیستم که بگم برداشتن ابرو و رنگ کردن مو برای دختر جرمه.  

  .ترنم اینکه حرف همو نمی فهمیممشکل من و  

رها بند کوله اش را به بازی می گیرد و به سکوتش ادامه می  

 :دهد تا کیهان حرف هایش را بزند 

 

 

من خواهر خودم رو خوب میشناسم. ترنم اگه کنترل نشه  -

  .میتونه فاجعه به بار بیاره

 :با پوزخندی عصبی، می گوید
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 .آورده. هم برای خودش و هم بقیههمینطور که تا االن به بار -

 :رها با جسارت می گوید

 .کنترل کردن جواب داده؟ ازتون فراری شده و پنهون کار-

 :موهایش را از کنار مقنعه داخل می فرستد 

ببخشید که اینو میگم اما از نظر ترنم شما بدترین و بداخالق  -

  .ترین و سنگدل ترین مرد روی زمینید

ین بیشتر می شود و دست کیهان  می فهمد که سرعت ماش 

 .روی فرمان مشت تر

می بیند که کیهان دنده را عوض می کند. حتی نزدیک شدن  

  .ابروهای پرپشت مردانه اش را هم متوجه می شود

چند دقیقه ای در سکوت طی می شود و نزدیک خوابگاه که می  

 :رسند کیهان دوباه سکوت را می شکند

به اندازه ی یه دختر بیست و یک  ترنم بیست و یک سالشه. اما  -
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ساله نمی فهمه و اونطور که باید عمل نمیکنه. تو خودت  

صمیمی ترین رفیقشی و خوب می دونی که اگه به ترنم باشه،  

 .درسو ول میکنه و همه ی وقتش صرف کارهای پوچ میشه

 .اون دوست داره جوونی کنه-

 :ی کندکیهان راهنما می زند و جلوتر از در خوابگاه پارک م

من با جوونی کردنش مشکلی ندارم. اتفاقا مشوقش هم  -

هستم. اما به راهش. این راهی که ترنم پیش گرفته به  

 .ترکستان میرسه 

 .رها هیچ حرفی برای گفتن ندارد

فکر می کند کیهان مصداق بارز آدم هاییست که دلشان می  

خواهد آنچه خودشان در زندگی نداشته اند را برای عزیزانشان  

  .جبران کنند

  .این را از نگرانی های برادرانه اش برای ترنم حدس می زند
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وقتی کیهانی که تا یک ساعت پیش از نظرش کوه غرور بود و  

آدم سکوت های طوالنی، سکوتش را شکسته و برای بهتر شدن  

 .زندگی خواهرش دست به کار شده یعنی که نگران است

 .اشتباه کند نگران است و دلش نمی خواهد که خواهرش

رها یقه ی پالتویش را روی شانه اش می کشد و رو به کیهان که  

  :حاال به سمت او چرخیده، می پرسد

 چه کاری از دست من برمیاد؟ -

 .بهش بگو برگرده خونه. قرار نیست اتفاقی بیفته-

کیهان با اطمینان حرفش را زده و در ادامه ی اطمینانش اضافه  

 :می کند

وز من چیزی بهش نگو اما خواهش می کنم  از حرف های امر-

 .راضیش کن بیاد خونه. مامان نگرانشه

کیهان هیچ وقت آدم بده ای نبوده که ترنم تعریف کرده است.  
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ترنم از او سیاه و تاریک و تلخ گفته است. کیهان نه سیاه است و  

نه تاریک و نه تلخ. یک جوان بیست هفت ساله است که از  

 .نه شده استخیلی سال پیش مرد خا

 :رها در را باز می کند

 .باهاش حرف میزنم-

 .ممنونم-

سری تکان می دهد از ماشین پیاده می شود. کوله اش را روی  

 .دوش می کشد و به سمت در خوابگاه می رود

 

علیرضا در اتاق را می بندد و با خستگی کتش را از تنش در می  

  .آورد و روی میز می اندازد

شت در جاگذاشته اما، سر و صداهایشان را  پدرش و عاطفه را پ

 .از پشت در بسته می شنود
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بدون اینکه بخواهد حواس خودش را از آن ها پرت کند، صندلی  

چرخان پشت میز را تا وسط اتاق می کشد و تقریبا خودش را  

  .روی آن پرت می کند

سرش را به پشتی صندلی تکیه می دهد و چشمانش را می  

 .بندد

 .ا واضح تر می شنودصدای عاطفه ر

بابا چرا دارید لج می کنید. علیرضا اومده که ببرتتون. پاشید  -

 .لباس بپوشید خب

صدای پدرش را میان خس خس سینه اش می شنود و با  

خودش فکر می کند سرماخوردگی پدرش هیچ رقمه خوب بشو  

 .نیست

عاطفه یواش تر بابا. نمیخوام علی بشنوه. این بچه خودش کار  -

داره. االن منو ببره دیالیز تا عصر معطل من میشه. بذار علی بره  
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 .ما آژانس می گیریم و خودمون میریم

علیرضا عصبی نچی می کند و با یک حرکت از روی صندلی بلند  

 .می شود

 .همیشه الویتش خانواده اش بوده اند

  .دری که این روزها کلیه اش بدجور اذیتش می کندعاطفه و پ

در اتاق را باز می کند و طوری که صدایش به گوش پدر و  

 خواهرش برسد، 

 :می گوید

  .بابا حاضر شید. من اومدم شما رو ببرم-

آنقدر محکم و مطمئن حرفش را می زند که دیگر جای حرفی  

 .نمی ماند

برمی گردد و به سمت کمد  بدون اینکه در را ببندد، به داخل اتاق  

 .دیواری گوشه ی اتاق می رود
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 .امروز باید امانتی ترنم را برای رها پست کند

این دفترچه را که به رها بدهد، دیگر از گذشته و ترنم هیچ چیز  

 .برایش باقی نمی ماند

هیچ چیز جز حلقه ای که پنج سال است روی انگشت دست  

  .چپش جا خوش کرده است

ز می کند و از میان خرت و پرت های قفسه ی آخر  در کمد را با 

  .دفترچه ی سیاه رنگی را بیرون می کشد

چیزی ته دلش جابه جا می شود و شقیقه هایش نبض می  

 .گیرند

  .این دفترچه تنها چیزیست که خاطراتش را برایش زنده می کند

نقش این دفترچه خیلی پررنگ تر ازحلقه ایست که تولد بیست و  

  .اش از ترنم هدیه گرفته بود سه سالگی

حلقه را می تواند نگه دارد. اصال می خواهد که نگه دارد. اما این  



Romanbook.ir 
 
 

166 
 

  .دفترچه را نه

پنج سال تمام آنقدر شعرهای این دفتر را خوانده که حاال چشم  

  .بسته هم می تواند تمامشان را بخواند

 .داو از گذشته چیز زیادی به یاد ندارد. نخواسته به یادش بمان

نمی خواهد برایش یادآوری شود که روزگاری دیوانه وار عاشق  

دختری بوده و یک روز وسط آفتاب نیم سوز اردیبهشت ماه  

 .معشوقشش رگ خودش و این عشق نافرجام را زده است

برعکس رها که هنوز هم در اسارت آن گذشته ی سیاه و مبهم  

  .است، علیرضا سال هاست از گذشته فاصله گرفته است

فاصله گرفته اما هر وقت که چشمش به جلد سیاه این دفترچه  

می افتد، دو چشم درشت و سیاه خیس مقابل نگاهش جان می 

گیرد. فاصله گرفته است. از تمام دو سال آشنایی اش با ترنم  

فاصله گرفته است. از همه چیز جز آن اردیبهشت لعنتی که  
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 .روزگارش را سیاه کرد و بس

 .شلوارش می گذارد و در کمد را می بندد دفترچه را توی جیب

چه ناخواسته و بی خبر افکارش را به خاطرات گذشته سوق  

 .داده است

  .کتش را از روی میز برمی دارد و از اتاق خارج می شود

هنوز هم بین فرستادن این دفترچه و نفرستادنش برای رها  

ز  مردد است و تردیدش زمانی بیشتر می شود که صدایی لرزان ا

 :بین خاطرات خاک خورده اش سرک می کشد و می گوید

این دست خودت باشه. هیچ وقت به کسی نشونش نده. حتی  -

 .رها

 

 .پشت پیشخوان اداره پست می ایستد

آدرسی که رها فرستاده را روی بسته ی پستی می نویسد و  
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شماره ی رها را از بین مخاطبینش پیدا می کند و پایین آدرس،  

 .می نویسد

  .ال که قول این دفترچه را به رها داده، زیرش نمی زندحا

  .حتی اگر به قیمت بدقولی اش پیش ترنم باشد

به ترنم قول داده بود این دفترچه را به کسی نشان ندهد و حاال  

  .می خواهد دو دستی تقدیم رها کند

 .کسی که ترنم روی اسمش تاکید کرده بود

خاطره ی دور مثل  نفسش وسط سینه حبس می شود و یک 

 .فیلم برایش اکران می شود

ترنم خودش را به علیرضا می چسباند و انگشت کوچک   .....

دستش را جلو می آورد. علیرضا با گنگی به او نگاه می کند و  

 :ترنم با صدایی خیس، می گوید 

 قول بده علیرضا -
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 چه قولی؟ -

گین  ترنم بزاقش را قورت می دهد. بزاقش را همراه با بغضی سن 

 :قورت می دهد

قول بده این دفترچه رو به کسی نشون ندی. حتی اگه یه روزی  -

 .نخواستیش آتیشش بزن. اما به کسی نشون نده

علیرضا با تعجب دفترچه را باال می آورد و جلوی ترنم ورق می  

 :زند

 .مگه چی تو اینه دختر خوب؟ چهارتا بیت شعر نوشتی-

طنتی که فقط برای  خنده ی بی معنی ای می کند و با شی 

 :تلطیف فضاست می گوید

یه چنتام حروف انگلیسی اون تهش نوشتی که گمون نکنم  -

 .هیچکس چیزی ازشون بفهمه

ترنم تلخندی می زند. چشمانش به آنی پر می شوند و علیرضا  
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 بدون اینکه خیسی نگاه او را دیده باشد یا اینکه بتواند معنی کند،  

 :می پرسد 

 می کردی؟  امالی حروف تمرین-

 .با شکار نگاه خیس ترنم، مات می ماند

دفترچه را روی نیمکت می گذارد و هر دو دست ترنم را می  

گیرد. دستان ترنم در اولین روزهای اردیبهشت ماه سرد سرد  

  .است

 .مثل سردی یک روز یخبندان

لرزی که به تن ترنم می افتد برایش عجیب است. و البته قطره  

 .اش می دوداشکی که روی گونه 

 .این دختر عوض شده است. یک ماه است که عوض شده است

 چی شده ترنم؟ من چیزی گفتم؟ -

 .ترنم با بغض سرش را به نشانه ی منفی تکان می دهد
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 :علیرضا باز می پرسد

پس چی؟ چی شده ترنم؟ تو چند وقته ترنم سابق نیستی.  -

 .عوض شدی

پشت دستش   ترنم دستش را از دست علیرضا بیرون می کشد و 

 .را روی گونه ی خیسش می کشد

 .خوبم. چیزیم نیست-

 .علیرضا می خواهد چیزی بگوید که ترنم بلند می شود

 .پاشو اتوبوس اومد. بریم که به کالست برسی-

 تمومه؟ -

  .با صدای کارمند اداره پست به خودش می آید

 بله؟ -

 :مرد به بسته ی جلوی علیرضا اشاره می کند

 مومه؟ میگم کارتون ت-
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 :بسته را به سمت می گیرد 

 .آهان بله-

 !کاش اینجا پایان ماجرا باشد. کاش همه چیز تمام شود

 

به ظاهر حروف انگلیسی ست که درهم نوشته شده اما فقط او  

می داند پشت این حروفی که باالی بعضی یشان ستاره زده  

 .شده دنیا دنیا مفهوم خوابیده است

 .رمزشان بودروزی همین حروف، حرف  

حرف رمزی که ماندگاریشان کوتاه بود و یک ساعت بعد خودشان  

 .هم یادشان می رفت چه نوشته اند. چه برسد به دیگران

با صدای در نگاهش را از روی نوشته ها باال می کشد. بدون  

  .اینکه او اجازه ای صادر کند، در باز می شود

رودش بدون هیچ  فرزان با عجله وارد اتاق می شود و در بدو و
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 :سالمی می پرسد

 تمومه؟ -

صورت خیس رها و دفترچه ی مقابلش جواب سوال فرزان می  

 .شود. در را می بندد اما همان جا پشت در می ایستد

نگاهی به میز نقشه ها و نگاهی به رها می اندازد و بعد با  

 :تعجب می پرسد 

 رها؟ داری چیکار میکنی؟ -

می کشد و با عقب زدن  رها پشت دستش را روی گونه اش 

 :موهایش می گوید

 .هیچی. سالم-

فرزان کیف و کتش را روی صندلی می گذارد و خودش پشت  

 .صندلی می ایستد

 سالم. محاسبات رو چک کردی؟ -
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 :رها لبخند بی معنی می زند

 .یکم ذهنم درگیر بود. گذاشتم واسه بعد-

  شاید هر موقع دیگری بود از طرف فرزان سرزنش می شد اما

 :حاال، فرزان با نگرانی می پرسد

 چیزی شده؟ -

  .رها دفترچه را می بندد و بلند می شود

 .نه-

فرزان مشکوک نگاهش می کند و بعد از کمی با سر تکان دادن  

کوتاهی، به سمت میز مدیریت می رود. مشغول جمع کردن  

 :کاغذهای روی میز می شود

 .وب نیستنمیخواد. میدم بچه ها یه چک بکنن. تو حالت خ -

 :پشت سر فرزان می ایستد و کوتاه مخالفت می کند

 .خوبم فرزان-
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فرزان چیزی نمی گوید و رها بدون هیچ مخالفت بیشتری، در  

سکوت به سمت کیفش می رود. کیفش را برمی دارد که فرزان  

 :می پرسد 

 میری؟ -

شالش را جلوتر می کشد. باید برود و ساعت ها با خودش و این  

 .خلوت کنددفترچه 

آره. امروز عصر بابا برمی گرده. یکم زودتر میرم خونه تا به  -

 .کارهام برسم

فرزان کاغذها های جمع شده را توی کاوری می گذارد و با  

 :رضایت می گوید

 .عه راست می گیا. حواسم نبود شب دعوتیم خونتون-

 من یادم نمیاد دعوتت کرده باشما؟ -

 :وسعت می دهدچشمک ریز فرزان خنده ی رها را 
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 .تو ذهنت درگیره یادت رفته. من یادمه-

 .به بازوی فرزان می زند و دفترچه را توی کیفش می گذارد

 فرصت طلب. کاری نداری؟ -

 .مواظب خودت باش-

 .پلکی می زند و با خداحافظی آرامی از اتاق خارج می شود

 

 .پنجره ی اتاق را می بندد تا سر و صداهای حیاط اذیتش نکند

قبل از کشیدن پرده، نگاه طوالنی تری به فرزان که مشغول  

چرخاندن آتشدان قلیان است، می اندازد و بعد محکم پرده را  

 .می کشد

عصر پدرش از سفر آمده و حاال عموهایش و خانواده هایشان  

مهمانشان هستند. مهمانی امشب را به نوعی فرزان تدارک  

  .است دیده و به قول خودش یک تیر و چند نشان
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هم بزم آخر هفته ی مردها جور است و هم بازار غیبت زن ها.  

هرچند در این مهمانی ها همیشه جای خالی زهره توی ذوق  

  .می زند

روی تخت می نشیند و دفترچه ی ترنم را از کشوی کنار تخت در  

می آورد. به بهانه ی سر درد جمع را ترک کرده و به اتاقش آمده.  

د خواندن دوباره ی دفترچه نتیجه ای داشته  به این امید که شای

 .باشد

حاال که برای چندمین بار در روز این دفترچه را به دست می گیرد  

 .نه بغض دارد، نه دلتنگ است و نه حتی غمگین

 .حاال سراسر سوال است و ابهام

ابهام از چرایی و چگونگی خیلی چیزها که برایش گنگ بوده و با  

  .ر شده استدیدن این دفترچه گنگ ت

صبح که با علیرضا حرف زده بود، در صدای علیرضا خوشحالی  
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 ...رهایی از گذشته را حس کرده بود و حاال خودش،

خودش را روی تخت باالتر می کشد و به دیوار پشت سرش تکیه  

  .می زند

 .دفترچه را باز می کند و دوباره از اول شروع به خواندن می کند

شته است کار راحتی نیست.  تشخیص اینکه ترنم چه نو 

 .مخصوصا که این حروف مقطعی بودند و زود گذر

اصوال ترنم وقتی می خواست چیزی را بنویسد که کسی متوجه  

نشود، در یک جمله حرف اول کلمات آن جمله را با حروف  

انگلیسی می نوشت و بعضی جمله ها که برایش مهم بود،  

حت به یاد بیاورد  بعضی کلماتش را کامل می نوشت تا بعدا را

 .موضوع نوشته هایش چه بوده

اما حاال، بعد از گذشت پنج سال جمله ساختن از روی چند حرف  

اصال کار راحتی نیست. آن هم برای رها که اصال نمی داند  
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 .موضوع نوشته ها چه بوده

خودکار قرمز و کاغذ باطله ای از روی میز برمی دارد تا چند  

 .ا روی کاغذ باطله بنویسدحرفی که کامل نوشته شده ر

 :ترنم ابتدای یک صفحه، نوشته است

 

 

 

 دردم از یار است و درمان نیز هم "

  "دل فدای او شد و جان نیز هم

  .و بعد از این بیت، پشت هم و منظم حروف را ردیف کرده است

فقط سه کلمه در این متن کامل نوشته شده است. " کامران،  

 .اول زندگی ترنمآریا، کیهان" سه مرد 

رها عصبی دفترچه را روی تخت می اندازد و بی هدف از روی  
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 .تخت بلند می شود

چرا نمی فهمد؟ چرا معجزه نمی شود؟ اصال چرا از این برزخ  

 خالص نمی شود؟ 

 .صدای زنگ موبایلش افکارش را خط خطی می کند

نمی خواهد جواب بدهد اما با دیدن اسم و عکس زهره منصرف  

 .می شود

همیشه حرف زدن با مادرش حالش را بهتر می کند و می داند 

  .که زهره هم در صدد این بهبودی ست

چراکه عصر از دفترچه برای زهره حرف زده بود و این دومین  

 .تماس زهره بعد از فهمیدن ماجراست

 .تماس را وصل می کند و تا کنار پنجره می رود

 .سالم مامان-

 سالم عزیزم. خوبی؟ -
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 .ا کنار می زندپرده ر

 .قلیان پسرها چاق شده است

 :با تاخیر جواب می دهد

 .خوبم-

 :زهره باور نمی کند، که می پرسد 

 رها؟ صدات چرا گرفته؟ -

نگاهش روی تک تک آدم های حیاط می چرخد و ذهنش پیش آن  

 .دفترچه جا مانده است

 :سوال زهره را بی جواب می گذارد و بی حواس، می گوید

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 :لبه ی پنجره می نشیند و با صدایی گرفته می گوید

 .شاید مجبور بشم دوباره برم اصفهان-
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خودش هم به حرفش اطمینان ندارد. صدای زهره با تاخیر به  

 :گوشش می رسد

 چرا؟ -

 .سرش را از پشت به شیشه می چسباند

درماندگی واضح ترین حسی ست که در این لحظه در خودش  

 .دمی بین 

یه چیزی این وسط درست نیست مامان. یه چیزی که آرامشم  -

 .رو گرفته

 :زهره بعد از سکوتی طوالنی می پرسد

 به نظرت بری اصفهان به اون آرامش می رسی؟ -

 .چشم می بندد و نفسش را توی گوشی فوت می کند

من وقتی به آرامش می رسم که معمای خودکشی ترنم برام  -

 .حل بشه
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در آپارتمان فرناز زمین می گذارد و زنگ را می   چمدانش را پشت

زند. حاال که اینجا ایستاده است، یک هفته از کلنجار رفتن با  

خودش می گذرد. یک هفته ای که آنقدر بد گذشته که به او ثابت  

شده روزها هم می توانند سیاه شوند و ثانیه ها هم وزن می  

 .گیرند

آمدن مطمئنش کرده  وسط تمام درگیری هایش یک معجزه برای 

 :بود تا دیگر با تردید به زهره نگوید 

 .شاید مجبور بشم دوباره برم اصفهان -

یک یادآوری یکباره و به موقع که طناب نجاتش شده بود و از برزخ 

بیرونش کشیده بود. ماهیت کلماتش را تغییر داده و اینبار  

 :مطمئن به زهره گفته بود 

  .باید برم اصفهان -
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به نوشتن اتفاقات پررنگ زندگی اش داشت و رها  ترنم عادت 

این موضوع را کامال فراموش کرده بود. پنج سال پیش عالوه بر  

دفترچه ای که حاال توی زیپ داخلی کیف رها جا خوش کرده،  

یک دفترچه ی دیگر هم بود. یک دفترچه ی بزرگ تر که ترنم نه  

آن می  روزمرگی هایش را، بلکه حوادث مهم زندگی اش را در 

نوشت. دو روز پیش وقتیکه این موضوع در سرش جرقه زده بود  

که شاید آن دفترچه کلید حل معماهای ذهنش باشد، همان  

موقع بلیطش را برای امدن به اصفهان اوکی کرده بود. و حاال  

اینجا، پشت در خانه ی رفیقی ست که او هم بویی از گذشته  

 .می دهد

دی که بویی از دلتنگی و نگرانی  در باز می شود و فرناز با لبخن 

می دهد، در چهارچوب در می ایستد. نگاهش را از چمدان رها،  

 .تا چشمانش می کشاند و با تاخیر سالم می کند
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رها کیفش را در دستش جابه جا می کند و با لبخندی که برای  

 :به ثمر نشاندنش به لب هایش التماس می کند، می گوید

 .و می کشونه سمت خودشاین شهر جاذبه داره. من-

فرناز خم می شود و دسته ی چمدان رها را می گیرد و به داخل  

 :می کشد در را بازتر و رها را به داخل دعوت می کند

 .اصفهان جاذبه نداره. گذشته ست که ولت نمی کنه-

 

* * * 

 

 

علیرضا چانه اش را روی انگشتان قالب شده اش می گذارد و در  

لومی خیره می شود. سکوتش بخاطر  سکوت به نقطه ی نامع

  .سنگینی حرف هاییست که شنیده است



Romanbook.ir 
 
 

186 
 

وقتی رها زنگ زده و از سفر دوباره اش به اصفهان گفته بود،  

تعجب اولین حسی بود که به سراغش آمده بود. اما حاال شوک،  

 .تعجب، ترس و ناباوری یکجا به وجودش سر ریز شده است

از می کند و با باال دادن شانه  زمان می برد تا دستانش را از هم ب

 :اش به نشانه ی ندانستن، می گوید

هیچ وقت فکر نمی کردم اون حروف معنی خاصی داشته  -

 .باشه

از پشت میز بلند می شود و میز را دور می زند. رها پا روی پا  

می گرداند و تمام وزنش را روی یکی از دسته های صندلی می  

ر مانتوی جلو بازش پوشیده را اندازد. دامن لباس بلندی که زی

روی پاهایش مرتب می کند و چشمانش روی قدم های آرام  

  .علیرضا جا می ماند

دروغ نگم اون حروف درهم خیلی برام عجیب بودن اما هیچ  -
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 وقت بهشون دقت نکرده بودم. االن که تو اینطوری میگی،  

مکثی کرده و با نشستن روی صندلی مقابل رها، حرفش را تمام  

 :می کند

 .نمی دونم واقعا. گیجم-

رها فنجان قهوه اش را روی زانویش نگه می دارد. لبخندش تلخ  

 :است وقتیکه می گوید

 .تازه شدی مثل من-

علیرضا کالفه کف دستانش را به هم می سابد. خم می شود و  

 .آرنج هایش را روی زانو می زند

 تو فکر می کنی ترنم چیزی رو میخواسته بگه؟ -

فنجانش را روی میز می گذارد و خودش لبه ی صندلی می  رها 

نشیند. با تک سرفه ای گلویش را صاف می کند. مطمئن می  

 :گوید
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نه. ترنم نمیخواسته بگه. اگه می خواست بگه واضح می گفت.  -

وقتی اینطوری نوشته یعنی فقط می خواسته خودشو خالی  

امیدوارم  کنه و براش مهم بوده که کسی چیزی نفهمه. اما من 

 .تو اون یکی دفترچه چیزی پیدا کنم

علیرضا در سکوت گوش می شود و رها تمام حدسیات و  

 احتماالتش را به زبان می آورد 

علیرضا باور کن پشت این گذشته ی لعنتی، پشت اون اتفاق  -

 .تلخ یه رازی هست

 :علیرضا عصبی دستش را در هوا تکان می دهد 

ی ترنم جور دیگه ای بود  چی میگی رها؟ اگه شرایط خودکش-

شاید حتی خود من میگفتم عجیبه. شاید اصال میگفتم یکی اونو  

کشته. چون ترنم آدم خودکشی نبود. اما وقتی خودت جسد  

خونیش رو تو حموم خوابگاه پیدا کردی، وقتی گزارش پزشک  
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 قانونی خودکشیش رو تایید کرده دیگه چی این وسط مبهمه؟ 

 .دلیل خودکشیش-

رها، باز علیرضا را ساکت می کند و رها برای مجاب    لحن صدای

 :کردن او می پرسد

 چرا اینکارو کرد؟ -

 :علیرضا کالفه زمزمه می کند

 .من چه می دونم-

رها پاهایش را کنار هم جفت می کند. دستانش را به هم می  

زند و خم می شود و دستانش را جلوی لب هایش می گیرد. 

می دهد و آرام اما مطمئن می  نگاهش را به کفش های علیرضا  

 :گوید

 .ولی من اینو می فهمم. شک نکن-

علیرضا عصبی از فضای مبهم دورش، خودش را جلو می کشد.  
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یک پایش را زیر صندلی خم می کند و پای دیگرش را ستون. نگاه  

 :رها به او نیست اما او مستقیم خیره ی رهاست

 

 

ر راحتی نیست.  رها کنکاش گذشته، اونم بعد از پنج سال کا-

اصال از کجا معلوم به غیر از این دفترچه ایه که دست توِ چیز  

دیگه ای از ترنم باقی مونده باشه. پنج سال گذشته. چرا می  

 .خوای خاکستر آتیشی که خاموش شده رو زیر و رو کنی

  .رها نگاهش را باال می کشد. نگاهش رنگی از سرزنش دارد

 .الاقل برای من  این آتیش خاموش نشده علیرضا.-

علیرضا بازدمش را محکم رها می کند و از پشت خودش را روی  

صندلی پرت می کند. دستش را چند بار پشت گردنش می کشد 

و بعد رو به دختری که انگار زیادی روی خواسته اش مصمم  
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 :است، می پرسد 

 از کجا می خوای شروع کنی؟ -

رها می    سوال علیرضا، لبخند را مهمان لب های خوش حالت

کند. صاف می نشیند و بارضایت از مسیری که حرف هایشان  

 :پیش گرفته، می گوید

  .از کد هایی که خود ترنم داده. آریا. کامران. کیهان-

 :علیرضا اخم ریزی می کند. رها تند و مضطرب می پرسد

 یادته؟ -

 :علیرضا سر تکان می دهد

 .آره. برادراش و پسر داییش-

 ازشون خبری داری؟  -

و چقدر پشت این سوال اضطراب خوابیده است. اضطرابی که  

یک هفته است همان چند ساعت خواب شبانه را هم حرامش  



Romanbook.ir 
 
 

192 
 

 .کرده است

 :علیرضا ابرویی باال می زند و با لحن خاصی می گوید

خبر گرفتن ازشون خیلی سخت نیست. کافیه یه سرچ بزنی تو  -

 .اینترنت

صدد رفع سوال های   رها گیج سر تکان می دهد و علیرضا در

 :ایجاد شده برای رها، می گوید

البته فقط کیهان رو. یکی از بزرگ ترین برج سازهای کشور و  -

یکی از موفق ترین ها تو زمینه ی خودش. این روزها کمتر کسیه  

 .کیهان شاهد رو نشناسه

چیزی ته دل رها تکان می خورد. حسی شبیه به دلتنگی میان  

سرک می کشد. کیهان همیشه  احساسات خاک خورده اش 

برایش آدم بزرگی بوده و شاید این حس نه که دلتنگی،  

خوشحالیست برای پسری که از همان جوانی مرد بودن را  
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 .تمرین کرده بود

 آریا و کامران چی؟ -

 :این را رها می پرسد و علیرضا با تاخیر، جواب می دهد

مشاور کیهانه و دست آریا کنار کیهان کار می کنه. یه جورهایی  -

راستش. من چند باری با شرکتشون کار کردم. بخاطر همینه که  

 ..می شناسمشون. اما کامران،

رها مضطرب دستش را به دسته ی صندلی می گیرد و لب  

 :هایش را روی هم می فشارد. علیرضا با تردید می گوید

 .کامران از ایران رفته. دو ماه بعد از خودکشی ترنم رفته-

 .ب رها در تن صدایش خودنمایی می کندتعج

 کجا؟ -

نمی دونم کجا اما انگار خودکشی ترنم بعد از مادرش، کامرانو  -

 .بیشتر از همه اذیت کرده
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شاید نیاز باشد کمی بیشتر گذشته را مرور کند. آنقدری که  

میزان صمیمیت کامران و ترنم را یادش بیاد که حاال باور حرف  

 .دعلیرضا اینقدر سخت نباش

بی حواس با یک پایش روی زمین ریتم می گیرد و واگویه وار با  

 :خودش می گوید

  .کامران که نیست، کیهانم که نه، باید از آریا شروع کنم-

 :سرش را بلند می کند و مطمئن تر می گوید

آره آره. رابطه ی ترنم و آریا خوب بود. شک ندارم آریا می تونه  -

 .کمکم کنه

 .دد است. مردد و البته ناامیدعلیرضا هنوز هم مر

  .البته اگه از گذشته چیزی یادش مونده باشه-

 .قطعا یادشه-
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 .فوری حرفش را اصالح می کند

 .باید یادش باشه-

انگشتان یخ زده اش روی کیبورد می لغزد و خیلی زود اسم   

"کیهان شاهد" در جست و جو گر گوگل نوشته می شود. سرچ 

 آمدن صفحه، نگاه مشتاقش را روی  می زند و کمی بعد با باال

تصاویر می کشاند. یکی از بهترین عکس ها را باز می کند و  

بدون اینکه بداند، با واضح شدن تصویر کیهان، لبخندی گوشه ی  

  .لبش می نشیند

کیهان برایش یک آشنای قدیمی ست با اخمی آشنا و نگاهی  

اش می   همیشه مبهم. هنوز هم نشانه های آشنایی را در چهره

بیند. همان ابروهای سیاه و پرپشت، همان موهای لخت همیشه  

  .به باال هدایت شده و همان ته ریش کم رنگ همیشگی را

تاریخ عکس برای سال گذشته است و این یعنی شاید قیافه ی  



Romanbook.ir 
 
 

196 
 

جدید کیهان االن متفاوت از سال پیش باشد. هرچند کیهان هیچ  

 .وقت آدم تفاوت ها نبوده است

ک شدن فرناز، رها بدون اینکه از صفحه خارج شود، لپ  با نزدی 

تاپ را می بندد و کنار خودش روی کاناپه می گذارد. فرناز رو به  

روی رها می نشیند و سینی شربت را روی میز می گذارد و  

 .بشقاب کیک شکالتی که پخته را به سمت رها هل می دهد

 .ظاهرش که خیلی خوبه. امیدوارم مزش هم خوب باشه-

 .رها خم می شود و چاقو را برای برش کیک برمی دارد

مهم ظاهرشه. همینکه شده ازش استوری بذاری کفایت  -

 .میکنه. مزش مهم نیست دیگه

فرناز بلند می خندد و رها تکه کیکی توی دهانش می گذارد. در  

 :حال جوییدن کیک، سری تکان می دهد

 .بدک نیست. از تو بیشتر از این انتظار نمیره-
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 :فرناز ضربه ای به بازوی رها می زند

 .گم شو-

رها می خندد و اینبار قلپی از شربتش را می نوشد. لیوانش را  

که لبه ی میز می گذارد، فرناز دستانش را روی زانویش می  

 :گذارد و مردد برای حرف زدن، می گوید

 رها -

 :رها سر بلند می کند و فرناز دوباره می گوید 

 میخوای چیکار کنی؟ االن دقیقا  -

رها چنگال را توی بشقاب می گذارد و صاف می نشیند. انگشت 

اشاره اش را برای پاک کردن شکالت کیک گوشه ی لبش می  

 .کشد و محتویات دهانش را فرو می دهد

قرار شد علیرضا شماره ی آریا رو برام پیدا کنه. باید با اون حرف  -

 .بزنم
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می دونه؟ اگه می دونسته   فکر می کنی آریا چیزی از گذشته-

 .چرا تو این سال ها حرفی نزده

رها موهایش را که از اسارت کش مو آزاد شده، پشت گوش می 

 :زند و کف دستش را مقابل فرناز تکان می دهد

نه نه. اشتباه متوجه شدی فرناز. من نمیگم که کسی چیزی از  -

  گذشته میدونه. یعنی همه چیزی رو می دونن که معلومه. من

دنبال دونسته های آدم ها نیستم. دنبال اون دفترچه ی دومم.  

 .شاید بتونم بین وسایل ترنم پیداش کنم

 .فرناز چشم درشت می کند

بعد از پنج سال؟ رها مطمئن باش االن همه ی وسایل ترنم رو  -

 ریختن دور. چرا باید نگه داشته باشن؟ 

خوردن از   با حرف فرناز یکهو ته دل رهاخالی می شود. مثل ُسر

 .باالی سرسره ای با شیب تند
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 !فرناز-

فرناز بی توجه به هشدار و سرزنش صدای رها، دوباره می  

 :گوید

بعدم اصال گیریم و نگه داشتن، تو میخوای بری بگی چی؟ بگی  -

آقا خودکشی دخترتون مشکوکه من میخوام دلیلشو بفهمم؟  

 خب داداشش میگه به تو چه؟ 

  .حقیقت را خیلی تلخ می گوید فرناز حقیقت را می گوید.

رها سعی می کند خود را بی تفاوت نشان دهد و با همان بی  

  .تفاوتی ظاهری بشقاب کیک را بر می دارد

 .من سراغ کیهان نمیرم-

نیم نگاهی به فرناز می اندازد و کوتاه یکی از شانه هایش را باال  

 :می زند

 .من از طریق آریا به اون دفترچه می رسم-
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  .ز ابروهای تتو شده اش را باال می زندفرنا 

 دیوونه ای رها؟ -

رها با گذاشتن تکه کیکی در دهان، چشمانش را سوالی در  

 :کاسه می چرخاند

 رها تو می خوای بدون اطالع کیهان گذشته رو نبش قبر کنی؟ -

َدم سرد فرناز، عصبی اش می کند. اینبار محکم موهایش را از  

 :اط می گویدصورت پس می زند و بی احتی

 تو میگی چیکار کنم؟ -

فرناز بلند می شود و مبل کنار دست رها را برای نشستن  

انتخاب می کند. امیدوار است این نزدیکی و آرامشی که به  

 .صدایش تزریق می کند، کمی عصبانیت رها را فروکش کند

کیهان شاهد االن و تو این موقعیتش میتونه یه اصفهان رو بخره  -

ون وقت تو میخوای گاگول فرضش کنی و بدون  و بفروشه. ا
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اینکه بهش بگی، گذشته ی خانوادش رو مرور کنی؟ به نظرت  

 این کار درسته؟ 

 :رها بشقاب کیک را روی میز برمی گرداند. با غم لب می زند

 .نمی تونم االن بهش بگم-

 چرا؟ -

 

 

 

چرا؟ خودش هم نمی داند داللیش کافی ست یا نه، اما مطمئن  

که نمی تواند مستقیم به سراغ کیهان برود. موقعیتش از  است 

آن دست موقعیت هاییست که روی انجام ندادن کاری مصمم  

 .است اما برای قانع کردن خودش و دیگران دالیل کافی ندارد

فرناز کیهان آدمی نیست که بخواد منو جدی بگیره. پنج سال  -
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بودم.  پیش من در نظرش یه دختر بچه ی درس خون و منظبت 

اون توی بیست و دو سالگی به من به چشم یه دختر بچه نگاه  

 می کرد. فکر می کنی االن حرفامو باور میکنه؟ 

 :منتظر جواب فرناز نیست و خودش جواب خودش را می دهد

قطعا نه. االن با خودش فکر میکنه بعد پنج سال که حالم بهتر  -

  .شده اومدم یه خودی نشون بدم و برم

طرفین تکان می دهد. درد از شقیقه هایش شروع  سرش را به 

  .شده و شاید تا چند دقیقه ی دیگر به چشمانش برسد

فرناز من برای حرف زدن با کیهان باید دستم پر باشه. نه یه  -

دفترچه که به قول علیرضا هرکی ببینه فکر میکنه ترنم حروف  

 .تمرین می کرده

 :گوید فرناز با سکوتی نسبتا طوالنی، آرام تر می

 .به نظر من کارت اشتباهه-
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رها از جایش بلند می شود و همانطور که به سمت پنجره می  

 .رود، با دست شقیقه هایش را فشار می دهد

 .من کیهانو می شناسم-

 .فرناز هم بلند می شود و پشت رها می ایستد

پنج سال از اون شناخت ابتدایی تو که نصفش تحت تاثیر حرف  -

 ی گذره. خود تو آدم پنج سال پیشی؟ های ترنم بوده م 

 رها نچی می کند. چرا فرناز سعی دارد نظرش را عوض کند؟ 

به نظر من باید با خودش حرف بزنی. بعد از رفتن کامران و  -

مریضی مادرشون، االن کیهان حرف اولو میزنه. آریا چیکارس  

 .آخه

حرف های فرناز را در کنار وسوسه ی دیدن دوباره ی کیهان که  

 :ی گذارد، پایش شل می شود اما با این حال، لب می زندم

 .نمی تونم-
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فرناز متاسف سر تکان می دهد. حکایت رها، حکایت نرود میخ  

 .آهنین در سنگ است. رها تصمیمش را گرفته است

 .میرم آب برنجو بذارم-

فرناز این را می گوید. به سمت آشپزخانه می چرخد و رها خوب  

 .خودش رنجانده است می داند فرناز را از

 

صندلی چرخانش را کمی به سمتی که آریا ایستاده چرخانده، 

آریا ما بین میز و صندلی او ایستاده است. کیهان ساعد دست  

راستش را لبه ی میز گذاشته، پای راستش را روی پایه ی  

صندلی و پای دیگرش را از نوک کفش، روی زمین ستون کرده  

  .است

آریا تند تند توضیحاتی می دهد و کیهان بعد از یک نگاه کوتاه اما  

دقیق، پای برگه را امضا می زند. سال هاست در شرکتش بعد 
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از خودش، آریا حرف اول را می زند. درست از بعد آن شهریور  

 .سرد و سیاه و از وقتیکه آریا توانست خودش را ثابت کند

هان برای سر پا ماندنش  خودکشی ترنم برای خانواده ای که کی 

جوانی اش را گذاشته بود، حکم یک زلزله ی هشت ریشتری را  

داشت. زندگیشان روی گسل نحس آن اتفاق آوار شده و زمان  

برده بود تا از خرابه های آن زندگی چیزی شبیه به زندگی را 

 .ساخت

آثار زلزله ای که ترنم با دستان خودش به وجود آورده بود، هنوز  

از گذشت پنج سال مشخص است. هنوز هم کیهان با  هم بعد 

وجود شرایط مادرش و دیدن جای خالی کامران، اخم می کند.  

هنوز هم با آمدن اسم ترنم، صدای آریا می لرزد و دستان کیهان  

مشت می شود. هنوز هم گاهی دلش می خواهد با ترنم کل  

کل کند و بخاطر کارهایش حرص بخورد. اما یاد گرفته است  
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واسته های ریز و درشتش را پشت جدیت همیشگی و اخمش  خ

 .پنهان کند

پسری که حاال پشت میز ریاستش نشسته و پای برگه ی  

معامالت شرکتش را امضا می کند، برای اینجا نشستنش بهای  

سنگینی داده است. کیهان برای اینجا بودن تمام جوانی اش را  

 .گذاشته و دیگر قرار نیست به هیچ بادی بلرزد

آریا آخرین برگه را از بین پوشه ی در دستش بیرون می کشد و  

مقابل کیهان می گذارد. کیهان مشغول خواندن می شود و آریا  

 :اضافه می کند

ساعت یازده با مهندس نیران قرار داری. اگه بتونی برای  -

شراکت متقاعدش کنی من می تونم سر قرار داد با مشاور  

ین وسط خودشه که داره  شرکتش به توافق برسم. فقط ا 

 .بدقلقی می کنه 
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کیهان آخرین برگه را هم امضا می زند. صندلی را کمی عقب  

داده و با انداختن خودکار روی میز، به پشتی صندلی تکیه می  

دهد. دستش را لبه ی میز می گیرد و به چشمان روشن آریا  

 :خیره می شود 

به حرف   نیران همیشه اولش یکم سفته. تو نگران اون نباش.-

 .هایی که میخوای به مشاور شرکتش بزنی فکر کن

 :آریا با رضایت لبخند می زند

 .به خدا که تو خدایی کیهان-

کیهان بدون هیچ واکنش خاصی، دکمه ی پاور لپ تاپ را می  

 .زند

  .امروز بیست و هفتمه. حواست به بچه های حسابداری باشه-

 :مئن می گویدآریا کاغذهای روی میز را جمع می کند و مط

 .اوکی. نگران نباش-
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آریا به سمت در می چرخد و با لرزشی که در جیبش حس می  

 .کند، گوشی را از جیب شلوارش بیرون می کشد

کیهان از باالی لپ تاپ نگاهش می کند و قبل از اینکه آریا در  

 .اتاق را باز کند، صدایش می زند

 آریا -

وصل تماس جلو    به پشت می چرخد و با انگشتی را که برای

  .برده، تماس را رد می دهد

 جان؟ -

 :کیهان کمی صفحه ی لپ تاپ را می خواباند تا بهتر آریا را ببیند

جلسه ی من با نیران طول می کشه. ساعت دوازده یه سر برو  -

خونه. فیزیوتراپ مامان ساعت دوازده میاد. هنوز خیلی روی  

ست به کارها  پرستار جدیده حساب باز نکردم. خودت برو حوا

 .باشه



Romanbook.ir 
 
 

209 
 

آریا با نارضایتی چهره درهم می کشد و با نگاهی به ساعتش،  

 :می گوید

  .من که امروز نمی تونم. زنگ می زنم خانم شمسی بره-

  .آریا-

 

 .لحن محکم کیهان تاثیری روی آریا ندارد

کیهان من اینجا کلی کار سرم ریخته. در حالت عادی امروز کم  -

 .کم تا سه من شرکتم

یهان بی تفاوت به او، توی لپ تاپ چیزی تایپ می کند و با  ک

 :همان لحن می گوید

وقتی بهت میگم برو خونه یعنی مهم ترین کار تو فعال اینه. اگه  -

می خواستم خانم شمسی بره خودمم می تونستم بهش زنگ  

 .بزنم
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 .آریا کالفه یک طرف موهایش را در دست می گیرد و می کشد

 .میشهباشه. ببینم چی -

کیهان تیز نگاهش می کند. آریا همیشه از انجام کارهای سخت  

 .فراریست

دلم نمیخواد ساعت دوازده شرکت باشی. دلمم نمیخواد از زیر  -

 .کاری که بهت سپردم شونه خالی کنی

آریا از سر اجبار سری تکان می دهد و بدون اینکه بخواهد به  

ی را توی  تماس دوم شماره ی ناشناس توجه ای بکند، گوش

 .جیبش برمی گرداند

 .حله. میرم-

 .کیهان سری تکان می دهد و آریا عصبی از اتاق بیرون می رود

 

آریا همانطور که لَش روی مبل نشسته و با گوشی اش بازی  
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می کند، به شوخی های فردوسی پور با مهمان برنامه اش هم 

می خندد و گه گاهی که بخاطر پرت شدن حواسش به  

  .متیاز بازی اش کم می شود، نچی می کندتلویزیون، ا

کامران بشقاب پر شده ی پوست تخمه را کنار سینی چای های  

سرد شده ی روی میز خالی می کند و با پر کردن کاسه ی  

مقابلش از پاکت تخمه ی کنار دستش، دوباره مشغول می  

شود. بی توجه به خواب بودن اهالی خانه، صدای تلویزیون را  

 .ند و تندتر تخمه می شکندبلندتر می ک 

آریا با باخت دوباره اش در بازی، عصبی از صفحه خارج می شود  

و با خاموش کردن گوشی اش، آن را روی مبل کنارش پرت می  

کند. نیم نگاه کوتاهی به صفحه ی تلویزیون می اندازد. حوصله  

ی پرچانگی های عادل فردوسی پور را ندارد. مشتی تخمه از  

ل کامران برمی دارد و در حال شکستن، با پا  توی ظرف مقاب
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 .لگدی به کمر کامران می زند

 کامی برنامه شمالمون اوکیه؟ -

کامران تابی به کمرش می دهد و بدون اینکه نگاهش را از  

 .تلویزیون بردار، عصبی دستش را به سمت آریا پرت می کند

 .دو دقیقه خفه شو-

ه اش را به بیرون  آریا بدون کمک گرفتن از دستش، پوست تخم 

پرت می کند. پوست تخمه دقیقا روی موهای کامران می افتد. 

صدای خنده ی آریا بلند می شود و کامران دستش را روی  

  .موهایش می کشد و پوست تخمه را از سرش می تکاند

 گوساله چه مرگته؟ -

آریا بلندتر می خندد و دوباره کارش را تکرار می کند. کامران  

 .شت لگدی به پای آریا می زندعصبی تر با م

 .جمع کن لِنگتو-
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آریا با خنده پایش را عقب می کشد. کامران با نگاهی به راهروی  

تاریک خانه، صدای تلویزیون را کم می کند و از روی زمین بلند 

  .می شود

آریا سوالی نگاهش می کند و کامران کنار آریا می نشیند. ضربه  

دیدن جدیت کامران، صاف می    ای روی پایش می زند و آریا با

نشیند. کامران همانطور که حواسش سمت راهروی اتاق  

 :هاست تا کسی بیرون نیاید، آرام می گوید

 به کسی که بابت برنامه شمال حرفی نزدی؟ -

 .نه. گفتی نگم دیگه-

خوبه. من به مامان گفتم فردا ساعت هشت صبح بلیط دارم  -

قات داری میری شمال. انگار  برای تهران. تو هم که ظاهرا با رفی 

 .نه انگار ما باهمیم

آریا چشم درشت می کند و پوست تخمه ی داخل دهانش را  
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 .دوباره تف می کند

 .فکر می کردم میریم سفر تفریحی-

 :کامران عادی می گوید

 .تفریحیه اما در کنار تفریح قراره کار هم بکنیم-

صدد رفع گیجی  آریا گیج شده است اما به جای اینکه بخواهد در  

 :اش باشد، می گوید

نه، یعنی فکر می کردم به عمه میگی میریم شمال. این پنهون  -

 کاری واسه چیه کامران؟ 

کامران اخمی می کند. بلند می شود و برای جمع کردن وسایل  

 .روی میز خم می شود

 .تو به اینش کاری نداشته باش-

 :آریا مچ دست کامران را می گیرد 

 ری نداشته باشم. من باید بدونم برنامت چیه؟ یعنی چی که کا-
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 :کامران جدی نگاهش می کند و کوتاه می گوید

 .می فهمی-

 کی؟ -

 :کامران کمر صاف می کند و به تندی می گوید

 .آریا قرار نبود اینقدر سوال بپرسی-

 :آریا می ایستد و مثل خود کامران، جواب می دهد

 .بدونم تو سرت چی میگذرهوقتی قراره بهت کمک کنم پس باید  -

 :کامران سر جلو می برد و کنار گوش آریا، نجوا می کند

 !فکرای خوب-

عقب می کشد و سینی تنقالت را از روی میز برمی دارد و به  

سمت آشپزخانه می رود. کمی صدایش را بلند می کند و تا از  

 :آریا بپرسد

 اینجا می مونی یا میری خونه؟ -
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دستش را بین موهایش می کشد. کامران  آریا کالفه و سردرگم  

پشت کانتر آشپزخانه، نیم نگاهی به او می اندازد و آریا با نزدیک  

تر شدن به کامران، بدون اینکه بخواهد جواب سوالش را بدهد،  

 :می گوید

 .من به ترنم گفتم قراره بریم شمال-

کامران به سمتش ُبراق می شود و کمی بلندتر از حد عادی می  

 :گوید

 چی؟ -

از آشپزخانه بیرون می آید. آریا کنار تک پله ی آشپزخانه  

ایستاده. یقه ی آریا را می گیرد و با عصبانیتی که سعی دارد  

 :کنترلش کند، می گوید

 .آریا چه گهی خوردی؟ تو که گفتی کسی چیزی نمیدونه-

 .آریا یقه اش را از دست کامران بیرون می کشد
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  .خب ترنم امروز فهمید-

ان با فکی منقبض شده دستش را جلوی آریا تکان می  کامر

 :دهد

 .ترنم نفهمیده. توی ماست وا دادی-

آریا هم عصبی می شود. ضربه ای به بازوی کامران می زند و با  

 .عقب فرستادن او، وارد آشپزخانه می شود

 

 

بابا چی میگی واسه خودت. ترنم داشت واسه آخر هفته برنامه  -

رفت گفتم من دارم میرم شمال. گفت با    می چید منم زبونم در

 ...کی،

کامران که پشت سر آریا وارد آشپزخانه شده، میان حرف او می  

 :رود و با تمسخر می گوید
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 .تو هم گفتی با کامران. بیا برو گاگول-

آریا با تهدید اسم کامران را می برد و کامران با جمع کردن  

 :صورتش، می گوید

 .ریاگه زدی تو برنامه هام آ -

 حاال مگه چی شده؟ -

پره های بینی کامران از عصبانیت تند تند باز و بسته می شوند.  

بازوی آریا را می گیرد و او را به سمت خودش می کشد. دیر یا  

زود آریا از تمام برنامه هایش با خبر می شود. اما نه اینقدر زود.  

 .االن اصال وقت حرف زدن نیست

  .جوری جمعش کنآریا گندی که زدی رو یه -

 :آریا تند تند سر تکان می دهد

 .باشه. خودم با ترنم حرف میزنم-

 :کامران دوباره تاکید می کند
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 .قبل فردا هشت صبح باید جمعش کنی. دیگه خودت می دونی-

 :آریا خودش را عقب می کشد و لباسش را مرتب می کند

  باشه بابا. خودم ریدم خودم هم جمعش می کنم. تو چته هار-

 شدی؟ 

 

 

پروانه سینی آینه قرآن را باال می گیرد و کامران با خم کردن  

سرش، از زیر آن رد می شود. چمدانش را کنار در می گذارد و  

 .برای بستن بند کفشش خم می شود

مواظب خودت باش کامران. هوا بارونیه. جاده ها لغزندس.  -

 .رسیدی حتما بهم خبر بده

 .چشم مادر من. بیخودی نگرانی-

 :پروانه با اضطرابی آشکار می گوید
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 .نمیدونم این دفعه چرا اینقدر آشوبم-

 .کامران پاچه های شلوارش را می تکاند و صاف می ایستد

  .بیخودی آشوبی. قرار نیست چیزی بشه-

پروانه لبخند مضطربی می زند. کامران خم می شود و پیشانی  

 .مادرش را می بوسد

 .خداحافظی کن از طرف من از کیهان و ترنمم-

کتش را از روی دسته ی چمدانش برمی دارد و در حال  

 :پوشیدنش، پروانه است که می گوید

 نمی خوای به کیهان یه زنگ بزنی؟  -

 .بی تفاوتی آشکار ترین مشخصه ی صدای کامران است

 .دیشب بهش گفتم دارم میرم-

 :پروانه دلجویانه وساطت می کند 

قط هم دیگه رو دارید. من دلم  کامران جان شما دوتا برادر ف-
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 .نمیخواد دلخوری بینتون باشه

 .نیست مامان-

 :پروانه ملتمس تر ادامه می دهد

پس به کیهان زنگ بزن. شما که عادت ندارید برای احوال پرسی  -

 .به هم زنگ بزنید الاقل برای خداحافظی بهش زنگ بزن

خاند. کامران که حوصله ی حرف های پروانه را ندارد، رو می چر

 :اما پروانه باز می گوید

دفعه ی بعد تا برگردی دم عیده. خوب نیست دوتا برادر این همه  -

 .وقت از هم بی خبر باشید

کامران کالفه از حرف های تکراری مادرش، دستش را روی شانه 

 .ی او می گذارد و سعی می کند با آرامش حرف بزند

نار. خسته نشدی مامان بهتره خودتو از میون ما سه تا بکشی ک-

از بس سعی کردی ما رو به هم وصل کنی؟ فایده ای داشته؟  
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اینقدر نگران رابطه ی ماها نباش. ما خواهر و برادریم. شاید 

  .گوشت همو بخوریم اما استخون همو دور نمی ریزیم

 :در مقابل نگاه نگران پروانه تاکید می کند

 .مبخاطر شما هم که شده استخون همو دور نمی ریزی -

بغض پروانه تا پشت لب هایش می آید. کامران بیشتر ایستادن  

را جایز نمی داند. دسته ی چمدانش را بیرون می آورد و با  

خداحافظی به سمت آسانسور می رود. پروانه در خانه را می  

بندد و تکیه داده به در، بغضش را آزاد می کند. چرا هر طرف  

از دستش در می   زندکی اش را می گیرد، یک گوشه ی دیگر

 رود؟ بچه هایش از جان همدیگر چه می خواهند؟ 

کمی آن طرف تر، دور از نگاه خیس و لب های لرزان پروانه،  

کامران چمدانش را توی صندوق عقب ماشین آریا می گذارد و  

کنار دستش می نشیند. آریا به راه می افتد. ترنم خیره به جای  
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 :ی اندازد و لب می زندخالی ماشین آریا، پرده ی اتاقش را م

 .من از کار شما دوتا سر در میارم-

 

 چرا کامران باهات برنگشت؟ -

با این سوال ترنم، هسته ی زیتون توی گلوی آریا می پرد و به  

سرفه می افتد. ترنم بدون اینکه در جایش تکان بخورد، به  

حرکات آریا نگاه می کند. آریا خودش را کنار سینک می کشاند و  

نوشیدن قلپی آب سعی می کند راه گلویش را باز کند. ترنم  با 

زیتون دیگری از ظرف زیتون روی میز برمی دارد و توی دهانش  

می گذارد. نگاه بی تفاوتش را به سمت آریا می کشاند و آریا با  

صورتی قرمز شده و صدایی که براثر سرفه َخش دارد، باز هم  

 :می گوید سعی می کند بحث را عوض کند و به شوخی

 .پا نشی بیای بزنی پشتما، اصال انگار نه انگار-
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ترنم شانه ای از سر بی تفاوتی باال می زند و هسته ی زیتون را  

 .توی بشقاب می گذارد

 االن یعنی احتمال داشت خفه بشی؟ -

 :آریا لیوان آب را توی سینک خالی می کند و با لبخند، می گوید

 .رو که نیست، سنگ پا قزوینه-

نم محتویات دهانش را قورت می دهد و با گذاشتن دستش  تر

 .باالی پشتی صندلی، کامال مشرف به آریا می نشیند

 جواب سوالمو ندادی -

رنگ پریدگی و اخم آریا را می بیند و ذره ای از موضعش کوتاه  

  .نمی آید

امروز صبح آریا بعد از یک سفر دو روزه، به اصفهان برگشته بود.  

قبل از رفتنش گفته بود کامران همراه او   قاعدتا وقتی شب

نیست و به تهران می رود، ترنم انتظار نداشت کامران با آریا به  
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اصفهان برگردد اما متعاقب آن آریا هم نباید انتظار داشته باشد  

 .که ترنم حرف هایش را باور کرده باشد

آریا کنار میز می ایستد و دستش را روی میز می گذارد و کمی  

ت ترنم خم می شود. سعی می کند خوددار باشد،  به سم 

 :وقتیکه می پرسد

 .چرا کامران باید با من برگرده؟ اون االن تهرانه-

ترنم با توپ پر، چشمانش را با حالت خاصی در کاسه می  

 :چرخاند

 .االن که آره. ولی باهم که شمال بودید-

آریا مثل شطرنج بازی که با اطمینان صدای ترنم کیش شده  

 :شد، سعی می کند خودش را از مخمصه نجات دهدبا

 .بهت گفتم که کامران با من نمیاد -

 :ترنم پوزخند می زند
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 .تو گفتی ولی من که باور نکردم-

آریا کالفه نفسش را فوت می کند. بی هدف چرخی دور خودش  

  :می زند و ترنم با بستن در ظرف زیتون، می گوید

 اشین های کنار خیابون؟ اینا رو از کجا گرفتی؟ از همین م -

 .آریا ناباور چشم درشت می کند

 !ترنم-

ترنم از جایش بلند می شود. امروز زیادی تلخ شده و این تلخی  

 .اصال برای آریا قابل تحمل نیست

 .اصال خوشمزه نیستن. انگاری کهنه ان-

تالش آریا برای عادی برخورد کردن در مقابل رفتار تلخ و آزار  

 .ادی مذبوحانه استدهنده ی ترنم، زی

 .حاال خوبه نصفشو خوردیا-

 .من کال زیتون دوست دارم-
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قبل از خارج شدن از آشپزخانه، دستش را به ستون روی اپن  

 :می گیرد و رو به آریا، به سردی می گوید

 .میرم حاضر شم داری میری منم بذار دم خوابگاه-

 :آریا میان خنده می پرسد

 من میخوام برم؟  حرف تو دهنم میذاری؟ کی گفت -

 :ترنم بدون هیچ نرمشی جواب می دهد

 .من. از معاشرت با آدم های دروغ گو خوشم نمیاد-

آریا عصبی جلو می رود. راه ترنم را می بندد و بازویش را می  

  .گیرد. این دختر دیگر زیادی تند می رود

 چی میگی تو؟ -

 واضحه -

حروف را می  پلک می بندد و میان دندان های کلید شده اش، 

 :شمارد
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 ترنم -

ترنم نگاه عصبی اش را چفت چشمان روشن آریا می کند. این  

  .دختر خوب رگ خواب آریا را بلد است

ببین آریا برای من مهم نیست که کامران با تو اومده یا نه. ولی  -

برام خیلی گرون تموم شد، تویی که من از داداش خودم بیشتر  

زندگیمو بهت گفتم، بهم دروغ   قبولت دارم و مگو ترین رازهای

 .گفتی

 .آریا کالفه سر تکان می دهد

 دروغ نگفتم -

 :ترنم عصبی تر می گوید

 دروغ گفتی. منو گاگول فرض کردی -

 :آریا دندان قروچه ای می کند و میان عصبانیت صدا بلند می کند 
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 .داری اشتباه می کنی ترنم-

 درستش چیه؟ هان؟ تو بگو -

 

نیه میانشان پادشاهی می کند و همین  سکوت فقط برای چند ثا 

چند ثانیه، آریا عصبانیتش را با فشردن بازوی ترنم کنترل می  

کند. چشم که باز می کند، روی سیاهی های دوست داشتنی  

 :ترنم، لب می زند 

 ...آره. من و کامران باهم رفتیم شمال اما،-

 .مکثی می کند اما حرفش را نصفه نمی گذارد

روغ بگم. کامران تاکید داشت کسی چیزی  مجبور شدم بهت د-

 .نفهمه

ترنم حس پیروزی و خوشحالی اش از حرف زدن آریا را برای  

خودش نگه می دارد. نهایت برای خودش و رهایی که قرار است 
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از این پیروزی با خبر شود. در چهره اش چیزی نشان نمی دهد  

 فقط کمی آرام تر برخورد می کند 

 چرا خب؟ -

ش نگاهش می کند و ترنم با چسباندن خودش به  آریا با سرزن

 .آریا، با شیطنت و نازی ناخواسته، چشمک می زند 

 پای دختر مختر وسطه؟ -

  .از طرف آریا سکوت است و از طرف ترنم اصرار

 جون ترنم؟ -

آریا حس می کند تمام تنش ُگر می گیرد. حس می کند توانایی  

کند. توانایی این را   این را دارد که دستش را دور کمر ترنم حلقه

 !دارد دستش را با حس متفاوتی دور کمر ترنم حلقه کند

در یک حرکت آنی ترنم را از خودش جدا می کند و عصبی  

 .دستش را میان موهایش می کشد
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ترنم بهم قسم نده. تو میخواستی بدونی ما باهم سفر بودیم یا  -

 نه که من بهت گفتم. بیشتر کنجکاوی نکن 

حرکات آریا نگاه می کند. آریا به عادت موهایش    ترنم متعجب به 

 :را میان انگشتانش می کشد و با اشاره ی چانه، می گوید

  .برو حاضر شو سر راه برسونمت-

ترنم با حالت دپی، سر تکان می دهد و آریا بطری آب را از یخچال 

 .برمی دارد. ُگر گرفتگی تنش آزارش می دهد

 

ده را روی شعله ی خاموش  ترنم سبد ماکارانی های آبکش ش

گاز می گذارد و بی توجه به آبی که از سبد روی گاز می ریزد، از  

پشت به گاز تکیه می دهد و رو به رها که با دقت سیب زمینی  

 :ها را ته قابلمه می چیند، می گوید

من دیگه اخالق آریا دستم اومده، البته آریا هم جلوی من خیلی  -
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گه اصرار کرده بودم شک ندارم تمام  زود وا میده. امروز یکم دی

 .اتفاقات سفرشون رو، مو به مو برام تعریف می کرد

رها با گنار زدن ترنم سبد ماکارانی را از پشت سر او برمی دارد  

 .و با دیدن گاز خیس، غر می زند

دو دقیقه سبد رو توی ظرف شویی نگه میداشتی تا آبش  -

 .بچکه. ببین چیکار کردی

 :دستپاچه دستگیره را روی آب های گاز می کشدترنم  

  .مهم نیست بابا. حاال خشک میشه-

 .رها خنده اش گرفته اما با تَشر اسم ترنم را صدا می زند

 :ترنم می خندد و رها حین دم گذاشتن غذایش می گوید

نباید بهش اصرار می کردی. حتما یه چیزی بوده که نباید  -

 .میگفته دیگه

 :نه دوباره تکیه می دهد و طلبکار می گویدترنم دست به سی 
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وا. یه چیزی بوده و نباید می گفته یعنی چی؟ من و آریا عین  -

خواهر برادریم. حتی از داداش های تنی خودم بهم نزدیک تره. 

 .وقتی من همه چی رو بهش میگم پس اونم باید بگه

رها با خنده سرش را به یک طرف کج می گیرد و با حالت خاصی 

 :گویدمی 

 .مثل قضیه علیرضا حتما-

 :ترنم برخالف رها، بلند می خندد

سر اون قضیه یه جوری غیرتی شد که گفتم االنه که علی  -

 .بچمو بکشه

  .رها در قابلمه اش را می بندد

 :طعنه زدن بلد نیست اما مستقیم به ترنم طعنه می زند

 .غیرت یه داداش برای خواهرش طبیعیه دیگه-

 کارهای االنشون طبیعی نیست. قبول داری؟  ولی رها خدایی -
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رها پشت سینک می ایستد و مشغول شستن ظرف ها می  

 .شود

 نه. من نمیفهمم مشکلش کجاست؟ -

 :ترنم رو به رویش به دیوار تکیه می زند 

 .وای تو چقدر خنگی-

رها سوالی سرتکان می دهد و ترنم با آب و تاب ادامه می دهد 

 :که

ز اصفهان بود. طوری که دیگه کیهان صدا کامران ماه پیش ده رو-

در اومد گفت تو مگه درس و دانشگاه نداری؟ این ماه باز یه هفته  

اومده اصفهان بعدش هم که گفته دارم میرم تهران، کاشف به  

 عمل اومدم آقا رفته شمال. این عجیب نیست؟ 

 :رها متفکر سکوت کرده و ترنم از این سکوت استفاده می کند 

ترم قبل مامان بهش اصرار می کرد دو روز آخر هفته   کامران تا-
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بیا، زیر بار نمی رفت. می گفت درس هام سنگینه نمی تونم.  

 حاال این ترم درس هاش سبک تر شده؟ 

 :رها دو به شک می گوید

 .البد خب آره-

 .دیوونه ای؟ من مطمئنم اینا یه کاسه ای زیر نیم کاسشونه-

ن دستان خیس به شانه ی  رها دستانش را می شوید و با هما

 :ترنم می زند

 تو فیلم زیاد می بینی؟  -

 .حاال که منو مسخره کن ولی من بهت ثابت می کنم-

با ملودی گوشی رها، ترنم سبد ظرف های شسته را برمی دارد  

 :و رها با نیم نگاهی به اسم مخاطبش می گوید

 .تو برو تو اتاق من میام-

 .به خاله سالم برسون-
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مت اتاق می رود و رها با پایین رفتن از پله ها، مسیر  ترنم به س

 .مخالف او را پیش می گیرد

 :تماس را وصل کرده و برای حرف زدن پیش قدم می شود

 الو مامان؟ -

 سالم رها جان خوبی؟ -

 :روی یکی از پله ها می نشیند و پاهایش را جمع می کند

 سالم خوبم. شما خوبی؟ -

اصله و پشت خطوط تلفن هم  ذوق صدای زهره از فرسنگ ها ف

 .مشخص است

 .عالیم عزیزم. عالی-

 :شاخک های رها فعال می شود و هیجان زده می پرسد

 میاین ایران؟ -

  .زهره می خندد



Romanbook.ir 
 
 

237 
 

 :واقعی و از ته دل

همین االن بلیطم رو اوکی کردم. برای سه شنبه ی آینده بلیط  -

 .گرفتم

 .تواند بنشیندرها حس می کند آنقدر هیجان زده است که نمی 

 .می ایستد و کف دست آزادش را روی صورتش می گذارد

 

 .عالیه مامان عالیه. منم آخر همون هفته میام تهران-

خوشحالی آمدن زهره وقتی در کنار هوای خوب آخرین روزهای  

اسفند و ذوقی که رها برای عید دارد می نشیند، یک خوب  

 .واقعی را می سازد

اولین بار تجربه اش می کند. سال  یک حس ناب که رها برای 

هاست موقع سال تحویل مادرش را در قاب گوشی، کنار هفت  

سینش نشانده و فکر به اینکه امسال بعد از گذشت پنج سال  
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آغوش زهره را تجربه می کند برایش دقیقا تحقق رویایی شیرین  

 .است

 کالس های هفته ی آخرتو نمیری؟ -

 شستن، روی نرده های پله،  این را زهره می پرسد و رها با ن 

 :جواب می دهد

هفته ی آخر سال، کالس ها تق و لقه. برمی گردم تهران. شما  -

 تا کی می مونی؟ 

 .تا ده فروردین. نتونستم بیشتر از بیست روز مرخصی بگیرم-

 .از االن می تواند عزادار رفتن زهره باشد

 .اما زور خوشحالی اش به تمام غم های دنیا می چربد

 .نم خودش کلیههمی -

 .دخترم من باید قطع کنم. می بینمت پس-
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با خداحافظی تماس را قطع می کند و با دو به سمت اتاقشان  

 .می رود

 

رها زیر سقف بازار قیصریه می ایستد. یقه ی کاپشنش را از دو  

طرف می گیرد و باال می کشد. انگشتان یخ زده اش را مشت  

لبخندی که پشت مشت  می کند و جلوی دهانش می گیرد و با  

هایش پنهان شده، به حرکات شتاب زده ی ترنم و علیرضا زیر 

  .باران نگاه می کند

بستنی به دست از آن سوی میدان به سمت او می آیند و نمی  

فهمد که علیرضا چه در گوش ترنم می گوید که صدای خنده ی  

سرخوشانه ی ترنم بلند می شود و توجه چند عابر را به خودش  

  .می کند جمع

دلش می خواهد از علیرضا بیشتر بداند. پسری که بعد از چند  
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ماه دیگر مطمئن است برای ترنم یک بازیچه یا دوستی موقتی  

نیست. ترنم وقتی از علیرضا حرف می زند چشمانش برق می  

زند، گل از گلش می شکفد و گاهی از شدت هیجان صدایش  

 .می لرزد

عا رفیقش عاشق شده است.  می خواهد باور کند اینبار واق

عاشق مردی که می شود دوست داشتن را از نگاهش به ترنم  

خواند. از نظر رها شاید علیرضا بهترین گزینه برای ترنم باشد.  

ترنمی که در کنار سرتقی و کله شقی ها و بی فکری هایش،  

کودک درونش زیادی فعال است و علیرضا ابدا قصد سرکوب  

  .قل در این چند ماه اینطور نشان داده استکردن آن را ندارد. الا

ترنم از روی سکوی سنگی سر راهش می پرد و به سمت رها  

می آید. شال بافتش از روی سرش ُسر خورده، نوک بینی اش  

  .قرمز شده و گونه هایش گل انداخته است
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 .دیوونه ای اگه تو این هوا بستنی خوردن رو از دست بدی-

و بستنی حصیری زعفرانی را   شالش را روی سرش می کشد 

به سمت رها می گیرد. رها می خندد و با خنده اش دستانش را 

 .ها می کند

 .اونم بستنی سنتی های میدون رو-

دوباره بستنی را جلوی رها تکان می دهد. رها بستنی را می  

 .گیرد و نگاه درمانده اش را بین علیرضا و ترنم می چرخاند

 .من دارم یخ می زنم-

بی خیال سردی هوا گاز بزرگی به بستنی اش می زند و    ترنم

 :علیرضا با نیم نگاهی به آسمان نیلی و بارانی شهر، می گوید

چه آخر سالی هوا سرد شدا. اصال انگار نه انگار که ده روز  -

 .مونده به عید

صحبت در مورد سردی هوا و بارندگی های اخیر هیچ جذابیتی  
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برای ترنم ندارد. چراکه بی توجه به حرف های آن دو، از رها می  

 :پرسد

 حاال آخرش قرار شد چی واسه مامانت بخری؟ -

 .رها گاز کوچکی به بستنی اش می زند

 .نمی دونم باید بگردیم-

 .پس راه بیفتید. شب شدا-

ه بستنی به دست در راسه ی بازار به راه  با حرف ترنم، هر س

می افتند. از کنار مغازه ها رد می شوند و ویترین ها را تماشا  

می کنند. رها گیج به ظروف مسی و تابلوهای منبت کاری و  

بشقاب های میناکاری نگاه می کند. گردنبندهای میناکاری با بند  

 .چرم و دستبند انگشترهای مسی سر ذوقش می آوردند

ن همه تازگی و رنگ حس خوبی برایش دارد اما این خوبی  ای

 .مطلق نیست وقتیکه نمی داند برای مادرش کادو چه بخرد
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فکر نمی کند در خانه ی کوچک زهره بشقاب میناکاری یا  

تابلوهای منبت کاری خیلی به چشم بیاید، با شناختی که از  

مادرش دارد هم مطمئن است که این چیزها خیلی دلچسبش  

 .ستنی 

 ...دیشب،-

با به حرف آمدن ترنم، رها چشم از ویترین مغازه ها می گیرد و  

سر به سمتش می چرخاند. آب دهان ترنم توی گلویش می افتد 

 .و با سرفه زده شدنش، مکثی ناخواسته میان کالمش می افتد

دیشب به آریا گفتم بیا من و تو رها رو ببریم تهران و از اون طرف  -

 .یاریم. اینطوری نه رها باید بلیط بگیره نه کامرانهم کامران رو ب 

علیرضا آشکارا اخم می کند و رها جا می خورد. تند دستش را  

روی دهانش می کشد و در جایش می ایستد و نگاهش را به  

سمت علیرضا می کشاند. می خواهد عکس العمل او را ببیند  
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 :اما نمی تواند که از ترنم نپرسد

 واسه چی آخه؟ -

قدم رفته را برمی گردد و برای جواب دادن به سوال رها،   ترنم

 .چند ثانیه می ایستد

 .واسه اینکه من باید سر از کار اینا در بیارم-

علیرضا عصبی نچی می کند اما رها حرف ترنم را نفهمیده است  

و ترنم به عالمت سوال های نگاه رفیقش لبخند می زند. بازوی  

اه می افتند و خودش دوباره متکلم  او را می گیرد و دوباره به ر

 .می شود

 .حاال ترش نکنید بابا. قبول نکرد که-

 .بازم خدا پدر و مادر اونو بیامرزه. تو که انگار نه انگار-

علیرضا این را با غیض خاصی نسبت به آریا، می گوید. سر بلند 

 .کردن ترنم به سمت او، مخلوتی از دلخوری و تعجب است
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 .داشمه هاعلیرضا؟ آریا دا -

علیرضا دستش را پشت کمر ترنم می گذارد و او را از سر راه  

مردی کنار می کشد. بین علیرضا و ترنم با رها فاصله می افتد و  

 .کمی جلوتر رها دوباره رها به آن دو ملحق می شود

آریا داداشت نیست ترنم. هرچی هم بهت نزدیک باشه ته تهش  -

 .پسر داییته

رضا از نزدیکی بیش از حد ترنم و آریا گله  بیشتر از ده بار علی 

کرده و ترنم پشت گوش انداخته است. اینبار هم مثل تمام  

 :دفعات قبل با لبجبازی می گوید

پسر داییم یا هرکی، نگاه آریا به من برادرانس. دوست پسرم  -

 .نیست که هر بار اسمش میاد تو اینطوری ترش می کنی

زند و دستانش را به هم می  رها گاز آخر را به بستنی اش می 

 .سابد
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تو نباید این پیشنهاد رو میدادی ترنم. من که بلیط گرفتم کامران  -

 .هم که ماشین داره

ترنم با دلخوری از هر دو رو می گیرد و رها برای مجاب کردنش  

 :ادامه می دهد

 

 :مجاب کردنش ادامه می دهد

 که چی؟ بعد هم آخر سالی، آریا رو بندازی تو جاده ها   -

 :ترنم کج خندی می زند و مقتدر می گوید

 .چه دل خجسته ای داری تو. کامران ماشینش کجا بود-

رها چشم درشت می کند و حین راه رفتن کمی به سمت ترنم  

  :می چرخد

 وا، ماشین داشت که؟ -

ترنم دستش را در هوا پرت می کند و با حالت قهر و بی توجه  
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  .ای، به ویترین ها نگاه می کند

 .فروخت. ماه پیش-

 االن با اتوبوس میره و میاد؟ -

با حالتی خسته به رها نگاه می کند. اما حواسش هست که ابدا 

 .به علیرضا توجه نکند

بله. گفت میخوام پولش رو جایی سرمایه گذاری کنم ماشینو  -

 .فروخت

با گوشه ی چشم به علیرضا نگاه می کند و طوریکه حتما  

 :د، می گویدعلیرضا به خودش بگیر

بعد هم من این پیشنهاد رو برای دل خودم به آریا ندادم. دادم  -

 .که مطمئن بشم کامران تهرانه

علیرضا به قهر کودکانه ی ترنم میخندد و بی توجه به محیط  

عمومی، از پشت بغلش می کند و روی موهایش را می بوسد. 
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یر  ترنم قصد آشتی کردن ندارد و رها نمی خواهد خودش را درگ 

  .رفتار آن ها کند

 :می پرسد 

 االن مطمئن شدی؟ -

 .بله. البته مطمئن شدم که تهران نیست-

رها شال عقب رفته اش را روی سرش می کشد و علیرضا  

 .دستانش را در دور کمر ترنم شل می کند

آریا دیشب حواسش نبود گاف داد. به محض اینکه من پیشنهاد  -

ی بعد خودش جمعش  دادم گفت کامران که تهران نیست. ول

 .کرد

 پس کجاست؟ -

 نمی دونم  -

 نپرسیدی؟ -
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 .با سوال علیرضا ترنم پشت چشمی نازک می کند

  .نه دیگه. خیلی پیگیر نشدم-

 :کودکانه حرفش را اصالح می کند 

 .یعنی نشد. مامان اومد پیشمون-

 :رها بلند می خندد و علیرضا می گوید

 .کن ماجرا بودی همون. وگرنه تو مگه به این راحتی ها ول-

  :ترنم تیز به سمت علیرضا می چرخد

 من هنوز با تو قهرما -

 .علیرضا در صدد دلجویی است

 ترنم جان -

ترنم پا تند می کند. از او فاصله می گیرد و رها را به دنبال  

 .خودش به سمت مغازه ای می کشاند

 نمی خوام -
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دستبندهای مس  بیا چیزهای این مغازه رو ببینیم. همیشه کلی  -

 .خوشگل داره

 دستنبد بخرم؟ -

 .دم مغازه می ایستند

تو که میگی مامانت زیورآالت دوست داره. میتونی دستبند  -

 .بخری

 :نیم نگاهی به ویترین می اندازد و دو به شک می گوید

 .فکر کنم خیلی خاص باشه-

 .رها موافق سری تکان می دهد و وارد مغازه می شوند

 .بریم ببینیم-

 

 

پسرک فروشنده با لودگی از دستبندهایی که روی میز چیده  
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تعریف می کند و چند دقیقه یکبار یکی از دستنبندها را برمی  

  .دارد و با توضیحاتش میان حرف رها و ترنم پارازیت می اندازد

ترنم عصبی، دستبند در دستش را روی میز می گذارد. برای  

شمانش شمرده اما  حفظ آرامشش پلک می زند و با باز کردن چ

 :عصبی می گوید 

 میشه اجازه بدید خودمون تصمیم بگیریم؟ -

 .پسرک لبخند مسخره ای می زند

 .چرا که نه خانوم. اجازه ی ما هم دست شماست-

اخم های رها که از بدو ورود به مغازه درهم رفته، درهم تر می  

شود و ترنم با چندش رو می گیرد. دستبند النگویی را که بابت  

یقه ی رهاست، روی دست خودش می اندازد. از روی شانه  سل

ی رها نگاهی به علیرضا می اندازد که جلوی مغازه با تلفنش  

 :حرف می زند و به رها می گوید 
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به نظر من این خیلی خوشگله. مامانت هم تپلیه این دستبند -

 .دور مچش چفت میشه عالیه

ت ترنم خم فروشنده آرنجش را روی میز ستون می کند و به سم

می شود. طوری به ترنم نگاه می کند که انگار اصال رها در مغازه  

 .نیست

رو مچ شما هم خوشگله. قرمزی مس با سفیدی پوست شما  -

 .تناسب خوبی ایجاد کرده

ترنم برزخی می شود و رها با شناخت روحیات ترنم، محکم  

 :دستش را می فشارد و قبل از اینکه ترنم حرفی بزند، می گوید

 آقا شما همیشه تو کار مشتری هاتون دخالت می کنید؟ -

 :اینبار فروشنده به رها نگاه می کند

 .خانم چرا عصبی میشی-

رها دستبند را از دست ترنم در می آورد و روی میز می گذارد. 
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 :چشم غره ای هم به ترنم می رود و می گوید

 .نخواستیم. خیلی ممنون-

رنم دستش را می کشد. رها  می خواهد از مغازه خارج شود که ت

به عقب می چرخد و سوالی به ترنم نگاه می کند. ترنم با  

 .نگاهی آتشین به فروشنده نگاه می کند

 .اتفاقا من این دستبند رو میخوام-

 :رها عصبی می غرد

 .ترنم-

 .ترنم نگاهش را از فروشنده برنمی دارد

 .نصف قیمتم میخوام-

ندارد مزه پرانی ها و    رها خون خون خودش را می خورد. شک 

پرحرفی های اول ترنم به فروشنده جسارت این برخورد را داده.  

ترنم گاهی آنقدر بچه می شود که انگار رفتار در محیط عمومی  
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را یاد نگرفته. مثل چند دقیقه پیش که سر انتخاب دستبند کلی  

چک و چانه زده بود. چک و چانه ای که به مزاق فروشنده ی  

  .ده بودجوان خوش آم

 .برو خانوم. مگه عاشق چشم و ابروتم-

 .فروشنده عصبی شده اما ترنم عصبی تر است

دو دقیقه دیگه وایساده بودم عاشق چشم و ابروم هم  -

 .میشدی

 :فروشنده بلند و با تمسخر می خندد

 .اعتماد به نفس که نیست، کپسول اکسیژنه-

 .ترنم محکم دستش را روی میز می زند

 قیمت میدی یا آبروتو بریزم؟ نصف -

 .مرد جوان با دست در مغازه را نشان می دهد
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 .برو ببینم میخوای چیکار کنی-

 .رها ملتمس، عصبی و تا حدودی نگران باز ترنم را صدا می زند

 !ترنم-

اصال برای آبروی کاریت خوب نیست که کسبه ی بازار بفهمن با -

 .مشتریات الس می زنی

 :می رنگش پریده برای کم نیاوردن، می گویدفروشنده که حاال ک

 .بیا برو بابا. توهم زدی-

 ...توهم رو خودت زدی با اون-

 چی شده؟ -

 .با سوال علیرضا، حرف ترنم نیمه می ماند

فروشنده از آن طرف میز به سمت علیرضا می آید و با نادیده  

 :گرفتن دخترها، به علیرضا می گوید
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  .ر خدمتمچیزی نیست. بفرمایید جناب د -

 :به ترنم می توپد 

 .خانم برید مزاحم نشید-

 :علیرضا اینبار سوالش را رو به رها تکرار می کند 

 چی شده؟ -

ترنم آن دو را کنار می زند و از مغازه خارج می شود. بی حوصله  

 :به علیرضا می گوید

 .هیچی. این دستبند رو حساب کن-

 :لحظه ی آخر با نفرت به فروشنده می گوید 

 .ف که نمیخوام اعصاب خودمو خرد کنمحی-

 برو بابا -

علیرضا نگاه سوالی اش را به سمت رها حواله می کند و رها  

 :آرام می گوید
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 میشه این دستبند رو حساب کنی؟ -

علیرضا سری تکان می دهد و برای خارج شدن رها از مغازه راه  

 .باز می کند

 

 میخواد بیاد خواستگاری -

صدایی آرام و در نهایت آرامش، بدون اینکه  این حرف را ترنم با 

 .بخواهد فاعل جمله اش را مشخص کند، می زند

البته که با وحود اتفاقات اخیر فاعل جمله اش برای رها غریبه  

نیست. همین یک ساعت پیش از هم جدا شده بودند. علیرضا با  

تاکسی رفته بود و رها و ترنم راهی ایستگاه اتوبوس شده  

 .بودند

یک ساعت پیش علیرضا با تلفیقی از عشق و نگرانی با   همین

ترنم حرف زده بود. بعد از حساب کردن آن دستبند و خروجش از  
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مغازه، وقتیکه ماجرای بحث ترنم و فروشنده را فهمیده بود، تمام  

عصبانیت و برآمدگی رگ پیشانی اش را با چند نفس عمیق  

کمال تعجب، ترنم در  کنترل کرده بود. با ترنم حرف زده بود و در 

مقابل حرف های منطقی و درست علیرضا سکوت کرده بود.  

انگاری که این دختر اصال سرکشی کردن را بلد نباشد یا اینکه  

 .سرکشی هایش فقط برای خانواده اش باشد

ترنم جمله اش را بدون هیچ هیجانی گفته اما رها آنقدر تند  

سوی او می  سرش را از روی گوشی اش بلند می کند و به  

چرخاند، که صدای جابه جایی مهره های گردنش را می شنود.  

با بهت و ناباوری که پشت چشمان کشیده و خوش حالتش،  

 :چادر زده، می پرسد

 چی میگی؟ -

ترنم روی صندلی های فلزی ایستگاه اتوبوس جابه جا می شود  
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و انگشتانش را در هم می پیچاند. آنقدر عادی کلمه پشت کلمه  

اند که انگار در مورد بی اهمیت ترین مسائل روز صحبت  می نش 

 .می کند

علیرضا میخواد قبل از تموم شدن درسش رابطمون رو جدی  -

 .کنیم. اونکه ترم آخره بعدش هم که قراره بره سرکار

رها صفحه ی گوشی اش را قفل می کند و کامل به سمت ترنم  

  .می چرخد

است یا او زیادی غافل نمی فهمد! نمی فهمد ترنم زیاری ریلکس 

 .گیر شده

ترنم میفهمی داری چی میگی؟ علیرضا االن دست از پا درازتر  -

پاشه بیاد خواستگاری فکر می کنی خانواده ی تو اصال راهش  

 میدن تو خونه؟ 

ترنم در سکوت و شاید کمی تعجب نگاهش می کند و رها با  
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 :همان آتش تندی که میان کلماتش هست، ادامه می دهد

یرضا االن چی داره؟ خونه داره؟ ماشین داره؟ کار داره؟ اصال  عل -

 سربازی رفته؟ 

ابروهای ترنم می روند که اخم محوی را بسازند و دلخوری روی  

 .لحنش سایه می اندازد

رها تو هم خیلی پرتوقعی. مگه همه باید اول زندگی همه چی  -

 داشته باشن؟ 

خودش پرتوقع  ترنم از پرتوقعی حرف می زند. ترنمی که گاهی  

 .ترین مخلوق خداست

نه ترنم. همه نباید همه چی داشته باشن اما باید حداقل یه  -

سرمایه ای برای شروع یه زندگی رو داشته باشن یا نه؟ علیرضا  

االن پول خودش رو هم داره از پدرش می گیره اون وقت چطوری  

 انتظار داری بتونه خرج تو هم بده؟ 
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و مچ هایش را درهم قفل می کند. ترنم پاهایش را دراز کرده 

چیزی نمی گوید و به رها میدان می دهد تا تمام حرف هایش را  

 .بزند

 اصال اینا هیچی،-

 .ترنم نگاهش را از کفش هایش تا چهره ی حرصی رها می کشد

ترنم خانواده ی تو قرار نیست االن و با این شرایط به ازدواج تو  -

 .رضایت بدن

 :ترنم طلبکار می پرسد

 کدوم شرایط؟ -

رها در انتخاب کلماتش وسواس به خرج می دهد تا نهایت تاثیر  

  .را روی ترنم بگذارد

قبول کن که خانوادت سخت قبول می کنن تو عاشق علیرضا  -

هستی. شاید حتی با خودشون فکر کنن برای اینکه از سخت  
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 .گیری های اونا خالص شی میخوای ازدواج کنی

 مگه غیر اینه؟ -

 .بی ترنم برای رها غیرقابل باور استحاضر جوا

 !ترنم-

ترنم سرش را عقب می دهد و بغض غریبی لب هایش را می  

 .لرزاند

خسته شدم رها. تو فکر می کنی من نمیدونم علی االن شرایط  -

ازدواج نداره؟ می دونم. خوبم می دونم اما بازم راضیم که االن  

  .اقدام کنه

 .رها متاثر فقط نگاهش می کند

میگی خسته شدم؟ آره خب خسته شدم. از بکن نکن های    تو-

  .مامان، از حواس جمعی کیهان و بابا بازیاش خسته شدم
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نگاه خیسش را روی چشمان رها می دود و ترنم با غم می  

 :گوید

 

 

 .تو اون خونه تنها کسی که به من کاری نداره کامرانه-

رها نمی فهمد چرا با این حرف ترنم پشتش می لرزد. ته دلش  

خالی می شود و ترس میان پستوهای سرک می کشد. شاید  

اگر با شرایط زندگی ترنم غریبه بود فهمیدن حرف هایش کمی  

سخت می شد. اما حاال نه تنها غریبه نیست بلکه راحت تر می  

ت می شود که  فهمد. ترنم به همان اندازه از توجهات کیهان اذی 

رها از بی توجهی های صادق. امر و نهی های پروانه دقیقا به  

همان اندازه سخت است که دوری زهره برای رها. رها شرایط  

ترنم را تجربه می کند. او شرایط ترنم را دقیقا برعکس و به طرز 
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 .متفاوتی تجربه می کند

ش، به  ترنم با تک سرفه ای رها را از خیاالت جدا کرده و با حرف 

 .واقعیت متصلش می کند

علیرضا یه مرد ایده آله. یکی که من کنارش خودمم، بدون هیچ  -

 .نگرانی. من کنارش آرامش دارم رها

پیدا شدن اتوبوس از دور و نور چراغ های زردش که مقابل دید 

رهاست، جمعیت حاضر را به تکاپو می اندازد. ترنم پاکت خرید 

قبل از اینکه بایستد، دست رها دور  کنار پایش را برمی دارد اما 

مچش حلقه می شود. او سوالی به رها نگاه می کند و رها  

 :ملتمسانه می گوید

اگه علیرضا بیاد خواستگاری و خانوادت مخالفت کنن، شرایط  -

برای تو سخت تر میشه. خیلی سخت تر از چیزی که هست. به  

 .کاری که میخوای بکنی فکر کن ترنم
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تکان می دهد. رها فکر می کند ترنم در نهایت  ترنم موافق سر  

.  کاری را می کند که خودش نی خواهد. اتوبوس می ایستد

جمعیت به سمتش هجوم می برد و کمی بعد انرژی حرف  

 .هایشان میان ایستگاه خلوت اتوبوس گم می شود

 

ترنم قرآن را می بوسد و وسط سفره می گذارد. کمی تنگ  

جا می کند و در نهایت به این نتیجه   ماهی و ظرف سبزه را جابه

پروانه روی میز گذاشته، وصله ی   می رسد ظرف آجیلی که

 .ناجور سفره ایست که او با نهایت سلیقه چیده است

کنار میز روی دو زانو می نشیند و قبل از جابه جا کردن ظروف  

هفت سین، ظرف آجیل را از روی میز برمی دارد. از روی شانه  

اهرو می اندازد و با شنیدن صدای ریز آب،  نگاهی سمت ر

لبخندی از سر رضایت می زند و البته که آرزو می کند حمام  
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 !مادرش تا دقایقی قبل از تحویل سال طول بکشد

ظرف آجیل را زیر میز می گذارد و رومیزی را مرتب می کند تا در  

  .حدامکان چیزی پیدا نباشد

ی گذاشته است که  امروز تمام وقتش را برای چیدن سفره ا

 !امیدوار عید خانواده اش به مبارکی در کنار آن تحویل شود

شاید امروز برای اولین باریست که نگران خانواده اش است!  

نگران کامرانی که دیشب آخر شب به اصفهان رسیده، در بدو  

ورودش بی دلیل با پروانه بحثی لفظی داشته و از بعد از آن  

ه است. کامران سکوت کرده و ترنم کالمی با هیچ کس حرف نزد

فکر می کند این سکوت کامران قابلیت زهر کردن این عید برای  

 .تمام اعضای خانواده را دارد

برای آوردن شمع های تزئینی اش بلند می شود و مسیر اتاقش 

 .را پیش می گیرد که صدای کیهان میانه ی راه متوقفش می کند
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 ترنم -

اراده یک تای ابرویش باال می پرد.  به سمت صدا می چرخد و بی 

کیهان دستش را از توی جیب شلوار خوش دوخت پارچه ای اش  

بیرون می آورد و جلو می آید. ترنم با یک دست موهای لَخت اتو  

شده اش را روی یک شانه اش می اندازد و منتظر به کیهان نگاه  

می کند. کیهان مقابلش می ایستد. ترنم سعی می کند تمام  

ر منفی اش مبنی بر اینکه شاید کیهان بخواهد به آرایشش  افکا

یا تاپ شلوارکی که پوشیده گیر بدهد را پس بزند و به این فکر  

می کند چه می شد اگر کمی، فقط کمی رابطه اش با این مرد  

 .جذابِ خوش لباس بهتر بود

کراوات ذغالی که کیهان روی پیراهن سفیدش زده زیادی  

اخواسته دلش هوای به آغوش کشیدن او  جذابش کرده و ترنم ن 

  .را می کند
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انگار که این خواسته یک آرزوی محال خواهرانه باشد و  

هرزگاهی میان باید و نبایدهایی که ترنم برای خودش وضع کرده  

 .سرک می کشد

کیهان جعبه ی مخمل قرمزی را از جیبش در می آورد و جلوی  

 .ترنم می گیرد

خانوم ها خیلی بی تحربه ام اما   من برای کادو خریدن واسه-

 .امیدوارم تو خوشت بیاد. عیدت مبارک

ترنم ذوق زده و بدون اینکه بتواتد احساساتش را کنترل کند،  

جعبه ی مخمل را از کیهان می گیرد. کیهان هیچ وقت آدم عرف و  

آداب رسوم نبوده و همیشه عادت دارد عیدی اش را قبل از  

 .تحویل سال بدهد

 ن این برای منه؟ وای کیها -

کیهان تنها با تکان سر جواب می دهد و ترنم با هیجانی که از تک  
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تک حرکاتش مشخص است جعبه را باز می کند. با دیدن زنجیر 

ظریف طال و آویزی که نشان رقص باله است بهت زده جیغ می  

زند. کیهان فقط نگاهش می کند و ترنم دستش را روی دهانش  

 :می گوید  می گذارد و با ناباوری

 !کیهان-

کیهان دستش را توی جیبش می برد. آنقدر عادی کلمات را به  

کار می برد که انگار نه انگار برای خرید این گردنبند و اجازه دادن  

برای ثبت نام ترنم؛ ساعت ها با خودش کلنجار رفته بود و در  

نهایت به این نتیجه رسیده بود که حق با رهاست. ترنم دوست  

ی کند اما یا راهش را بلد نیست یا لج کرده است. یا با  دارد جوان 

خودش یا با کیهان. که اگر این لجبازی با کیهان باشد، او اصال  

دلش نمی خواهد زندگی خواهرش سر یک لجبازی بچگانه فنا  

 .شود
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همیشه دوست داشتی رقص باله یاد بگیری، بگرد یه جای  -

 .مطمئن برای ثبت نام پیدا کن

ه جیغ می کشد و اینبار بدون اینکه کنترل رفتارش را  ترنم دوبار

 .داشته باشد کیهان را بغل می کند

 .عاشقتم کیهان. عاشقتم-

کیهان بی حرکت در جایش می ایستد و دستان ترنم دورش  

حلقه می شوند. جیغ جیغ های ترنم لب کیهان را به لبخندی محو  

می  می کشاند و دستش برای نشستن روی کمر خواهرش باال

 . می تواند امیدوار باشد رابطه اش با ترنم بهتر شود؟ آید

لبخند محو کیهان و آغوشی که میزبان ترنم شده، آریا را که تازه  

از اتاق کامران خارج شده، همان دم راهرو متوقف می کند و او با  

 :ناباوری و بلند می گوید

  .یا حضرت عباس-
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 :ه می گویدترنم از کیهان جدا می شود و آریا دوبار

 شماها خوبید؟ -

کیهان سوال آریا را بی جواب می گذارد و بی تفاوت روی کاناپه  

ی جلوی تلویزیون می نشیند. ترنم اما به سمت آریا می رود.  

 :گردنبندش را جلوی نگاه گیج آریا تکان می دهد و می پرسد 

 خوشگله؟ -

طوریکه فقط ترنم  آریا با اشاره ی ابرو کیهان را نشان می دهد و 

  :صدایش را بشنود، می پرسد 

 کیهان خریده؟ -

 .ترنم سر تکان می دهد

 .آره عیدیمه-

ترنم با دست برای کیهان بوس می فرستد و با حرفش نگاه  

 .کیهان را به سمت خودش می چرخاند
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 .مرسی که اجازه دادی کالس رقص اسم بنویسم-

 اجازه داد؟ -

 

هان و ترنم است و ترنم سرخوش  آریا هنوز متعجب رفتار جدید کی 

هدیه اش. هدیه اش نه تنها گردنبد در دستش، بلکه اجازه ی  

. نه که تا  کیهان برای ثبت نام در کالس مورد عالقه اش است

االن برای آموزش رقص باله اقدام نکرده باشد نه. پارسال  

وقتیکه خواسته اش را در خانه مطرح کرده و با مخالفت مادرش  

واجه شده بود، پنهانی در آموزشگاهی ثبت نام کرده  و کیهان م 

بود اما با آسیب دیدن پایش، رازش برمال شده بود و ناکام مانده  

بود. آدم ها وقتی به درستی کاری ایمان داشته باشند انجامش  

می دهند. حتی اگر یک دنیا برای اثبات غلط بودنش بسیج شده  

مان داشته باشد،  . آدمی وقتی خودش به درستی کارش ایباشد
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 .انجانش می دهد. حتی شده پنهانی

 .ترنم گردنبندش را به سمت آریا می گیرد

 اینو برام می بندی؟ -

 :آریا با نگاهی ریز شده براندازش می کند و ترنم دوباره می گوید 

 .بگیر ببند دیگه-

آریا گردنبند را می گیرد و ترنم پشت به او می ایستد. موهایش  

مع می کند و دست آریا از دو طرف شانه اش  را باالی سرش ج

  جلو می آید. کیهان نیم نگاه عادی به سمتشان می اندازد.

نگاهش بدون اینکه بخواهد به حال دگرگون آریا جلب شود،  

چشمک ترنم را شکار می کند. با رضایت سری تکان داده و  

دوباره به تلویزیون نگاه می کند. از سرش می گذرد که  

 .ن ترنم هم خیلی سخت نیستخوشحال کرد

 .آریا چیکار می کنی دو ساعته داری یه قفل می بندی-
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با غر زدن ترنم، آریا تند قفل را می بندد و از ترنم فاصله می گیرد  

  .تا مبادا نفس های تندش دستش را رو کند

 .من برم خونه یه دوش بگیرم-

می  ترنم آویز گردنبدش را در دست می گیرد. ناخواسته دلبری 

 .کند و با حرکت سرش موهایش را روی شانه اش می ریزد

 برگردیا -

آریا دمپایی هایش را کنار جاکفشی در می آورد و جواب ترنم را 

 :می دهد

 .میام-

 .راستی آریا دوربینتو بده. میخوام عکس بگیرم-

 :آریا در را باز کرده و کوتاه می گوید

 .برات گذاشتم تو اتاقت. من رفتم-

ر می کند و آریا به کیهانی که پشت به او جلوی  ترنم تشک



Romanbook.ir 
 
 

275 
 

 :تلویزیون نشسته، می گوید

 .کیهان خداحافظ -

 

ترنم دوربین را باالی میز می گیرد. پاهایش را عقب می کشد تا  

در عکس پیدا نباشد و از باال از سفره اش عکس می گیرد. 

دوربین را که پایین می آورد، یکی یکی عکس ها را ورق می زند 

  .ا رضایت نگاه می کندو ب

. روی کاناپه می نشیند و با حوصله عکس ها را رد می کند

عکس های سفره هفت سینش تمام می شود و یکی از عکس  

های آریا بعد از آخرین عکسی که ترنم گرفته دیده می شود. آریا  

کنار دریا ایستاده و تاریخ عکس بیانگر این است که عکس از  

. آخرین سفر مشترکش با  ال استآخرین سفر آریا به شم

 .کامران
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ترنم با خیال راحت پا روی پا می گرداند و به کاناپه لَم می دهد. 

کنجکاوی اش تحریک می شود و مابقی عکس ها را با اشتیاق  

بیشتری می بیند. بعضی عکس ها تکراریست و او عکس ها را  

س  تند تند رد می کند اما از یک جایی به بعد انگشتش روی عک

ها مکث می کند. بدون اینکه حواسش باشد تکیه اش را از  

پشتی کاناپه برمی دارد و دوربین را باالتر می آورد. آنقدر عکس  

ها گنگ هستند که ترنم برای دیدنشان به زمان بیشتری نیاز  

دارد. اصال نیاز دارد همه چیز را از ذهنش خط بزند و فقط و فقط  

. ی از عکس ها زوم می کندبه عکس مقابلش فکر کند. روی یک

تصویر کامال واضح است. نه نور عکس بد است و نه زاویه ای که  

گرفته شده. حتی می تواند بگوید عکس در نهایت دقت گرفته  

خوب   شده اما ترنم متوجه نمی شود. نه اینکه نفهمد. می فهمد.

 ...هم می فهمد. اما
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ست. نگاهش پر سوال روی عکس می چرخد. کسی در عکس نی 

فقط چند پاکت است. فقط چند پاکت که... با نتیجه گیری که از  

عکس می کند، از سر ناباوری جیغی می کشد و دوربین از  

 .دستش می افتد. با جیغش پروانه از اتاق بیرون می دود

 چی شده؟ -

ترنم بی جواب و با چشمانی درشت شده به پروانه نگاه می  

رس تا مهره های  کند. چیزی در سرش منفجر می شود و ت

  .کمرش راه پیدا می کند و پشتش را می لرزاند

 :آریا مسیر اتاق کامران تا هال را می دود و می پرسد

 چی شده عمه؟ -

ترنم سعی می کند اوضاع را مدیریت کند و به جای پروانه،  

 :اوست که تند به آریا جواب می دهد

 هیچی -
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پروانه بی خبر از همه جا  برای برداشتن دوربین خم می شود و 

 :می گوید

 

 .واال ما نمی دونیم این دختر چشه-

پروانه به اتاقش برمی گردد و آریا با نگاهی دقیق شده به  

سمت ترنم می آید. ترنم با نفرت نگاهش را از آریا می گیرد و  

چشمانش را روی صفحه ی خاموش دوربین کوک می کند تا  

  .نخواهد به آریا نگاه کند

ب های مشکی آریا منظره ی دیدش می شود و سنگینی  جورا 

 .نگاهش را روی خودش حس می کند

 ترنم -

ترنم دندان هایش را روی هم می کشد. آریا خیلی چیزها را از او 

. نگاهش را تا کمربند آریا باال  پنهان کرده و همین آزارش می دهد
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 .می کشد

 :آریا مردد دوباره می پرسد 

 چیزی شده؟ -

فش تا چشمان روشن آریا می رود و برمی گردد و با  نگاه پر حر

فشار انگشتانش دور دوربین، آریا برای گرفتن دوربین دست دراز 

 .می کند

ترنم انگشتانش را محکم تر از قبل روی دوربین فشار می دهد و  

آریا با حس ترس و شکی که به جانش افتاده دوربین را از دست  

 .ترنم بیرون می کشد

 :ان دندان های کلید شده اش می غردآرام و از می 

 بده به من اینو المذهبو -

دوربین را روشن می کند و با دیدن عکس روی صفحه آه از  

نهانش بلند می شود. ترنم با نگاهی تیره آنالیزش می کند. 
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زانوهای آریا خم می شود. دستش را به کاناپه ی پشت سرش  

ن را کنارش  . دوربیمی گیرد و عقب عقب می رود. می نشیند

 :می اندازد و عصبی، زیر لب می گوید

 .وای وای-

 آریا تو و کامران دارید چی کار می کنید؟ -

ترنم این را با خشم می پرسد. آریا سکوت می کند و ترنم با  

 :صدایی زخمی اما کنترل شده دوباره می گوید 

 این عکسا، -

 هیس -

می کند. نه از  این را آریا بلند و کوبنده می گوید. ترنم قالب تهی  

صدای بلند آریا. ترسش از شکیست که به یقین تبدیل شده  

 .است. از حدسی که ظاهرا درست است

 :لبش را تر می کند و با امیدی واهی می پرسد
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 ...آریا اون بسته ها،-

 .هیچی نپرس ترنم-

با حرف آریا، سوالش نصفه می ماند اما جواب سوالش را گرفته  

 .است

 

دهد و با چانه به رها اشاره  افه را هل میعلیرضا در چوبی ک

دارد و با  کند تا وارد شود. رها عینکش را از چشم برمیمی

شود. علیرضا نیز پشت سرش  نگاهی کنجکاوانه وارد کافه می

 .شودوارد می

گردد و بعد آرام  روشن کافه را میرها گذرا فضای دنج و نیمه

 :پرسد می

 کجا بشینیم؟ -

ی کافه را انتخاب  ترین نقطهای در گوشهرهعلیرضا میز سه نف
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 :دهدکند و به آرامِی رها جواب میمی

 .آریا هنوز نیومده. اونجا بشینیم تا بیاد-

اندازد و به  رها عینکش را توی کیف بزرگ و مشکی اش می

نشیند و کیفش را روی  رود. میسمت میز انتخابی علیرضا می

 :پرسدگذارد و میپایش می

 خوام باهاش حرف بزنم؟ ی من میبهش گفت -

علیرضا ساعتش را چک می کند و با حرکت سر جواب رها را  

 :دهدمی

 .آره-

شود  کشد و با نگاهش میزبان پسری میرها نفس بلندی می

خواهد برای ثبت  گذارد. پسرک میکه ِمنو را روی میزشان می

 :گویدمیی در دستش را باز کند که علیرضا سفارش دفترچه

 .دیم منتظر کسی هستیم. بیاد بعد سفارش می-
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رود و رها منتظر و مضطرب انگشتان بلند و  پسرک می

پیچاند. دیروز باالخره بعد از چند تماس،  اش را در هم میکشیده

علیرضا توانسته بود با آریا حرف بزند و قرار مالقات امروز را  

 .بگذارد

ندان برای این دیدار  هرچند طبق گفته های علیرضا آریا چ 

  .اشتیاق نشان نداده اما مخالفتی هم نکرده است

و رها در حین اضطراب آرزو می کند مخالفت های آریا به همین  

خواهد وقتی آریا آمد و او حرفش  . اصال دلش نمیجا ختم شود

اش را مطرح کرد، آریا اما و اگر بیاورد. هرچند را زد و خواسته

اش را قبول کند. هرچه  ن و چرا هم خواستهچو  انتظار ندارد بی

. هرچند سخت اما حاال حتما  باشد از آن روزها پنج سال گذشته

تر. شک دارد آریا بخواهد  داغشان سردتر شده و غمشان کم رنگ 

خاکستر این آتش خاموش شده را زیر و رو کند اما کاش مانع کار  
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 .او هم نشود. کاش کمکش کند

ی نور تا وسط کافه، رها به  هجوم یکباره  با صدای باز شدن در و

چرخاند. در مرز روشنایی بیرون و تاریکی کافه، سمت در سر می

مرد ایستاده در چهارچوب در را تار می بیند. مردی که ظاهرا  

. یک دستش به دستگیره برای پیدا کردن کسی کافه را می گردد

رها    ی عینک دودی بزرگش.ی در است و دست دیگرش به دسته

 .چرخدتند به سمت علیرضا می

 علیرضا -

اش بلند کرده و رها با نشان  علیرضا سرش را از روی گوشی

 :گویددادن، فرد ایستاده در میان در، می

 آریا نیست؟ -

. شودکند و بلند میاش را خاموش میی گوشیعلیرضا صفحه

کش را . عین بنددبا بلند شدن او، آریا وارد کافه شده و در را می
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آید. گذارد و به سمت علیرضا میتوی جیب پیراهن اسپرتش می

اراده از روی  دهند و رها بیتر دست میها کمی آن طرفآن

شود. حس فرو ریختن قلبش حس  اش بلند میصندلی

واضحیست. درست مثل خیسی دستانش که برای خشک  

  .زندکردنشان به دامن لباس بلندی که پوشیده چنگ می

آریا را به سمت میز هدایت می کند و نگاه آریا که روی   علیرضا

ها  ی تبعید شده، از فیلتر گذر سالچرخد، مشتی خاطرهرها می

کند. دلتنگی و حسرت  شوند و احساسات فوران میآزاد می

ترین این احساسات است. هیچ کدامشان فکرش را هم  پررنگ 

د دیگری  کردند که روزی اینقدر از هم دور شوند که فر نمی

 .ی دیدار مجددشان شودواسطه

کند و بعد با صدایی که زیادی  آریا با حس خاصی به رها نگاه می

 :گویدبرای رها غریبه است، می
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 .چقدر عوض شدی-

اندازد.  بندد و روی صدایش، خش میبغض راه تنفس رها را می

 :گویدبا این حال به شوخی می

 .َگرد گذر زمان روت نشسته. پیرت کرده-

تر  خندد. به عادت قدیم یک طرف موهایش را که بلندآریا می

 .کشدکشد و برای نشستن صندلی عقب میاست را می

 .زمونه پیرم کرده-

 :گویدنشینند و رها میهر سه می

 .کشیهنوز عادت داری موهاتو می-

 .کندآریا دستانش را روی میز قفل می

چی؟ تو هم هنوز   های قدیم رو دارم. تومن هنوز خیلی عادت-

 آدم قدیمی؟ 

چرخاند و در نهایت رو به آریا  رها نگاهش را بین علیرضا و آریا می
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 :گویدمی

 .نه-

هایش روی هم،  زند و رها با فشردن لبآریا تک ابرویی باال می

 :گویدمی

 .من اصال شبیه آدم قدیم نیستم-

د انداز آریا به پشتی صندلی تکیه می دهد. چینی به پیشانی می

 :گویدو با خنده رو به علیرضا می

 .کنه عوض شده ترسناکهآدمی که با این صراحت اعتراف می-

اش، دوباره  خندد و آریا بعد از جمع کردن خندهعلیرضا مردانه می

 :پرسدو اینبار جدی می

 چه خبر؟ تازه برگشتی ایران؟ -

خواهد جواب بدهد که علیرضا با بلند کردن دستش مانع  رها می

 .شودمی
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 یه لحظه -

کنند و علیرضا با باز کردن منوی روی میز  هر دو نگاهش می

 :گویدمی

 نظرتون چیه اول سفارش بدید بعد حرف بزنید؟ -

کند و آریا بدون نگاه به منو،  رها با تکان سرش موافقت می

 :گویدمی

خورم، فرقی نداره چی. فقط خنک باشه. من یه چیز ُخنک می-

 .هالمصب هوا خیلی گرم 

 :گویدکند و رها، کوتاه میعلیرضا به رها نگاه می

 یه قهوه ترک -

 . چی میل دارید؟ سالم. روز بخیر در خدمتم-

پرسد و  ایستد میچی زمانیکه کنار میزشان میاین را کافه

 :گویدعلیرضا با گرفتن ِمنو به سمتش، می
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 .دوتا قهوه ترک و یه آب پرتقال-

 :پرسدمیرو به آریا 

 خوبه؟ -

رود و با رفتنش آریا که  چی میکند. کافهآریا با تکان سر تایید می

 :گویدانگار برای حرف زدن عجله دارد، به رها می

خوای منو ببینی اولش یکم تعجب  آقای کبیری که گفت تو می-

 .دونستم برگشتی. نمیکردم

ش را  کند و شالاش آزاد میی شالش را از روی شانهرها لبه

 .زندپشت گوشش می

 .ی دیدارمون بشهفکر کردم بعد از پنج سال بهتره یکی واسطه-

زنی  . عالوه بر تغییراتی که خودت ازشون حرف میخوب کردی-

دیدمت  از لحاظ ظاهری هم اونقدر تغییر کردی که اگه یه جا می
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 .شناختمتشاید نمی

هایالیت    و با این حرف، مستقیم به ابروهای رنگ شده و موهای

گیر  اش چندان چشمکند. تغییرات ظاهریی رها اشاره میشده

ها را  نیست. آریا غلو می کند. اما خب هرچه باشد گذر زمان آدم

 .گویدکند اما نه آنقدر که آریا میعوض می

 :گویدخندد و میان خنده میرها کوتاه می

 .ترین راه رو برای دیدار انتخاب کردمپس درست-

 :گویدتایید حرفش و منظور دار، می آریا در 

راه درستی انتخاب کردی فقط امیدوارم برای کار درستی هم  -

 .اینجا باشیم

داند علیرضا چقدر  اندازد. مینگاهی به علیرضا میرها نیم

 :مخالف کارش است و یادش نرفته که علیرضا گفته بود

 .از آریا آبی برات گرم نمیشه-
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 :د گویبا این حال مطمئن می

 .. مطمئنم که درستهدرسته-

نشیند و با نگاهی به علیرضا و رها، سر تکان  آریا صاف می

 :دهدمی

 .شنوممی-

رها موهایش را پشت گوش می زند. لبش را تر کرده و با تک  

 .شودای برای حرف زدن آماده میسرفه

 .ی ترنمهدرباره-

 .حرف گذشته-

 .کندمی گوید و رها تاییداین را آریا کالفه می

 .اوهوم-

 :گویدآریا جدی می

ترجیح میدم آب پرتقالم رو بخورم و گمون کنم با یه دوست  -
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 .هاتو بشنوم برمقدیمی مالقات کردم و بعد بدون اینکه حرف

 :کندی آریا اعتراض میرها متعجب به این حرف غیر منتظره

 آریا -

 :کندهایی از عصبانیت، اخم میآریا با رگه

خوای؟ اونم بعد از گذشت پنج  جون گذشته می رها چی از-

 .سال

 .یه چیزهایی گنگه-

 :زندآریا پوزخند عصبی می

ای که دخترشون رو از دست دادن چه فرقی  برای خانواده-

 کنه همه چیز روشنه یا نقطه کوری هم هست؟ می

 !آریا-

اینبار اعتراض رها از روی عصبانیت است. انتظار نداشت آریا  

 .بسم هللا نه بیاوردهمین اول  
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. بعد از ترنم نابود شدن. مادرش  رها اون خانواده داغ دیدن-

سکته کرده و پنج ساله یه کلمه حرف نزده، کامران زندگیشو  

اینجا ول کرده رفته اون سر دنیا که جای خالی خواهرش رو  

نبینه. کیهانم بیشتر از قبل خودش رو غرق کار کرده. اینا دیگه  

ست دادن دارن که بخوان گذشته رو بَِگردن؟ برای  چی برای از د 

اونا فکر کردن به از گذشته هم ممنوعه چه برسه که بخوان  

 .ازش حرف بزنن

 :گویدرها تند و به امید قانع کردن آریا، می

قرار نیست کسی چیزی بفهمه. من بخاطر همین اومدم سراغ -

 .تو

ستانش  اش بین دتفاوتی مشغول چرخاندن گوشیآریا با بی

 .شودمی

 .تونم کمکت کنمدونم خواستت چیه اما نمینمی-
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 :گویدکشد و با دلخوری میرها خودش را روی میز می

 .الاقل فرصت بده حرف بزنم-

چی حرفشان قطع با آوردن سفارشاتشون توسط کافه

. رها نگرانی و ترسش را با نگاهش به علیرضا منتقل  شودمی

شاید  دهداه و متاسف سر تکان میمی کند و علیرضا فقط کوت

 :گفتاگر جایش بود، می

 .کنهگفتم آریا کمکی بهت نمی-

 امری دیگه نیست؟ -

یشان تشکر  . علیرضا به جای هر سهپرسدچی میاین را کافه

  چی، آریا با مزه کردن آبمی کند و بعد از رفتن پسرک کافه

 :گویدپرتقالش به رها می

 .قهوت سرد میشه-
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های آخرش را  زند و تالشها چنگ میبه تاثیرگذارترین واژه رها

 .کند. هرجور شده باید آریا را متقاعد کندمی

کنه خودکشی  هایی دارم که مطمئنم میآریا من یه نشونه-

جوابن و من  هایی که بیترنم پر از عالمت سواله، عالمت سوال

 .دنبال جواب اونام

کشد تا فک آریا سخت شود  فقط چند لحظه، چند لحظه طول می

 :گوید کند و ترسناک میو چشمانش وحشی. تیز به رها نگاه می

 .بریزشون دور-

 :پرسدتوجه به تغییرات آریا، میرها بی

 برای تو مهم نیست بدونی ترنم چرا خودکشی کرده؟ -

 زندآریا لیوان آب پرتقالش را پس می

  .ل خودکشیشهکشم خیلی بدتر از دلی دردی که از نبودنش می-
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 هیچ وقتم برات سوال نشده چرا ترنم باید خودکشی کنه؟ -

چرخد. حاال رگ گردنش کامال  آریا کامل به سمت رها می

 برجسته شده است

 .کنمرها، یه توصیه ای بهت می-

 :شودرها منتظر می ماند و آریا متکلم می

بعد پنج سال برگشتی، بچسب به زندگیت. گذشته رو ول کن و  -

کنی.  دت رو بساز. با فکر به گذشته فقط خودت رو نابود میآین 

 .آینده روزهای خوبی برات داره از دستش نده

 .. هم زبانش هم نگاهششودرها تلخ می

 .کنیبا این بی توجهیت داری به ترنم ظلم می-

 .شودآریا می ایستد و نگاه رها دنبالش کشیده می

 .ظلم اصلی رو ترنم به ماها کرد-

ترین آدم این قصه  کند آریا ظالم. حس میگیردگاه میرها ن
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 .است

شمارمو از آقای کبیری بگیر. اصفهان   .خوشحال شدم دیدمت-

بودی، خوشحال میشم باز ببینمت فقط به شرط اینکه باز نخوای  

 .از گذشته حرف بزنی

 :گویدچرخاند و آریا رو به علیرضا میرها دلخور رو می

 .کنممیمیز رو حساب  -

 خوری؟ چرا چیزی نمی-

پرسد و رها با حالت گنگی سرش را از  این سوال را فرناز می

کند. نگاهش را بین فرناز که نگرانی از  روی بشقابش بلند می

بارد و همسرش و بشقاب غذای مقابل خودش  اش میچهره

 .چرخاندمی

  علنا چیزی نخورده است. فقط با غذایش بازی کرده و البته فکر!

های مالقات امروزش با آریا را مرور کرده. از عصر تمام لحظه
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اکشن تندی را از آریا نداشت و بخاطر همین  اصال انتظار چنین ری

  .داند باید چه کنداست که حاال نمی

های علیرضا، به مخالفت سفت و سخت آریا و از همه  به حرف

وسعت  بیشتر به ترنم فکر کرده است. به ترنمی که این روزها 

 .زیادی از افکارش را درگیر خودش کرده است

 :گویددهد و با شرمندگی میبشقابش را به جلو هل می

 .میل ندارم. با اجازه-

 :زند خواهد بلند شود که علی، همسر فرناز صدایش میمی

 رها خانم -

. علی قاشق و چنگالش را توی بشقاب  چرخدبه سمت علی می

 :کندمیاندازد و دهانش را تمیز  می

  .فرناز بهم گفت امروز رفته بودید سراغ پسر دایی ترنم-

کند و او لبخند مضطربی  ی چشم به فرناز نگاه میرها از گوشه
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 .زندمی

 :گوید علی باز می

کنی باید توی  اگه این مسئله اینقدر برات مهمه و فکر می-

 .گذشته بگردی برو سراغ برادرش

 علی -

ی  ا یک تای ابرویش را به نشانهفرناز اعتراض می کند و ره

نگاهی به فرناز، رو به رها  . علی با نیمزندتعجب باال می

 :گویدمی

ی  ی خواهرش نقطهیه برادر اگه مطمئن بشه توی گذشته-

تفاوت از کنارش رد نمیشه. حتی اگه اون  تاریکی هست، بی

 .خواهر دیگه زنده نباشه

کند. به فرناز نگاه می  گیرد و مرددی میز میرها دستش را لبه

شود که امروز خودش هم بارها به کیهان فکر کرده  منکر این نمی
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 .است

آریا پسر دایی ترنمه. شاید حرف اون، حرف کیهان نباشه. اگه  -

مطمئنی قراره چیزی دستت رو بگیره که با فهمیدنش تو رو آروم  

 .کنه پس برای فهمیدنش برو دنبال کیهان

از سمت کیهان را دارد و ترسش را   رها ترس پس زده شدن

 :کندپنهان نمی

 اگه منو جدی نگیره؟ -

 .نهایتش اینه تو تالش خودت رو کردی-

 :شود فرناز معترض می

 .علی شیرش نکن. بذار همین جا این قضیه تموم بشه-

فرناز جان اگه قراره این قضیه واقعا تموم بشه من حرفی  -

دیگه یا یه سال دیگه هنوزم    خواد رها ده روزندارم. اما دلم نمی

 .درگیر دلیل خودکشی ترنم باشه
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هایش را به هم  کند. رها لبفرناز ملتمس به رها نگاه می

بندد. از پشت  های فرناز چشم میسابد و روی تمام نگرانیمی

. بدون اینکه به علی و فرناز نگاه کند، لب  شودمیز بلند می

 :زندمی

 .ممنون. شب بخیر-

ی  داند فرناز به ادامهکردن به فرناز را ندارد. حاال که میروی نگاه 

این مسیر حس خوبی ندارد و او هم قصد عقب کشیدن ندارد،  

 .تواند به فرناز نگاه کندنمی

 

* * * 

 

کند. کیهان روی صندلی،  رویی نگاه میآریا از الی در به اتاق روبه

رش است.  مقابل ویلچر پروانه نشسته مشغول غذا دادن به ماد 
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دارد اما چند قدمی  آریا نگاهش را روی همان نقطه ثابت نگه می

ایستد و دستش را مابین  . وسط اتاق میگیرداز در فاصله می

  گیرد و آرام اما با عصبانیت توی گوشی پچگوشی و دهانش می

 :زندمی

 گی چیکار کنم؟ تو می-

 :دهدمخاطبش مثل خودش، عصبی جواب می

 .بین حرف حسابش چیهمثل آدم برو ب-

آریا با نگاهش اتاق پروانه را زیر نظر گرفته تا مبادا کیهان  

کند برای قانع کردن مخاطبش،  صدایش را بشنود و تالش می

 :افکارش را متمرکز نگه دارد 

یعنی چی؟ یعنی برم ببینم توی گذشته دنبال چیه تا کمکش  -

 کنم؟ 

آریا چرا داری خنگ بازی در میاری. این دختر به خودکشی ترنم  -



Romanbook.ir 
 
 

303 
 

مشکوک شده. اصال باید بفهمیم چی مشکوکش کرده که اینقدد  

 مصمم پا پیش گذاشته یا نه؟ 

 :پرسدآریا متفکر می

 کنی چیزی داره؟ تو فکر می-

 

خواد آرامشی که حاال حتما داره. برو سمتش. من اصال دلم نمی-

 .توی زندگیامون هست از بین برهبعد از پنج سال 

شود، کشیده  نگاه آریا دنبال کیهان که از روی صندلی بلند می

 :گویدشود و با عجله توی گوشی میمی

 .من باید قطع کنم-

 .خبرم نذاربی-

گذارد و تماس را  خبرش نمیکند که بیمخاطبش را مطمئن می

و به سمت  شود کند. زودتر از کیهان از اتاق خارج میقطع می
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 .رودپذیرایی می

کیهان ظرف خالی غذای پروانه را روی میز کوچک کنار اتاقش  

 :شود گذارد و با اشاره به پرستار، از اتاق خارج میمی

 .به مامان کمک کنید بخوابه-

 .چشم آقا-

رود و کیهان همانطور که با  پرستار برای کمک به پروانه جلو می

شود. عادت  از اتاق خارج می کند،دستمال دستانش را تمیز می

ندارد خودش در خانه باشد و غذای پروانه را پرستارش بدهد. 

این عادت را از پنج سال پیش در خودش نهادینه کرده. از روزیکه  

که بعد از رفتن ترنم، مادرشان قید حرف زدن را زد و کامران بار  

سفر بست. دو ماه بعد از خودکشی ترنم، کامران عزم سفر  

گاهی به پروانه زنگ  و حاال پنج سال است که فقط گه  کرده

گاه هم فقط کامران حرف  های گاه و بیزند. در این تماسمی
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ریزد. مثل تمام دفعاتی که  صدا اشک میزند و پروانه بیمی

گیرد و پروانه با هر لقمه  کیهان قاشق غذا را جلوی دهانش می

  .دهدبغضش را قورت می

ان، فقط کیهان و آریا کنار پروانه ماندند و البته  بعد از ترنم و کامر

تر شده و  ی آریا و کیهان عمیقکه بعد از رفتن کامران، رابطه

 .اعتماد کیهان به آریا بیشتر

اندازد و  کیهان دستمال در دستش را توی سطل کنار هال می

 .داردای که آریا نشسته، برمیهایش را به سوی کاناپهقدم

 تو فکری؟ -

 .کندسر بلند می  آریا

 .چیزی نیست خوبم-

گرداند و پاکت سیگارش را از روی  روی پا مینشیند. پاکیهان می

زند و همانطور که سیگار  ای به ته پاکت میدارد. ضربهمیز برمی
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  :کند کشد زیر چشمی به آریا نگاه میرا بیرون می

 . چیزی شده؟ از عصر توی فکری-

ز جدیدی نیست. آریا با تالش برای  نظر کیهان چی تیزبینی و دقت

دارد و  اش را از کاناپه برمیپنهان کردن کالفگی اش، تکیه

 :کنددستانش را درهم مشت می

  .یکم فکرم درگیر این قرار داد جدیده-

چشم با حالت   از گوشه گیردکیهان فندکش را زیر سیگار می

ه اما قرار بر  کند. حرفش را باور نکردای به آریا نگاه میمچگیرانه

کند و پکی از  پیگیری بیشتری هم نیست. سیگارش را روشن می

  .گیردآن می

 تونی این چند روز رو بیای اینجا؟ من فردا شب میرم تهران. می-

 :پرسددارد و میاش را در هوا نگه میآریا دستان مشت شده

 مگه قرار نبود نعمتی بره؟ -
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 ی؟ میای؟ ا . خودم مجبورم برم. تو چیکارهنشد-

چرخاند و دوباره به کیهان نگاه  آریا به سمت اتاق پروانه سر می

 .کندمی

 مونه؟  پرستار نمی-

تکاند و دست  کیهان خاکستر سیگارش را توی جاسیگاری می

 :گذارد دیگرش را باالی پشتی کاناپه می

 .خوام مامان رو با پرستار تنها بذارمنمی-

کند و آتشی ته  ن را دنبال میآریا با نگاهش رد آتش سیگار کیها

شود. افکارش را پس  های ذهنش، زیر خاکستر روشن میته

 :گویدزند و کوتاه میمی

 .میام-

نشیند و فیلتر سیگار را توی جاسیگاری  ی کاناپه میکیهان لبه

 .کندخاموش می
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من شیش صبح پرواز دارم. این چند روز حواست به همه چیز  -

 .باشه

 :آیددهد و پرستار از اتاق پروانه بیرون میمیآریا سر تکان 

های خانم رو دادم، خانم خوابیدن. با من دیگه امری  آقا قرص-

 نیست؟ 

دهد. روی تراس کنار  آریا ویلچر پروانه را تا روی تراس هل می

های محافظ و جایی که کامال مشرف به فضای سبز حیاط  نرده

کند و  هایش را قفل می. چرخداردمجتمع است، ویلچر را نگه می

 .شودی روی پاهای پروانه خم میبرای مرتب کردن مالفه

 :گویددر همان حال می

یه ساعت پیش خانم صمدی رو فرستادم بره داروخونه  -

داروهاتون رو بگیره اما هنوز نیومده. دو ساله پرستارته خودت  

 .شناسیش دیگه. تا بره و بیاد شب شدهمی
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ترین  ی پروانه در نزدیک گیرانهو نگاه مچ کندآریا سر بلند می

 .کندگیرش میفاصله غافل

کشد. از بسته  اش را میچشمان پروانه جور زبان بسته

زند و از کیهانی که  های کامل توی اتاقش حرف میقرص

همیشه قبل از سفرش تمام مایحتاج خانه به خصوص وسایل و  

  .کندداروهای پروانه را تهییه می

هایی که  کند و از دروغوانه از نگاه فراری آریا گله میچشمان پر

 .پروانه به دروغ بودنشان ایمان دارد

هدف نگاهش را دور تا دور حیاط سرسبز ایستد. بیآریا صاف می

 :گویدچرخاند و بدون اینکه به پروانه نگاه کند، میزیر پایش می

ام برسم.  تاپم رو آوردم که توی خونه به کارهمن میرم تو. لپ-

 .تند تند بهت سر میزنم که اگه کاری داشتی

ای به پروانه، به داخل ساختمان  بدون هیچ مکث و نگاه اضافه
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گردد و پروانه را روی تراس و میان هوای مطبوع دم غروب  برمی

کند تنها  اش سنگینی میبا تنهایی و غمی که روی سینه

 .گذاردمی

اش خالصه  تراس خانه های این زن به هاست که هوا خوریسال

 .شودمی

بیند که نگاه مشکوک پروانه تا  شود و میآریا وارد ساختمان می

کند و با بسته شدن در، همان جا  اش میپشت در تراس بدرقه

 .چرخدشود و سرش به سمت محوطه مینگاهش خاموش می

ی  های سرتاسری ساختمان می ایستد و گوشهآریا پشت پنجره

رخ پروانه  زند. همانطور که نگاهش روی نیمپرده را کنار می

آورد و وارد  متوقف شده، گوشی موبایلش را از جیبش در می

  .شودلیست مخاطبینش می

 Raha " ای را که صبح از علیرضا گرفته و به اسمشماره
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farahmand " کند و با نگاه آخری به  سیو کرده را لمس می

  .کشدپروانه، نوار سبز رنگ تماس را می

چسباند. محض احتیاط نگاه دیگری به  گوشی را به گوشش می

در خانه می اندازد تا از بسته بودن در و نبود پرستار پروانه  

خورد و صدایی در سر آریا واگویه  . گوشی بوق میمطمئن شود

 .شودمی

 .باید بفهمم چی مشکوکش کرده -

که  های مخاطب چند روز پیشش، بلو این فهمیدن نه بخاطر حرف

 .فقط برای خودش است

رقصد و او با  ی آریا میصدای نازک رها میان تمام افکار مردانه

تر حرفش را  گیرد تا راحتپلک محکمی افکارش را در دست می

 .بزند

 بله؟ -
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 .کندچرخد و زبان باز میآریا به پشت می

 سالم رها. آریام -

.  شودآن طرف تلفن، رها با ناباوری از روی تخت بلند می

 .ایستدهدف وسط اتاق میزند و بیموهایش را پشت گوش می

 سالم آریا. خوبی؟ -

خوبم. تو چطوری؟ شمارتو از علیرضا گرفتم. بد موقع که زنگ  -

 نزدم؟ 

شود. ترس، دلشوره، هیجان و شاید کمی  رها دستپاچه می

ها های متفاوتیست که رها در یک لحظه با آنخوشحالی، حس

ترین است و در  کند. هیجانش پررنگ دست و پنجه نرم می

گذارد. بدون اینکه بفهمد صدایش اش نیز تاثیر میتارهای صوتی

 :لرزدکمی می

 .نه نه اصال. خوشحال شدم زنگ زدی-
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زند و به  ها قدم میهایی کوتاه و آرام پشت کاناپهآریا با قدم

  .رودسمت صندلی راک کنار سالن می

کشد و همزمان  ها میکاناپهاش را روی پشتی انگشت اشاره

اندازد تا بدون مقدمه چینی،  هایش پرده میروی تمام نگرانی

 :بگوید

 

های اون روز تو و  راستش من خیلی فکر کردم رها. به حرف-

هایی که گذشته. اون روز نباید اینقدر زود از کوره در  تموم سال

 .مهای تو رو بشنوم مخالفت کردرفتم. من بدون اینکه حرفمی

کند. دست مشت  انگشتان رها از شدت هیجان گز گز می

 .گذارد تا توی گوشی جیغ نزنداش را روی دهانش میشده

 :دهدآریا ادامه می

البته باید بهم حق بدی. بعد از خودکشی ترنم ما هیچ کدوممون  -
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نخواستیم که دیگه در مورد اون اتفاق حرف بزنیم. طبیعیه که  

حرفی ازش بزنه عصبی بشیم. اون اتفاق  اگه کسی هم بخواد 

 .ی ما رو به هم ریختی کافی همهبه اندازه

نشیند و دست آزادش را بین دو زانویش  ی تخت میرها لبه

 .گذاردمی

 .ی کوچیکی نیستبهت حق میدم. مسئله-

 :پرسد نشیند و میآریا روی صندلی راک می

 کجایی تو؟ اصفهانی هنوز؟ -

کند با این حال با  کجی میی تخت دهنی رها رو چمدان بسته

 :گویدلبخند رضایت بخشی، می

 .هنوز آره ولی برای دو ساعت دیگه بلیط دارم-

دهد. صدایش تلخ  آریا سرش را به پشتی صندلی تکیه می

بندد و دنیایش شود. چشمانش را میشود. فکش سخت میمی
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 .شودسیاه می

 .مبلیطت رو کنسل کن. باید باهم حرف بزنی -

دهد. نفس راحتی  اطمینان صدای آریا لبخند رها را وسعت می

 .کشدمی

 :زندلب می

 .حتما-

اش تصوایر  های بستهکند و پشت پلک آریا تماس را قطع می

 .گیرندی قدیمی جان میبایگانی شده

 

 

های درهم  ی ترنم، اخمدعای تحویل سال میان بغض خفه

طوالنی کیهان، از   ی قرآن پروانه و سکوتکامران، زمزمه

 .شودتلویزیون پخش می
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ی یک ساعت و گذر از  شود در حالیکه در فاصلهسال تحویل می

سال گذشته و ورود به سال جدید، دید ترنم به کامران و آریا  

. ترنمی که در یک ساعت گذشته در  کامال عوض شده است

نگاهش به آریا فقط نفرت بوده نگاهش آنقدر سنگین که کامران  

 .ا هم مشکوک کرده استر

 :آنقدری که لحظاتی قبل از تحویل سال از آریا پرسیده بود

 کنه؟ تو و ترنم چیزیتون شده؟ چرا ترنم اینطوری نگات می-

ترین  بینانهجواب گذاشته و با خوشو آریا سوال کامران را بی

 .حالت ممکن آرزو کرده بود گندی را که زده خودش جمع کند

 دل عمه  عیدت مبارک عزیز-

شود  . تند از جایش بلند میآیدبا حرف پروانه، آریا به خودش می

گیرد. ظاهرا و در آغوشی که پروانه برایش باز کرده قرار می

  .آنقدر در فکر بوده که از تبریکات عید جا مانده است
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 .عیدتون مبارک عمه-

 .بوسداش را میکند و پیشانیپروانه سر آریا را خم می

 .امسالت بهتر و پربارتر از سال قبل باشهایشاهلل -

کند که  کند و از کنار سر پروانه به ترنمی نگاه میآریا تشکر می

 .زندبه حرف پروانه پوزخند می

 !ها دارد با این دخترآریا حرف

گیرد و پروانه برای سر زدن به غذایش  کیهان از جمع فاصله می

به آریا و کامران، به  به آشپزخانه می رود. ترنم با نگاه سنگینی  

های ترنم را تا در اتاقش دنبال  رود و آریا رد قدمسمت اتاقش می

خواهد دنبال ترنم برود که دستی از پشت روی  کند. میمی

. کامران با  چرخاندنشیند. به دنبال آن آریا سر میاش میشانه

 .کندهایی که حاال کمی بازتر شده مردانه آریا را بغل میاخم

 .یدت مبارک رفیقع -
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ی آریاییست که پایه ثابت تمام  ی رفیق برازندهو چقدر واژه

 .کارهای کامران بوده و است

 :گویدزند و معنادار میآریا لبخند نیم بندی می

 .روزگارت سفید اَخوی-

گیرد و با در آوردن  ی آریا را میخندد. کنایهکامران بلند می

ه پوشیده، چشمک اش از جیب شلوار اسلش مشکی ک گوشی

 :زند ریزی می

 .روزگارم سفیده. الاقل این روزها خیلی سفیده-

. کامران گوشی به دست از او  دهدآریا با تاسف سر تکان می

 .نشیندگیرد و باز نگاه آریا روی در اتاق ترنم میفاصله می

کند و با تردید  ایستد. گلویش را صاف میپشت در اتاق ترنم می

ماند و در را باز  ی ترنم نمی. منتظر اجازهزندمیای به در ضربه

شود شود. ترنم تند از روی تختش بلند میکند. وارد اتاق میمی
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 .بنددو آریا در را می

 کی بهت اجازه داد بیای تو؟ -

 :گویدآید و ترنم باز میآریا جلوتر می

. چرا مثل  وقتی در میزنی باید منتظر بمونی تا بهت اجازه بدم-

اندازی پایین و میای تو؟ شاید من اصال دلم نخواد  خر سرتو می

 .تو رو ببینم

 :گوید آورد و با آرامش میآریا دستش را جلوی ترنم باال می

 .زنیمیکم آروم باش حرف می-

 :زندی آریا میترنم عصبی کف دستش را روی سینه

 .چه حرفی؟ من با تو هیچ حرفی ندارم-

 .گیردآریا مچ دست ترنم را می

 .. اگه بذاری من برات توضیح میدمترنم تو هیچی نمیدونی-

 :گویدمالحظه میترنم عصبی و بی



Romanbook.ir 
 
 

320 
 

خوای بهم بگی فکر  هایی که میچی میخوای بگی؟ به دروغ-

 کردی؟  

 .کندبا تمسخر سر کج می

دو ساعت وقت داشتیا. خوب فکراتو کردی؟ یه وقت االن یه  -

 .کنیا چیزی نگی بعدا بخوای حرفتو عوض

 :زند زند و اسم ترنم را صدا میشود. پلک میآریا کالفه می

 .ترنم-

 :دهدترنم با همان توپ پر، ادامه می

ترنم و چی؟ ولم کن آریا. خسته شدم اینقدر خر فرض شدم.  -

 .خوام برام توضیح بدی. فقط برو جلوی چشمم نباشمن که نمی

 :ویدگ شود و مثل خود ترنم، بلند میآریا عصبی می

 .دو دقیقه بذار منم حرف بزنم-

تواند از انحصار چهارچوب  کند که صدا میترنم فراموش می
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 .زندکند و داد میاتاقش بیرون برود. فراموش می

 .خوام از گند کاریات بشنومخوام. نمینمی-

 .گیردست که دامن آریا را هم میانگار فراموشی ترنم مصری

 !ترنم-

آریا، دوباره و اینبار محکم تر به بازوی آریا  توجه به داد ترنم بی

 .زندمشت می

خورید اصال هم بقیه براتون مهم  هر گهی دلتون بخواد دارید می-

نیستن. شماها آدمید؟ شماها اسم خودتون رو گذاشتید مرد؟  

 .خوشا به غیرتت که داری خونه خراب کن ملت میشی

 .گیردا میآریا به امید مهار کردن ترنم، هر دو بازویش ر

 خفه شو ترنم -

کند خودش را از دست آریا نجات دهد. ترنم وحشیانه تالش می

دهد و موهای بازش  میان تقالهایش تند تند سرش را تکان می
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 .خوردشالق گونه به صورت آریا می

خوام  خودت خفه شو. خودت خفه شو آریا. برو گم شو نمی-

 .ببینمت

 چِتونه؟ -

افتد و  یا یکهو از روی بازوهای ترنم میبا سوال کامران، دست آر

  .است چرخد که میان در ایستادهسر هر دو به سمت اویی می

کند. کاش ترنم در جواب سوال آریا مستاصل به ترنم نگاه می

کامران و نگاه مشکوکش سکوت کند. ترنم دختر خاموشی  

 :زندنیست که رو به کامران جیغ می

 !به تو چه-

آید و با ابروهای گره  ندی تا وسط اتاق میکامران با قدم بل 

 :غرد ای، میشده

 هار شدی؟ -



Romanbook.ir 
 
 

323 
 

 

 :پرسدو بدون اینکه منتظر جواب ترنم باشد، از آریا می

 این چه مرگشه آریا؟ -

 :گیرد رود و با هر دو دستش بازوی کامران را میترنم جلو می

 .گمشو از اتاقم بیرون کثافت آشغال-

 :کندنگاه میکامران تیز به ترنم 

 !بفهم داری چی میگی ترنم-

خوام ببینمت. ازت بدم میاد. از هر دوتاتون بدم  . نمیخوامنمی-

 .میاد

 اینجا چه خبره؟ -

پرسد. اینبار هر سه به  اینبار کیهان است که این سوال را می

 :دهدچرخند و تنها ترنم است که جواب میسمت در می

 .بگو اینا از اتاقم برن بیرون-
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 :کندکیهان با اخم سوالش را تکرار می

 چی شده؟ -

 :زندپوشاند و با بغض داد میهایش را میترنم با دست گوش

. خسته شدم از بس به این سوال  هیچی هیچی هیچی. اَه-

 .جواب دادم. برید بیرون

 :چرخدکامران سرد رو به کیهان می

 .کنممشکل ترنم با منه، خودم حلش می-

 :کندترنم سر بلند می

  .. گم شو بیرونمن با تو مشکلی ندارم-

 :کند رو به آریا حرفش را تکمیل می

 .خوام چیزی بدونمهمش تقصیر توِ. من که گفتم نمی-

شود و کیهان یک  نگاه سنگینی بین کامران و آریا رد و بدل می

چرخاند و در  شود. نگاهش را روی هر سه میقدم وارد اتاق می
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 :زندران، لب مینهایت توی نگاه کام

 .ما توی این خونه چیز پنهونی نداریم-

 :زندکامران با صدا پوزخند می

ی من و ترنم  اتفاقا تا دلت بخواد چیزهای پنهونی داریم. مسئله-

 .کنیمرو خودمون حل می

 فقط من و کیهان غریبه ایم؟ -

ی حضور او نشده بود و  . هیچ کس متوجهپرسداین را پروانه می

  .ن سوال اظهار وجود کرده استاو با ای

 .انتوی این خونه همه باهم غریبه-

ایستد. صدایش  ی یک قدم جلوی کامران میکیهان با فاصله

 :شوداش خارج میسرد و سخت از حنجره

ظاهرا این مشکل بین ترنم و آریاست. خیلی به تو هم ربطی  -

 .نداره
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طه. پس بهتره  رب ربط نیست اما به تو کامال بیبه من خیلی بی-

 .خودتو بکشی کنار

 :دهدکیهان با تاسف سر تکان می

خوای مشکل رو حل کنی؟ تویی که خودت هنوز به کمک  تو می-

 بقیه نیاز داری؟ 

 :گویدکامران پر از حرص می

 .گیرممن اگرم به کمک نیاز داشته باشم از تو یکی کمک نمی-

 .کامران-

زند و کامران  هشدارگونه صدا میپروانه است که اسم کامران را 

 :گویدها رو به پروانه، میبا زیر پا گذاشتن تمام حرمت

 میشه شما دخالت نکنید؟ -

 .زندی کامران میکیهان با کف دست به شانه

 .حق نداری با اون زن اینطوری حرف بزنی-
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 :چرخدکامران کالفه دوباره به سمت کیهان می

کنی. من االن بهتر از هرکسی  تو حق و ناحق منو مشخص نمی-

 .دونمخوب و بد خودم رو می

دهد و برادری رنگ  و حسادت پشت تمام کلماتش رخ نشان می

 .بازدمی

شناسد و  کند. کامران کله شقش را میپروانه باز وساطت می

  .شوداینبار برای کوتاه آمدن دست به دامن کیهان می

 .کیهان مادر-

 .کندو التماس می  گیردبازوی کامران را می

 .کامران. تو رو خدا به خاطر من بحث نکنید-

کشد اما با انکار  کشد. بخاطر پروانه عقب میکیهان عقب می

 :گویدکند، میخاصی که غیرمستقیم بیانش می

 .شاید حق با توِ. به قول خودت بزرگ شدی-
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 :کندکامران دستش را در هوا برای کیهان پرتاب می

 .ال برو بیرونآره دقیقا. حا-

 ترته؟ کامران این چه طرز حرف زدن با برادر بزرگ-

 :زندبندد و داد میدر جواب پروانه، کامران چشم می

 .مامان-

ترکد اما صدای نشستن  لرزد و بغضش میهای پروانه میلب

دست کیهان روی صورت کامران مانع شنیدن صدای شکستن  

پروانه ناباور و میان   کشد وشود. ترنم هینی میبغض پروانه می

 :زندمی اشک لب

 !کیهان-

گذارد و با تاخیر  کامران دستش را روی جای سیلی کیهان می

های خونی شده و  کند. چشمانش مهمان رگهسر بلند می

هایش وحشیانه سیاهی مطلق چشمان کیهان را  سیاهی
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. کیهان با فکی که زاویه گرفته کلمات را  گیردنشانه می

 :دشمار می

اینو زدم تا یاد بگیری هیچ وقت صدات رو روی مامان بلند نکنی.  -

دعوای من و تو دعوای هابیل و قابیل هم باشه، یادت باشه که  

 .حساب مامان فرق داره

هایش  لرزاند و مادرانهصدای زخمی کامران پشت پروانه را می

 .هراس دارد از روزیکه پسرانش مقابل هم قرار بگیرند

نه داداش! خیلی هم سنگینه. توی این بیست و  دستت سنگی -

چهار پنج سال اینو نفهمیده بودم. اما امروز خیلی خوب فهمیدم.  

 .یادت بمونه چیکار کردی چون من هیچوقت قرار نیست یادم بره

هایی  رود و کامران با قدمکیهان بی حرف از اتاق بیرون می

به ترنم و آریا  شود. پروانه با درماندگی سنگین پشت او خارج می

اش با آریا  خورد. درگیریکند. ترنم کنار دیوار سر مینگاه می
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شود. حاال فقط مهم دو برادری هستند که شمشیر  فراموش می

 .را از رو بسته اند

 

جوی آریا نگاهش را به اطراف  ورها در همان حالی که در جست

آید.  ی سنگی جلوی پایش را پایین میچرخاند، دو پلهمی

ی دیدش هست و  ای که در زاویهنگاهش روی محوطه

چرخد و در نهایت وقتیکه آریا را پیدا  های خالی مینیمکت

  .شودای با او میکند، مجبور به تماس دوبارهنمی

گیرد و با وصل شدن تماس، آریا زودتر  اش را میشماره

 :پرسد می

 کجایی رها؟ -

د و خیره به عمارت  کشاش باال میرها بند کیفش را روی شانه

 :دهدقدیمی مقابلش، جواب می
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 .روی عمارت هشت بهشتممن روبه-

 مطمئنی؟ از کدوم طرف؟  -

زند. پنج سال از حضورش در این  رها چرخی دور خودش می

. نامطمئن جواب  کندشهر گذشته و گذر زمان مرددش می

 :دهدمی

ه  ی آب میو آره. از طرف چهارباغ عباسی. کنار این مغازه-

 .فروشی

 .حله. همون جا وایسا من االن میام پیشت-

اندازد و با  کند. گوشی را توی کیفش میتماس را قطع می

ایستد. خیلی طول  کشیدن شالش روی موهایش، منتظر آریا می

شود. از دور برای  کشد که آریا از پشت عمارت پیدایش مینمی

دهد و رها با دیدنش به سمتش قدم  رها دست تکان می

دراز    رسند آریا با سالم دستش رادارد. به هم که میبرمی
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 .کندمی

 .ببخشید معطل شدی-

دهد و گرم  ی آریا قرار میرها دستش را در دست دراز شده

 .زندلبخند می

  .تازه رسیدم-

 :دهدگوید و نیمکتی را نشان میای میآریا خوبه

 اونجا بشینیم؟ -

 .روندبا موافقت رها، همقدم به سوی نیمکت می

نظرم خیلی  اومد. به هیچ وقت از هشت بهشت خوشم نمی-

 .حوصله سر بره

 :پرسدخندد و میان خنده میآریا می

 این یعنی انتخابم باب میلت نیست؟ -

منظورم اینه تفریحی دوستش نداشتم. نه االن که قراره در   نه-
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 .مورد یه موضوع جدی حرف بزنیم 

دهد که بحثشان قرار نیست  و با این حرف به آریا التیماتوم می

 .خواسته کشیده شود فراتر از چیزی که رها

گرداند.  نشینند. رها پا روی پا میبا فاصله روی نیمکت می

روند و او  های شلوار مشکی گشادی که پوشیده باال میپاچه

دهد. آریا  اش پایش را ریز تکان میخیال ساق پاهای برهنهبی

رخ شرقی دختری که در پی خاطراتِ پنج سال پیش  خیره به نیم

راه  کند رها خیلی هم بی، با خودش فکر میسراغ او را گرفته

توان از  . تغیراتش مشهود است. آنقدر مشهود که میگویدنمی

لباس پوشیدن متفاوتش هم تشخیص داد. رهای پنج سال پیش  

ی بلندی که  شد در مانتو شلوار اسپرت و مقنعهخالصه می

خورد و رهای این روزها، بیشتر  ی خدا از سرش ُسر میهمیشه

های پیش باشد، بیشتر اینکه شبیه آن دخترک دانشجوی سال از
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ایست که جدیت  شبیه یک خانم بیست و هفت، هشت ساله

کند و  اش است. آریا اینطور فکر میی چهرهترین مشخصهواضح

شود که یک دختر شیطنت و  رسد چه میاصال به ذهنش نمی

 !کشدلبخند را در خودش می

 .. آخه االن تایم اداریهریمکردم عصر قرار بذافکر می-

خورد. رها سر حرف را باز کرده و او هم  آریا در جایش تکانی می

 .کنداستقبال می

این چند روز که کیهان اصفهان نیست من عصرهام شلوغ تره. -

 .گذرونمبیشتر وقتم رو توی خونه و کنار عمه می

شود. اختیار رها قلقلک میو باز هم کیهان و باز هم دلی که بی

اش که تمایل شدیدی دارد از  ی قلبیتوجه به خواستهرها بی

 .پرسدکیهان بیشتر بداند، از پروانه می

از علیرضا در مورد وضعیت خاله پروانه شنیدم. خیلی متاسف  -
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 .شدم

گذارد و کامل به سمت رها  آریا ساعدش را باالی نیمکت می

 :چرخدمی

از اینه که بخوای   ترممنون ولی وضعیت ماها خیلی اسفناک-

 .براش تاسف بخوری

 :پرسدسابد و امیدوار میرها لب روی هم می

 این پنج سال وضعیت خاله هیچ فرقی نکرده؟  -

 :زندهایش را باال میآریا یکی از شانه

دکترا میگن تا خودش نخواد شرایطتش بهتر نمیشه. انگاری  -

 .ای برای بهبودی ندارهاونم هیچ انگیزه

ه با شرایط جدیدی که علیرضا و آریا از آن حرف  تصور پروان 

تواند نفس را در  زنند ترسناک است. آنقدر ترسناک که میمی

اش درد  ی سینهی رها حبس کند و از حبس نفسش قفسهسینه
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  گیرد. آخرین تصویری که از پروانه به یاد دارد لبخندیمی

 :فته بود نماست وقتیکه روز تولد بیست و دو سالگی ترنم گدندان

 .ی ترنم و کیهان بهتر شدهخوشحالم که رابطه-

 .تو از خودت بگو. اون روز هیچی ازت نپرسیدم-

شود و با نگاه به چشمان  با سوال آریا تصویر پروانه تار می

 .شودروشنش پروانه کامال محو می

 .کندرها قصد اتالف وقت را ندارد و رک قصدش را بیان می

اده. بهتر نیست در مورد موضوع  فرصت برای حرف زدن زی -

 تری حرف بزنیم؟ مهم

 :دهدآریا تند سر تکان می

 .شنومچرا. حتما. می-

دارد.  رها با لبخندی قدرشناسانه، کیفش را از کنار پایش برمی

ی ترنم را از  گیرد و رها دفترچهآریا منتظر حرکاتش را زیر نظر می
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  .آوردکیفش بیرون می

 .دهدو رها دفترچه را مقابلش تکان میکند آریا چشم ریز می

 این دفترچه رو میشناسی؟ -

کند و بعد با تردید گیرد. نگاهش میآریا دفترچه را از رها می

 :آورد حدسش را به زبان می

 واسه ترنمه؟ -

دهد و کیفش را دوباره  رها سرش را به عالمت مثبت تکان می

 .گذاردکنار پایش می

 

 .ترنم خودش داده به علیرضادست علیرضا بوده.  -

ی  کند و با شنیدن مابقی جملهبا آمدن اسم علیرضا آریا اخم می

آید و  شوند. زنگ خطر به صدا در میهایش فعال میرها شاخک 

  :پرسداو بدون اینکه حواسش باشد، تند و نگران می
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 خب؟ چیزی توش نوشته؟ -

آرامش   ی تغییرات آریا شود با همانرها بدون اینکه متوجه

 :گویداش میاولیه

 ...خیلی واضح نه اما،-

 اما چی؟ -

کند. آنقدری که آریا متوجه  رها متعجب از حرکات آریا مکث می

کشد و  شود زیادی تند رفته! کالفه دستی میان موهایش میمی

رها بدون اینکه بخواهد حال او یا دلیل واکنشش را بپرسد،  

 :دهدحرفش را ادامه می

اشت به حروف نویسی. وقتی خیلی عصبی بود یا  ترنم عادت د-

تونست به کسی چیزی بگه یه  کرد که نمیموضوعی اذیتش می

نوشت که کسی متوجه نشه. شاید حتی  جوری اون رو می

اومد چی نوشته اما همینقدر  بعدها خودشم یادش نمی
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 .فهمید که این موضوع جز ممنوعه ها بودهمی

ظ کند تا رها حرفش را تمام  کند آرامشش را حفآریا سعی می

شود. به ظاهر آرام است اگر دست مشت  . موفق هم میکند

 !ی گردنش را فاکتور گرفتشده روی پایش و رگ ورم کرده

توی این دفترچه هم همین کارو کرده. حروف نویسی کرده و در  -

معنی داده. اینطوره که معلومه از یه  حقیقت یه سری کد بی

آخه بیشتر این دفتر شعره و فقط آخرش   .موضوع خاصی نوشته

 .حروف نوشته. چند جا هم یه چنتا اسم آورده اما نه خیلی واضح

 اسم؟ -

کند و رها  صدای آریا نشان از فشار عصبی دارد که تحمل می

 .گیردهای عجیب او را ندید میاکشنآگاهانه تمام ری

م  ی شالش را هفرستد و به عادت لبهموهایش را زیر شال می

 .کندپشت گوشش اسیر می
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 .. اسم تو، کامران و کیهانآره-

های رها قفل  پرد و چشمانش روی لبرنگ آریا محسوس می

ی لعنتی  اش را تا دفترچهشود. به سختی نگاه قفل شدهمی

شود  اش خارج میکشاند. صدایی که از هنجرهروی نیمکت می

 .برای خودش هم غریبه است

 خب اینا یعنی چی؟ -

پرسد که از جواب رها واهمه دارد. ین سوال را در حالی میو ا

 !تواند اتفاق خوبی باشدبیشتر دانستن این دختر نمی

کشد و دور قلب رها  های هرز پا درختی، قد میترس مثل علف

داند دلیل ترسش چیست اما هرچه  پیچد. خودش هم نمیمی

 .ریزدهست حس بدی یکهو در دلش می

. توی  چقدر یادته اما ترنم عادت داشت بنویسه  آریا نمیدونم تو-

ها  ها روزمرگینوشت. بعضی وقتیه دفترچه خاطراتش رو می
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هم بد. من دنبال اون    ها اتفاقات خوب و گاهیبعضی وقت

ام. شاید بتونم از توی خاطرات ترنم چیزی رو پیدا کنم که دفترچه

 .بشه به دلیل خودکشیش ربطش داد

کند. انگشتانش از شدت  اش را باز میدهآریا دست مشت ش

کند  است. دستش را روی پایش باز و بسته می  فشار درد گرفته

 :کند با آرامش بپرسدو با فرو دادن بزاقش سعی می

 کنی ترنم دلیل خودکشیش رو جایی نوشته باشه؟ تو فکر می-

 .کندخورد و پاهایش را کنار هم جفت میرها در جایش تکان می

نقدر واضح اما امیدوارم از اتفاقاتی که دم آخری اذیتش  نه ای -

 .باشه   کرده جایی حرفی زدهمی

 کرد؟ مگه چیزی اذیتش می-

 .کند. انتظار ندارد آریا فراموش کرده باشدرها چشم ریز می

نگو که تغییراتش رو یادت رفته؟ ترنم دختر نازک نارنجی نبود که  -
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اما این چند ماه اخیر  ای اشکش دم مشکش باشه به هر اشاره

کرد، ساکت شده بود، گوشه گیر و از  ای گریه میبه هر بهانه

 .تر ترسوهمه مهم

کند لبخند بزند اما دستورهایی که دقایقی پیش  آریا تالش می

اش صادر کرده کمی با این لبخند تداخل  های خاکستریسلول

 .دارد

 .چقدر خوب یادته-

 :گویدرها تلخ و سرد می

 .ها با چرای خودکشی ترنم زندگی کردمم این سالمن تما -

نشیند و کف هر دو دستش را روی صورتش  آریا صاف می

خرد و رها در سکوت  کشد. برای ریکاوری مغزش زمان میمی

 :پرسدکند. کمی بعد با آزاد کردن نفسش مینگاهش می

 حاال چیکار از من برمیاد؟ -
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 .میخوام کمکم کنی-

 :کندش اشاره میآریا با دست به خود 

 من؟ چرا نرفتی سراغ کیهان؟ -

داند جواب دادن به این سوال چقدر برای  پرسد و نمیآریا می

اش را روی  های خوش فرم و رژ خورده. رها لبرها سخت است

سابد. نگاهش را از بازی انگشتانش تا چشمان کنجکاو  هم می

  :دهدکشاند. آرام جواب میآریا می

 .دستم پر نیست که برم پیش اوناونقدری -

  .خوردی لب آریا چین میگوشه

 کنم؟ کنی من بهت کمک میچرا فکر می-

 :دهدخورد اما تند جواب میرها جا می

چون ترنم برات مهم بود. دوستش داشتی. و این دوست  -

ست که حس واقعی آریا بود و  داشتن نه آن دوست داشتنی
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ن دوست داشتن بیشتر مهم  . ایدانستکسی از آن چیزی نمی

 .رساندبودن را می

شود. آریا چند قدمی از رها فاصله  نگاه رها همراه با آریا بلند می

بیند و این سوال در ذهنش پررنگ  گیرد. رها کالفگی او را میمی

ست که بعد از  شود که این همه کالفگی فقط بخاطر دردیمی

 خودکشی ترنم به جای مانده؟  

  .کنهمیگذشته اذیتم -

 .ایستدشود و مقابل آریا میرها هم بلند می

 .کنهاین گنگی منو بیشتر اذیت می-

 

کند و در نهایت با حرف او لبخند با نگاهش به آریا التماس می

 .شودهای رها میمهمان لب

اگه   گردمهای ترنم توی انباری مونده. میچنتا جعبه از وسیله-
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 .چیزی پیدا کنم بهت خبر میدم

 :گویدرها با هیجان می

 ....میشه من خودم-

 :دود آریا میان کالمش می

متاسفم ولی با وضعیت عمه و اینکه تو نمیخوای فعال کیهان  -

 .تونم ببرمت توی خونهچیزی بفهمه نمی

 .کندحق با آریاست و رها موافقت می

 .باشه-

 خوری؟ میرم از آب میوه فروشی یه چیزی بگیرم. چی می-

ی یک آب میوه  اندازد. به اندارهی به ساعتش میرها نگاه

 گوید خوردن وقت دارد. کوتاه می

 .یه شیرموز لطفا-

 .بشین میام-
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رود. رها دوباره روی نیمکت  آریا به سمت آب میوه فروشی می

هایش خیلی سبک شده  کند شانهنشیند در حالیکه حس میمی

 .است

*** 

 

 .مونممنتظر خبرت می-

 :دهدی را کشیده و در جواب رها سر تکان میآریا ترمز دست 

 .گردمبهت خبر میدم. همین امروز فردا می-

دارد اما قبل از باز کردن در  رها کیفش را روی پایش نگه می

 :دهدماشین قدرشناسانه ادامه می

 .کنیممنونم آریا. نمیدونی چه کمک بزرگی داری بهم می-

ن دیگه برای منم مهم  این مسئله فقط مربوط به تو نیست. اال-

 .شده
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 .به هر حال ممنون که بهم اعتماد کردی-

کند. قبل از اینکه پایش را از  گوید و در را باز میرها این را می

ماشین بیرون بگذارد آریا که برای گفتن حرفی دو دل بوده، دل  

 :زندبه دریا زده و صدایش می

 فقط رها -

 :چرخدرها از روی شانه به سوی آریا می

 بله؟ -

کنند،  معنی و میان کلماتی که انگار فرار میآریا با لبخندی بی

 :گویدمی

 میشه یه چند روزی اون دفترچه پیش من باشه؟ -

کند و رها بدون رو  با تمام شدن حرفش به کیف رها اشاره می

 :دهددربایستی، جواب می

  .متاسفم آریا اما این تنها چیزیه که از ترنم برای من مونده-
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 .گیردریا سریع حرفش را پس میآ

آره آره حق داری. اصال من اشتباه کردم که این درخواست رو  -

 .کردم

. در را  شودزند و از ماشین پیاده میرها خجول لبخندی می

 .شودبندد و مقابل پنجره خم میمی

 .بابت امروز ممنون که اومدی-

 :زندآریا عینکش را به چشم می

  .کنجکاوم کرده بودی-

 :دهدو با نگاهی به ساعتش ادامه می

  .من داره دیرم میشه-

 :گیرد ایستد و کمی از ماشین فاصله میرها صاف می

 .باشه برو. خداحافظ-

افتد. رها در  کند و با تک بوقی به راه میآریا خداحافظی می
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ایستد و ماشین آریا را تا زمانیکه در پیچ کوچه محو  جایش می

کند. حسی که  د. حسی موذی اذیتش میکن شود بدرقه میمی

 !شود از آریا انرژی منفی بگیردباعث می

 

شود. با دست تمیزش  رها وارد سرویس بهداشتی پارک می

کند و  کیفش را به جالباسی فلزی سرویس بهداشتی آویز می

گیرد. در همان حالت  اش را زیر شیر میسریع دست گِلی شده

اش نیفتد و به  د تا گوشیکن اش را به سرش نزدیک میشانه

 :گویدمخاطبش می

توی پارک یه زنه بهم طعنه زد افتادم زمین. کل لباسام به گند -

 .کشیده شد

 :خندد علیرضا توی گوشی می

 ای؟ رها چطوری بهت خورد که افتادی زمین؟ مگه بچه-
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خندد. زمین خوردنش  ی علیرضا میی خندهرها هم در ادامه

است و البته که در لحظه برای اهالی   برای خودش هم خنده دار

 .پارک هم خنده دار بود

دونم واال. اصال یه جوری خودش رو بهم زد که انگاری یه  نمی-

 .توپ از فاصله صد متری پرت کردن سمتم

 :پرسدعلیرضا با دلواپسی می

 الزمه بیام دنبالت؟ -

گیرد و با دست دیگرش به  رها گوشی اش را با دستش می

  .زندمیلباسش آب  

 .گیرم میرمنه. اسنپ می-

 :پرسداش میگوید و دنبالهای میعلیرضا خوبه

 خب نگفتی چی شد؟ -

حس رها مثل بیماریست که زخمش در حال بهبودیست و انگار  
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خیال لباسش، که با حرف علیرضا با ناخ روی زخمش بکشند. بی

ی کثیف سرویس  ایستد و به تصویر خودش در آینهصاف می

کند. غم نگاهش آنقدری پررنگ است که حتی تی نگاه میبهداش

  .شوداز صافی کثیفی آینه هم رد می

 .آریا صبحی زنگ زد-

 .کشداشتیاق در صدای علیرضا سرک می

 خب؟ -

رها بدون اینکه قصد بستن شیر آب را داشته باشد، دستش را  

زند. واو به واو  ی حرفش را میگیرد و ادامهی رو شویی میلبه

شود اما او خالصه برای علیرضا  مات آریا برایش مرور میکل

 .کندتعریف می

 .گفت وسایل ترنم رو گشته ولی چیزی پیدا نکرده-

 :گویدعلیرضا با تعجب می
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 !چه زود-

 چی چه زود؟ -

کند که او  شود و رها حس میصدای علیرضا کمی آرام می

 :کندجایش را عوض می

 .چه زود وسایل رو گشته-

گیرد و در حال بازی با آبی که به زور از  دستش را زیر آب میرها 

 :دهدآید، جواب میشیر خراب بیرون می

 .همون روز گفت که زود بهم خبر میده. گفته بودم که عجله دارم-

 !چی بگم-

های آریا را  ی حرفعلیرضا حرفی برای گفتن ندارد اما رها ادامه

 :کندبازگو می

ط چند تیکه لباسش رو نگه داشتن و یه  گفت از وسایل ترنم فق-

ها  سری خرت و پرت دیگه. اینطوری که آریا گفت بین وسیله
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 .ای در کار نبودهدفترچه

پیچد و به دنبالش صدایش در  نفس علیرضا توی گوشی می

 .گوش رها

هاشو ریخته باشن  پنج سال گذشته رها. طبیعیه که وسیله-

 .دور

رها با یک دست شال   با ورود زنی به سرویس بهداشتی،

تر  کشد و ولوم صدایش را پاییناش را روی سرش میافتاده

 :آورد می

 .آخه من انتظار داشتم به اتاق ترنم دست نزده باشن-

ی  خوان که آینهرها یعنی چی؟ بچشون مرده اتاقش رو می-

 ِدقشون باشه؟ 

رها از داخل آینه به بسته شدن در دستشویی که زن واردش  

کند. فرصتی برای فکر کردن ندارد وقتیکه باید  اه میشود نگ می
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  .جواب علیرضا را بدهد

  .من یادمه بعد از فوت پدرش هم به اتاقش دست نزده بودن-

سکوت علیرضا معنادار است و هیچکدام هیچ حرفی برای  

کند با ناخن  شکستن این سکوت معنادار ندارند. رها سعی می

 :پرسدعلیرضا میی شالش را پاک کند و  گِل گوشه

 ی فرناز؟ االن میری خونه-

 .آره-

زند و او برای کوتاه کردن کسی از پشت خط، علیرضا را صدا می

 :کنددستی میمکامله پیش

 

 .باشه. در تماسیم پس-

  .باشه من برم به لباسم برسم-

 .خنددتر میعلیرضا دوباره اما اینبار آرام
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 .کنیمکن. یکاریش میبرو. خیلی هم به این ماجراها فکر ن -

.  های علیرضا همیشه دلگرمی بوده و استباید اعتراف کند حرف

 :گوید زند و توی گوشی میاراده لبخندی از سر آسودگی میبی

 .باشه. فعال-

اندازد.  کند و گوشی را توی جیب مانتویش میتماس را قطع می

  کند و اینبار به قصد شستن صورتشدوباره شیر آب را باز می

بندد و مشتی آب به  شود. چشم میروی روشویی خم می

زند. با صدای باز شدن در دستشویی کمی الی  صورتش می

شود و در  شود. زن از دستشویی خارج میهایش باز میپلک 

بندد  شود. رها دوباره چشم میروشویی کنار او دستانش را می

را   زند. صدای پای زن و اینبار مشت ُپرتری آب به صورتش می

شود. کمی بعد  شنود که از سرویس بهداشتی خارج میمی

های آب روی  کند. قطرهسرش را از روی روشویی بلند می
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شود. تنها  توجه به آینه خیره میخورند و او بیصورتش ُسر می

امیدش به آریا بود که او هم با تماس امروز ناامیدش کرد. آنقدری  

ماند.  ای نمیک و شبههآریا قاطع حرف زده بود که جای هیچ ش 

. چرا باید بعد از پنج سال وسایل ترنم را نگه  حق با علیرضاست

داشته باشند. شاید هم حق با زهره است. کنکاش گذشته  

فایده است. باید به فکر آینده بود. رها با حس هایی متفاوت  بی

چرخد. هاست به پشت میکه سرخوردگی پرچمدار آن

لباسی بردارد که با دیدن جا لباسی  خواهد کیفش را از جا  می

زند. ناباور به دیوار سفید مقابلش و  خالی خشکش می

کند و بعد در یک ثانیه به سمت در  جالباسی خالی نگاه می

ی  کند. هیچ کس در محدودهدود. به دور و برش نگاه میمی

. هیچ کس حتی یک عابر معمولی! دوباره به  دیدش نیست
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اند. بهتر  کیفش نیست! کیفش را برده کند.جالباسی نگاه می

 !انداست بگوید کیفش را دزدیده

 

شود. با قلبی که از  کند و پیاده میی آژانس را حساب میکرایه

کوبد، چند قدمی عقب  شدت هیجان و استرس محکم می

ایستد. یک دستش را دور بند کیف روی  رو میرود و در پیادهمی

ی چشمانش  گرش را سایهکند و دست دیاش محکم میشانه

برای دیدن ساختمان مقابلش. ساختمانی بلند با نمای سنگ  

کشاند و انتهای  ی ساختمان میمرمر. نگاهش را تا آخرین طبقه

 .روزچسباند به آسمان آبی نیمآن می

اضطراب دارد. اضطرابی که در خیسی کف دستانش و ضربان  

 .انش کندتواند که پنه قلبش نمود پیدا کرده و او نمی

ی  بود. اویی که تا دیشب به پشتوانهحاال باید فرودگاه می
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درستی حرف آریا حرف علی و فرناز و علیرضا را پشت گوش  

اش با مادرش هم قانع نشده بود که  انداخته بود، حتی در مکالمه

به سراغ کیهان بیاید. حاال باید توی هواپیمایی که دقایقی پیش  

  .مین بلند شده، نشسته باشدبه مقصد تهران از روی ز 

اما به جای پرواز به سمت تهران، روی زمین غمگین اصفهان  

.  خواهد آخرین شانسش را هم امتحان کندایستاده است و می

بیداری دیشب، بعد از فکر کردن به ترنم و  امروز، بعد از شب

کند به گردنش است، به اینجا آمده تا آخرین  دینی که حس می

در تاریکی به سمت هدف پرتاب کند و همین   تیرش را هم 

 .مضطربش کرده است

داند وقتی از در این ساختمان وارد شود و زنگ واحد اینکه نمی

افتد. چه قرار است بگوید و  هایی میچهارده را بزند، چه اتفاق

. چهار روز اصرار اطرافیانش برای حرف  ها قرار است بشنودچه
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زدن با کیهان را انکار کرده بود تا به اینجا نرسد. علیرضا از دزدی  

د و او سکوت کرده بود. علی از آخرین  مشکوک کیفش گفته بو

ها حرف زده بود و فرناز که از اول مخالف بود، اینبار گفته  تالش

 :بود 

اگه کیفت رو نزده بودن بهت میگفتم حاال که پسر داییش هم  -

کن و برو. اما با دزدیدن کیفت منم   گفت چیزی نیست پس ول

ی زیر  ا دارم مطمئن میشم که یه چیزهایی مبهمه. یه کاسه

 .ی یکی هستکاسهنیم

دهد. در  تر بیرون میگیرد و بازدمش را عمیقرها دم عمیقی می

ای ایستاده که باید اعتراف کند هم دستش و هم پشتش  نقطه

ی فکر کردن به دلیل  ست و این خال ترس دارد! به اندازهخالی

خواهد به سراغ کیهان برود و از  خودکشی ترنم ترس دارد. نمی

ترین دلیلی که  . اصال اصلیهای آریا را بشنودحرفاو هم 
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خواست با کیهان حرف بزند همین بود. اینکه او هم دست رد  نمی

خواست اما حاال که تا اینجا آمده و مقابل  اش بزند. نمیبه سینه

به سمت کیهان هلش   دفتر کیهان ایستاده یک نیروی ناشناخته

اش حرف علیرضا  دهد. یک نیرویی که شاید محرک اصلیمی

 :باشد وقتیکه دیشب پشت تلفن گفته بود 

تونی احتماالت رو ندید تونی خوش بین باشی رها. میمی-

خوای بری تهران دستت از قبل هم خالی  بگیری اما االن که می

تره. نه هیچ سرنخ جدیدی از گذشته داری و نه حتی اون دفترچه  

 .رو. علنا همه چیز رو باختی

گردد. به دقایقی بعد از  به چهار روز پیش برمی  اجازهذهنش بی

هایی که او هنوز منگ اتفاق  دزدیده شدن کیفش و درست لحظه

 !افتاده بود

شنود و با چرخاندن سرش به  های بلند کسی را میصدای قدم
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بیند. هایی که به سوی او تنظیم شده، علیرضا را میسمت قدم

دود. علیرضا  رضا میشود و به سمت علی زود از جایش بلند می

 :آیدزودتر از او به حرف می

 خودت خوبی؟ -

کشد و با کالفگی  ی شالش میرها دست لرزانش را به لبه

 :گویدمی

 من خوبم. کیفم -

ی پیش رها از  علیرضا با دست نیمکتی را که همین چند لحظه

دهد و او را به نشستن دعوت  روی آن بلند شده بود را نشان می

 .کندمی

 .م باش. بیا بشین ببینیم چی شدهآرو -

 :گویدنشیند و با همان حال خراب میرها می

 .دیگه قراره چی بشه؟ همه چیز رو بردن-
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تالش علیرضا برای آرام بودن ستودنیست آن هم در موقعیتی که  

 .لرزدصدای رها از شدت استرس می

 چی توی کیفت بود؟ -

ط پارک  نگاه رها ناخودآگاه به سمت سرویس بهداشتی وس

دود. به جای تمام چیزهایی که توی کیفش بوده و شاید برای  می

گرفتن هرکدامشان مجبور باشد یک نصف روز روند اداری و  

 :گوید کارهای دفتری را طی کند، فقط یک کلمه می

 .دفترچه-

هایش پیش  کشد و تا لبعلیرضا دستش را روی صورتش می

شود را خفه  ارج میهایش خآورد تا "وای" که از میان لبمی

 .کند

 :دهد رها بیشتر توضیح می

من هنوزم منگم. اصال نفهمیدم اون زن چطوری اومد توی  -
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 .دستشویی و چطوری کیف منو برد که من نفهمیدم

آورد و مماس با  علیرضا دستش را از روی صورتش پایین می

 .دهدپشتی نیمکت قرار می

 قیافشو یادته؟ -

 .من اصال صورتشو ندیدم-

 :کندتر زمزمه میدهد و رها آراملیرضا متاسف سر تکان میع

 .زدمداشتم با تو حرف می-

تواند  شود هم نمیخارج می  حتی نفس بلند علیرضا که از سینه

هیچ تمایلی برای حرف زدن  . هر دو بیسکوت بینشان را بدزدد

کند و علیرضا به  اند. رها به دزد کیفش فکر میسکوت کرده

  .دزد برای دزدیدن کیفی انگیزه

 :پرسدشود رهاست که میخیلی که سکوتشان کش دار می

 چرا ساکتی؟ -
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 :پرسدتر میکند و سنگینعلیرضا سنگین نگاهش می

 

 کنی توی کیفت چی بوده که به درد کسی بخوره؟ فکر می-

های زیادی باشد. تواند کلید سوالجواب این سوال می

فهمد ها فکر کند. نمیبه آن هایی که رها حتی نخواستهسوال

شود. هرچه  ی مغزش صادر میاین جواب ابلهانه از کدام ناحیه

 .هست دلیل خوبیست برای انکار بعضی حقایق

خب توی شرایط اقتصادی و معیشتی االن مردم یه سکه یه  -

 ....دارن چه برسهریالی هم روی زمین ببین برمی

 !رها-

علیرضا با سرزنش  شود. حرفش توسط علیرضا بریده می

کند و او با صدایی که انگار بر اثر غم تحلیل رفته،  نگاهش می

 :گویدمی



Romanbook.ir 
 
 

365 
 

ست. من بدون  وسایل کیفم اصال مهم نیست. مهم اون دفترچه-

 .اون دستم به هیچ جا بند نیست

اید. افکارش را قفل  با صدای بوق ممتدد ماشینی به خودش می

. حاال بین او و کیهان یک  داردزند و با نفس عمیقی قدم برمیمی

رود که این فاصله را  است و او می خیابان و چهار طبقه فاصله

 .بردارد

*** 

 

با ایستادنش جلوی میز منشی، منشی با سر سالم کرده و با  

کند و این یعنی رها باید تا زمان تمام  دستش به تلفن اشاره می

الیز  شود برای آن شدن تلفن منشی صبر کند. همین فرصتی می

محیط اطرافش و شاید با این آنالیز، کمی از حس بدی که  

 .وجودش را پر کرده فاصله بگیرد
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تر  دستانش را دور بند کیفی که جلوی پاهایش گرفته محکم

کند تا هم اضطرابش را از این طریق کم کند و هم لرز  می

 !دستانش را مهار 

کند. چند  یای که در آن ایستاده نگاه مبه دور تا دور اتاق ساده

روی میز منشی تعبیه شده. آن طرف دیوار و درست روبه قفسه

ی کاری  هاییست که با توجه به حیطهداخلش پر از کارتابل

تواند بگوید خودش هم چندان با کاغذها و  کیهان، رها می

 .ها بیگانه نیستهای داخل آن کارتابلپرونده

اتاق باز   در سمت راست میز منشی و مقابل دری که به این

شود یک دست مبل چرم مشکی چیده شده و در ضلع  می

 .ست که ظاهرا باید به اتاق کیهان باز شودها دریشرقی مبل

های  کند رها شالی را که تا نیمهمنشی تلفن را که قطع می

زند. کشد و پر استرس لبخندی میسرش ُسر خورده باال می
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کند که پشت در اتاق کیهان و مقابل منشی  وقتی به این فکر می

دهد استرس داشته باشد. دیدار  او ایستاده، به خودش حق می

ال بیشتر از قبل.  با کیهان همیشه برایش پر تشویش بوده و حا

قطعا این مالقات با گذشت پنج سال و پشت سر گذاشتن  

  .خاطرات تلخ خیلی هم راحت نیست

 .بفرمایید در خدمتم-

ی میز کمی  گوید و رها با قرار دادن دستش لبهاین را منشی می

کند تا با اعتماد به نفس رو به  ایستد. لبش را تر میجلوتر می

 :کند، بگویدنگاهش می  منشی ساده پوشی که منتظر

 .خواستم جناب شاهد رو ببینممی-

کند قلبش آنقدر محکم به  گوید در حالیکه حس میاین را می

کوبد که هر آن احتمال دارد بدون اینکه حرفی از این  سینه می

 .منشی جوان بشنود راه آمده را برگردد
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ی روشن  منشی نگاهش را بین کاغذهای روی میز، صفحه

چرخاند. در نهایت  ی رها میو چشمان آرایش شدهکامپیوتر  

 :پرسد می

 وقت قبلی داشتید؟ -

 .نه-

اندازد و دستانش  کوتاه و آرام. منشی خودکارش را روی میز می

گیرد تا حین حرف زدن به  کند. سرش را باال میرا در هم قفل می

 .صورت رها نگاه کند

 .تشون کنیدتونید مالقا. بدون وقت قبلی نمیمتاسفم عزیزم-

 .گیرمی کوتاه وقتشون رو میمن فقط چند دقیقه-

گوید وقتیکه پاهایش برای رفتن  فهمد این را چطور میرها نمی

اصرار دارند و قلبش برای آرام گرفتن. قطعا تا زمانیکه اینجاست  

 .آرامش از او فراریست
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دونم با  ی مهندس کامل پره. منم چون مییکشنبه ها برنامه-

 .ت مالقاتتون موافقت نمیشه درخواست نمیدمدرخواس

چرخاند و بعد با اشاره به  رها مستاصل نگاهش را به اطراف می

 :گویدها میمبل

 تونم منتظر بمونم؟ من می-

توجهی رها به حرف  اندازد و دلخور از بیای باال میمنشی شانه

 :گویداو، می

 .شیدست. فقط عالف میفایدهبله. ولی بی-

 .کند لبخند بزندی میرها سع

 .مشکلی نیست -

گذارد. و کیفش را روی پایش می نشیندای میروی مبل تک نفره

در اتاق کیهان درست در تیر رس نگاهش است و او با خودش  
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ی خدا از  کند پشت در این اتاق پسریست که همیشهتکرار می

 !رو شدن با او واهمه داشتهروبه

 

قدر غرق گذشته و آینده و  گذرد. آنفهمد چقدر مینمی

العمل کیهان شده که اصال گذر زمان را نفهمیده است اما  عکس

اش گذر زمان را  های شانهخشک شدن پاها و قولنج استخوان

  .کشنداند و به رخش میدر خود ثبت کرده

اش  خورد و نگاهی به ساعت گوشیدر جایش تکانی می

ا و یک تماس صادق  پاسخ علیرضاندازد. اعالن دو تماس بیمی

 .ی گوش را خاموشکند و صفحهرا پاک می

چهل و پنج دقیقه است که اینجا نشسته و هر پنج دقیقه یکبار  

بدون اینکه بخواهد حرفی   منشی زیر چشمی نگاهش کرده و

بزند مشغول کارش شده است. رها هم چند باری خواسته  
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کیهان   دوباره با او حرف بزند الاقل بخواهد شانسش را پیش

رجوع منصرف شده است.  محک بزند اما هربار با آمدن یک ارباب

های کیهان خیلی شلوغ است  ست. یکشنبهانگار حق با منشی

 .و ظاهرا قرار نیست وقتش برای دیدار با او خالی شود

کند و به تبعیت  صدای زنگ تلفن تارهای صوتی رها را تحریک می

  .چرخدنگاهش به سمت صدا می از آن

 بله جناب مهندس؟ -

گیرد و  با حدس اینکه کیهان پشت خط باشد قلبش ضربان می

 :گویدای از کِشوی میزش، میمنشی با بیرون آوردن پوشه

 .االن میارم خدمتتون-

شود. با  کند و از پشت میزش بلند میمنشی تلفن را قطع می

کند، پشت در اتاق کیهان نگاهی به رها که خیره نگاهش مینیم

 .شودای به در، وارد اتاق میایستد و با ضربهمی
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شنود اما هیچ صدایی از  رها صدای سالم کردن منشی را می

کند کیهان  رسد و او با خودش فکر میکیهان به گوشش نمی

ها را  ها کوتاه و با سر جواب سالمهنوز هم مثل گذشته

 دهد؟ می

ارد شده  منشی بدون اینکه در اتاق کیهان را کامل بسته باشد و

خواهد تسلیم  ترین فرصت برای رهاییست که نمیو این عالی

خواهد دست خالی از اینجا برود و از طرفی  نمی .ناامیدی شود

ها  داند اگر برود دوباره آمدنش به این راحتیهم خوب می

. اصال مگر قانع کردن خودش برای مالقات با کیهان به این  نیست

 هاست؟ راحتی

اش  شود. بازی در اتاق وسوسهرد و بلند میداکیفش را برمی

 .کرده

صدا به سمت اتاق  هایی بیتوجه به کوفتگی تنش با قدمبی
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شنود  ی آرامی را از داخل اتاق میرود. صدای مردانهکیهان می

شود و ضربان قلب او  تر میکه با هر قدم نزدیکی، صدا واضح

 .تندتر

اندازد و  را روی شانه میایستد، بند کیفش پشت در اتاق که می

کند تمام  کشد. تالش میبا بستن چشمانش نفس عمیقی می

زند و کیهان را از همه چیز و همه  تصویرها را از ذهنش پس می

  .تر کندکس پررنگ 

دهد. گذارد و در را هل میکف دستش را روی چرم سرد در می

شت  پ  ای از کیهانی کهشود و تصویر نیمهصدا باز میدر بی

 .شودمیزش نشسته از کنار هیکل تپل منشی دیده می

 .سالم-

کنند. منشی  با سالم رها اول منشی و بعد کیهان نگاهش می

ی نگاه کوتاه و  تفاوت! البته که دنبالهوحشت زده و کیهان بی
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 .رسدتفاوتش به رها، با سرزنش و اخم به منشی میبی

وقع وارد اتاق من  خانم اشرفی من بهتون تذکر داده بودم هر م-

 .شید در رو کامل ببندیدمی

کند خودش را تبرئه  منشی که حاال کنار رها رسیده، سعی می

 .کند

 جناب شاهد من به خانم گفتم شما وقت مالقات ندارید-

 :پرسد گردد و با لحن تندی میبه رها برمی

 مگه من به شما نگفتم خانم؟  -

گیرد و به سمت  ش را میبدون اینکه منتظر جواب رها باشد بازوی 

 :دهددر هلش می

. خوبه من بهتون گفتم نمیشه و شما سرتو  بفرمایید بیرون خانم-

 .انداختی اومدی تو

کشد. یک آن،  رها با ضرب بازویش را از دست منشی بیرون می
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تر  کند که منشی یک قدم عقبناخواسته آنقدر تیز نگاهش می

دارد.  کیهان برمی ایستد و رها یک قدم بیشتر به سمتمی

های  ای توجه به او مشغول امضا زدن ورقهکیهانی که بدون ذره

اش را به خودش  مقابلش هست و رها قسم خورده است توجه

 !جلب کند

 !من فرهمندم-

بیند و اینبار با اعتماد به  از حرکت ایستادن دست کیهان را می

 :گویدنفس بیشتری می

 .رها فرهمند. دوست ترنم-

کند. حاال  اندازد و با تاخیر سر بلند میخودکار را میکیهان 

تفاوت دقایقی پیش نیست. چشمانی که روی  نگاهش نگاه بی

رها ریز شده و ابروهایی که درهم کشیده خبر از متفاوت بودن  
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حالش دارد. خبر از بهت و تعجبی که او سعی در پنهان کردنش  

 .دارد

 

یهان به دختر جوان و  کنند. ک هر دو در سکوت به هم نگاه می

خوش پوش مقابلش که خودش را رفیق ترنم معرفی کرده و  

رها، به کیهانی که خیلی هم با پسر پنج سال پیش تفاوت ندارد.  

ای طرحدارش را از نظر ای جذب و کراوات سورمهپیراهن سورمه

. هنوز هم همان کنداش مکث میگذراند و روی صورت مردانهمی

، همان ته ریش مرتب و کم پشت، همان نگاه پرستیژ، همان اخم

گذرد چقدر دلتنگ  سیاه و ناخوانا و همان تن صدا. از دلش می

کند!  اش را اصالح میاین مرد بود و خیلی زود خودش جمله

 !هایش بودهچقدر دلتنگ گذشته و آدم

ی جدی و جذاب رها  بیند و کیهان در پشت چهرهرها کیهان را می



Romanbook.ir 
 
 

377 
 

کس  پنج سال است اسمش را از زبان هیچ کهترنم را. خواهری 

 .نشنیده است

اش مثل صدای خش دار یک  . صدای خندهخنددترنم می

 .پیچدگرامافون قدیمی در گوش کیهان می

 .اسمش رهاست. رها فرهمند. فقط باید ببینیش. یه دختر نازیه-

 .اولین بار ترنم رها را اینطور در خانه معرفی کرده بود

ی  خیره  شی نگاه کیهان که انگار بیشتر از چند دقیقهبا سوال من 

 .شودجا میرها بوده جابه

 جناب مهندس خانم رو بیرون کنم؟ -

توان  پرسد. به خدبی میمنشی سوالش را با صدایی لرزان می

اش پنهان شده است. فهمید که ترس پشت دستان مشت شده

ای روی  کند و کیهان با پس زدن کاغذهاراده اخم میرها بی

 :دهدمیزش، سرد جواب می
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 .کنمها رو جمع کنید، بعدا امضا میاین-

کند و  های چیده شده مقابل میزش اشاره میبا دست به صندلی

 :دهدرو به رها ادامه می

 .بفرمایید-

کشد و کیهان  ها را عقب میرها با لبخند محوی یکی از صندلی

ش کنار  همانطور که یک دستش در جیبش هست از پشت میز 

 .آیدمی

 

زند فنجان قهوه را  آبدارچی که کیهان حاج اکبر صدایش می

کند و پیرمرد با لبخند . رها کوتاه تشکر میگذاردجلوی رها می

ی کیهان را هم مقابلش  گوید. فنجان قهوهجانی مینوش

 .ایستدگذارد و قدمی عقب میمی

 امری دیگه نیست آقا؟ -
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رخ مقابل رها نشسته،  چرخانده و تقریبا نیمکیهان که پا روی پا 

برای    زند. لبخندی کهبرخالف اخالقیات بارزش لبخند محوی می

 .رخ کیهان دقیق شددیدنش باید مثل رها روی نیم

 .تونید بریدممنونم. می-

اش را به سمت  با خروج حاج اکبر از اتاق، رها فنجان قهوه

گیرد. گرمی  یکشد و دستانش را دور فنجان مخودش می

کند اما او مصر  ی فنجان ُگر گرفتگی تنش را بیشتر میبدنه

دارد. کیهان ساعتش را از  دستانش را در همان حالت نگه می

. تمام رخ به سمت  گذاردکند و روی میز میروی مچش باز می

چرخد. رها گیج به حرکت او و ساعت روی میز نگاه  رها می

چسباند، او با تک  نش را به لبش می. وقتیکه کیهان فنجاکندمی

 :گویدکند و آرام میای گلو صاف میسرفه

 .ببخشید که بدون وقت قبلی اومدم-
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خورد. شاید از تصور اینکه رها  ی لب کیهان چین میگوشه

 .اش کرده استمسخره

 :گویدرها دوباره می

خیلی منتظر موندم. وقتی دیدم منشیتون هیچ رقمه باهام راه  -

 .مجبور شدم بدون اجازه پشت سرش بیام توی اتاق  نمیاد

های رها  آورد. نگاه سیاهش را تا لبکیهان فنجانش را پایین می

 :گوید کشاند و با لحنی که مخصوص خودش هست، میمی

 شنیده بودم که برگشتی -

و این یعنی که او تمایل دارد زود سر اصل مطلب برود. بدون هیچ  

 .ایمقدمه

دهد. بدون اینکه  کند و سر تکان میادتر میرها شالش را آز

بخواهد فکری در مورد حرف کیهان بکند، با لبخندی معنادار  

 :گویدمی
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 پیچهخبرها چه زود می-

گیرد و یک دستش را ی فنجان میکیهان یک دستش را به دسته

اش  دهد و به پشتی صندلیی میز. خودش را عقب میبه لبه

 :زند تکیه می

کردم امروز شما رو اینجا  بری. مثال من اصال فکر نمینه همه خ -

 .ببینم

 :گویدرها با ادامه دادن لبخندش می

 برنامه اومدم من یکم بی-

 :زند کیهان جفت ابرویش را باال می

ی مهمی باید تا  اینم یه حرفیه. و البته یه احتمال که مسئله-

 !اینجا کشونده باشدت؟

گیرد و نگاه  ش را به دندان میرها زیر نگاه سنگین کیهان، لب 

دزدد. به اینجای ماجرا فکر کرده است. خیلی هم فکر کرده.  می
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خواهد کیهان را راضی  خواهد بگوید و چطور میبه اینکه چه می

 !بینی نکرده بود که حین گفتن صدایش بلرزدکند اما اصال پیش

 .ی مهمیه اما راستش،... گفتنش یکم سختهمسئله-

اش را ان حالتی که نشسته کمی از قهوهکیهان در هم

 .نوشدمی

 تره بگو هرجور که راحت-

کشد و تا  کند. کف دستش را روی میز میرها مشتش را باز می

کند به چشمان کیهان  رود. سرش را بلند میی آن پیش میلبه

 .کنندهایش حرکت میزند و لبزل می

 .در مورد ترنمه-

بیند. ن رگ گردنش را میسخت شدن فک کیهان و ورم کرد 

گذارد. صدای برخورد فنجان  کیهان فنجانش را توی نعلبکی می

شود رها برای چند لحظه چشم ببند و  توی نعلبکی باعث می
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کند تا برخوردی مشابه برخورد آریا را از  خودش را آماده می

 !کیهان ببیند

 .فراموشش کردیم-

هد خوددار  خوا لرزاند. میسردی صدای کیهان پشتش را می

کند را  تواند تعجبی که در صدایش نمود پیدا میباشد اما نمی

 .مخفی کند

 

 فراموشش کردید؟ -

 .کردیم فراموش کنیم سعی-

 .زنداختیار تلخندی میرها عصبی و بی

بینم از  خوبه. منم رفتم که فراموش کنم اما حاال که اومدم می-

 .قبل هم بیشتر به یادشم

 :گوید دارد و با اطمینان میبرمیکیهان ساعتش را 
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 .کنیشما هم فراموش می-

اش بند ساعت را به بازی گرفته  رها به او که با دو انگشت اشاره

 :زندکند و صادقانه لب مینگاه می

 .من نمیخوام فراموش کنم-

گیرد و مشتش را در هوا نگه  کیهان ساعتش را در مشتش می

کند  شود که رها فکر میطوالنی میدارد. سکوتش آنقدر می

قرار نیست حرفی از جانب او بشنود اما دقیقا در آخرین لحظه  

 :پرسد کیهان است که می

 میدونی چرا به ما میگن جهان سومی؟ -

کند و کیهان خودش جواب سوالش را  رها سوالی نگاهش می

 :دهدمی

 .تر باشیمچون دوست داریم همیشه از زندگی عقب-

زند. پشیمان است  موهایش را از صورتش پس میرها عصبی  
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 که به سراغ کیهان آمده. برای پشیمانی کمی دیر نیست؟ 

 .این طرز فکر شماست-

زند با این کار شکستگی انتهای  کیهان یک ابرویش را باال می

 .شودتر میابرویش نمایان

 .سازهاما رفتار شماست که فکر منو می-

 :دهدرها سریع واکنش نشان می

 .نیستم  من دنبال نبش قبر گذشته-

 پس میشه بپرسم هدفتون چیه؟ -

کند و با نفس عمیق  رها مچ پاهایش را زیر میز درهم قفل می

 :شماردنامحسوسی، کلمات را می

خواین ترنم رو فراموش کنید اما من دوست دارم با  شما می-

خاطراتش زندگی کنم. االنم اومدم دنبال همون خاطرات. من بعد 

ز اون اتفاق اصال شرایط خوبی نداشتم. اما االن که برگشتم این  ا
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های ترنم چیزی به عنوان یادگاری  حقمه که بخوام از وسیله

 .داشته باشم

 :پرسدکشد و میکیهان خودش را جلو می

 !یادگاری؟-

 :دهدرها تند و مثبت سر تکان می

شاید از نظر شما مسخره شاید هم عجیب باشه اما برای من  -

 .مهمه

شود و همانطور که به سمت پنجره  کیهان از پشت میز بلند می

 :گویدرود میمی

 .رد پایی ازش توی زندگی ما نیست-

دهد. کیهان مثل آریا مخالفتش  های کیهان بوی مخالفت میحرف

اش مفهوم مخالفت را  را به زبان نیاورده اما حرکات تند عصبی

 .رسانده است
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شود. هنوز هم امیدوار است. هنوز  یرها پشت میز نیم خیز م

داند این همه امید از  هم دلش روشن است و خودش هم نمی

 آید؟ کجا می

 هاش چی؟ وسیله-

  .زندچرخی به سمت رها میکیهان نیم

 .اتاقش االن با یه انبار خاک خورده فرقی نداره-

هایش به او  زنند. انگار دنیا را با تمام خوبیچشمان رها برق می

  .ندبده

 اتاقش هنوز هست؟  -

 :پرسدبا هیجان بیشتری دوباره می

 با همون چیدمان و وسایل؟ -

گردد. دستش را به پشتی صندلی  های رفته را برمیکیهان قدم

شود. نگاهش آنقدر تیز است که انگار  گیرد و کمی خم میمی
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 .خواهد حقیقت را از عمق نگاه رها بیرون بکشدمی

 گردی؟ یتوی گذشته دنبال چی م -

کند.  رها بدون اینکه حواسش باشد دستانش را درهم مشت می

 .مانداش از نگاه کیهان پنهان نمیحرکات دستپاچه

 .آورددهد و حقیقت را به زبان میبزاقش را قورت می

 .دنبال یه چیزی که منو از گذشته بُبره و به زندگیم برگردونه-

 ؟ های اون پیدا کنی خوای بین وسیلهبعد می-

 :پرسدرها ناباور می

 ننگتونه اسمش رو به زبون بیارید؟-

 :کندکیهان روی حرفش تاکید می

 .گفتم که فراموشش کردیم-

 .اجازهدلیل و بیکند. بیرها بغض می

 اونقدری که اسمشم یادتون نباشه؟ -
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 .اونقدری که اسمش رو به زبون نیارم-

 :دهدرها با غم سرش را به طرفین تکان می

 انصافیه بی-

 :زندکیهان شانه باال می

 .این نظر شماست-

شود و به سمت چشمان  تر میرها با بغضی که هر لحظه بزرگ

 .داردور، کیفش را از کنار پایش برمیحمله

اومدم سراغتون.  باشه. هرجور راحتید. انگاری از اولم نباید می-

 .ببخشید که مزاحم شدم

چرخد. اینجا پایان  یبدون هیچ حرف دیگری به سمت در م

ی  ماجراست. هیچ راه امیدی نیست. اصال مگر همیشه همه

ها هم بعضی چیزها تا  . بعضی وقتشوند؟! نهمعماها حل می

آید هر مانند و حرفش که وسط میته دنیا مبهم باقی می
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گوید و تمام. انگار سرنوشت  دانم غلیظ میای یک نمیگوینده

 !سر ته و گنگ اینگونه باشد. بیماجرای ترنم هم قرار است 

 رها خانم -

کند و به سمت کیهان سر  ی در را ول میرها دستگیره

 .بنددچرخاند. کیهان با خونسردی ساعتش را روی مچش میمی

های ترنم چیزی باشه که از  کنی بین وسیلهحاال فکر می-

 گذشته نجاتت بده؟ 

 

پاهایش را  ی کرم رنگ خوابیده است. وسط اتاق، روی قالیچه

دراز کرده و دستانش را زیر سرش قالب کرده و نگاهش  

تر از همیشه به سقف سفید باالی سرش است. حس  درخشان

هایش برداشته  سبکی دارد. انگار که باری را از روی شانه

باشند. از وقتیکه از دفتر کیهان خارج شده لبخند از روی  
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خرین سوال کیهان  هایش کنار نرفته و هربار با فکر کردن با آلب

است. هنوز هم باور ندارد که در اوج  تر هم شدهلبخندش عمیق

ناامیدی با سوال کیهان تمام حس و حال بدش پر زده و امید 

ی در اتاق کیهان را  دوباره در دلش نشسته بود. وقتیکه دستگیره

پایین کشیده بود، با خودش عهد بسته بود از این در که بیرون  

شود را یک  تمام اتفاقاتی که به او مربوط می رفت دور ترنم و

خط قرمز بکشد و همه چیز را تمام کند. برگردد تهران و گذشته را  

های منتهی به  فراموش کند. در آن زمان انگار که تمام راه

گذشته مسدود شده باشد و فقط یک مسیر رو به جلو باشد. رو  

 .کشدای که انتظارش را میبه آینده

کشید و برنامه  انیکه برای خودش خط و نشان میو درست و زم

ها و  کرد، کیهان صدایش زده بود. وسط تمام درگیریریزی می

ها کیهان دل به دلش داده بود و تمام تفکراتش همان جا  نشدن
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پر در اورده و پرواز کرده بودند. دود شده به آسمان رفته بودند و  

 .یهان گرفته بودفقط رها مانده بود و حس خوبی که از سوال ک 

های ترنم چیزی باشه که از  کنی بین وسیلهحاال فکر می"

 "گذشته نجاتت بده؟

خواهد هزار بار اتفاقات بعد از این سوال را مرور کند و  دلش می

هربار برای خودش تکرار کند که فردا با کیهان قرار دارد! الزم  

تا   کندباشد تا خود فردا هر ثانیه قرارشان را یادآوری می

های دنیا را خواهد تمام ساعتفراموش نکند. اصال دلش می

اش  روی ساعت چهار عصر فردا تنظیم کند. هیچ وقت در زندگی

اش  هایش نبوده. چه روزهای نوجوانیآدم جنگیدن برای خواسته

هایش به حضور او داشتند،  توجه به نیازی که بچهکه زهره بی

ت و چه بعد از آن. زمان  چمدان بست و دنبال آرزوهای خودش رف 

اش در دانشگاه و حتی بعد از اتفاقی که برای ترنم افتاد.  قبولی
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اش کم بوده و او هر دوره به  یک چیزی توی زندگی همیشه

هایش قناعت کرده است. اما اینبار برخالف چیزی که از  داشته

اش جنگیده  خودش و شخصیتش سراغ داشته، برای خواسته

حاال حسش حس خوشحالی بعد از گل یک  بود. تالش کرده و 

 .ی نود بازیستفوتبالیست، درست دقیقه

خواهد با افکار منفی و شک،  آنقدری حالش خوب است که نمی

زند. خرابش کند. الزم باشد به علیرضا هم حرفی نمی

خواهد علیرضا با نگاه پرحرفش شک وجود او را تقویت کند و  نمی

بر. در این چند ساعت اخیر با هر  اش به آریا را چند برابدبینی

لبخند خوشحالی که زده سوزی از ته دلش روی لبخندش پرده  

انداخته و به یادش آورده که آریا دروغ گفته بود. دروغی به  

شود در  های ترنم به چند کارتن ختم میبزرگی اینکه وسیله

 .حالیکه کیهان از اتاق ترنم حرف زده بود
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شود دستش را از زیر سرش  اش باعث میصدای زنگ گوشی

کند و  بردارد و خودش را تا کنار تخت باال بکشد. دست دراز می

دارد. با دیدن اسم صادق به یاد  گوشی را از روی تخت برمی

ای که خودش به  افتد و وظیفهپاسخ صبح برادرش میتماس پی

 .عنوان یک خواهر دارد

م  کند و خودش برای حرف زدن پیش قدتماس را وصل می

 .شودمی

 سالم صادق خوبی؟ -

 :پیچدی ماهور در گوشی میصدای صادق با زیرصدای گریه

 سالم. مرسی تو خوبی؟ -

 .کندزند و پاهایش را در شکم جمع میی تخت تکیه میبه پایه

 منم خوبم. چه خبر؟ -

 خوای برگردی تهران؟ تو نمی-
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  پرسد که صادق این سوال را با دلخوری پنهان و در حالی می

تر از صدای خودش  ی ماهور از پشت تلفن واضحصدای گریه

گذارد با  جواب می. رها سوال صادق را بیشودشنیده می

 :پرسدنگرانی می

 الهی بمیرم. بچم چِشه؟ -

 .کالفگی از صدای صادق مشخص است

هیچی از صبح ده تا لیوان چای خورده. بازم گیر داده که چای  -

ی چای بهش آب جوش داده خانم حاال میخواد. النازم اومده به جا

 .فهمیده که گولش زدیم بهش برخورده

 .رودی ماهور میخندد و قربان صدقهرها دلتنگ می

  .قربونش برم من. باهوشه بچم-

 همین بچت پدر ما رو در آورده. نگفتی کی میای؟ -

کشد و  ی قالیچه میهای درهم پیچیدهرها دستش را روی ریشه
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 :دهدجواب می

زدم اونم با مامان حرف می دونم صادق. یه ساعت پیش کهنمی-

  همین سوال رو پرسید. به اونم گفتم همه چی به فردا بستگی

 .داره

 :زندمالحضه غر میصادق بی

 

نجا ول کردی  ست کار و زندگیت رو ای یعنی چی رها؟ دو هفته-

 رفتی اونجا که چی؟  

ها را باز کند و صادق  ی بین ریشهکند گرهرها با ناخن سعی می

 :گویدبا همان لحن می

فهمم تو االن پیگیر  خب رفیقت مرده تموم شده رفته. من نمی-

 چی هستی؟ 

شود. دلخور و  های سفید فرش متوقف میدست رها بین ریشه
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 .خواندناراحت اسم صادق را می

 !صادق-

 :گویدتوجه به ناراحتی خواهرش، میصادق بی

ما به حساب تو کلی توی شرکت برنامه ریزی کردیم. کلی کار  -

 .کردیم تو جا بذاری و بری. فکر نمیسرمون ریخته

 :گویدرها دلخورد و سرد می

گی که انگار فقط من کارمند اون شرکتم. در ضمن یه جوری می-

 .کنم که زودتر برگردم میمنم دارم تالش خودم رو  

حوصله، بدون اینکه بخواهد بحث را ادامه دهد،  صادق بی

 :گویدمی

باشه پس خبر از خودت. سرمون شلوغه زود برگرد. من برم.  -

 .ماهور سر النازو خورد

 .برو از طرف منم ببوسش-
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 باشه. مراقب خودت باش. فعال -

. درک  اندازدکند و عصبی روی تخت میگوشی را که قطع می

شدن توسط اطرافیان هم یکی از همان چیزهاییست که هیچ  

وقت نداشته و برای داشتنش هم نجنگیده است. صادق با  

 !هایش تمام حال خوشش را پرانده استحرف

شود. با  شنود و بعد در اتاق توسط او باز میصدای فرناز را می

  :پرسدو می  ایستدلبخند میان چهارچوب می

؟ چای دم کردم بیا با کیکی که خودت خریدی  نمیای بیرون-

 .بخوریم

اندازد و با لبخندی  اش میرها موهای دورش را یک طرف شانه

ی تظاهر دارد،  که ماهیت دقایقی قبل را ندارد و فقط جنبه

 :گویدمی

  .االن میام-
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گذارد و با  های صادق را پشت سرش جا میحس بدش از حرف

گذارد این  شود. قطعا نمیآشپزخانه مینقابی از لبخند وارد 

تواند بالفاصله  حس بد دوام داشته باشد اما االن هم نمی

فراموشش کند. شاید بعد از چای خوردن با فرناز و کمی حرف  

 .زدن با او حالش بهتر شود

کند و رها با ورودش به آشپزخانه فرناز از روی شانه نگاهش می

 .کشدیبا لذت در فضای آشپزخانه نفس م

 وای چه بوی هل و دارچینی راه انداختی فرناز -

های خوش رنگ چای که توی سینی بیضی شکل  فرناز با فنجان

های  چرخد. رها یکی از صندلیِمسش گذاشته به سمت او می

کشد و فرناز  را بیرون می ی وسط آشپزخانهمیز کوچک دونفره
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زیادی  ها  ای که گاهی وقتهم صندلی مقابلش را. با لهجه

 :گویدشود، میاصفهانی می

ی، منم براد یه چای خیلی  دیگه دیدم تو کیکی شکالتی اِِسده-

 ُخبی دم کِردم 

کند و با لبخندی  دارد. سرش را کج میرها فنجان چایش را برمی

 :گویدی شیرین فرناز است، میعمیق که حاصل لهجه

 .َدِسدونا بوسیِدم خانم-

خندد و با خنده  هانی حرف زدن میفرناز به تالش رها برای اصف

های  زند. شکالتاسالیس کوچک کیک توی بشقاب را برش می

ی  چسبد و از قسمت برش خوردهمایع بین کیک به چنگال می

  .زندریزد. چشمان فرناز برق میکیک کف بشقاب می

 اینو از کوجا گرفِتی رها؟ -

  .گرداند ی چایش را روی میز برمیرها فنجان نیمه
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 .یلی شانسی. یه قنادی سر راهم بود گرفتمخ-

 .جودفرناز با ولع تکه کیکی می

 .خیلی ُخبه-

های مایع ته  زند و خیره به شکالترها دستش را زیر چانه می

ی آسودگی خاطرش است،  بشقاب، با آرامشی که نتیجه

 :گویدمی

 .شیرینی اتفاق خوب امروز بایدم عالی باشه-

کشد و  اش میای شکالتی شدههفرنلز زبانش را روی لب

 :پرسددهد، میهمانطور که محتویات دهانش را قورت می

 راستی نگفتی؟ فردا کوجا قرار دارید؟ -

گیرد اما قبل از برداشتن آن، جواب  ی فنجانش را میرها دسته

 :دهدفرناز را می

 .خودم گفتم که تا خونشون میرم-
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لپی از چایش را  گذارد و قی بشقاب میفرناز چنگالش را لبه

 :نوشدمی

 ن هنو؟  ِ قبلیه همون خونه-

نوشد، با تکان سر جواب  ی چایش را میرها درحالیکه ته مانده

تر از کیک، چینی  ای بزرگدهد و فرناز با برداشتن تکهمثبت می

 .اندازداش میبه پیشانی

 .س که هنو َعوِِضش نکردن عجیبه-

و کوتاه اوهومی   کشدرها بشقاب کیک را به سمت خودش می

گویی فردا هراس داشته  بینی و پیشگوید. انگار که از پیشمی

خواهد  باشد، از حرف زدن در موردش فراریست. دلش نمی

های کش  خواهد این لحظهی فردا حرف بزند. دلش نمیدرباره

 .رقصد، سپری کنداش میدار را که ترس در ثانیه به ثانیه

 :پرسدفرناز دوباره می
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 علیرضا گفتی؟ به -

شود  های پنهان دلش رد میو ترس مثل یک موجود موذی از الیه

زند. باز  رسد! سر انگشتانش یخ میو به سر انگشتانش می

 .دهدکوتاه جواب می

 آره -

 چیزی نگفت؟ -

نشیند. قطعا این لبخند بخاطر تالش  ی لب رها میلبخندی گوشه

 .فرناز برای حرف کشیدن از اوست

رت فرناز است وقتیکه تکه کیکی در دهانش  نگاهش به صو

 :گویدگذارد و میمی

 .فقط سکوت کرد-

های پخش شده کف بشقاب  فرناز متفکر و با چنگال روی شکالت

کند اصال سخت  کشد. حدس اینکه به چه فکر میخطوطی می
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ست که رها از آن  نیست. درگیری فکری فرناز دقیقا همان چیزی

که فرناز هیچ وقت آدم  یقا آنجاییاش دقفراریست و بدشانسی

مقدمه  کند و بیتنها فکر کردن نبوده است. سر بلند می

 :پرسد می

 س؟ به نظرت چرا آریا بهت دروغ گفته-

زند. صدایش آنقدر آرام  سابد و شانه باال میرها لب روی هم می

 .است که شک دارد شنیده شود

 .نمیدونم-

بهشان ندارد جمله   فرناز با کلماتی که خودش هم اعتمادی

 .سازدمی

 س. نه؟ شاید نگران حال ماِدر ترنم بوده-

شود و حین برداشتن  گیرد. بلند میلبخند رها رنگ پوزخند می
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 .زندمی های چای لبفنجان

 .امیدوارم-

 

تاپ را شود و بدون اینکه بخواهد لپآریا از برنامه خارج می

شود . از پشت میز بلند میکندمیاش را خم خاموش کند، صفحه

دهد. با وجود  اش میو کش و قوسی به بدن کوفته شده

اش  دهد. گوشیخستگی خبر دادن به کیهان را اولویت قرار می

دارد و بدون فوت وقت برای کیهان  را از روی میز برمی

 :نویسدمی

 .ها تموم شد. خیالت راحت. فردا میارم ببینیاصالحات طرح-

شود و کیهان  اموش کنار پروفایل کیهان فوری روشن میچراغ خ

 :است مشغول نوشتن. کمی بعد این کیهان است که نوشته

خسته نباشی. فردا بفرست برای اجرا. تا االنشم خیلی دیر  -
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 .شده

ها  پرد. حساسیت کیهان روی طرحیک ابروی آریا از تعجب باال می

ن چند سال  داند و همین دلیل تعجبش است. در ایرا می

اش با کیهان، سابقه نداشته طرحی بدون بررسی  همکاری

نهایی توسط خود کیهان برای اجرا برود. حتی با وجود اطمینانش  

به کار آریا، تایید نهایی همیشه با خودش بوده. آریا از پشت به  

 :نویسد گرداند و میزند. پا روی پا میمیز تکیه می

 کنی؟ خودت چک نمی-

نویسد او به  ای که کیهان جوابش را میفاصله پرسد و درمی

 .کندهای احتمالی کیهان فکر میجواب

نه. فردا من شرکت نیستم. این طرح تا االن هم خیلی دیر  -

  .شده

خاراند و کوتاه  آریا با انگشت شصت باالی ابرویش را می
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 :نویسدمی

 .اوکی-

 .کندفوری پیام دوم را تایپ می

فرستم برای اجرا. فقط الزمه فردا برای  پس من فردا اینو می-

 یادآوری قرار عصرت با مهندس تاجیک باهات تماس بگیرم؟ 

شود با آمدن پیام کیهان که نوشته  ارسال پیامش همزمان می

 :است

فقط آریا یکبار دیگه محاسباتت رو چک کن. نمیخوام یه مشکل  -

 .ریز هم از زیر دستت در رفته باشه

نویسد و کیهان در جواب  یالت راحتی میآریا در جواب کیهان خ 

 :دهدسوال او کوتاه جواب می

 .فردا کال شرکت نمیام. قرار عصرم کنسل کردم-

این هم یکی دیگر از تغییرات   پرد.اینبار جفت ابروی آریا باال می
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 .ناگهانی کیهان است! کنسل کردن قرارهای مهم کاری

اش دارد، بهتر  قیآریا با شناختی که از کیهان و خصوصیات اخال 

داند که او آدم توضیح دادن کارهایش نیست و  از هرکسی می

کند و  قاعدتا آریا هم نباید سوالی بپرسد. اما آریا خالف عادت می

گیرد اما با این پرسد. با وجود اینکه مطمئن است جوابی نمیمی

 :کندحساب، تایپ می

 گی کیهان؟ آخه واسه چی؟ جدی می-

کنار پروفایل کیهان، پوزخندی مهمان   خاموش شدن چراغ

کند و عصبی  ی گوشی را خاموش میکند. صفحههایش میلب

اندازد. از وقتی به یاد دارد کیهان همین  گوشی را روی میز می

ی  بوده. تودار و ساکت. برخالف کامران که همیشه و در همه

ی جدا  کارهایش یک شریک و همراه الزم داشته. آریا در دوره

اه و همکار هر دو برادر بوده است. و باید اعتراف کند کنار  همر
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کیهان بودن و با او کار کردن برایش بهتر بوده. آرامش االنش،  

اعتبار و اسم و رسمی که برای خودش ساخته، همه را مدیون  

های کیهان است و از کامران، هیچ! از او فقط برایش یک  حمایت

 .ی تلخ مانده و بسخاطره

کشد. به پشت  موبایلش از فکر بیرونش می  صدای زنگ 

ی گوشی زود تماس  چرخد و با دیدن اسم کیهان روی صفحهمی

ماند.  جواب میکند. سالمش از طرف کیهان بیرا وصل می

 :گویدکیهان به جای جواب سالم، می

به مجیدی زنگ زدم و بهش گفتم نُه صبح فردا طرح نهایی روی  -

م. پس سعی کن مشکلی پیش  خوام بد قول بش میزشه. نمی

 .نیاد

اش  شود و وارد هال کوچک خانهآریا از اتاقش خارج می

گیرد و کولر را روشن  شود. به هم ریختگی خانه را ندید میمی
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زند و خودش  های روی کاناپه را با دست پس میکند. لباسمی

  .اندازدرا روی کاناپه می

سپاری و پشیمون  حواسم هست. شده تا حاال کاری رو به من ب-

 بشی؟ 

 :گویدکیهان خشک و جدی می

 .اینقدر به خودت مطمئن نباش-

 خنددآریا توی گوشی خسته اما بلند می

 .به کار خودم مطمئنم-

 .پس منم مطمئن کن-

 .داردخورد و کنترل را از زیر پایش برمیدر جایش تکانی می

  انصافیه که بعد پنج سال هنوز بگی بهمخدایی کیهان بی-

 اعتماد نداری. دستم انداختی نه؟ 

هایش پاک  رنگ لبخند را هم از روی لبحرف کیهان همان رد کم
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 .کندمی

 .خیلی وقته با کسی شوخی نکردم-

  :دهداش را به روش خودش نشان میبا این حال آریا دلخوری

 

 دهنت سرویس کیهان -

 :گویدهای او، میتوجه به مزه پرانیکیهان بی

 .گیرمزنم و آمار شرکت رو ازت میزنگ میفردا شب -

دهد و قبل از اینکه کیهان قصد آریا کنترل را در دستش تابی می

 :پرسدقطع کردن تماس را بکند، می

 نگفتی چرا قرار فرداتو کنسل کردی؟ -

 :پرسدتواند اخم کیهان را حدس بزند وقتیکه میمی

 گفتم؟ باید می-

دهد و کالفه کمی گوشی  یه میآریا سرش را به پشتی کاناپه تک
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 .دهدرا از گوشش فاصله می

 .. ولی آخه قرار فردات خیلی مهم بودنه -

شود و وقتیکه آریا منتظر است  سکوت کیهان کمی طوالنی می

خداحافظی را از زبان کیهان بشنود در کمال تعجب کیهان کوتاه  

 :دهدتوضیح می

  .مفردا عصر با یکی از دوستای ترنم قرار دار -

نشیند که صدای  کند و آنقدر یکهو میآریا تند کمر راست می

شنود. چشمان درشت  های کمرش را میجایی مهرهجابه

ماند و  ی سیاه تلویزیون مقابلش جا میاش روی صفحهشده

آید. نیازی نیست کیهان  اش پیش میهای کبود شدهبهت تا لب

ه تا فرحزاد رفته  . آریا ف نگفتمستقیم دوست ترنم را معرفی کند

 !است

کیهان بدون اینکه وضعیت او را ببیند یا از حالش خبر داشته  
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  .گویدباشد، می

 .زنم. شبت خوشبهت زنگ می-

 !ماند و یک دنیا چه کنمشود. آریا میتماس قطع می

 

 

با وجود آرایش ماتی که روی صورتش نشانده باز هم گودی زیر  

ی  ها همه نتیجهنچشمانش و قرمزیشان مشخص است و ای 

های دیشب است. تمام دیشب را در تخت  خوابی و کابوسبی

های باز هم کابوس دیده بود. دختری که  غلت زده و حتی با پلک 

شود و نهایتا  کند، صدای آبی که قطع نمیزند، گریه میجیغ می

گیرد. همان کابوس  جوی خونی که زیر پاهای رها راه می

های تکراری و در آخر تالش او  بیداریهمیشگی و همان شب

خیال خواب برای رهایی از تکرارها. حوالی ساعت چهار صبح بی
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شده و از تخت بلند شده بود. آنقدری در فضای مجازی سرک  

های مختلف چرخیده بود تا سیاهی منحوس  کشیده و در سایت

 .شب رفته و خورشید از فرای صفه به شهر سالم کرده بود

کند. فشارد و دوباره باز میچشمانش را میمقابل آینه محکم 

حتی اگر بتواند گودی زیرشان را هم بپوشاند برای قرمزیشان  

 .ای نداردایده

فقط امیدوار است امروز همه چیز ختم بخیر شود. به خودش یک  

 .آرامش طوالنی را بدهکار است

دارد و از اتاق خارج  ی صندلی برمیشالش را از روی دسته

سبزی فرناز فضای خانه را پر کرده و همین  وی قرمهشود. بمی

کند. اما ناچار است تا عصر به  اش را تحریک میی خالیمعده

. آنقدر استرس دارد که مطمئن است  اش ریاضت بدهدمعده

رود. کیف و شالش را  حتی یک لقمه هم از گلویش پایین نمی
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ه محو  گذارد و به سراغ فرنازی ک روی اولین مبل سر راهش می

 .رود ی تلویریون است، میبرنامه

 کنی؟ چیکار می-

کند و  گیرد. کوتاه به او نگاه میفرناز نگاهش را از تلویزیون می

 .دهدی تلویزیون میدوباره تمام حواسش را به مجری مسابقه

 .بینمس. من هر روز میاین مسابقِه خیلی باحاله-

و چشمانش را  دهد نشیند و سرش را عقب میکنار فرناز می

 .بنددمی

 ای داری توچه حوصله-

چرخاند و  بیند که فرناز سر میهای نیمه بازش میاز میان پلک 

 :کندنگاهش می

 خواب شده بودی؟ تو باز دیشب بی-

و زیرچشمی به فرناز نگاه   کندچشمانش را بیشتر باز می
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 .کندمی

 بیدارتون کردم؟ -

 .نشیندتر به او میگیرد و متمایلمیفرناز کمی از او فاصله  

رفت گفت یه فکری واسه رها  نه بابا. علی صبحی داشت می-

 .بکن داره تلف میشه

 :زندرها تلخندی می

 .گفتی رها عادت دارهمی-

اندازد. فرناز به  یشان پارازیت میصدای زنگ خانه، میان مکالمه

 :نشیندچرخاند و رها صاف میسمت آیفون سر می

 تظر کسی بودی؟ من -

 .شودفرناز به قصد جواب دادن آیفون بلند می

 .نه واال-

 بله؟ -
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اندازد. یک ساعت و  ی موبایلش میرها نگاهی به ساعت صفحه

نیم دیگر با کیهان قرار دارد و همین آشوب دلش را بیشتر  

کند و همانطور که  اش را باز میی گوشیکند. قفل صفحهمی

زند. زهره  توی فضای مجازی میگوشش به فرناز است چرخی 

 :در واتساپ برایش نوشته است 

 دخترم چطوره؟ -

 .ما غذا سفارش ندادیم آقا-

 :نویسد کند و برای زهره میی چشم به فرناز نگاه میاز گوشه

 .شب باید باهات حرف بزنم-

فرناز هنوز درگیر   .گذاردفرستد و گوشی را کنار میپیام را می

 .فرد پشت در است

 .عنی چی آخه؟ آقا میگم ما غذا سفارش ندادیمی -

تر توی رود و فرناز اینبار کمی کالفهرها قدم زنان تا کنار فرناز می
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 :گوید گوشی می

 .باشه االن میام دمی در-

 :پرسد گذارد و رها میفرناز گوشی را می

 کی بود؟ -

خندد و دستانش را ذوق  کند. میهایش را جمع میفرناز شانه

 .دهدوا تکان میزده در ه

 .فود. برامون غذا آوردهاسنپ-

 :کندرها با تعجب چشم درشت می

 سبزی چی میگه؟ مگه غذا سفارش دادی؟ پس این بوی قرمه-

دارد و خبیثانه  فرناز مانتویش را از جالباسی کنار در برمی

 :خنددمی

 .خوریمچرا بابا. حاال دوتا پیتزای مفتی هم می-

 :خنددمیحالی  رها در عین بی
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 .دیوونه حتما اشتباهی شده-

 .کندپوشد و در را باز میهایش را میفرناز کفش

 .چی میگهآره بابا. حاال برم ببینم چی-

ی آخر قبل از اینکه فرناز از خانه خارج شود، رها صدایش  لحظه

 :زندمی

 .فرناز زود برگردیا. من میخوام برم-

 .دارم میام. دو دقیقه میشه-

 

ای که فرناز از آن حرف زده بود، بیست دقیقه شده  هدو دقیق

است. رها حاضر و آماده روی مبل نشسته و منتظر فرناز است.  

داند آمدن فرناز چقدر  برای رفتن باید تا آمدن فرناز صبر کند و نمی

طول خواهد کشید آن هم وقتیکه موبایلش را هم جواب  

بیشتر   ی او هم گذرد دلشورهدهد. هرچه بیشتر مینمی
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شود و برایش سخت است که تشخیص دهد این آشوب  می

 .بخاطر قرارش با کیهان است یا بخاطر فرناز

ی آخر موبایلش را از روی  فرناز با خودش کلید نبرده اما لحظه

تواند برود و در خانه را باز  جاکفشی برداشته بود. رها نه می

هم موبایلش را    تواند بماند و انتظار بکشد. فرنازبگذارد و نه می

 .دهد تا تکلیفش را مشخص کندجواب نمی

با فکر به اینکه برای فرناز اتفاقی افتاده باشد، دستپاچه بلند 

کند. مغزش قفل شود و هراسان دور تا دور خانه را نگاه میمی

کرده است و از طرفی عجله دارد. موبایلش را توی جیب  

زند.  خانه بیرون میاندازد و با برداشتن کلید از مانتویش می

شود. از  بدون اینکه منتظر آسانسور بایستد از پله ها روانه می

 .کندرود و به فرناز فکر میها پایین میپله
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کند. سرعت  دود به اتفاقات احتمالی فکر میپاگرد طبقه را می

کند و ساعت را برای خودش یادآوری  هایش را بیشتر میقدم

. خیلی هم  کیهان. دیرش شده استکند. وای قرارش با می

رود و در دل آرزو  ها را پایین میدیرش شده است. آخرین پله

کند فرناز را پیدا کند. حیاط کوچک ساختمان را از نظر  می

زند. بیند و دلواپسی به دلش چنگ میگذراند. فرناز را نمیمی

پاسخ  گیرد و باز هم تماسش بیی فرناز را میدوباره شماره

گیرد و  اش را جلوی دهانش میماند. دست یخ کردهمی

. سرمای تنش با هوای گرم تیرماه ایستدمستاصل در جایش می

 .همخوانی ندارد

گیرد.  ی علیرضا را میزند تند شمارهبا فکری که به سرش می

 :کندخورد و او زیر لب زمزمه میگوشی علیرضا بوق می
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 .تو رو خدا جواب بده-

 بله؟ -

 رضا الو علی -

کند. علیرضا  صدایش آنقدری بلند است که خودش هم تعجب می

 :پرسدنگران می

 چیزی شده رها؟ خوبی؟ کجایی؟ -

نگرانی علیرضا باتوجه به اضطراب صدای رها و قراری که با  

کشد و  ست. رها نفس بلندی میکیهان داشته کامال طبیعی

 .کند آرامشش را حفظ کندسعی می

 .ی فرنازمز خونهخوبم. چیزی نشده. هنو-

 نرفتی؟ دیرت نشه؟ -

کشد و با حال خرابی روی پله  هایش را محکم تو میرها لب

  .نشیندمی
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 تونی بیای؟ علیرضا اینجا یه مشکلی پیش اومده. می-

 :شناسدنگرانی علیرضا را از کلماتش می

 مشکل؟ چی شده؟ -

 .فرناز گم شده-

ینقدر  شود موقع گفتن این جمله اخودش هم باورش نمی

 :گویدصدایش لرزیده باشد. علیرضا با بهتی خنده دار می

 س؟ فرناز؟ مگه فرناز بچه-

دهد. دلش  های حفاظ پله تکیه میرها سرش را به نرده

 .خواهد آنقدر گریه کند تا جان از تنش برودمی

 .کنمبیا برات تعریف می-

 .افتمباشه االن راه می-

 

برند و در این چهار ساعت  خچهار ساعت است که از فرناز بی
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رها بیش از صدبار جان داده است و الحق که خاطرات قدیمی  

تر  ی خود را به نحو احسنت انجام داده و هربار واضحهم وظیفه

اند. در ظاهر آرام است اما از درون  از قبل مرور شده

ست. این غم و اضطراب برای دختری که از این  متالشی

ندارد چیز غریبی نیست. همیشه ته    ی خوبیها خاطرهخبریبی

و با فکر به اینکه فرناز هم به   هایش بد خبری بودهخبریبی

شود و  خاطرات تلخش اضافه شود، راه گلویش بسته می

خبری از  رود. پنج سال پیش بعد از سه ساعت بینفسش می

اش را توی حمام خوابگاه پیدا کرده بود. روزگار  ترنم، جسد خونی

 .ایش را برای این دختر ثابت کرده استه بدخبری

حالش بد بود و از بعد پیامی که از گوشی فرناز برایش فرستاده  

شده، بدتر شده است. دو ساعت پیش از خط فرناز پیامی با این  

 .مضمون برایش فرستاده شده بود
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 رها بیا کمکم -

و بعد از این پیام گوشی فرناز خاموش شده بود. رها و علیرضا  

کل ساختمان را گشته بودند. از پشت بام گرفته تا   چندبار

وار و نگران. هیچ رد پایی از  پارکینگ. علیرضا با اخم و رها دیوانه

فرناز نبوده و نیست و حاال علی هم به جمع دلواپسان فرناز  

 .اضافه شده است

 خوای چیکار کنی؟ می-

دارد و  با سوال علیرضا رها دستانش را از روی چشمانش برمی

حاال   کند. آنقدر با دست چشمانش را فشرده کهسر بلند می

 .بیندعلی را محو می

 .خوام به پلیس زنگ بزنممی-

 :گوید کند و علی دوباره میعلیرضا سکوت می

 .میرم از نگرانیچهار ساعته زنم گم شده. دارم می-
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رود. رها صدای علی  گیرد و به سمت پنجره میعلی شماره می

بیند. به علی حق  اش را میاما حرکات عصبی شنودرا نمی

داند تا چه حد فرناز را دوست دارد و چقدر نگرانش  دهد. میمی

 .است

های  دهد و به سختی لبنگاه ناامیدش را از علی به علیرضا می

 .کنداش را از هم باز میخشک شده

 بالیی سرش نیومده باشه؟ -

درمانده زمزمه  کشد و  علیرضا کف دستانش را روی صورتش می

 :کندمی

 دونم دونم نمینمی-

رود و رها بدون اینکه بخواهد، بغضش  او هم به سوی علی می

هایش  گیرد. اشک روی گونهشود و از چشمانش راه میآب می

خورد و تصویر ترنم غرق خون مقابل چشمان تارش  سر می
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ریزد و بدون اینکه بفهمد با  صدا اشک میشود. بیواضح می

کند. حس ضعف دارد. مثل همان  هایش را پاک میناخن الک

لرزاند و زهره محکم بغلش  روزهایی که ترس تمام تنش را می

شد و  هایی که با جیغ از خواب بیدار میکرد. مثل همان شبمی

کرد. درد درد است. درمان ندارد.  تا صبح در بغل زهره گریه می

ر درمان هم بشود  ماند حتی اگیک زخم همیشه زخم باقی می

کند. اصال هم فرقی  و باالخره یک روز سر باز می ماندجایش می

. رها حاال  ندارد پنج روز صرف درمانش شده باشد یا پنچ سال

کند حال و روزش درست مثل روزهای اولیست که ترنم  حس می

. دلش  . همانقدر بد. همانقدر ناتوان و ضعیف و منفورمرده بود

خواهد علی را  از را هم از دست بدهد. دلش نمیخواهد فرننمی

ی این  خواهد علیرضا ناامید باشد. همهمثل سرکنده ببنید. نمی

 .خواهدکنند و او اصال این ضعف را نمیترش میها باهم ضعیف
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چرخاند. قلب  صدای زنگ خانه نگاه هر سه را به سمت در می

هرچه    شود.ایستد و اشکش خشک میای میرها برای لحظه

کند پشت  تواند که مثبت اندیش باشد. فکر میخواهد نمیمی

این در بسته یک خروار اتفاق بد ایستاده است. علی زودتر از آن  

کند و با دیدن فرناز پشت در  دود. در را باز میدو به سمت در می

گیرد و یک  کند. فرناز دستش را به سرش میمبهوت نگاهش می

 .شودقدم وارد خانه می

گیرد و با زانوهایی که  ی مبل میرها دستش را به دسته

بیند باور ندارد. علی محکم فرناز  ایستد. آنچه را میلرزند میمی

کند. اشک  کشد و علیرضا بلند خدارا شکر میرا به آغوش می

ی آرامی در کار نیست. بلند  گیرد. اینبار گریهرها دوباره راه می

 .کند هق هق می
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تر دست رها را  کند و محکمای میحالی سرفهفرناز با بی

فشارد. رو به علی و علیرضا که مقابلش و رها که کنارش  می

 :گویداست، می نشسته

هرچی پشت آیفون گفتم آقا ما غذا سفارش ندادیم گفت به  -

اسم و آدرس شماست. گفت بیا پایین. منم دیدم طرف حرف  

که باز کردم کسی  توی گوشش نمیره رفتم پایین. در خونه رو 

جلوی در نبود. یه قدم رفتم توی کوچه که یهو یکی یه چیزی  

 .گرفت جلوی دماغم بعدم دیگه من هیچی نفهمیدم

گذارد با این حال "وای" که  رها دست آزادش را روی دهانش می

کند و  آید از بین انگشتانش عبور میهایش بیرون میاز میان لب

  .شودشنیده می

 ودیه رفته بود؟ یعنی اسنپ ف-
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 :دهدجواب علی را علیرضا می

 .گی علی، اصال اسنپ فودی در کار نبودهچی می-

شود. علی متفکر فرناز گیج و رها  اینبار علیرضا مرکز توجهات می

 .نگران

 :پرسدعلیرضا از فرناز می

 نفهمیدی کجا بردنت؟ -

فرناز چشمان خمارش را به سختی باز نگه داشته است و  

 .از این خماری نشانه داردصدایش هم 

 ها بودمجایی نبردنم. من روی پله-

 :پرسدرها متعجب می

گی؟ من خودم ده بار بیشتر کل  ها؟ فرناز چی میپله-

 .ساختمون رو گشتم

دارد. با نشستنش، دستش را از  اش را از کاناپه برمیفرناز تکیه
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 .گیردکشد و به سرش میدست رها بیرون می

ی طبقه باالیی  ی پیش خانم مرادی همسایههمین ده دقیقه-

 .ها خوابیدی. من همین جا بودمصدام زد گفت چرا روی پله

زند. فرناز  شود و دور خودش چرخی میعلی عصبی بلند می

کند و علیرضا که از همه  گیج به حرکات همسرش نگاه می

 :پرسدخودددار تر است، می

 گوشیت کجاست؟ -

زند و سر تکان  ی شلوارش میها فرناز دستش را روی جیب

 :دهدمی

 .نمیدونم-

کشد و دستان لرزانش را به  رها خودش را روی کاناپه جلوتر می

  .چسابندهم می

 یعنی تو به من پیام ندادی؟ -
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 .خبر است. انگار که خواب اصحاب کهف بودهفرناز از همه جا بی

 پیام؟ چه پیامی؟ -

با تاسف سر تکان   کند. علیرضا فقطرها به علیرضا نگاه می

 .لرزد و صدایش گرفته استهایش میدهد. رها اما مردمک می

من هرچی   از خط تو برای من پیام اومد که رها بیا کمکم. بعدم-

 .زنگ زدم خاموش بودی

 شود لرزد و چشمانش خیس میهای فرناز میلب

 گی رها فهمم چی میمن اصال نمی-

د. اتفاقات اطرافش  شورها وحشت زده به علیرضا متوسل می

 ترس به جانش ریخته

 علیرضا -

 .زندعلیرضا علی را صدا می

 علی فرناز حالش خوب نیست. بیا ببرش توی اتاق -
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گیرد و به سمت اتاق  علی در سکوت بازوی همسرش را می

کند و با  روند. با رفتن آن دو، علیرضا جای فرناز را اشغال میمی

 :پرسدرخ او میپوشاند. رها خیره به نیممیدو دست دماغش را  

 علیرضا اینجا چه خبره؟ -

 :چرخاندعلیرضا در همان حالت کمی به سمتش سر می

 کنی؟ تو چی فکر می-

 من گیجم. تو بگو-

کند و روی دو زانویش  علیرضا دستانش را از هم باز می

گذارد. خیره به میز خالی مقابلش کلمه به کلمه صحبت  می

زند که در این چهار ساعت مدام  از چیزهایی حرف می کند.می

های فرناز تا حدودی  بهشان فکر کرده و حاال بعد از شنیدن حرف

 .مطمئن است

عهد همین امروز، یه ساعت قبل از قرار تو با کیهان یکی میاد و  -
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کشونه تا کنه. فرناز رو میخورش را پیک اسنپ فود معرفی می

دونیم این چند  کنه. نمیهوش مییدم در و بعد فرناز رو ب

ساعت اونو کجا برده اما از اونجایی که فرناز میگه وقتی خانم  

ها بوده یعنی چند دقیقه قبل از به  همسایه صداش زده روی پله

 ها،  هوش اومدنش آوردن و گذاشتنش روی پله

ی گیج و  کند. یک شنوندهرها ترسیده و ناباور فقط نگاه می

 .خاموش است

 کنم اینا یه نشونس برای تو ا من فکر میره-

 برای من؟ -

به ساعت نگاه کن. هفت شبه. فرناز درست وقتی برگشت که  -

 .دیگه ساعت قرار تو گذشته بود

اش  قرارش! وای قرارش. به کل فراموش کرده بود. اصال گوشی

 کجاست؟ 
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 :گوید کلمات ازش فراری هستند، وقتیکه می

ه اگه به من ربط داشت.... به گی علیرضا. اگه... آخچی می-

 آوردن جای فرناز ....خب یه بالیی سر من می

 :گویدعلیرضا مطمئن می

 .ی بعدیدفعه-

کند و علیرضا با حرفش  رها به اطمینان صدای علیرضا فکر می

 .ریزدهمان ته مانده توان رها را هم فرو می

خواد گذشته مشخص بشه  اونی که کیفتو زده، اونیکه نمی-

 .ی بعد مستقیم میاد سمت خودتنه داری ادامه میدی دفعهببی 

کند  شود و رها به آن دو چشم روشنی فکر میعلیرضا بلند می

 ی تمام افکارش استکه پس زمینه

 

کیهان پاکت های خرید را کنار وردی آشپزخانه می گذارد و با  
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صاف کردن کمرش رو به خاتون، که سال هاست هفته ای یکبار  

 :ت خانه و آشپزی می آید، می گوید برای نظاف

  .لطفا این ها رو جمع و جور کنید-

به پاکت بزرگ تری که جدا از همه ی پاکت ها گذاشته اشاره  

 :می کند

توی اون پاکت گوشته. سریع بردارید که خراب نشه. برای  -

مامان هم ماهیچه گرفتم لطفا براش درست کنید. یه بسته  

 .باشه با خودت ببریگوشت اضافه ترم گرفتم یادت 

خاتون با لبخندی واقعی نگاهی لبریز از عشق حواله ی کیهان  

می کند و در حالیکه برای برداشتن پاکت ها خم می شود، می  

 :گوید

 .خدا از آقایی کمت نکنه پسرم. همیشه منو شرمنده می کنی-

 :کیهان سری تکان می دهد و کوتاه زمزمه می کند
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 .نزن این حرفو خاتون-

هایی که   جا می چرخد. کتش را در می آورد و با قدمدر 

خستگی اش را حمل می کنند، به سمت راهرو می رود. از صبح  

سر پاست اما حس می کند با پسرمی که از زبان خاتون شنیده، 

شانه هایش سبک تر شده و خستگی اش کمتر. پتانسیل این را  

شود.    در خودش می بیند که با همین تک کلمه ساعت ها شارژ

کلمه ای جادویی که پنج سال است به جای پروانه، تنها از زبان  

خاتون مب شوند و گاهی فکر می کند بعد از رفتن ترنم و  

 .کامران، پروانه هم فراموش کرده که پسر دیگری هم دارد

قبل از اینکه وارد راهرو شود نیم نگاهی به هال تماما روشن  

ندازد و خاتون را صدا می  ی مبل می اخانه و کت چرم روی دسته

 .زند

 خاتون -
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 :خاتون از پشت اپن آشپزخانه سرک می کشد

 جانم کیهان جان؟ -

 کسی اینجاست؟ -

 :خاتون لبخندش را تکرار می کند و جواب می دهد

 .بله. یه ربع پیش آقا آریا اومدن-

 :کیهان چینی به پیشانی می اندازد

 آریا؟ -

راهش را به سمت اتاق پروانه  منتظر جواب خاتون نمی ماند و  

 :کج می کند. زیر لب زمزمه می کند

 .گفته بود میره باشگاه-

 کیهان جان -

از روی شانه سر به سمت خاتون می چرخاند و خاتون معذب  

 :می گوید
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 .آقا آریا اتاق پروانه خانم نیستن. رفتن اتاق کنجی -

ته  . آنقدر تند به سمت اتاقی که خاتون گف کیهان جا می خورد

اش را  چرخد که رگ به رگ شدن گردنش می تواند چهرهمی

توجه به دردی که در گردنش می پیچد، نگاهش  درهم کند. بی

روی در اتاق می نشیند و گوش هایش مجبور می شوند یکبار  

دیگر آنچه شنیده اند را مرور کند. در این اتاق پنج سال است که  

ده است. تمام  باز نشده و هیچ قدمی به سمتش برداشته نش 

این پنج سال یکجور ناجوری این اتاق را ندید گرفته اند. انگار که  

اصال جز این خانه نیست. وسیله هایش هم اگر تا به امروز سر  

جای خود مانده اند به لطف حوصله ایست که برای هیچکس  

نمانده و دستی که برای جابه جا کردن وسایلی که ترنم با  

می رود. کیهان با ابروهایی که حاال  دستان خودش چیده، پیش ن

 :گره ی کوری را ساخته اند، می پرسد
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 اتاق ترنم؟ -

خاتون با سر جواب مثبت می دهد و بعد با تعلل مشغول کارش  

. کیهان با قدم هایی که حاال وزن گرفته اند و دستی که  شودمی

توی جیبش مشت شده است، به سمت اتاق ترنم می رود.  

پیش خودش درش را قفل کرده بود. خودش   اتاقی که پنج سال

خاطرات ترنم را توی آن اتاق حبس کرده و مهر ممنوعه بودن  

ی در این اتاق یعنی باطل شدن  رویش زده بود. باز شدن دوباره

آن مهر. یعنی زنده شدن مشتی خاطره ی سیاه و یادآوری بحث  

  های تمام نشدنی کیهان و کامران، بعد از خاکسپاری ترنم، آن

هم سر خواهری که خودش انتخاب کرده بود که نباشد. کیهان  

کند و رگی که روی  نبض گرفتن پلک چپش را حس می

کند. عصبی دستش را روی دستگیره  اش ورم میشقیقه

گذارد و همزمان با پایین کشیدن دستگیره از سمت او، آریا  می
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 .کشدهم آن طرف در دستگیره را می

ی به بیرون برمی دارد اما با دیدن نگاه  با باز شدن در آریا قدم

اش نیمه می ماند. یکه خورده،  عصبی و نافذ کیهان قدم برداشته

پرد و ناخودآگاه نگاهی به دستانش می اندازد. برای    رنگش می

لحظه ای فراموش می کند که آیا چیزی از این اتاق برداشته  

 .است یا نه

 .سالم-

 .ی آریا را می دهدتپاچهکیهان با فکی سخت، جواب سالم دس 

 .سالم-

 .آریا کامل از اتاق بیرون می آید و در را می بندد

 .چه زود اومدی-

 :کیهان چشم ریز می کند و مچ گیرانه می گوید

 !گفته بودی میری باشگاه-
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آریا از سر عادت، یک طرف موهایش را بین انگشتانش می گیرد  

 .و می کشد

 .رفتم، بچه ها نبودن-

 .ثم که حرف زدم باشگاه بودمن با می -

 :آریا درمانده و گیج، کوتاه جواب می دهد

 .حوصلم به باشگاه نکشید-

کند و وقتیکه نگاه فراری آریا را می  کیهان مشکوک نگاهش می

 .ی اتاق ترنم اشاره می زندبیند، با چانه به در بسته

 حوصله ات به خاطرات خاک خورده کشید؟ -

به در بسته ی اتاق می اندازد و    آریا از گوشه ی چشم نگاهی

 .لبخند بی معنی ای می زند

 .یهو دلم هواشو کرد-

کیهان به سمت اتاقش قدم برمی دارد و با صدایی که عالوه بر  
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 :هایی از تهدید دارد، می گویدخشم رگه

 .ایندفعه دلت هواشو کرد برو سر خاکش-

می  آریا یک قدم پشت کیهان می رود و با صدایی کمی بلندتر  

 :گوید

 .کاش وسیله هاشو جمع کنیم. شده آینه ی دق همه-

 

 

 .کیهان پشت در اتاقش می ایستد

پنج سال بی تفاوت از کنارش رد شدیم. بقیه ی سال هام  -

 .روش

 .گیرد و باز به کیهان برمی گرددآریا کالفه یه دور رو می

 .همچین بی تفاوتم نبوده کیهان. خودتم خوب اینو میدونی-

 .ترجیح میدم دیگه در اون اتاق باز نشه-
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 .کیهان محکم و آمرانه می گوید و آریا مطیعانه سر تکان می دهد

 .همونی میشه که تو میخوای-

  :قبل از اینکه کیهان وارد اتاقش شود آریا باز می گوید

 ....فقط کیهان-

کیهان بدون اینکه نگاهش کند در جایش می ایستد و منتظر می  

یا حرفش را بزند. آریا سوالی را که چند بار تا نوک  تا آر  ماند

 .زبانش آمده به زبان می آورد

 از رها چه خبر؟ -

کیهان با یک عالمت سوال پررنگ به سمت آریا می چرخد. کتش  

را روی دست دیگرش می اندازد و دستش را توی جیب  

شلوارش می فرستد. یک قدم به سمت آریا برمی دارد و حروف  

 :تا کلمه بسازد. با تعجب می پرسد   را می شمارد

 !رها؟-
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 :آریا بی حواس می گوید

 .رها دیگه. دوست ترنم. امروز عصر باهاش قرار داشتی-

 .من گفته بودم با رها قرار دارم؟ یادم نمیاد اسمشو گفته باشم-

آریا فقط چند ثانیه زمان دارد تا مغزش را ریکاوری کند. فقط چند 

بیاورد کیهان چه گفته بود. با سوال کیهان    ی کوتاه تا به یادثانیه

 .ای که به بار آورده پی می برد آریا به عمق فاجعه

 تو از کجا می دونی اون دختر اومده اصفهان؟ -

 :آریا کمی بلند اما بی دلیل می خندد

 .خودت گفتی. از خودت شنیدم-

کیهان نگاه فراری و اضطراب را در رفتارهای آریا می بیند و  

کند. نمی خواهد بحثی را که می داند به کجا ختم   سکوت می

می شود ادامه دهد. آریا نگاهی به اطرافش می اندازد و بدون  

 :اینکه بخواهد به دو سیاهی مچ گیر کیهان نگاه کند، می گوید
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 بگم خاتون چای بریزه؟ -

کیهان به آریا پشت می کند. اولین دکمه ی پیراهنش را باز می  

 :کند و جواب می دهد

 .میرم دوش بگیرم-

کیهان بدون هیچ حرف دیگری یا سوال اضافه تری وارد اتاقش  

می شود. در را می بندد و در ذهنش یک ضربدر قرمز جلوی اسم  

. حواسش هست که این روزها آریا از همیشه  آریا می زند

 .حواس پرت تر است

آریا ایستاده ابتدای راهرو، عصبی دست مشت شده اش را روی  

 :دیگرش می زند و می غرد کف دست 

 .اه. لعنتی-

 

رها گوشی به دست و درحالیکه اصال حواسش به تصویر  
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شود. بوی  ی داخل صفحه نیست، وارد آشپزخانه میزهره

زند و او  اش میای که مادر فرناز دم کرده زیر بینیجوشانده

کشد. از دیشب درگیر فرناز هستند. دیشب تا  چهره درهم می

رس گریه کرده و صبح راهی بیمارستان شده بود.  صبح فرناز از ت

بیداری دیشب و سر   ی شبدو ساعت زیر سرم بودن نتیجه

اش بوده و از صبح مادرش برای مراقبت از او به  دردهای عصبی

تر  خیال شده و رها گیجاست. علی امروز کار را بیاش آمدهخانه

  .از همیشه دور خودش گشته است

رود با نیم  کند و همانطور که به سمت گاز میمیای تک سرفه

 :گویدی پشت خط، مینگاهی به زهره

 .مامان یه چند لحظه صبر کن-

شود. با لبخند  زهره خم شده و بیشتر به دوربین نزدیک می

 :پرسد می
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 چیه اینطوری چهرتو جمع کردی؟ -

ی کنار گاز  اش را به ظروف ادویهایستد. گوشیرها کنار گاز می

زند. با دستگیره و با احتیاط در کتری کوچک روی گاز را کیه میت

 :گویددارد و در جواب زهره میبرمی

 .نمیدونم، این بوی جوشونده که مامان فرناز گذاشته خیلی بده-

ی رها  زهره همانطور که با نگاهش به دنبال تصویر نصفه و نیمه

 :خندد گیرد، بلندتر میگردد و حرکاتش را زیر نظر میمی

بوی جوشونده بد نیست دختری. تو از بچگی به داروهای  -

  .سنتی واکنش نشون میدادی

دارد و در تایید حرف مادرش  رها لیوانی از کابینت کنار گاز برمی

 :دهدسر تکان می

  .خورهوای آره مامان. من نمیدونم اصال فرناز چطوری می-

. از  داردبرمیاش را گذارد و دوباره گوشیفنجان را کنار می
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 :دهدزند و ادامه میپشت به کابینت تکیه می

از صبح مامانش کلی آشغال پاشغال به خوردش داده. یه  -

گاوزبون و بهش  ی تخم مرغ رو زد توی گلساعت پیش دوتا زرده

 .داد

زند و رها معترض  زهره از تعجب رها و حالت گفتنش قهقه می

 :شودمی

 مامان نخند -

 بزرگ بشی؟ تو کی میخوای  -

 .کندرها اخم می

 بزرگ شدن به ایناست؟ -

دهد و کلماتش حامل این خبر  سکوت زهره بوی دلتنگی می

 :شوندمی

 دلم برات یه ذره شده رها -
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لرزد. نه از ابراز دلتنگی مادرش. بلکه از تنهایی و  های رها میلب

ای که بین او و مادرش هست.  پناهی خودش و فاصلهبی

 .پر کردنش راحت است و نه تحمل کردنش ای که نهفاصله

زند و بحث  ای میی گوشی ضربهای به صفحهزهره با تک خنده

دستش تنها تصویریست که رها   کند. یک لحظهرا عوض می

 .بیندمی

 گفتی دپ نشو. داشتی از فرناز می-

دهد و موهایش را از دور گردنش آزاد  رها بزاقش را قورت می

 :کندمی

حی بردیمش بیمارستان یه سرم بهش زدن االنم که . صب هیچی-

 .مامانش اومده

 مشکل خاصی که نیست؟ -

 .گفت فقط بخاطر ترسهنه. دکتر می-
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 دهد زهره با تاثر سر تکان می

 .حق داره-

اندازد. صدای در کتری که با  رها نیم نگاهی به کتری روی گاز می

 .شوداو میپرد زیر صدای، صدای لرزان هر قل باال و پایین می

 مامان -

 :گویدنشیند و بدون مکث اما متفکر میزهره صاف می

 .خوای بپرسی رو منم نمیدونمجواب سوالی که می-

 :گویدتر میدارد و مضطرباش را از کابینت برمیرها تکیه

نگرانم. خیلی. بیشتر نگرانم برای فرناز مشکل ساز بشم. فکر  -

دلم نمیخواد اونو هم توی  کنم هرجوریه باید از خونش برم. می

 .دردسر بندازم

پنج سال   زهره بیشتر از فرناز نگران رهاست. نگران دختری که

کند حال و روز  برای درمانش وقت گذاشته و این روزها حس می
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ها، همان  دخترش هیچ نشانی از بهبودی ندارد. همان ترس

 .ها و سر دردهابیداریها و شب، همان کابوسهای خفهبغض

  .ی فرناز بری بیرون، میری تهرانتو اگه قرار باشه از خونه-

 :گویدایستد و ناراضی و متعجب میرها وسط آشپزخانه می

مامان؟ برگردم تهران؟ االن؟ االن که بقیه هم به این باور  -

رسیدن که پشت خودکشی ترنم یه دلیلی هست؟ یه دلیلی که  

  .یه سری آدم نمیخوان مشخص بشه

واهد حرفی بزند که رها تندتر از کلمات جمله  خزهره می

 :سازدمی

تونم پا پس بکشم. یعنی نمیخوام که  مامان من االن دیگه نمی-

پا پس بکشم. االن که همه باهام موافقن و داداشش باهام راه  

 .اومده

اندازد، حق به جانبی چاشنی  زهره چینی به پیشانی می
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اش با رها گاهی  . هرچند او در رابطهشوداش مینگرانی مادرانه

 .شود نه مادرشپزشکش می

چه راه اومدنی رها؟ اصال اون آدم بعد از به هم خوردن قرارتون  -

 یه زنگ زد؟ 

خیال کتری روی گاز، روی صندلی وسط آشپزخانه  رها بی

کند زهره قصد منصرف کردنش را دارد و او  نشیند. حس میمی

باید تمام توانش را برای قانع کردن مادرش به کار بگیرد. حاال  

 .مخالفش زهره است کسی که روزی مشوقش بود

گرفتم که باهاش    شمارمو نداره. اون روز فقط من از اون شماره-

 .هماهنگ بشم

 :زندا صدا میدهد و محکم دخترش رزهره سری تکان می

 رها -

 :زندکند و زهره حرف میرها بغ کرده به زهره نگاه می
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روز اولی که قرار شد پا توی این بازی بذاری بهت گفتم تا جایی  -

پیش میری که جونت به خطر نیفته و االن دقیقا همون جاییه که  

 .بهت هشدارش رو داده بودم

 

انگار حس   اش، از جایی کههای عرق کردهبغض از کف دست

کند،  های زهره را از آنجا به تمام نقاط بدنش منتقل میحرف

 .بندددواند و راه گلویش را میریشه می

 .شد. خیلی بوش در اومد  هی فرناز آمادفکر کنم جوشونده-

 :زندزهره با آرامش لبخند می

 .زنیمباشه. االن برو ولی ما در مورد این قضیه حرف می-

همراه با بزاقش بغضش را قورت دهد. کند رها سعی می

آید  داند که التماس نگاهش از قاب گوشی به نگاه زهره نمیمی

 :دهدپس التماس را در کلماتش جای می
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 مامان میشه خواهش کنم به بابا چیزی نگی؟ -

 .تونم بهش دروغ بگمنمی-

کند و بدون اینکه  عصبی دستش را کنار بدنش مشت می

 .فشاردحواسش باشد می

 .حقیقت رو بفهمه میخواد منو برگردونه تهران-

 .کندزهره حرف دخترش را تایید می

 تصمیم درست همینه -

 :کندرها با ناله سر کج می

 .کنممامان خواهش می-

 :گویدزند و با تاخیر میزهره پلک می

من امیدوارم خودم بتونم نظرت رو عوض کنم. پس فعال به پدرت -

 .گمچیزی نمی

کند  زند و در حالی تماس را قطع میاسانه لبخند میرها قدرشن
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 .که امیدوار است بتواند زهره را متقاعد کند

کند. اول کمی گیج  دارد و زیر کتری را خاموش میلیوان را برمی

دارد. هیچ  کند و بعد با احتیاط کتری را برمیبه کتری نگاه می

او در   . تخصصهای گیاهی نداردی جوشاندهتخصصی در زمینه

ی قهوه درست کردن و چای دم کردن است. محتویات  زمینه

های ریز و  . خار و خاشاککندجوشانده را توی لیوان خالی می

شود و از ذهن رها  ی لیوان میهای جوشانده روانهتفاله

ای که ساعتی پیش مادر فرناز آماده کرده بود گذرد جوشاندهمی

 .تر بودتر و شفافخیلی صاف

اش یک  کند در حالیکه مطمئن است جوشاندهرا پر می لیوان

آورد.  آل نیست. ظرف عسل را از کمد بیرون میی ایدهجوشانده

 .زندگذارد و هم میقاشقی عسل توی لیوان می

ی لیوان ذهن مشغول او را به بازی  برخورد قاشق با بدنه
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کند فعال فقط به متقاعد کردن مادرش  گیرد و او سعی میمی

کند. چیزی حدود بیست و چهارساعت از اتفاقی که برای   فکر

ترین حس  گذرد و در این مدت ترس واضحفرناز افتاده می

یشان بوده. ترسی که اینبار نه تنها برای او بلکه برای تمام  همه

خواب شده  اطرافیانش است. دیشب تمام اهالی این خانه بی

بیند. حس  می  بودند و او تمام این اتقاقات را از چشم خودش

ای که  است. وسط بازیکند حاال درست وسط بازی ایستادهمی

کنانش چه کسانی هستند و نقش او دقیقا  داند بازینمی

تواند از این بازی بیرون بکشد و از  داند نمیچیست. او فقط می

های او چند  . دانستهتواند اطرافیانش را درگیر کندطرفی نمی

ی فرناز  ماند اما باید از خانههان میتیتر ساده است. او اصف

  .برود

 رها جان -
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چرخد. مادر فرناز وارد  خورد و به پشت میدر جایش تکانی می

 .کندشود و به لیوان در دست او نگاه میآشپزخانه می

 ی فرنازه؟ جوشونده-

 :گیردرها لیوان را باال می

رق  ی شما فآره. فقط نمیدونم چرا قیافش یکم با جوشونده-

 .داره

زند. صدای  گیرد و هم میمادر فرناز لیوان را از دست رها می

 .شودشود رها شرمنده میاش که بلند میخنده

 دورت بگردم خاله. اینو صاف نکردی -

کند. حاال که فکر شویی نگاه میرها به صافی کوچک کنار ظرف

هایشان در چیست. مادر  آید تفاوت جوشاندهکند یادش میمی

دارد و پشت به رها مشغول صاف کردن  فرناز لیوان دیگری برمی

 .شودجوشانده می
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آقا علیرضا زنگ زد گفت داره میاد اینجا. علی هم بیرون بود  -

 .گیره و میادگفت شام می

 .دهدرها سری تکان می

 فرناز چطوره؟ -

  .بهتره. برو پیشش تا من میام-

ناخودآگاه نفس عمیقی  آید؛ علیرضا از اتاق کیهان که بیرون می

گیرد و با تکان سر کشد. نگاه مشکوک منشی را ندید میمی

شود.  کند و با خداحافظی آرامی از دفتر خارج میتشکر می

تر است.  تر و راسخهایش برعکس زمان ورودش، محکمقدم

اش هم بازتر است. نه  تر و حالش بهتر. حتی چهرهدلش قرص

های بزرگی گرفته است. باید اخم دارد نه لبخند اما تصمیم

ی امروز از کارش مطمئن نبوده و  اعتراف کند هیچ وقت به اندازه

زند و در مدت  ی آسانسور را میحالش خوب نبوده است. دکمه
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  .گیردی همکارش را میمنتظر آسانسور است شماره  زمانی که

 الو حمید؟ -

 سالم خوبی کجایی؟ -

بدم. زنگ زدم نوبت دیالیز   ها رو تحویلمن اومده بودم نقشه-

 .پدرم رو یادآوری کنم. امروز زحمتش گردن توِ 

شود و حمید توی گوشی  ایستد. علیرضا وارد میآسانسور می

 :گویدمی

 .افتادم. تو به کارت برس. داشتم راه میخیالت راحت-

 

 

دارد و با چشمان درشت  رها لیوان چایش را روی پایش نگه می

 :پرسدشده می

 ؟ کجا -
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  گرداند و در مقابل سه جفت نگاهعلیرضا با آرامش پا روی پا می

 :دهدمنتظر، توضیح می

جاشو بعدا بهت میگم اما مطمئن باش االن بهترین کار همینه.  -

 .. اینجا امنیت جانی نداریتو باید از اینجا بری

کند و بعد از علیرضا  فرناز با چشمانی لرزان به رها نگاه می

 :پرسد می

 ز کجا معلوم اونجا که تو میگی امنیت داشته باشه؟ ا-

 .داردشود و قندی از قندان برمیعلیرضا خم می

تونم االن بهتون بگم کجا اما مطمئنه. الاقل از  . نمیمطمئنه-

 .ترهاینجا مطمئن

 :دهدرو به علی ادامه می

. رها یه بلیط  برید ترمینالیه ساعت دیگه با فرناز، رها رو می-

وقتیکه اون اتوبوسی که رها قراره   کنه برای تهران.ه میتهی
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گردید  باهاش بره تهران از ترمینال خارج شد، تو و فرناز هم برمی

برم جایی که  خونه. من ترمینال منتظرتونم. از اونجا رها رو می

 .میگم

 :زندخاراند و یک تای ابرویش را باال میاش را میعلی چانه

 ه چیه؟ این همه احتیاط واس-

 :دهدنوشد و با تاخیر جواب میعلیرضا قلپی از چای می

خوایم تظاهر کنیم که داره  شاید رها تحت نظر باشه. می-

 .گرده تهران برمی

کند و  ریزد. علی متفکر سکوت میچیزی ته دل رها فرو می

دود.  ها میی فرناز به سمت پنجرهبیند که نگاه ترسیدهمی

کند این بازی تا این حد فکر نمیداند که همسرش اصال می

 .خطرناک باشد

 .چرخدعلیرضا به سمت رها می
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 .وقت زیادی نداری رها-

دهد. گذارد و تند سرش را تکان میرها لیوانش را روی میز می

 .این همه فشار و استرس حقش نیست

مگه به این راحتیه علیرضا؟ من باید فکر کنم. اصال....اصال باید -

 .خانوادمو متقاعد کنم

 .کندعلیرضا نچی می

 فهمی؟ وقت نداریم رها. می-

کند و با صدایی ضعیف  فرناز خودش را روی مبل کمی جمع می

 :گویدمی

به نظر من این کار درست نیست. اصال تو رو خدا برید پیش  -

  .پلیس و همه چیز رو بگید

رسی که به  کند. به پیشنهاد علیرضا و به ترها به حرف فرناز می

  .جانش افتاده است
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هایش را  کشد و آرنجعلیرضا روی مبل خودش را جلوتر می

 .کندمی  ستون زانو

چی رو بگیم؟ مدرک چی دستته؟ بعدم بریم پیش پلیس اولین  -

کسی که اینجا باید جواب پس بده رهاست. چی داره به پلیس  

ش  شتهی ترنم داره درمورد گذی خانوادهبگه وقتی بدون اجازه

 کنه؟ کنکاش می

 :پرسدعلی می

 خواین به کیهان بگید؟ چرا نمی-

شود و عصبی دست توی موهایش  علیرضا از جایش بلند می

 :زندکشد و چرخی دور خودش میمی

 وای علی. تو رو خدا. تو دیگه چرا؟-

فشارد. چشمانش را  رها دستانش را که به هم مشت کرده، می

 :گویدام صداهای دورش میبندد و کمی بلندتر از تممی
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  .بحث نکنید-

چرخد و او با حالی خراب از جایش بلند ها به سمت او مینگاه

کند و به  ایستد. سر بلند میشود. مقابل علیرضا میمی

ها اعتماد دارد؟  شود. چقدر به این چشمچشمانش خیره می

ها بود.  تواند باورشان کند؟ ترنم عاشق این چشمچقدر می

. سادگی و صداقتی که این روزها  ادگی و صداقتشانعاشق س

در کناز دو دو زدنشان هنوز هم پیداست. علیرضا هم عاشق  

تواند دختری بود که پنج سال است زیر خاک است. رها چقدر می

ی  اعتماد کند؟ به علیرضای عاشق پنج سال پیش و مرد درمانده

کند.  می حاال؟ خیلی! شاید هم،... نه. سریع فکرش را اصالح

 .همان خیلی. او به این مرد اعتماد دارد

 :پرسدصدایش تحلیل رفته وقتیکه می

 من باید چیکار کنم؟ -
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 .زندفرناز ناباور صدایش می

 !رها-

 :زندرها توی نگاه علیرضا لب می

 کنم؟ دونی چرا دارم بهت اعتماد میمی-

و ترکد می  . از طرف فرناز بغضی کهاز طرف علیرضا سکوت است

 :دهدرها خودش جواب سوالش را می

چون رنگ نگاهت هنوز هم مثل پنج سال پیشه. چون هنوز هم  -

دونم این مسئله همونقدر که  همونقدر ترنم رو دوست داری. می

 برای من مهمه برای تو هم هست. پس بگو چیکار کنم؟ 

شود.  ی فرناز بلند میاندازد. صدای گریهعلیرضا سر به زیر می

 :زنددود و علیرضا آرام لب میم میان گلوی رها میبغض مزاح

 .افتیوسایلتو جمع کن، یک ساعت دیگه راه می-
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رها با چشمانی خیس، مقابل کنسول پر عکس کنار هال  

ی فرناز آمده بود، این میز اولین  ایستد. اولین روزیکه به خانهمی

هم  اش را جلب کرد و حاال، موقع رفتن باز چیزی بود که توجه

های کوچک و بزرگی که مقابل این میز ایستاده است. مقابل قاب

.  های متفاوتاست. پر از خاطره و حس پر از لبخندهای قدیمی

برد و عکسی که روز اول برداشته بود را دست جلو می

دارد. همان عکس چهار نفره. همان لبخندهای نایاب که  برمی

 .اندِدموده شدهاند و حاال انگار مختص همان دوره بوده

 رها داره دیر میشه -

از روی شانه نگاهی به علی که حاضر و آماده کنار در ایستاده،  

دهد. قاب عکس را در دستش اندازد و با بغض سر تکان میمی

رود.  ی چمدانش به سمت در میفشارد و با کشیدن دستهمی
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اند  دزند. نمیبیند و به رویش لبخند میچشمان قرمز فرناز را می

ی فرناز بلند  دهد و صدای گریهی عکس میچرا لبخندش نتیجه

گذارد و فرناز را به آغوش  شود. چمدانش را کنار در میمی

ی او  کند. گریهفشارد و گریه میکشد. فرناز محکم رها را میمی

شود و  کند. بغضش آب میبغض مزاحم رها را نیز تحریک می

اند دلیل حال بدش چیست  دلغزد. نمیهایش میاشک روی مژه

اما هرچه هست دلش از این رفتن گرفته است. گلویش از حجم  

ی  اش را روی شانهسوزد. چانهبغض درد دارد و چشمانش می

 .کندفشارد و زمزمه میفرناز می

 .ات ته دلم رو خالی نکنمن باید تا ته این راه رو برم. با گریه-

چنان بازوهای رها را کند اما همفرناز کمی فاصله ایجاد می

گرفته است. این دختر در دو روز گذشته آنقدر گریه کرده که نه  

 .شودآید و نه چشمانش باز میصدایش در می
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  .مواظب خودت باش رها-

  .دهدسابد و سرش را تکان میرها لب روی هم می

  .مواظبم-

 :گوید میآورد و با لبخندی تلخ قاب عکس در دستش را باال می

 .برماینو من با خودم می-

کشد. فرناز با غم دستش را روی صورت ترنم در عکس می

 :گویدمخاطبش رهاست وقتیکه می

 .تو همیشه دنبال خاطرات بودی. اینم واسه تو. ببر با خودت-

 :دهدعلی سوییچ را در دستش تکان داده و باز هم اخطار می

 .فرناز جان بریم؟ رها دیر شد-

اندازد و شالش را روی سرش  اب عکس را توی کیفش میرها ق 

ی  گیرد و با نگاه آخری به خانهی چمدانش را میکشد. دستهمی

 .رودفرناز از در بیرون می
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. به بلیط  نشیندرها روی نیمکت چوبی ترمینال، کنار فرناز می

های یک ساعت  اما ذهنش پیش حرف کندتوی دستش نگاه می

ی فرناز، با  قایقی بعد از رفتن علیرضا از خانهپیش زهره است. د

اش از پیشنهاد علیرضا اولین شوک  تماس زهره و اظهار آگاهی

ی چند  به رها وارد شده بود و با موافقت زهره، رها در فاصله

دقیقه دومین شوک را تجربه کرده بود. زهره نه تنها از پیشنهاد  

داده بود تمام اعضای  علیرضا استقبال کرده بلکه به رها اطمینان 

کند. زهره از اعتمادش به علیرضا گفته  خانواده را نیز متقاعد می

گیرد. این  داند از کجا سرچشمه میبود. اعتمادی که رها نمی

و اصال   آسان کنار آمدن زهره کمی با شخصیتش تداخل دارد

  .باورپذیر نیست که او اینقدر راحت با این مسئله کنار آمده باشد

کند و  اینکه حواسش باشد بلیطش را در دستش مچاله می بدون
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دهد. آینده  ی اصفهان مینگاهش را به آسمان سیاه و پر ستاره

برایش همینقدر سیاه است. با این تفاوت که آینده برای او هیچ  

ی روشنی ندارد. االن دقیقا جایی از زندگی ایستاده که  نقطه

خواهد  هم خبر ندارد. میهای فردایش  ترین برنامهحتی از ساده

ی اعتماد خواهد به پشتوانهامیدوار باشد و ترس را پس بزند. می

زهره هم که شده بیشتر به علیرضا اعتماد کند. علیرضا در قبال  

قرص کردن دل یک مادر و جلب اعتمادش مسئول است و رها  

 .مسئولیتی باشدکند علیرضا آدم بیفکر نمی

 .علیرضا بود-

. علی  کنند، رها و فرناز هر دو باهم سر بلند میبا حرف علی 

گذارد و همانطور که با  گوشی را توی جیب شلوارش می

 :گویدگردد، مینگاهش به دنبال اتوبوس تهران می

. وقتی ما از خونه بیرون  گفت ظاهرا حدسش درست بوده-
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 .اومدیم، یه ماشین تا خود ترمینال تعقیبمون کرده

بندد. حرفی  د و رها با ترس چشم میکشفرناز هینی می

اش را در دهانش حس  زند اما آنقدر ترسیده که اسید معدهنمی

 .کندمی

  :کندعلی حرفش را کامل می

گفت احتمال داره دنبالمون اومده باشن و توی ترمینال ببینن که  -

  .رها سوار اتوبوس نمیشه

 :زندی رها میی حرفش را رو به چشمان درشت شدهادامه

. گفت تو سوار اتوبوس بشی. علیرضا با راننده هماهنگ کرده-

 .کنه و علیرضا میاد دنبالتوسط راه راننده پیادت می

کند و کف پایش را محکم روی  رها دستانش را درهم مشت می

 .. درونش آشوب است و فکرش تعطیلدهدزمین فشار می

پیاده   یعنی چی علی؟ یه دختر تنها این وقت شب وسط خیابون-
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 بشه که چی؟ این علیرضا ُخله؟ 

پرسد و بدون اینکه بخواهد جوابی  فرناز عصبی این سوال را می

 :گویدبشنود، دوباره می

 .گردیم خونهاصال نمیخواد بری. برمی-

خواهد که به سمت  کشد و میی چمدان رها را میدسته

 .شودگیرد و مانع میی چمدان را میماشین برود. رها تند دسته

 صبرکن -

کشد. حال هر  علی درگیر و نگران دستی روی فکش می

 .یشان بد است و رها بدتر از آن دوسه

کنی این کار اشتباهه یا  رها هنوزم دیر نشده اگه فکر می-

ی ما واسه بعدش  تونی برگردی. میریم خونهاعتماد نداری می

 .کنیمهم یه فکری می

 :کند ضعف را پس بزند میایستد و سعی رها به سستی می
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 .نه. نمیشه علی. تا االنشم خیلی دیر شده-

 .زندای به بازوی رها میفرناز ضربه

چی رو دیر شده؟ رها بخدا این کار  ای دختر. چیتو دیوونه-

س. اگه وسط خیابون پیاده شدی و علیرضا نیومد جلوت  حماقته

 چی؟ 

 .دهدجواب فرناز را علی می

  .زاین چه حرفیه فرنا-

 .اصال از کجا معلوم علیرضا مورد اعتماد باشه؟ رها تو رو خدا-

کشد. خدا کند دل آدمی به  اش میرها بند کیفش را روی شانه

هایش فعل آن کار صرف  کاری نباشد که اگر باشد با تمام ترس

 .شودمی

من باید به یکی اعتماد کنم فرناز. مجبورم که به یکی اعتماد  -

 .ون آدم علیرضا باشهکنم. ترجیح میدم ا
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 .ایستداتوبوسی پشت سرشان می

 .اتوبوس اومد-

کشد و آخرین  ی چمدان رها را میعلی با این حرف، دسته

 :کندهایش را میتوصیه

مواظب خودت باش. در تماسیم. فقط خواهشا از دسترس  -

 .خارج نشو

 :دهدرها تنها سر تکان می

  .حواسم هست-

 

دارد و راننده با اشاره به رها که تک  اتوبوس کنار جاده نگه می

 :گویدصندلی پشت سر راننده نشسته، می

 خانم بیا پایین چمدونت رو بگیر -

وار به  دارد و با قلبی که دیوانهرها کیفش را از جلوی پایش برمی
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شود. از  است، بلند میکوبد و نفسی که حبس شدهسینه می

اندازد و سخت بزاقش  پنجره نگاهی به خیابان و تاریکی شب می

دهد. شاید اینجا ته خط باشد. این همه ترس و  را قورت می

 .دلیل باشد تواند بیدلهره که نمی

رود. باد گرم  ی اتوبوس را پایین میبا زانوهایی لرزان، آخرین پله

گیرد و موهایش توی صورتش  مرداد ماه شالش را به بازی می

گیرد و تا کنار گوشش  یاش راه مریزد. عرق از کنار شقیقهمی

آید. این عرق نه بخاطر گرمی هوا بلکه بخاطر سردی  پایین می

لرزد و چشمانش روی  وجودش است. تمام وجودش می

گذرند دودو  هایی که با سرعت برق از مقابلش میماشین

هایش،  زند. دقایقی پیش علیرضا پیام داده بود و طبق گفتهمی

وس او باید سر برسد. قاعدتا  به محض پیاده شدن رها از اتوب 

دلش باید به علیرضا گرم باشد اما نیست. دلش به هیچکس و  
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ی نسبتا  هیچ چیزی گرم نیست. قطعا تاریکی شب و این جاده

 .خلوت هم تاثیر به سزایی روی حال بدش دارد

 :گویدگذارد و کوتاه میراننده چمدانش را کنار پایش زمین می

 .به سالمت-

کند و رها به سختی موبایلش را از کیفش  یاتوبوس حرکت م 

ی علیرضا را بگیرد،  آورد. قبل از اینکه او شمارهبیرون می

خورد و اسم علیرضا روی صفحه نقش  اش زنگ میگوشی

گیرد و تماس را وصل  بندد. با دو دوست گوشی را میمی

 .کندمی

 الو علیرضا کجایی؟ -

 .مش استصدای علیرضا برعکس صدای او سرشار از آرا 

 .پشت سرت-

کند. رها به پشت  با گفتن همین یک کلمه تماس را قطع می
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وی مشکی رنگی که به سمتش  امچرخد ک با دیدن بیمی

گیرد و  کند. ماشین جلوی پایش ترمز میآید چشم باریک میمی

دهد. با دیدن علیرضا نفسی که  بالفاصله شیشه را پایین می

کند.  را با آسودگی رها می ها در سینه حبس شده بودساعت

  .داردشود و چمدانش را برمیعلیرضا پیاده می

 .بشین توی ماشین-

کند و رسما خودش را روی  رها در سمت شاگرد را باز می

دهد و  کند. سرش را به پشتی صندلی تکیه میصندلی پرت می

بندد. در دو ساعت گذشته آنقدر فشار عصبی تحمل  چشم می

 .نایی در بدنش نمانده است کرده که دیر هیچ 

شنود و نشستن  صدای باز و بسته شدن در ماشین را می

افتد کند. کمی بعد ماشین به راه میعلیرضا کنارش را حس می

 :پرسدو علیرضا می
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 خوبی؟ -

دهد.  بدون اینکه تغییری در حالتش بدهد، کوتاه سر تکان می

بیند که سکوت  میبیند یا نه اما ظاهرا فهمد علیرضا مینمی

کشد. حاال ضربان  کند. رها در فضای خنک ماشین نفس میمی

هایش منظم. باد خنک کولر پوستش را  قلبش آرام شده و نفس

  .کند و حالش را بهترنوازش می

رخ علیرضا که با  کند و با نگاهی به نیمهایش را باز میالی پلک 

 :گوید کند، میآرامش رانندگی می

 .تم با ماشین خودت بیایانتظار داش -

 :کندی چشم نگاهش میعلیرضا از گوشه

 .احتیاط شرط عقله-

پرسید این همه احتیاط از کدام  شاید اگر حالش بهتر بود می

پرسد و از  گیرد اما نه این سوال را میترس سرچشمه می
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زند. سرش  ماشین آخرین مدلی که سوارش هستند، حرفی می

 :گویدچرخاند و کوتاه مییرا بیشتر به سمت علیرضا م 

 قراره کجا باشم؟   خوای بگی منهنوزم نمی-

 .ی منخونه-

 :کشد رها سوالی چهره درهم می

 ی تو؟ خونه-

دهد و وقتیکه نگاه منتظر علیرضا به عالمت مثبت سر تکان می

 :گویدبیند، میرها را می

م  یه آپارتمان جمع و جوره که خریده بودم ولی بخاطر شرایط پدر -

هیچ وقت نخواستم که تنها زندگی کنم. فکر کردم چون کسی از  

کنه تو بری اونجا، برات جای امنی  اون خونه خبر نداره و فکر نمی

 .باشه

ی سرش را از  کشد و تکیهرها خودش را روی صندلی باالتر می
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 .داردصندلی برمی

 ی خودتونه؟ نزدیک خونه-

 .نه یه چنتا محله باالتر-

دهد تا  کند و رها ترجیح میماشین را بیشتر میعلیرضا سرعت  

 .رسیدن به مقصد سکوت کند

 

کند و با هل دادن در، با چانه به رها اشاره  علیرضا در را باز می

زند تا وارد خانه شود. رها با حالی که کمی جا آمده اما  می

شود و علیرضا پشت سرش  پاهایی که هنوز نا ندارند، وارد می

شنود اما آورد. صدای بسته شدن در را میمی چمدانش را داخل

آید. با  هایی کوتاه تا وسط هال بزرگ خانه میتوجه، با قدمبی

چرخاند. ذهنش خسته کنجکاوی نگاهش را دور تا دور سالن می

ی ریز یا یک جواب منطقی برای  است اما او دنبال یک نقطه
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سوالش است. از نظرش اتفاقات اخیر شبیه یک بازی  

ریزی شده است که او امیدوار است یک چیز از قلم افتاده  نامهبر

باشد تا بلکه او به جواب سوالش برسد. سوالی که تمام طول 

مسیر به آن فکر کرده بود و با نزدیک شدن به این محله پررنگ و  

تر شده بود. تا حدودی از وضعیت مالی و معیشتی علیرضا  پررنگ 

سوال است چرا این خانه باید    اش خبر دارد و برایشو خانواده

بالاستفاده باشد و علیرضا پدر و خواهرش را برای زندگی به این  

 !ی بزرگ نیاورد؟ی خوب و این خانهمحله

دهد. اندک وسایلی که در خانه هست خبر از متروک بودن آن می

ی کرم،  یک تلویزیون بزرگ، یک قالی ابریشمی و یه دست کاناپه

رود. سمت  زرگ خانه است. رها جلوتر میتنها چیدمان سالن ب

ای بزرگ و  ایستد. آشپزخانهمی  راستش، پشت کانتر آشپزخانه

مدرن که وسایل داخلش به وسایل ضروری محدود شده است. 
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تر از  وسایل ضروری اما مارک و گران قیمت. کمی آن طرف

. درِ باز  آشپزخانه دو در کنار هم قرار دارد. یکی باز و یکی بسته

دهد و در بسته همان موقع  از بیرون نمای یک اتاق را نشان می

شود. علیرضا با دستان خیس از سرویس  توسط علیرضا باز می

 :پرسدآید و با دیدن رها، میبهداشتی بیرون می

 نظرت؟ -

و ابروهایش را   جان، شانهگذارد. بیرها کیفش را روی کانتر می

 :زندهمزمان باال می

 .لی خوبهخوبه. یعنی خی -

آید و رها با کنایه حرفش را زنان تا آشپزخانه میعلیرضا قدم

 .کندتمام می

 .اتهم خونت و هم سلیقه-

ی کالم رها، از موضوع دلخواه خودش  توجه به کنایهعلیرضا بی
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 .زندحرف می

امروز یخچال رو برات پر کردم ولی بازم اگه چیزی الزم داشتی  -

 .حتما بهم بگو

زند و با نگاهش علیرضا را دنبال  به کانتر تکیه می  رها از پهلو

های خودشان را بپرسند  خواهند سوالکند. هر کدامشان میمی

 .کدام مایل به ادامه دادن بحث دیگری نیستندو هیچ

 این ساختمون خالیه؟ -

 .کنددارد و با دست پاکش میعلیرضا سیبی از یخچال برمی

ی باال خالیه  حد و یه واحد طبقهنه تمام واحدها پره. فقط این وا-

 .که این واحد هم امروز پر شد

کند لبخند بزند. هرچند اصال موفق  با لبخندش، رها هم تالش می

 .شودنمی

 من چقدر باید اینجا بمونم؟ -
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ایستد و هر دو آرنجش را  علیرضا طرف دیگر کانتر، مقابل رها می

 :دهدجواب میشود. با دهان پر کند و خم میستون می

 .. فعال یکم صبر کننمیدونم رها-

ایستد و  چرخد. صاف میدارد و میاش را برمیرها تکیه

گیرد. ناخواسته کالمش تند شده  ی کانتر میدستانش را لبه

 .است

  .با اینجا موندن من و قایم شدنم کاری از پیش نمیره-

 :گوید علیرضا با اطمینان می

 .اینجا به بعد رو بسپر به من تا اینجاشو تو اومدی از-

 :کندرها چشم باریک کرده و سرش را کمی کج می

خوای چیکار کنی؟ اصال من چیکار کردم که تو بخوای  می-

 ش بدی؟ ادامه

گذارد و صاف  اش را روی کانتر میخوردهعلیرضا سیب نیم
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برد و همانطور که  ایستد. دستش را توی جیب کتش میمی

 :گوید، میگردددنبال چیزی می

 .بهت میگم. یه دو سه روز صبر کن-

 :گذاردآورد و جلوی رها میدسته کلیدی بیرون می

. دوتا کلید داره که هردوش دست خودت  این کلیدهای خونه-

های خوبی  و همه هم آدم باشه. تمام واحدها خانواده هستن

. یعنی سرشون توی الک خودشونه. نگهبانم آدم  هستن

تو حواست باشه اگه با فرناز حرف زدی آدرس  معتمدیه. فقط 

 .اینجا رو بهش ندی. میترسم پاشه بیاد برات دردسر بشه

 .کنددارد و به تکان دادن سرش اکتفا میرها دسته کلید را برمی

 :گویدعلیرضا دوباره می

 ...آهان راستی-

 .کندرها سر بلند می
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زم بود فقط  به خانوادتم از شرایط و جات چیز زیادی نگو. ال-

 .مادرت بدونه

کند و به طرف  رها یکی از کلیدها را از دسته کلید جدا می

  .گیردعلیرضا می

  .یکیش دست تو باشه. شاید الزمت شد-

 :گویدگیرد و رها میعلیرضا کلید را می

در ضمن من قرار نیست خیلی اینجا بمونم. اگه فکر کردی  -

  .شتباهیتونی منو اینجا نگه داری سخت در امی

چرخاند و رها با همان اطمینان و یکدندگی  علیرضا کالفه رو می

 :گویدمی

تا  من کار و زندگیم رو ول نکردم که بیام اصفهان توی هفت-

 .سوراخ قایم بشم. پس تو هم نخواه که جلومو بگیری

  .گذاردعلیرضا کلید را توی جیبش می
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. هم  بهتره من برمباشه رها. باشه. فردا میام حرف بزنیم. فعال  -

 .ای هم منتو خسته

شود. رها قفل پشت در را  کمی بعد علیرضا از خانه خارج می

کند. یک  ی خالی نگاه میاندازد و تکیه زده به در، به خانهمی

چیزی این وسط درست نیست. یک چیزی حقیقت نیست.  

 .فهمدداند چه اما مینمی

 

 

ی  زنان تا کنار پنجره کند و قدمآریا ماگش را از قهوه پر می

دارد و از  ی سکوی پنجره نگه میرود. ماگش را لبهآشپزخانه می

خواهد شود. میی شهرش خیره میی باز به آسمان تیرهپنجره

خوشحال باشد و تماما به تماس یک ساعت پیش فکر کند. طبق  

آخرین اخباری که به دستش رسیده، یک ساعت پیش رها سوار  
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فهان را به مقصد تهران ترک کرده است. یک  اتوبوس شده و اص

ساعت است که رها سوار اتوبوس شده و دقیقا از همان  

موقعی که آریا این را شنیده توانسته که نفس بکشد. یک نفس  

اش مانده بود. اصال انگار که با  ها روی سینهعمیق که مدت

حضور رها در این شهر اکسیژن برای او کم بوده و حاال راه  

 .استباز شدهنفسش  

نوشد. تلخی بیش از حد قهوه باعث  اش را میکمی از قهوه

زند تا ظرف  چرخی به عقب میشود چهره درهم بکشد. نیممی

شود. ترجیح  ی راه منصرف میشکر را بردارد اما همان میانه

اش را تلخ بنوشد. شاید تلخی قهوه آنقدری  دهد قهوهمی

تلخش را پس بزند. مطمئن    درگیرش کند که بتواند تمام افکار

شود نه هیچ های کامران در سرش اکو میاست تا وقتیکه حرف

کند و نه هیچ خبری حالش را ای کامش را شیرین میشیرینی
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 .خوش

دیشب با کامران حرف زده بود. ابتدایش فقط حرف زده بودند و از 

یک جایی به بعد بحث کرده بودند. آریا فراموش کرده بود که  

شود و وقتی  ، کیهان نیست. که کامران عصبی میکامران 

  .عصبی شود خدا را هم بنده نیست

نوشد و به روال این چند ساعت  اش را میای دیگر از قهوهجرعه

 .شوداجازه در سرش اکو میصدای کامران بی

من پنج سال پا روی خون خواهرم نذاشتم که االن یه دختر بچه  -

 .بخواد همه چیز را خراب کنه

کامران در حالی آریا را تهدید کرده بود که آریا نهایت تالش  

خودش را به کار گرفته بود. کامران از خواهرش و خون پایمال  

. خواب  اش حرف زده و آریا تمام دیشب خواب او را دیده بودشده

کند و  کند، گریه میکند، لج میخندد، ناز میدختری که می
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ی. دختری که آخرین تصویری که  اش دلبر داییخبر از دل پسربی

. آنقدر وحشتناک که با  آریا از آن به یاد دارد وحشتناک است

 .شوداش بیشتر از خودش متنفر میهربار یادآوری

خوب گوش کن آریا اگه رها یه روز دیگه، فقط یه روز دیگه  -

اصفهان بمونه مطمئن باش قبل از اینکه اون چیزی بفهمه کیهان  

 .که نباید مطلع میشه  از یه چیزهایی

فشارد. لعنتی نثار خودش و کامران  آریا عصبی پلک روی هم می

کند. او که تا چند وقت پیش عادت داشت تمام کارهایش را  می

های  برای کامران تعریف کند و کامرانی که عادت دارد از حرف

 .ها نقطه ضعف بگیردآدم

ی کار کنار  ها برا بارها با خودش فکر کرده کاش در این سال

رفت. آن  کیهان نبود. کاش بعد از کامران به سراغ کیهان نمی

موقع شاید این روزها حال و روزش بهتر بود. هم ترسش کمتر  
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 .اشبود و هم شرمندگی

های پشت میز را بیرون  چرخد و یکی از صندلیبه پشت می

. گذاردمینشیند و ماگش را هم با صدا روی میز  کشد. میمی

ماگی که یادگاری ترنم در آخرین سال تولد آریاست. بعد از ترنم  

دیگر کسی برای آریا تولد نگرفته و حتی گاهی خودش هم روز  

 .رودتولدش را یادش می

های کامران را کند کاش حرفدهد و آرزو میسرش را عقب می

 .کردهم فراموش می

اعتماد کیهان را جلب   ها بازیگر خوبی بودی آریا. خوب این سال-

دونی اونقدر آتو ازت دارم که به راحتی بتونم نظر  کردی اما می

کیهان رو در موردت عوض کنم. پس بهتره کاری رو بکنی که من  

  .خواممی

فشارد و صدای کشیده شدن  آریا فکش را روی هم می
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 .پیچدهایش روی هم، در سرش میدندان

تره تو یکاری بکنی چون  من دستم به جایی بند نیست پس به -

اگه ببینم دست روی دست گذاشتی ممکنه دیوونه بشم و  

های خوبی  دونی هم که اگه برگردم اتفاقبخوام که برگردم. می

 .افته. الاقل برای تونمی

وار دستش را زیر میز  کند. عصبی و دیوانهآریا چشم باز می

ستن  شود. صدای شککشد. میز وارونه میزند و عربده میمی

پیچد. ای و ماگ سرامیکی در آشپزخانه میگلدان شیشه

شود و  ها پاچیده میی درون ماگ به در یخچال و کابینتقهوه

افتد. او با  ی آشپزخانه میی ماگ شکسته یک گوشههرتکه

ی خون شده و مغزی که در حال انفجار  چشمانی که کاسه

اب از  شود. با همان حال خراست، تلوتلو خوران بلند می

ی بزرگی از ماگ که  آید. نگاهش روی تکهآشپزخانه بیرون می
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ای که روی آن  ماند. کلمهکنار ورودی آشپزخانه افتاده، جا می

شود. بزرگ و  تکه نوشته شده، مقابل چشمانش تکرار می

شود و او با لبخندی تلخ، شعری که روی ماگ نوشته  کوچک می

 :کندبود را زمزمه می

 روند از نظر از دل بروند دیگران چون ب-

 تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی 

از خودش متنفر است. از آریای ضعیفی که ساخته. امروز با  

 .دست خودش آخرین یادگاری ترنم را شکسته است

 

کند  موهای خیسش را جمع می شود.با حوله وارد آشپزخانه می

تر  اش را سفتی کمربند حولهریزد و گرهو یک طرف شانه می

ی افتاده بودن  کند. پوشش راحتش در این خانه به پشتوانهمی

. همانطور که اندک آرامشی که از دیشب  قفل پشت در است
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 .ی حضور علیرضاستدارد، به پشتوانه

ایستد و با تردید به  شویی میت سینک ظرفپش

ی  کند. نه حوصلهی توی سبد نگاه میهای شستهزمینیسیب

. از دیشب تا حاال که  غذا پختن دارد و نه تاب تحمل گشنگی

ی  چیزی به شب نمانده، هیچ چیزی نخورده است. معده

کند و بیشتر از آن تنهایی و سکوت این  اش اذیتش میخالی

عادت ندارد وقتش را اینقدر بیهوده بگذراند الاقل تا   خانه است.

قبل از آمدنش به ایران این عادت را نداشت اما امروز تمام روزش  

کند. تنها ُحسن  به بطالت گذشته است و همین اذیتش می

دم های صبح  اش یک ساعت خواب آرامی بوده که دمتنهایی

ویی که  هایش شده بود و همین یک ساعت برای امهمان پلک 

هایش رنگ آرامش را ندیده است غنیمت  هاست در خوابمدت

  .بوده
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ها  زمینیدارد و مشغول پوست گرفتن سیبچاقو را برمی

شود. قرار نیست برای درست کردن غذا وقت زیادی بگذارد. می

خواهد بود. سعی   زمینیتمام تالشش در حد سرخ کردن سیب

 .کاتش سرعت بدهدکند با فکر به ماحاصل کارش به حرمی

ریزد و براثر پاچیده شدن روغن،  ها را توی روغن میزمینیسیب

ها را در تابه پهن  زمینیکشد. با قاشق سیبخودش را عقب می

کند و  اندازد. در کابینت را باز میکند و سبد را توی سینک میمی

کند. نگاه گذرایی  هایش را توی سطل خالی میبشقاب آشغال

بندد. هنوز دستش را از  اندازد و در کابینت را میتوی سطل می

ی کابینت برنداشته که تصویر محوی در سرش  روی دستگیره

 .شوندهایش کشیده میگیرد و بر اثر آن مردمک شکل می

کشد. در سطل  کند و سطل را بیرون میتند در کابینت را باز می

دیدن  کشد. با ها را بیرون میکند و پاکت آشغالرا باز می
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کند و نگاهش روی  ی سیگار چشم باریک میفیلترهای سوخته

نشیند. قلبش دوباره به یاد  ی نامعلومی از دیوار مینقطه

تواند در این شرایط تندتر بزند و در ذهنش  آورد که میمی

گرداند در  کند. سطل را توی کمد برمیچراغی سوسو می

 .ری استگی  ی جدیدی در سرش در حال شکلحالیکه فرضیه

 

گذارد و برای  های سرخ شده را روی میز میزمینیبشقاب سیب

. علیرضا ناخنکی به  چرخدبرداشتن لیوان به پشت می

 :پرسدزند و میها میزمینیسیب

 سس بزنم؟ -

 :گویدنگاهی به او، میدارد و با نیمرها دو لیوان از کابینت برمی

 .بزن-

دش هم مقابل علیرضا  گذارد و خوها را روی میز میلیوان
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کند و با  علیرضا برای خودش نوشابه خالی می نشیند.می

 :گویدخستگی می

 .دونستم غذا نداری سر راه یه چیزی برات گرفته بودماگه می-

زند و قبل از اینکه توی  زمینی به سر چنگال میرها چند سیب

 :گویددهان بگذارد، پر معنی می

کنی باید حواست به آب  طینه میت قرنوقتی یکی رو توی خونه-

 .و غذاش هم باشه

 :پرسدگرداند با دلخوری میعلیرضا لیوانش را روی میز برمی

 طعنه میزنی؟ تو از دیشب چته؟ -

 .زندرها شانه باال می

 .هیچی. همه چی عالیه-

 .کندعلیرضا دستانش را روی میز قفل می

میدونم باید  رها باور کن این شرایط باب میل منم نیست. منم ن-
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ترین کاری بود که به ذهنم  چیکار کنیم. اینکه بیارمت اینجا ساده

 .رسید

 :گویدرها بدون اینکه سر بلند کند، با اخم می

 .اوهوم-

خواهد  چرخاند. دلش نمیکند و روی میعلیرضا کالفه نچی می

ها و رفتارش تاثیری بگذارد  شرایط و خستگی کاری روی حرف

کند و نه هیچ رقمه قصد کنار آمدن  نه او را درک میاما انگار رها 

کرد که فکر کرد. اشتباه میدارد. علیرضا از اولش هم اشتباه می

تواند امنیت او را تامین و  کرد با آوردن رها به این خانه میمی

. اصال اشتباهش اینجا بود  تر برخورد کندمجابش کند که محتاط

زند و  را از او پنهان کند. پلکی میتواند چیزی  کرد میکه فکر می

 !کند، اشتباهش نه، اشتباهشانهایش را اصالح میفعل

 میگم علیرضا -
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با حرف رها، علیرضا با همان اخم و کالفگی به سمتش  

کند و با  ی لبش را پاک میچرخد. رها با دستمال گوشهمی

 :پرسدشکی و تفکر میحالتی بین دوبه

 کشی؟ تو سیگار می-

خورد. با تعجب  ی جا میمقدمهاز این سوال بی علیرضا

 :پرسد می

 سیگار؟ نه چطور؟ -

 :گویدخیالی ظاهری میرها با بی

 .هیچی. همینطوری-

گذارد و خودش را جلو  علیرضا یک دستش را روی میز می

 :پرسدکشد. مشکوک میمی

 همینطوری این سوال رو پرسیدی؟ -

دوزد و اینبار  ی علیرضا میرها نگاه پر حرفش را توی نگاه ناخوانا
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 :گیردهای او را زیر نظر میاکشنموقع حرف زدن مستقیم ری

  .توی سطل فیلتر سیگار دیدم بخاطر همین پرسیدم-

خورد و بدون اینکه بفهمد کمی  علیرضا محکم در جایش تکان می

افتد. ذهنش به چند روز پیش عقب گرد هایش فاصله میبین لب

عت قبل از آمدن رها به این خانه وقتیکه  کند. به چند سامی

 .خودش برای اولین بار به اینجا آمده بود

 :گیردی در خیاالت ماندن را از او میی رها اجازهحرف دوباره

 

 .خب حتما واسه یکی از دوستات بوده. به من ربطی نداره-

کند و اینبار او  اش میهای کالم رها عصبیجمالت سنگین و تکه

 .کندی برای پنهان کردن احساساتش نمیهیچ تالش

 رها -

رها با پوزخندی صدا دار خودش را مشغول بشقابش نشان  
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اش را فهمیده. دست  دهد. چه خوب که علیرضا دلخوریمی

 .شود و صدایش دو رگهعلیرضا روی میز مشت می

 .. اینو مطمئن باشمن چیزی برای پنهون کردن ازت ندارم-

خواهد احمق فرض اندازد. نمیاب میرها چنگالش را توی بشق

اجازه  دلیل و بیکند و با صدایی که بی. سر بلند میشود

 :گویدلرزد، میمی

نمیخوام بدونم توی سرت چی میگذره ولی کاری نکن اعتمادم  -

 .ازتم سلب بشه

خواهد از  شود. میزند و از پشت میز بلند میحرفش را می

اندازد و چشم  ش را پایین میآشپزخانه خارج شود. علیرضا سر

تواند در عین ضعف، قوی باشد. تا  بندد. یک دختر تا کجا میمی

تواند صدایش بلرزد اما نگاهش بترسد و نفرت پشت  کجا می

 کلماتش خانه بسازد؟ 
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 :گویدشود و بلند میبا یک حرکت از روی صندلی بلند می

بری اتاق   میخوام با کیهان حرف بزنم. یه قرار دیگه بذارم که-

 .ترنم رو ببینی

ایستد و  . چند ثانیه میزندچرخی به عقب میرها میان راه، نیم

 .دهدکوتاه سر تکان می

 .خوبه. دوست دارم زود تکلیفم مشخص بشه-

 .امروز فردا میرم دفترش-

 .خبرش رو بهم بده-

کند و علیرضا با  هایش را به سمت اتاق تنظیم میرها مسیر قدم

کند در اولین فرصت باید با مخاطب پر تماس این  خودش فکر می

 .روزهایش تماس بگیرد

 

باران وحشیانه به شیشه می کوبد و صدایش میان تاریکی هوا،  
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نه دلچسب است و نه دوست داشتنی. باران این موقع از سال، 

وسط چله ی تیرماه و میان تاریکی وهم انگیز شب ترسناک  

 ..است

وع شده است. اول نم نم باریده و  از یک ساعت پیش باران شر

  .رفته رفته سرعتش بیشتر شده است

کشد. با کشیدن  بندد و پرده را میرها آخرین پنجره را هم می

پرده، اندک نور ماه که قسمت کمی از خانه را روشن کرده هم  

شود و خانه در تاریکی مطلق فرو می رود. رها با ترس  محو می

اندازد. واقعا چه کسی می داند در این  نگاهی به اطرافش می 

شرایط ترس او از تاریکی مهم تر است یا شنیده نشدن صدای  

 باران؟ 

او به امید کمتر شنیدن صدای باران حاضر است با ترسش  

. بارانی که صدای شرشرش خاطرات خوبی را  نشین شودهم
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دهد و با  تداعی نمی کند. بزاقش را سخت و صدا دار قورت می

رود.  ایی ترسیده و لرزان، کورمال کورمال تا کنار کاناپه میهقدم

ی  اش را روی دستهنشیند و گوشیی تک نفره میروی کاناپه

خورد و  گذارد. نور چراغ قوه مستقیم به سقف میکاناپه می

ی دختری که پاهایش را در شکم جمع کرده و دستانش را  سایه

ندازد. رها نگاهش را  اتر روی زمین میدورشان حلقه، را بزرگ

چرخاند. تاریکی این خانه از تمام  روی وجب به وجب خانه می

تر است یا او اینکونه  هایی که او تجربه کرده ترسناکتاریکی

دارد و دوباره  اش را برمیکند؟ با دستانی لرزان گوشیحس می

گیرد. به محض برقراری تماس باز صدای  ی علیرضا را میشماره

 .پیچدگوشش میاپراتور در 

 .باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می-

لرزد و دستش دور گوشی سفت  هایش میاختیار لببی
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ی طبیعی ضعیف است و  شود. هر آدمی در مقابل یک پدیدهمی

انگیز بارانی، برای  رها در مقابل تاریکی. تاریکی یک شب وهم

بل تحمل  خوابد اصال قاها با چراغ روشن میاویی که گاهی شب

آید.  تر مینیست. دستش روی لیست مخاطبینش پایین

خواهد با یکی حرف بزند که شاید کمی حالش بهتر شود.  می

روی شماره ی صادق تردید می کند اما با دیدن ساعت منصرف  

شود. ساعت از دوازده شب گذشته است. کاش به فرناز  می

 !زنگ بزند یا حتی علی

ما قبل از اینکه تماسی برقرار شود،  زند ای فرناز میروی شماره

شود. درست نیست این موقع شب او را هم زا به  منصرف می

 .راه کند. تا همین جا هم زیادی فرناز را درگیر این ماجرا کرده

کند و گوشی را روی  اش را خاموش میی گوشیصفحه

کند. سرش  . دوباره پاهایش را بغل میگرداندی مبل برمیدسته
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بندد. شاید تمرین  اهایش می گذارد و چشمانش را میرا روی پ

  .ی جدیدی باشدخواب در تاریکی و زیرصدای باران تجربه

صدای چرخش کلید در قفل، پلک های بسته اش را تحریک می  

شود محکم در جایش تکان بخورد. چشم باز می  کند و باعث می

  کند باچرخد. سعی میکند و نشسته در جایش به سمت در می

فکر به اینکه علیرضا پشت در است، آرامشش را حفظ کند اما نه  

می تواند و نه بزاق خشک شده و دستان عرق کرده اش می  

 .گذارند

ی گوشی زودتر از فرد  با چرخش آخر کلید در باز و نور چراغ قوه

. با دیدن قامت مردانه پشت هاله ای از نور،  شودوارد خانه می

کشد. صدای نفس بلندش روی  می  ایناخودآگاه نفس آسوده

سکوت سنگین خانه خط می اندازد و به گوش مرد هم می  

رسد. رها بلند می شود و ناراضی از نوری که مستقیم در  
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 .چشمش می زند، دستش را جلوی چشمانش می گیرد

 .این نور رو بگیر پایین کور شدم-

  گیرد و تصویر خودش میان تاریکی گممرد نور را روی زمین می

هایی بزرگ به سمت  می شود. رها با پس زدن موهایش با قدم

 :گویدرود و طلبکار میمرد می

علیرضا معلومه تو کجایی؟ چرا گوشیت خاموشه؟ من که مردم  -

 .از ترس و نگرانی 

ایستد. نگاهش از باال سر می خورد و روی  جلوی مرد می

ها و دست مرد که گوشی را نگه داشته می چرخد. نه  کفش

هایش. حتی قدش  هایش شبیه علیرضاست و نه کفشتدس

هم از او بلندتر است. رها هیچ وقت برای نگاه کردن با علیرضا  

 ... سر بلند نمی کرد. تقریبا با علیرضا هم قد هستند اما این مرد

این مرد حتی شبیه به علیرضا هم نیست. نه خودش، نه سکوت  
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سیگاری که رها   و آرامشش و نه حتی بوی عطر تلخ آمیخته به

کشد. چیزی در سرش جرقه می زند. چیزی  عمیق نفس می

شبیه به یک ترقه ی نیم سوخته. سرش را با سرعت بلند  

نشیند، بند دلش پاره  کند و نگاهش روی صورت مرد که میمی

کشد و دستش را جلوی دهانش  ای میشود. جیغ خفهمی

تا مرز   گذارد. مردمک هایش آنقدری کشیده می شوند کهمی

بیند که محکم  پارگی پیش می روند. کیهان حال خرابش را می

 :پرسدزند و میبازدمش را چنگ می

 خوبی؟ -

رها همچنان مات و متحیر، با قلبی که انگار نمی زند و زانوهایی  

که می رود تا خم شود، نگاهش می کند. با روشن شدن  

ند اما چیزی  شوهای رها یکبار باز و بسته میهای خانه، پلک برق

ی گوشی را خاموش  شود. کیهان چراغ قوهاز تعجبش کم نمی
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گذارد. تکانی به بازوی رها  کند و گوشی را در جیبش میمی

 :کنددهد و باز سوالش را تکرار میمی

  خوبی تو؟-

تکرار دوباره ی این سوال برای خم شدن زانوهای رها کافی  

ن کیهان سر می  ست. زانوهایش می شکند و او از میان دستا 

خورد. با خم شدنش کیهان تند و با عجله دستش را پشت  

کمرش می اندازد و با دست دیگر محکم بازویش را می گیرد. او  

را تا کنار مبل می برد، اویی را که در حالتی بین هوشیاری و بی  

هوشی است، روی مبل می خواباند. حاال که اینجاست به  

شد.حاال درک ترس علیرضا پشت علیرضا حق می دهد تا نگران با 

تلفن برایش راحت تر است. ظاهرا این دختر در خلوتش آن دختر  

 .قوی ای نیست که کیهان آن روز در دفتر دیده بود

*** 



Romanbook.ir 
 
 

511 
 

 

همیشه فکر می کرد مامان مهی چطور اینقدر راحت در شرایط  

سخت غش می کند. چه می شود که وسط مصیبت بی صدا  

و دست و پایش شل می شود.  پلک هایش روی هم می افتد 

فرزان می گفت ماهیچه های غش مامان مهی قوی شده است! 

به شوخی می گفت آنقدر غش کرده که کافی ست او اراده کند  

تا ماهیچه هایش به کار بیفتند و او را ببرد به عالم بی خبری.  

شاید تا قبل از امشب او هم مثل فرزان فکر می کرد اینکه عالم  

 .ی خبریستخواب، عالم ب

اما حاال که به سختی خودش را روی مبل جمع کرده و پلک های  

سنگینش را رو به روشنایی نگه داشته؛ نظر دیگری دارد. چند 

دقیقه ی کوتاه میان خواب و بیداری دست و پا زده و حاال مطمئن  

است بدتر از کابوس هایش هم حسی هست. حسی که االن  
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برایش بگذارد. گیج است. این  تجربه می کند و نمی تواند اسمی 

دم دستی ترین حسی ست که میان ترس، نگرانی، خستگی،  

 .سردرگمی، بهت و شرمندگی برایش قابل تشخیص است

لیوان آبی جلوی صورتش گرفته می شود و او با تاخیر و بعد از  

اینکه نگاهش را از دستان بزرگ و پر موی مرد برمی دارد، لیوان  

ی از آب را می نوشد و لیوان را روی پایش  را از او می گیرد. کم

نگه می دارد. زیر چشمی به کیهان نگاه می کند. خاکستر  

سیگارش را توی زیرسیگاری شیشه ای روی میز می تکاند و  

روی کاناپه ی تک نفره ی مقابل رها می نشیند. آرنجش را روی  

دسته ی مبل ستون می کند و با اخم پک دیگری به سیگارش  

 .می زند

رها هر دو دستش را دور لیوان حلقه می کند تا هم لرز دستانش 

را بپوشاند و هم لرزش لیوان را مهار کند. سکوت کیهان که ادامه  
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دار می شود؛ رها لب هایش را تر می کند و تا چیزی بگوید.  

کلمات گم شده اند و او به ناچار دم دستی ترین سوالش را می  

 .پرسد

 ا...شماست؟ این...این خونه برای شم-

آنقدر کلماتش نخراشیده و زشت ادا می شوند که به این باور  

می رسد حال بدش تارهای صوتی اش را هم تحت شعاع قرار  

 .داده

کیهان برای بیرون دادن دود سیگارش رو به سمت دیگری می  

چرخاند و وقتی که به رها نگاه می کند با مکثی طوالنی و با بی  

 :پرسد جواب گذاشتن سوال او، می

 بهتری؟ -

 .رها با فرو دادن بزاقش آرام سر تکان می دهد

 .خیلی یهویی اومدید توی خونه، اصال انتظارش رو نداشتم-
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کیهان برای خاموش کردن سیگارش خم می شود و با چین  

 :انداختن به پیشانی اش، می گوید

اتفاقا اصال بی مقدمه نبود. کلید انداختم و سعی کردم طوری  -

 .ترسیبیام که ن 

رها هیچ واکنشی برای نشان دادن ندارد و تنها با همان صدای  

 :زخمی می گوید

همون. آخه این خونه دو تا کلید داره. یکیش دست منه و  -

 ...یکیش

حرفش را نیمه می گذارد. به ادامه ی چیزی که می خواهد  

بگوید شک دارد و یا همان شک به کیهان نگاه می کند و کیهان  

 .می دهد سوالی سر تکان 

 مطمئنی؟ -

 .رها منفی سر تکان می دهد و کیهان ابهام زدایی می کند
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این خونه سه تا کلید داره. یکیش دست منه، یکیش دست تو و -

 .یکیش هم دست علیرضا

رها چشم می بندد و فشار دستانش را دور لیوان بیشتر می  

 :کند. کیهان است که باز می گوید

بیام اینجا. فکر نمی کردم ترست از  امشب هم اون بود که گفت -

 .تاریکی اینقدر باشه

 :رها با بغضی که در گلویش دویده، می پرسد

 علیرضا دیگه چه دروغی بهم گفته؟ -

 .کیهان نامحسوس یکی از ابروهایش را باال می زند

 .دروغی در کار نیست-

رها فکر می کند پوزخندش مزه ی زهر می دهد. تلخی اش اول  

 .تلخ می کندکام خودش را 

 االن دارید ازش جانب داری می کنید؟ -
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کیهان وزنش را روی دسته ی مبل می اندازد و بی تفاوت می  

 :گوید

 .اسمش رو هرچی دوست داری بزار-

 .رها با تاسف برای خودش سر تکان می دهد

 .من احمق رو بگو که فکر می کردم داره بهم کمک می کنه-

 .ینجاییداره بهت کمک می کنه که االن ا-

 :رها با دستش فضای خانه را نشان می دهد

 خونه ی شما؟ -

 خونه ی من یا خونه ی اون، چه فرقی داره؟ -

رها محکم سرش را تکان می دهد. آنقدری که موهایش یک  

 .طرف صورتش را می پوشاند

اگه حقیقت رو بهم گفته بود، االن اینقدر حس بدی نداشتم.  -

 .شدمالاقل فکر نمی کردم که خر فرض 
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کیهان خم می شود. آرنجش را روی زانو ستون می کند و  

 :مشتش را در هوا می گیرد. مطمئن و محکم می گوید

  .اگه حقیقت رو بهت گفته بود، نمی اومدی اینجا-

 :رها اخم می کند و حق به جانب می گوید

  .دلیلی برای نیومدن نداشتم-

 .ردکیهان با دست دیگرش مچ دست مشت شده اش را می گی 

تو برای نیومدن پیش منم دلیلی نداشتی ولی نیومدی. در واقع  -

 .خیلی دیر اومدی 

 

رها در سکوت لبش را بین دندان می گیرد و کیهان با نگاهی  

 :دقیق شده روی او تیر خالص را می زند 

 .اول رفتی سراغ آریا-

بهت رها خیلی طوالنی نمی شود و زود به خودش می آید. لب  
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مانده، محکم روی هم فشار می دهد و با    هایش را که باز

 :عصبانیتی کنترل شده می گوید 

 !همه چیز هم که می دونید-

کیهان با یک حرکت صاف می نشیند. آنقدر تند و بی مقدمه تغییر  

حالت می دهد و جدی دستانش را روی دسته های مبل می  

گذارد که رها با ترس خودش را عقب می کشد و جمع تر می  

ن حرکتش به چشم کیهان می آید اما بدون اینکه توجه  نشیند. ای

 :ای بکند، می پرسد

 چرا فکر کردی پنهون کاری از من به نفعته؟ -

 .شود  رها چند ثانیه به چشمان سیاه و مبهم کیهان خیره می

 .چون آریا پسر داییته-

کیهان با عصبانیت و صدایی که اختیارش از دستش در رفته می  

 :غرد
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 .اون، ترنم خواهرمهقبل -

رها جسارت به خرج می دهد. بماند که برای ادامه دادن از نهایت 

 .توانش مایه می گذارد

 !اسمشو به زبون میارید-

کیهان کالفه شده و از طرفی نمی خواهد حال بد رها را بدتر کند. 

بلند می شود و مسیر آشپزخانه را پیش می گیرد. چند قدم  

که رها روی آن نشسته می ایستد.  بیشتر نرفته، کنار مبلی

پاکت سیگارش را از جیبش بیرون می آورد و از باال به نیم رخ رها  

نگاه می کند. این در حالی ست که رها از گوشه ی چشم  

حواسش به اوست و سوال پررنگ ذهنش این است که آیا  

 !کیهان صدای قلبش را می شنود یا نه

رو جذب می کنن.    حقیقته که آدم های مثل هم، هم دیگه-

 .درست مثل ترنم حاضر جوابی
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رها سر بلند می کند و نگاه کیهان با دست او که موهایش را  

 .پشت گوش می زند، کشیده می شود

 شما هم جوابی دارید که بدید؟ -

 .کیهان فندکش را از جیب دیگرش بیرون می آورد

 .قانع کردن مادرت از تو راحت تر بود-

ا دقیق تر کیهان را ببیند. با حالتی از  رها عقب تر می نشیند ت

 :گنگی و تعجب می پرسد

 مادرم؟ -

 .قبل از اینکه بخوای علیرضا رو محاکمه کنی با مادرت حرف بزن-

رها میان عالمت سوال های بی جوابش گم می شود و کیهان  

 .سکاندار سخن باقی می ماند

 .یکی دو ساعت دیگه آفتاب در میاد. آفتاب بزنه میرم-

ارش را روشن می کند و با همان دستی که سیگار را گرفته  سیگ
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 .آشپزخانه را نشان می دهد

 .میرم تو آشپزخونه که دودش اذیتت نکنه-

رها روی مبل وا می رود. انگار حرف های آخر کیهان را نشنیده  

است. دلش می خواست کاش توان داشت که پاهای سستش  

ه زنگ بزند. مادری که  را تا اتاق بکشاند. اصال کاش اول به زهر

  .راهش دور است اما دانسته هایش از او هم بیشتر است

چشمانش را می بندد. نسیم گرمی از دلش می گذرد. ادامه ی  

 .این شب منحوس را تنها نیست و همین دلگرمش می کند

 

زهره نگرانی اش از تماس بی موقع رها را برای خودش نگه  

دن دختر طلبکارش دارد.  داشته و با آرامش سعی در قانع کر

دختری که نه تنها قانع نمی شود بلکه در صدد این است تا  

  .مادرش را هم محکوم کند
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زمان میان غم سنگین این خانه و اشک های بی صدای دختری  

که نمی داند چطور خودش را تا اتاق کشانده، خوابش برده  

فته  است. دختری که نمی داند بعد از آمدن او به اتاق کیهان ر 

است یا هنوز هم پشت پنجره ی آشپزخانه، سیگار دود می کند  

و به انتظار صبح شدن شبی است که برای تسلیم نشدن زیادی  

 !چشم سفید است

کیهان را نمی داند اما او منتظر صبح نمانده بود. حتی فکر هم  

نکرده بود زهره االن کجا و در چه شرایطی است. فقط شماره ی  

ر جواب سالم نگرانش یک کلمه پرسیده بود.  زهره را گرفته و د

فقط یک چرای خیس و زهره تا ته ماجرا را خوانده بود. اما حاال و  

بعد از تمام حرف های زهره، رها خوب می داند که حرف های  

ست. می داند هیچکس به اندازه ی زهره  مادرش منطقی

نگرانش نیست و دقیقا هیچ کس هم به اندازه ی او روی رها  



Romanbook.ir 
 
 

523 
 

ذ ندارد. اما رها دلش یک لجبازی بچگانه می خواهد تا شاید  نفو 

 .نهایت دلخوری و اعتراضش از این بی خبری را نشان بدهد

رها ما توی این سال ها هیچ چیز پنهانی از هم نداشتیم. چه  -

روزهایی که من ایران بودم و چه بعدش که از هم دور شدیم. نه  

و اینو یاد گرفتی. اما این  من بلدم از تو چیزی رو پنهان کنم نه ت

قضیه فرق داشت. من نمی تونستم حرفی بهت بزنم. من می  

دونستم ماجرای ترنم چقدر برای تو مهمه و نمی تونستم کاری  

برات بکنم. تو هم اونقدر گیج و ترسیده بودی که نتونی درست  

تصمیم بگیری. این بهترین و درست ترین کاری بود که باید می  

 .کردم

قش را میان بغضش قورت می دهد و صدای گلویش در  رها بزا

گوشی می پیچد. او نه چشم بستن زهره را می بیند و نه  

دستی را که زهره به پایین موهای کوتاهش می کشد. رها فقط  
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 .شنونده ی صداییست که با هر جمله از آرامشش کم می شود

ا  مجبور شدم از فرناز بخوام که شماره ی علیرضا رو بهم بده ت-

 .خودم باهاش حرف بزنم

 :زهره با مکثی کوتاه دوباره می گوید

من از علیرضا خواستم یه جای امن برات پیدا کنه. علیرضا همه  -

چیز رو برای کیهان گفته و با همفکری هم تصمیم گرفتن که تو  

بری خونه ی کیهان. رها جان توی این شرایط کیهان تنها کسیه  

 .که می تونه کمک کنه

می بندد و پشت پلک های بسته اش تصویر کیهان را  رها چشم  

مرور می کند. این مرد واقعا قابل اعتماد است؟ یعنی می شود  

روزی آن دو چشم سیاه و پرنفوذش اینقدر ناخوانا نباشد؟ می  

 شود روزی نگاهش رنگ هم دردی بگیرد؟ 

نفس بلندی می کشد و با بغضی شکسته توی گوشی لب می  
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 :زند

این چند روز چی کشیدم؟ می دونی چقدر فشار  می دونی من  -

 عصبی روم بود؟ 

 :زهره با دلجویی می گوید

می دونم عزیز دلم. میدونم بهت سخت گذشته ولی از اینجا به   -

 .بعدش دیگه تنها نیستی

اشک های رها از کنار چشمش به سمت گوشش سر می  

 .خورند. اشک هایی که اینبار تسلیم جاذبه ی زمین شده اند

آدم هایی کنارتن که دلیل خودکشی ترنم به همون اندازه که  -

برای تو مهمه برای اونام مهمه. رها یک دستش را بلند می کند و  

روی رد اشکی که گوشش را خیس کرده می کشد. با صدایی  

 :تحلیل رفته می پرسد
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 من باید به کیهان اعتماد کنم؟ 

بیرون نگاه می کند.  و با این سوالش از الی در نیمه باز اتاق به  

روشنایی صبح تا وسط هال پهن شده است. کیهان قطعا رفته  

است و تنها نشانی که از او توی این خانه باقی مانده، بوی  

سیگارش است و رد پای آغوشی که فقط چند ثانیه میزبان رها  

 .شده بود

رها همانطور خوابیده روی تخت به سمت پنجره غلت می زند. 

رف می زند که رها از اول مکالمه منتظرش  زهره از چیزی ح 

 .بوده

رها من با کیهان حرف زدم. تا چند روز پیش اون پسر بی خبر -

ترین فرد این ماجرا بوده. تو ازش کمک خواستی بدون اینکه  

بخوای حقیقت رو بهش بگی. این حق کیهان بود که حقیقت رو  
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شاید بدونه. تو نگفتی اما االن همه چیز رو می دونه. حتی 

چیزهایی بدونه که تو نمیدونی. باهاش حرف بزن. بهش اعتماد  

کن چون چاره ای جز اعتماد نداری. اولین فرصتی هم که فکر 

کردی توانش رو داری ازش بخواه که بری وسیله های ترنم رو  

 .ببینی

رها در سکوت به حرف های زهره فکر می کند و همین سکوت  

 :پرسدباعث می شود که زهره با تردید ب

 صدامو داری رها؟ -

رها دماغش را باال می کشد و موهای آشفته اش را از صورت  

 .پس می زند

 .آره مامان-

زهره بی صدا نفس آسوده ای می کشد و با شوخ طبعی همراه  

 :با مهربانی می گوید
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حاال دختر مامان اگه حالش بهتره و اجازه بده من برم به کارهام  -

 .م تمام دیشب رو بیدار بودیبرسم. تو هم بخواب. مطمئن

حالش بهتر نیست و می داند زهره حتی اگر تا شب هم حرف  

بزند او بهتر نمی شود. باید تماس را قطع کند. قید خواب را بزند. 

یک لیوان چای برای خودش بریزد و شاید ساعت ها پشت میز  

چوبی آشپزخانه بنشیند و فکر کند و برای خودش نتیجه گیری  

صمیم درست برای ادامه دادن بگیرد. شاید شرایط  کند و یک ت 

  .آنی شود که او می خواهد

 :روی تخت نیم خیر می شود و با صاف کردن صدایش می گوید 

 .باشه مامان بیشتر مزاحمتون نمیشم-

 .مزاحم نیستی دخترم. خودم دوباره باهات تماس می گیرم-

را  با قطع کردن تماس گوشی را روی تخت می اندازد. دستش  

لبه ی تخت می گذارد و با چشم هایی که تار می بینند، فاصله  
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اش تا آشپزخانه را رصد می کند. سرش گیج می رود و مسیرش  

طوالنی تر به نظر می رسد. حالش اصال خوب نیست. کاش  

 .کیهان کمی بیشتر مانده بود

 

آسانسور با تکان خفیفی در طبقه ی سوم می ایستد. کیهان  

در آسانسور را می گیرد تا هم خاتون پیاده  پیاده می شود و 

شود. خاتون گوشه ی چادرش را محکم بین دندان هایش اسیر  

کرده و با همان دستی که پاکت غذا را گرفته، چادرش را هم  

جمع می کند و از آسانسور پیاده می شود. کیهان سبد بزرگی  

ی  که خاتون آماده کرده را برمی دارد و با دو قدم جلوی در چوب

یکی از واحدها می ایستد. خاتون با گیجی نگاهی به اطرافش  

می اندازد و بعد دنبال کیهان کشیده می شود. کیهان اینبار  

برخالف دفعه ی قبل که به این خانه آمده بود از کلیدش استفاده  
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نمی کند. زنگ می زند و منتظر باز شدن در می ماند. آن شب  

کی نگفته بود و اگر برق  هم اگر علیرضا از ترس رها از تاری

ساختمان قطع نشده بود، کیهان ترجیح می داد زنگ بزند تا اینکه  

  .بی سر و صدا خلوت رها را به هم بریزد

 :خاتون کنارش می ایستد و با صدایی آرام، لب می زند 

 گفتی مهمونت یه نفره؟ -

کیهان با سر جواب مثبت می دهد. امروز صبح به محض اینکه در  

را بسته بود به خاتون زنگ زده و گفته بود برای امروز  این خانه 

عصر چند مدل غذا بپزد و خودش هم حاضر شود تا باهم جایی  

بروند. در جواب نگرانی خاتون برای پروانه او را از حال پروانه  

مطمئن کرده و برای پیشگیری از سوال های بعدی خاتون، تنها  

 :گفته بود 

 .حتما می شناسیش یه مهمون دارم خاتون. ببنیش-
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خاتون به جای هر سوال اضافه ی دیگری که مطمئن بود از  

جانب کیهان بی جواب می ماند فقط سلیقه ی مهمانش را  

 .پرسیده و کیهان با مکث اظهار بی اطالعی کرده بود

خاتون به سلیقه ی خودش غذا پخته بود. غذاهایی که حاال چند  

در سبد در   ظرفش در پاکت دست خودش است و مقداریش 

 .دست کیهان

کیهان برای بار دوم زنگ را می فشارد و خاتون بی طاقت دوباره  

 :می پرسد 

 گفتی خانمه؟ -

 .بله. خاتون جان اگه یکم صبر کنی خودت می بینیش-

 .خاتون ناراضی نچی می کند

 .تو بچه هم جون میکنی تا دو کلمه حرف بزنی-

با باز شدن در لبخند کیهان در نطفه خفه می شود و او باز در  
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 .قالب سفت و سخت خودش فرو می رود

 .سالم-

کیهان جواب سالم آرام رها را می دهد و کنار می ایستد تا  

خاتون وارد خانه شود. خاتون وارد می شود و کیهان نیز پشت  

 .سرش

و خاتون   رها با تعجب به کیهان و خاتون و وسایل در دستانش

کنجکاو به او نگاه می کند. خاتون پاکتش را کنار دیوار می گذارد.  

با چادری که از روی سرش سر خورده و روی شانه هایش افتاده  

به سمت رها می چرخد و با نگاه آشنایی، چینی به پیشانی می 

  .اندازد

 .چقدر قیافت برام آشناست-

پر می کند. پیر    رها با اشتیاق فاصله ی بین خودش و خاتون را

زن آشنای مقابلش که تنها تفاوتش با پنج سال پیش چروک های  



Romanbook.ir 
 
 

533 
 

بیشتر صورتش و نخ های سفیدتر شده ی موهایش است، را  

باور ندارد. اینکه بعد از پنج سال دوباره خاتون را می بیند بیشتر  

شبیه به یک رویای شیرین است. سوالش را رو به خاتون اما با  

ن که پشت سر او ایستاده می پرسد. به  نیم نگاهی به کیها

 .چشم بستن کیهان و تاییدیه ی او نیاز دارد

 خاتون؟ -

خاتون با گنگی نگاهش می کند و طولی نمی کشد که نامطمئن 

 :می پرسد 

 رها؟ دوست ترنم؟ -

گذر زمان روی شناخت رها توسط خاتون پرده انداخته است. 

ندیدن و نبودن و   پرده ای از جنس غبار پنج سال دوری. پنج سال

فراموش شدن. شاید پنج سال زمان زیادی باشد اما خاتون هنوز  

هم صدای دخترکی را که گه گاهی مهمان خانه ی شاهدها می  
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شد و در کلمات و تن صدایش هیچ نشانی از اصفهانی بودن  

 .نبود، می شناسد

 :رها خاتون را بغل می کند و با لبخند می گوید

 .حافظتون هنوزم خوبه-

کوتاه می گوید و در ادامه ی جمله اش نمی گوید مثل تمام  

دفعاتی که ترنم یادش می رفت وسایلش را کجا گذاشته و  

خاتون یادش بود. مثل شمار روزهای نیامدن کامران به اصفهان  

که روز به روز زیادتر می شد و فقط خاتون بود که حواسش جمع  

فقط با یک آه عمیق  بود و مثل خیلی از چیزهایی که یادآوریشان  

 .است و بس

بالفاصله دستان خاتون دور کمر رها می پیچد و صدای مهربانش  

 .در گوشش

 .دورت بگردم مادر-
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رها سرش را روی شانه ی خاتون می گذارد و چشم می بندد. 

قطعا سه روز تنهایی اش در این خانه روی این حجم از  

ه و هم زبانی پیدا  خوشحالی تاثیر دارد. اینکه باالخره آشنایی دید 

کرده. هرچند که می داند خاتون خیلی نمی ماند و باز تنهایی  

 .ست که برایش دهن کجی می کند

خاتون دستانش را از دور کمر رها آزاد می کند و اینبار صورتش  

 .را قاب می گیرد

 .هزار هللا اکبر. چقدر بزرگ شدی مادر. چقدر خانم شدی-

تون دوباره و اینبار با چشمانی که رها لبخند مالیمی می زند و خا 

 :سریع پر شده اند، می گوید

ترنمم اگه زنده بود االن مثل تو بود. هم سن و سال تو و مثل  -

 .خودت خوشگل

صدای گریه اش که بلند می شود، رها با عجله نگاهی به  
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آشپزخانه می اندازد. نگاه کالفه ی کیهان را می بیند و مضطرب  

 :د و دلجویانه می گوید دست خاتون را می گیر

 .خاتون تو رو خدا گریه نکنید-

اش نم اشکش را می گیرد و قبل از اینکه  خاتون با پَر روسری

 :حرفی بزند، مخاطب کیهان می شود 

 خاتون نمیای اینجا؟ -

 

 

خاتون به سمت اویی که صدایش از آشپزخانه شنیده می شود، 

 .می چرخد

 .ای وای اصال یادم رفت. اومدم پسرم-

دست رها را می گیرد و او را هم دنبال خودش می کشاند.  

کیهان تمام ظرف های غذا را روی میز چیده و خودش نیز کنار میز  
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ایستاده است. از اخم های درهمش می شود فهمید که حرف  

های خاتون را شنیده است. خاتون بی توجه به اخم او به سمت  

تون در یکی از  میز می رود و رها کمی عقب تر می ایستد. خا 

ظرف های پالستیکی غذا را باز می کند و با تشر به کیهان می  

 :گوید

اگه بهم گفته بودی قراره برای رها غذا بپزم خیلی بهتر بود. این  -

 .همه غذا هم دنبال خودم نمی کشوندم

خاتون با اخم از کیهان رو می گیرد. رها قدمی جلوتر می آید و با  

 :شرمندگی می گوید

 .اتون چرا زحمت کشیدیدوای خ-

 :خاتون با حفظ اخمش می گوید

چه زحمتی مادر؟ اگه می دونستم مهمون این پسر تویی بهتر  -

  .می پختم
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رها لبخندی به واژه ی مهمان می زند و در دلش ناخوانده ای  

کنارش می نشاند. او مهمان ناخوانده ی کیهان است و شک  

 .ایش وقت می گذاردندارد کیهان از سر مهمان نوازیست که بر

 :خاتون به سمت گاز می چرخد و دوباره غر می زند

من از این پسر پرسیدم واسه کی میخوام غذا بپزما. گفت صبر  -

 .کن خودت می بینیش

رها نیم نگاهی به نیم رخ پر اخم کیهان می اندازد. کیهان پشت  

خاتون می ایستد و با لبخندی که روی اخم هایش خط انداخته  

 :است، اما همچنان برای انکارش اصرار دارد می گوید

 خاتون جان غر زدن هاتون تموم شد؟ -

 .خاتون با غیض نگاهش می کند

 .نخیر. هنوز غرهام مونده-

 .سپس لطفا باقیش رو بذار بعد از غذا. رها گرسنه-
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 :به قصد خروج قدم برمی دارد که خاتون می پرسد 

 .فقط رها؟ خودتم که غذا نخوردی-

 .من شرکت یه چیزی خوردم -

نمی ایستد تا مابقی اخم و تخم های خاتون را ببیند. رو به رها،  

 :آمرانه می گوید

 .میخوام باهات حرف بزنم. غذاتو که خوردی بیا توی تراس-

رها باشه ی آرامی می گوید. کیهان از آشپزخانه خارج می شود  

مهربانی می   و خاتون نگاهش را از رها تا صندلی می کشاند و با

 :گوید

اونکه نمیاد غذا بخوره القل تو بیا بشین. بیا بشین تعریف کن  -

 .برام. من و تو به اندازه ی پنج سال حرف برای زدن داریم

رها لبخند نیم بندی می زند و صندلی را عقب می کشد. نمی 

 داند او حرف بیشتری برای زدن دارد یا خاتون؟ 
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به تصویر خودش می    از شیشه ی رفلکس مقابلش نگاهی

اندازد. تیشرت طوسی رنگ یقه قایقی با ساپورت مشکی ساده  

ای به تن دارد. موهایش را به عادت همیشه ساده و با کش  

ست. لب  پشت سرش بسته و صورتش بدون هیچ آرایشی

هایش را تر می کند و با هر دو دست دستگیره را می گیرد و در  

در، کیهان نیم چرخی به  شیشه ای تراس را می کشد. با صدای  

عقب می زند. با دیدن رها که وارد تراس می شود، او هم کامل  

می چرخد و دست به سینه به نرده های پشت سرش تکیه می  

 .زند. با سوالی که می پرسد رها متعجب سر جایش می ایستد

 غذا خوردی؟ -

ست. از فکر اینکه  خنده اش گرفته است و بیشتر از آن عصبی

ست که به دخترک  ن به او هنور همان نگاهینگاه کیها
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دانشجوی پنج سال پیش داشت حرصش می گیرد. کوتاه و با  

 .حرص جواب می دهد

 .بله-

روی صندلی فلزی تراس می نشیند و فراموش می کند که قرار  

بود بخاطر غذا و آمدن خاتون از کیهان تشکر کند. کیهان از باال به  

 :ر ولی بدون مقدمه می گویدپایین نگاهش می کند و با تاخی 

صبح می خواستم بمونم که حرف بزنیم. اما فکر کردم نه حال  -

 .تو خوبه نه من وقتشو دارم. االن فکر می کنم بهتری

بهتر است. بعد از حرف های زهره و تماس علیرضا، با دوشی که  

گرفته و دو دوتایی که با خودش کرده خیلی بهتر است. سر بلند  

نار زدن موهایش از روی صورتش با اعتماد به  می کند و با ک 

 :نفس بیشتری جواب می دهد

 .بله بهترم-
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کیهان خیره به سیاهی روی ترقوه ی رها چشم باریک می کند.  

فرشته ی کوچک تتو شده روی تر قوه ی رها برای اولین بار در  

این مدت نظرش را جلب کرده است اما قبل از اینکه سنگینی  

ب کند، نگاهش را برمی دارد و با نفسی  نگاهش رها را معذ

 :عمیق، می گوید 

فکر می کنم من و تو حرف های زیادی باهم داشته باشیم. اما  -

 .قبلش بهتره بفهمیم که کدوممون شروع کنیم

رها با آرامش به پشتی صندلی تکیه می دهد. ساعدش را روی  

 .دسته ی صندلی می گذارد و دستانش را درهم قفل می کند

 .من باید می گفتم رو بقیه گفتن هرچی -

کیهان ابرو باال می زند و متعاقب آن سیاهی چشمانش را باال  

 :می دهد. با تفکر می پرسد

 منظورت از بقیه کیه؟ مادرت و علیرضا؟ -
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 :رها با پوزخند سر می چرخاند و بعد با حالت خاصی می گوید

 ؟ نکنه کس دیگه ای هم توی این ماجرا هست و من خبر ندارم -

کیهان چند قدم جلو می آید. اینبار مقابل رها می ایستد و دوباره  

 .دست به سینه، پا روی پا می گرداند

توی این بازی آدم های زیادی هستن. آدم هایی که تو یا  -

 .بهشون اعتماد نداشتی یا اعتمادت ازشون سلب شده

تعبیر کیهان از این ماجرا جالب است! یک بازی با مهره های زیاد!  

 :رها برای بهتر نگاه کردن به کیهان سرش را باال می گیرد

 شما چی؟ شما هنوز بهشون اعتماد دارید؟ -

نیازی نیست مستقیم حرف بزنند. هر دویشان به خوبی می  

دانند که در مورد چه کسی حرف می زنند و هیچ کدام تمایلی  

ندارند که اسمش را به زبان بیاورند. با به زبان نیاوردن اسمش  

هم فک کیهان سخت می شود. آنقدری که روی صدایش هم  
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 .گذاردتاثیر می

ه آدم هایی که برای جلب  بعضی وقت ها بی اعتماد شدن ب-

 .اعتمادت از جونشون مایه گذاشتن از اعتماد کردن سخت تره

رها با مکث لب روی هم می سابد و چند باری سر تکان می  

 :دهد

 .پس فکر می کنید من دروغ میگم-

 .کیهان با آرامش سرش را به عالمت منفی باال می زند

 .اگه دروغ می گفتی که االن اینجا نبودی-

یج به کیهان نگاه می کند. چرا حس می کند هیچ رقمه  رها گ 

 حرف های این پسر را نمی فهمد؟

صاف و جدی تر می نشیند. موهای حالت دارش را پشت گوش  

می زند و با چسباندن کف دستانش روی هم، آن ها را بین دو  

 .زانویش اسیر می کند
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من می تونم از شما خواهش کنم رک و راست حرف بزنید؟ یه  -

 .ری که من بفهممجو

کیهان دستانش را از هم باز می کند و کنار بدنش از پشت ستون  

 .میله ی تراس می کند

 چی رو نمی فهمی؟ -

 !در واقع هیچی. من هیچی رو نمی فهمم-

کیهان منتظر می ماند تا رها واضح تر بگوید و رها منتظرش نمی  

 .گذارد

کشی  من نمی فهمم چی شده که شما باور کردید پشت خود-

ترنم دلیلی هست؟ چی شده که به من اعتماد کردید؟ که می  

خواین بهم اجازه بدید گذشته رو کنکاش کنم. چرا حاضر شدید  

 من بیام خونتون؟ اصال چرا دارید کمکم می کنید؟  

کیهان با پوزخندی کم جان پشت به رها می ایستد و دستش را  
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رها چه  برای بیرون آوردن پاکت سیگارش توی جیبش می کند.

می خواهد بشنود؟ انتظار دارد کیهان از لحظه ی رفتن علیرضا  

به دفترش تا همین حاال را یک دور دگیر بگوید؟ شاید هم الزم  

دارد مستقیم و از زبان خود کیهان بشنود از همان روزیکه رها به  

بهانه ی برداشتن یادگاری از اتاق ترنم به سراغش رفته بود،  

و به این ماجرا شک کرده بود. آنقدر که  شاخک هایش فعال شده 

بعد از شنیدن حرف های علیرضا و حرف زدن با زهره و فکر کردن  

 .به رها، از علیرضا بخواهد او را به اینجا بیاورد

ضربه ای به ته پاکت سیگارش می زند و سیگاری بین دو  

 .انگشتش می گیرد

یدم دست  فردا صبح با خاتون میری خونه. کلید اتاق ترنم رو م -

 .خاتون
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رها متعجب چشم درشت می کند. این پسر همیشه اینقدر  

 خالف قاعده حرف می زند؟ 

او هم پلکی می زند و از جا بلند می شود. جلو می رود و کنار  

کیهان، پشت به نرده ها و خالف جهت او می ایستد. کیهان  

سیگارش را کنار پایش می گیرد تا دودش رها را اذیت نکند. رها  

هش را از ته ریش مرتب او تا چشمان سیاهی که خیره شدن  نگا

 .در آن ها جسارت می خواهد می کشاند

 .من هنوز جواب سواالم رو نگرفتم-

 .قرار نیست جوابی بدم-

ابروهای پرپشت و کوتاه رها به هم گره می خورند و عسلی  

چشمانش رنگ دلخوری می گیرند. با این حساب با حاضر جوابی  

  :می گوید

 من باید بدونم همپام توی این بازی کیه؟ -
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نگاه کیهان دوباره و اینبار مشتاق تر به سمت تتوی روی ترقوه  

ی رها کشیده می شود. فرشته ای کوچک که بال هایش به  

سمت باال و به حالت پرواز است. رها رد نگاه کیهان را می گیرد و  

اه  از گوشه ی چشم به ترقوه اش نگاه می کند. فرشته اش نگ

کیهان را شکار کرده و حواسش را پرت. رها با تخسی یقه ی  

لباسش را جلوتر می کشد و با این حرکتش گوشه لب کیهان  

 .کمی زاویه می گیرد

با آرامش خاکستر سیگارش را می تکاند و رو به دختری که نمی  

تواند تشخیص دهد عصبانیت الویت احساساتش هست یا  

 :حرص، می گوید

آدمی که به خودش و دنیا و آدم هاش کلی  تو فکر کن یه -

 .بدهکاره

 :گویدرها با تاخیر، همدردانه می
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 .اینطوری نیست. الاقل من می دونم که اینطوری نیست-

گوید و بالفاصله پشیمان می شود. از اینکه اینقدر رک  می

 .ستاحساسش را به زبان آورده از دست خودش عصبی

رد می کند و روی نرده می    کیهان دستش را از کنار پهلوی رها

گذارد. کمی به سمت رها خم می شود و رها نامحسوس  

خودش را عقب می کشد. تند و گذرا نگاهش را از دستان پر  

موی کیهان و آستین تا خورده ی پیراهن خاکستری اش می  

 .گیرد و به کراوات صدفی اش می دهد که تاب می خورد

زی به یه نتیجه برسی.  می دونم که خیلی امیدواری ته این با-

نتیجه ای که شاید بتونه آرامش از دست رفته ی زندگیت رو  

 .برگردونه

حس می کند کیهان آنقدر نزدیکش شده که اگر برای نگاه کردن  

به چشمانش سر بلند کند امکان دارد سرش به چانه ی او  
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برخورد کند. یک دستش را از پشت به نرده می گیرد و نگاهش را  

  .اوات نگه می داردروی تاب کر

از این نزدیکی بیش از حد است یا اضطراب مابقی حرف های  

کیهان، نمی داند اما کف دستش دور میله عرق می کند و  

 .دهانش خشک می شود

اما من برعکس تو اصال دلم نمیخواد که تهش نقطه ی پایانی  -

باشه. دلم میخواد به این باور برسیم که حقیقت همین چیزیه که  

که ترنم بی دلیل خودکشی کرده و تو دنبال یه چیز   هست.

 .بیهوده ای

نفس گرم رها با فشار از دهانش خارج می شود و کم اثر تر روی  

پوست گردن کیهان می نشیند. آرام آرام سرش را باال می آورد.  

نه آنقدر باال که مستقیم به کیهان نگاه کند و نه آنقدر پایین که  

حال کیهان را می فهمد. خودش هم با   هنوز کراواتش را ببیند.
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وجود اشتیاقی که برای برمال شدن حقیقت دارد، آن ته ته های  

ذهنش آرزو می کند اگر قرار است با برمال شدن حقیقت رازهای  

تلخ و ممنوعه ی دیگری فاش شود، هیچ وقت هیچ چیزی  

 .مشخص نشود

 :آرام و مغموم می پرسد

شما هم شک داری؟ شما هم به  االن هم عقیده ایم؟ االن -

 اندازه ی من نگرانی؟ 

 .کیهان یک پایش را عقب تر می گذارد و خودش را پس می کشد

 .شاید کمی بیشتر از تو-

 :با عقب کشیدن او، رها هم چرخی می زند و تند می پرسد 

اگه تهش اونی که شما دوست داری نباشه چی؟ اون وقت  -

 چی میشه؟  

یلتر رسیده، روی زمین می اندازد و با  کیهان سیگاری را که به ف 
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  .نوک کفش خاموش می کند

صدایش حین گفتن این جمله خش دارد. مثل یک نوار قدیمی  

 .توی یک ضبط زهوار در رفته

اگه حدس های تو به یقین تبدیل بشه، ماهیت این بازی عوض  -

میشه. اون وقت دیگه یه بازی ساده نیست. میشه آتیش بازی.  

 .م روشنش کرده و تو شعله ورش می کنیآتیشی که ترن

از ترس آن آتش و آتش بازی، چیزی ته دل رها فرو می ریزد.  

حس می کند کالم کیهان آنقدری سرد هست که لرز به تن او  

 .می نشاند

آشکارا می لرزد و شانه هایش را جمع می کند. کیهان لرز تنش  

 :را می بیند و آخرین جمله اش را می گوید

  .یش بازی هممون می سوزیمته این آت-

رها کف دستانش را روی صورت گر گرفته اش می گذارد و چند  
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بار عمیق نفس می کشد. خدا کند ته این آتش بازی ختم به خیر  

 !شود

 

 

مجیدی حساب دار شرکت، صورت حساب های ماه قبل را برای  

کیهان گزارش می دهد و کیهان حین گوش دادن به توضیحات  

ش به آریاییست که صدای چند دقیقه یکبار  دقیق او، حواس 

پیامک گوشی اش پارازیت می شود بین توضیحات مجیدی. و او  

ظاهرا نه قصد سایلنت کردن گوشی اش را دارد و نه قصد  

خاموش کردنش را. زیر چشمی به آریا نگاه می کند. از صبح  

کالفه است و یک دقیقه گوشی از دستش نیفتاده. این همه  

ا به گوشی کمی کیهان را نگران کرده است.  وابستگی آری 

کیهانی که امروز از هشت صبح آریا را در شرکت مشغول کرده و  
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خانه و فضای دورش را برای حضور رها امن. از صبح هر دفعه به  

آریا نگاه کرده تصویر چشمان لرزان رها در سرش جان گرفته و  

 :صدای علیرضا در سرش پیچیده 

 .شکم به آقا آریا میرهمن مطمئن نیستم. ولی -

و کیهان امروز هزار بار با خودش تکرار کرده که آریا نمی تواند بد  

باشد! کیهان آدم جبهه گیری نیست. که اگر بود شاید همان  

روزی که علیرضا به دفترش آمد و بعد از تمام توضیحات و شرح  

ی علیرضا را  اتفاقات انگشت اتهام را به سمت آریا گرفت، یقه

فت و از دفتر بیرونش می کرد تا یا بگیرد وقتی مطمئن  می گر

نیست چیزی نگوید. کیهان خودش هم مطمئن نیست. حتی با  

دیدن یک سری چیزها و کنار هم گذاشتن اتفاقات. دلش هم  

نمی خواهد که مطمئن شود. او هم به پشتوانه ی حدسش  

زه ی  امروز رها را راهی اتاق ترنم کرده. شک کردن به آریا به اندا
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اعتماد کردن به او سخت است وقتیکه پنج سال دست از پا خطا  

نکرده است. اما نمی شود منکر این شد که سابقه اش در  

ی خرابی دارد یعنی  گذشته خراب بوده و آدمی که سابقه

 !ی کج رفتن دوباره را هم داردپیشنه

یک هفته قبل از خودکشی ترنم خیلی اتفاقی کیهان از انصراف  

از دانشگاه و مشغول شدنش در یک شرکت داروسازی   کامران

مطلع شده بود. آن روزها آریا به عنوان مظلوم ترین عضو  

خانواده جز اولین کسانی بود که از طرف کیهان توبیخ شده بود.  

چرا که همان روزها تازه همکاری با کیهان را شروع کرده و البته  

د و شریک قافله. از  همدستی با کامران را. آریا شده بود رفیق دز 

کامران می خورد و به کیهان می زد. از کیهان می گرفت و به  

کامران می خندید. شاید اگر آن روزها گریه ها و التماس های  

پروانه نبود دیگر هیچ وقت پای آریا به این شرکت باز نمی شد. 
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 .پروانه به کیهان التماس کرده بود

اون از مادرش که بچشو ول  کیهان مادر آریا کی رو داره جز ما؟ -

ش، اونم از داییت که  کرد و طالق گرفت رفت پی خوش گذرونی

به فکر خودشه. نصف عمرش یا خارج از ایرانه یا اگه ایران هم  

باشه سفره. بخدا آریا بچه ی بدی نیست. سر سفره ی خودمون  

 .بزرگ شده

آریا بچه ی بدی نیست. البته اگر دزدی های ریز ریزش از شرکت  

را که هیچ وقت نفهمید که کیهان فهمیده و کارهای اخیرش را  

فاکتور گرفت می شود گفت بچه ی بدی نیست. کیهان همیشه  

کند  در مقابل اشتباهات آریا فقط هشدار داده و حاال فکر می

 !گاهی تنبیه هم بد نیست

خدا کند رد پایی از آریا در گذشته نباشد. خدا کند آریا نقشی در  

 .برای پایان زندگی اش نداشته باشد  تصمیم ترنم
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کیهان پرونده ی باز مقابلش را می بندد و با این کار او مجیدی  

هم سکوت می کند. به جای توضیحات بیشتر، سوالی به کیهان  

نگاه می کند تا دلیل کارش را بفهمد. کیهان پرونده را باال می  

 :گیرد و رو به مجیدی می گوید

 .کافی بود. خسته نباشید-

مجیدی با تاخیر پرونده را می گیرد و از جایش بلند می شود.  

 :لبخند رسمی می زند و بدون هیچ سوال اضافه ای می پرسد

 ای نیست؟ امر دیگه-

 :کیهان کوتاه سر تکان می دهد 

 .می تونید برگردید اتاقتون-

مجیدی کاغذهایش را جمع می کند و کمی بعد صدای بسته  

ث می شود تا آریا سرش را از روی شدن در اتاق توسط او، باع

گوشی اش بلند کند. نگاهش را بین جای خالی مجیدی و در  
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 .بسته ی اتاق و کیهان می چرخاند و در جایش تکانی می خورد

 عه مجیدی رفت؟ -

کیهان فقط نگاهش می کند و او با دست کشیدن بین موهایش  

مواخذه گر  از جایش بلند می شود و بدون نگاه کردن به چشمان 

 :کیهان می گوید

 .منم برم پس-

 :در جایش نیم خیز می شود که کیهان می گوید

 .بشین-

اجبار و تحکمی که در کالم کیهان است، باعث می شود او در  

 :جایش خشکش بزند. مردد می نشیند و می پرسد

 چیزی شده؟ -

کیهان به پشتی صندلی اش تکیه می دهد. آرنجش را روی  

ون می کند و با دو انگشت چانه اش را می  دسته ی صندلی ست 
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گیرد. نگاهش را از ساعت مچی اش که قبل از ورود مجیدی به  

اتاق باز کرده و کنار گذاشته بود تا گوشی خاموش آریا که روی  

میز گذاشته می کشاند. نگاهش را باالتر می آورد و با سیاهی  

 :هایی که امروز از همیشه سیاه تر است، خشک می گوید

 یادت که نرفته گوشی توی محیط کار ممنوعه؟ -

  .حرفش بیشتر از اینکه سوالی باشد جنبه ی تاکیدی دارد

 :آریا کوتاه و صرفا برای باز کردن کیهان از سر خود می گوید

 

 .امروز یکم درگیرم-

صدای دوباره ی پیامک گوشی آریا باعث می شود تا نگاه هر دو  

د و کالفه گوشی را سایلنت  روی نقطه ی ثابتی بماند. آریا تن 

 .کرده و خاموش می کند

کیهان روی میز خم می شود. دستانش را در هم قفل می کند و 
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 .متمایل به آریا می نشیند

ها مربوط به امروز نیست. یه مدته که  ظاهرا این درگیری-

 .حواست نیست

آریا از این حرف کیهان جا می خورد. از اینکه کیهان تا این حد 

مع بوده. اما با این وجود خودش را نمی بازد و با  حواسش ج

باب مصلحت مهمان موقتی لب هایش می شود،  لبخندی که من

 :می گوید

 .چیز خاصی نیست-

  .نبایدم چیز خاصی باشه-

 :آریا نامحسوس نفس عمیقی می کشد و کیهان باز می گوید 

چیزی که بخواد شرایط رو به هم بزنه و یه روی جدیدی از آدم  -

 .ا نشون بده. پس حواستو جمع کنه

آریا مشکوک چشم باریک می کند. این مدل حرف زدن کیهان  
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ترسناک است. حس می کند حرف کیهان بیشتر تهدید است تا  

تاکید. کیهان نمی گوید مراقب باش، می گوید باید مراقب باشی. 

کیهان نمی گوید چیزی نشود او می گوید نباید که چیزی شود.  

ام حرف هایش یک اجبار محکم می آورد و این ها  کیهان ته تم

برای آریا درد دارد. او که هم از سمت کامران تحت فشار است و  

 ...هم

 .با یک حرکت از جایش بلند می شود و دست در جیب می ایستد

 .حواسم هست که توی شرکت گوشی دستم نگیرم-

 .می گوید و به سمت در می چرخد که کیهان صدایش می زند

 ا آری -

  .می ایستد و منتظر به کیهان نگاه می کند

  .حواسم بهت هست-

هایش یکدیگر را می  شود و پنجهدست آریا در جیبش جمع می
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 .فشارند. کیهان با مکثی حرفش را تکمیل می کند

 .هم به خودت و هم به کارهات-

کیهان هم می ایستد. پاکت سیگارش را از کشوی میزش بیرون  

خاصی، سکوت آریا را در هوا می زند تا  می آوردن و با نگاه 

  .حرفش را بزند

اخیرا هم بیشتر روت دقیق شدم. شاید دونستنش الزم باشه تا  -

 .زودتر درگیریت رو جمعش کنی

 .ممنون-

آریا کوتاه تشکر می کند و تمام حرف هایش را در مشتش مچاله  

می کند و آنقدر می فشاردشان تا له شوند. حرف هایش له می 

و رگ دستش برجسته. چیزی که از چشم کیهان دور می   شوند

 .ماند

با خروج او از اتاق کیهان با موبایل شماره ای را می گیرد و به  
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 .سمت پنجره ی سرتاسری اتاقش می رود

 سالم. کجایی؟ -

جواب سوالش را از مخاطبش می گیرد و سوال دوم را می  

 :پرسد

 کسی که اون اطراف نیست؟ -

 :شود، می گوید مطمئن که می  

تمام حواستون به خونه باشه. نمی خوام که مشکلی پیش  -

 .بیاد

تماس را قطع می کند. گوشی را پایین می آورد و وارد تلگرام 

 :می شود. با باز کردن پی وی مورد نظرش کوتاه تایپ می کند

 .مواظب باش-

کوتاه و مختصر اما پر از فکر! پیام را می فرستد و صفحه را می  
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. اما لحظه ی آخر نگاهش روی عکس پروفایل دخترک جا  بندد

 !می ماند. پروفایلش فرشته ی تتو شده روی ترقوه اش است

 

دیشب خاتون کنارش مانده بود. بعد از حرف های کیهان روی  

اش داده بودند  ی همیشگیتراس که دست به دست کابوس ها

اول وقت به  تا خواب را بر او حرام کنند، خاتون مانده بود تا صبح 

اش رها  ای که با پیچیدن تاکسی توی کوچهاینجا بیایند. خانه

حس کرده بود قلبی که از صبح ضربان گرفته بود یکهو ساکت  

  .شد و نفسش میان سینه جا ماند 

اش فراموش کرده اند امروز این دختر بیش از هر  عالئم حیاتی

امروز  زمانی به آرام بودن و آرامش داشتن نیاز دارد و عهد 

بازیشان گرفته است. مثل نفسی که به سختی باال می آید و  

  .قلبی که یک در میان می زند
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خاتون بی خبر از هیاهوی وجود دختر کنار دستش کلید توی قفل  

می اندازد و در را باز می کند. در سفید و کوچکی که جایزین  

درهای بزرگ و سیاه قدیمی شده است با فشار دست خاتون باز 

شود. هر دو وارد خانه می شوند. خاتون عادی و از روی  می 

عادت و رها با دنیایی از خاطره. خاتون مثل همیشه مسیر سنگ 

فرش دم خانه تا ورودی ساختمان را با قدم هایی آرام طی می  

کند و رها، او همان پشت در میان خاطرات حوض بزرگ وسط  

دیوار این خانه    های سبز جا می ماند. بین دیوار بهحیات و درخت

ست که  های گل کاری شده اش. امسال اولین تابستانیو باغچه

در اصفهان است اما می تواند تمام این شهر را با نگاه پاییز و  

زمستانش تصور کند. حتی با بهارش! چهار پاییز و زمستان و بهار  

مهمان این شهر بوده و حاال می خواهد تمام ان چهار سال را در  

 .ن زنده کندیک تابستا
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 دختر چرا وایسادی؟ -

رها با حرف خاتون به خودش می آید. اول گیج به خاتون نگاه  

می کند و بعد به سستی به سمتش می رود. خاتون دستش را  

 :پشت کمر رها می گذارد و با نگاهی غمزده می گوید

 .بیا بریم تو. برای نگاه کردن به در و دیوار این خونه وقت هست-

س عمیقی می کشد و نمی فهمد چطور آهش با  رها بلند نف 

 .شودنفسش رها می

 .فکر می کردم این خونه روعوض کرده باشن-

 :خاتون چادرش را روی دستش می اندازد و به حرف می آید

بعد از ترنم و رفتن کامران، کیهان می خواست خونه رو عوض  -

کنه. هم بخاطر در و همسایه هم هرچی باشه این خونه  

 .پر از خاطره ست. ولی خب پروانه خانم اجازه ندادبراشون  

ایستند. رها به سمت خاتون می  مقابل در ورودی ساختمان می
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 :چرخد و با پس زدن موهایش از صورتش، می پرسد

 مگه خاله حرف میزنه؟ -

دنبال خاتون وارد خانه می شود و قبل از اینکه با نگاه کردن به  

 :می گوید چیزی حواسش پرت گذشته شود، خاتون

حرف نمیزنه اما اگه از یه موضوعی ناراضی باشه یه جوری  -

 .نشون میده

 :چادرش را به چوب لباسی کنار در می زند و با تلخندی می گوید

 

 .کیهان زبون مادرشو خوب بلده-

رها از خاتون نگاه می گیرد و قدمی به سمت هال بزرگ خانه  

رچه بیشتر جلو  برمی دارد. همه چیز شبیه یک باتالق است. ه

می رود خاطرات بیشتر در آغوشش می کشند و هرچه بیشتر  

می بیند بغضش بزرگ تر می شود و چشمانش محوتر. این خانه  
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با پنج سال پیش هیچ فرقی نکرده است. همان چیدمان، همان  

وسایل و همان سادگی همیشگی دست به کار شده اند تا حال  

را به یکی از مبل های  خراب او را خراب تر کنند. رها دستش  

سلطنتی کرم رنگ می گیرد و با دلتنگی بیشتری به همه چیز  

ی غذاخوری که هنوز  نگاه می کند. ترنم پشت میز دوازده نفره

ی سالن گذاشته، نشسته و از ساعت  هم در گوشه ترین نقطه

 .های کالس رقصش حرف می زند

ی  پشت همان میز نشسته و برای علیرضای پشت تلفن ناز م

 .کند

جلوی تلویزیون روی کاناپه ها لم داده و سریال کره ای پخش  

 .شده از تلویزیون را می بیند

ترنم روی همان کاناپه در حالیکه جزوه اش روی صورتش افتاده  

 .خوابش برده
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تر شده جلوتر می رود. فشار انگشتانش  رها با بغضی که بزرگ

م چشم می  روی تاج مبل بیشتر می شود و او بی توجه باز ه

  .شود

پاهایش مثل یک عضو فلج عمل می کنند. برای جلو رفتن  

توجه به این ناتوانی  همراهی اش نمی کنند و ذهنش بی

 .جسمی تندتر خاطرات را ورق می زند

ترنم جلویش راه می رود و آهنگ مرغ سحر شجریان را زمزمه  

 :می کند

 مرغ سحر ناله سر کن -"

 داغ مرا تازه تر کن 

 شرر بار این قفس را زآه 

 "برشکن و زیر و زبر کن

ترنم گوگوش می خواند و با گوشی اش اِبی گوش می دهد.  
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ترنم حرف می زند. دوباره و بعد از پنج سال انگار که مقابل  

 :چشمان رها زنده شده باشد. می گوید

 .خداوکیلی چقدر آهنگ های قدیمی قشنگ تر بودنا-

شک روی صورتش ُسر می  رها نمی فهمد کی اولین قطره ی ا

  !خورد و کی میان لب های لرزانش اسیر می شود

ی  اش می نشیند و او تند دستش را روی گونهدستی روی شانه

خیسش می کشد. انتظارش را داشت که با ورود به این خانه به  

  !هم بریزد اما نه اینقدر

 :خاتون است که پر غصه و نگران می گوید

انم را مرخص کرده که تو راحت باشی. کیهان پرستار پروانه خ-

 .کسی اینجا نمیاد منم جایی نمیرم. در اتاق ترنم هم بازه

رها سر به سمت اتاق ترنم می چرخاند و اینبار لب های بی  

  .رنگش واضح تر می لرزند
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 .من توی آشپزخونه ام. کاری باهام داشتی صدام بزن-

که لرزشش   بند کیفش را میان دستانش می فشارد و با صدایی

 :از حال خرابش حکایت می کند، می پرسد

 می تونم خاله رو ببینم؟ -

ی رها به در بسته ی اتاق پروانه نگاه می  خاتون از روی شانه

 :کند. معذب می گوید

 .کیهان گفت بهتره فعال همدیگر رو نبینید-

رها با مکث سری تکان می دهد. امروز همه چیز برنامه ریزی  

محکم بیرون می دهد و بعد با حالی    شده است. نفسش را

 .متفاوت تر به سمت اتاق ترنم می چرخد

 

پنج سال است که آرزو می کند کاش فراموشی بگیرد. کاش  

همه چیز را یادش برود و اول از همه خودش و احساسات و  
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گذشته اش را. حاال این حس، این آرزوی تلخ از همیشه پررنگ تر 

ش می بندد و با خاکی که از  است. در اتاق ترنم را پشت سر 

باالی در روی زمین می ریزد انگار که چیزی هم ته دل او بریزد و  

 .دلش خالی شود 

لرزی به تنش می افتد و اول از همه مردمک هایش هست که با  

 .دیدن مشتی خاطره ی تلخ می لرزند

با چشمان تاری که کم از آسمان مه گرفته ی زمستان ندارد، با  

همه چیز را مرور می کند. اتاق ترنم به همان  بغض و دلتنگی  

شکل قبل و با همان چیدمانی که سلیقه ی خود ترنم بود  

ست. فقط با این تفاوت که به جای عطر شیرین همیشگی  باقی

 .اش، بوی خاک و کهنگی فضای اتاق را پر کرده است

عروسک های باالی دکور تخت آنقدر خاک گرفته اند که رنگ  

ده و قیافه هایشان تغییر کرده است. لباسشان عوض ش
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ها مثل همان موقع ها پر از کتاب و مرتب است، در  ی کتابقفسه

کمد لباس هایش نیمه باز است و پرده ی پنجره تا نصفه کشیده  

شده است. رها کنار پنجره می ایستد و سعی می کند برای بهتر 

ر سفت  ی پنجره آنقدشدن هوای اتاق پنجره را باز کند. دستگیره

است که باز نمی شود. پنج سال است هیچکس این پنجره را باز  

نکرده و اینکه االن باز نشود کمی طبیعی ست. وقتی از کلنجار  

ای نمی گیرد، بی خیال می شود و ترجیح  رفتن با پنجره نتیجه

می دهد الاقل پرده را کامل کنار بزند تا شاید خورشید کمی  

تر شود. اتاق ترنم همیشه  شنسخاوت به خرج بدهد و اتاق رو 

 .نورگیر خوبی داشت. ترنم عاشق روشنایی بود

پرده را کنار می زند اما یک آن دستش روی پرده خشک می  

شود. از تصور اینکه شاید پنج سال است که کسی به این پرده  

ها دست روی جای دست  دست نزده و حاال و او بعد از سال
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نه عطرش، مو بر تنش    رفیقی می گذارد که نه خودش است و

 .لغزدهایش میراست می شود و اشک روی مژه

ترنم نیست و این قضیه انکار ناشدنی ست. اینجا و در این لحظه  

 .هرچه هست خاطره است و خاطره

در جایش می چرخد. خیلی چیزها توی این اتاق بعد از ترنم  

دست نخورده باقی مانده. خیلی چیزها مثل خودکاری که بین  

 توی قفسه مانده،   کتاب

ماشین حسابی که برعکس روی میز افتاده و گل های حنایی که  

 !اندچهار طرف اتاق به نخ آویزان شده

رها قبل از اینکه بخواهد خودش را جمع کند تا یادش بیاید برای  

چه اینجاست، باید تکلیف احساساتش را مشخص کند. باید 

گلویش را نابود  اشکش را پس بزند و این گلوله ی لعنتی وسط  

  .کند. همانطور تصویرهای توی ذهنش را
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ای روی زمین پهن کرده و چهار زانو نشسته است. ترنم ملحفه

موهایش را بافته و پشت سرش انداخته و مشغول تست کردن  

  .خمیری است که از حنا درست کرده

فکر کنم اگه صدتا گل درست کنم کافیه. دو طرف خانواده  -

انواده که واسه عروسی دعوت نمی کنیم.  بیشتر از صدتا خ 

 هان؟  

 :رها با دلخوری نگاهش می کند

ای که داداشت راضی نشده  ترنم تو داری واسه عروسی-

 علیرضا حتی بیاد خواستگاری یادبود درست می کنی؟ 

ترنم مقداری خمیر برمی دارد و با دو دست مشغول گِرد کردنش  

 :می شود

  .ناَه رها تو رو خدا ضد حال نز-

 :رها نچی می کند و ترنم می گوید
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االنم به جای اونجا نشستن پاشو لباساتو عوض کن بیا کمک.  -

 .می خوام زود تموم کنم

رها از روی تخت بلند می شود و در حال باز کردن دکمه های  

 :مانتویش می گوید

 .یه جوری عجله داره انگاری فردا شب عروسیشه -

 :ترنم با حرص می گوید

چشم تو هم شده همین روزها کیهانو راضی می کنم.  کوری -

 .حاال ببین

 

های آویز به نخ را  رها دستش را باال می برد و یکی از شاخه گل

می گیرد. نوک انگشتان سردش گل حنایی خشک را لمس می  

ای از روی گونه اش می دود و  کند و اشک بدون هیچ مالحظه پ

 .ودروی چانه اش مکث می کند. حق با ترنم ب
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 :آن روزها در جواب رها که گفته بود

ست. خورد  دیوونه حنا خشک که میشه مثل گِل خشک شده-

 .میشه به هیچ دردی نمی خوره

 :ترنم تنها گفته بود

  .من بلدم یا تو؟ بابا من می دونم هیچیش نمیشه-

دست آزادش را باال می برد و گیره ی باالی گل را باز می کند.  

می گیرد. قبل از بوی حنا بوی خاک است که اش گل را زیر بینی

 .زیربینی اش می زند و همین به سرفه اش می اندازد

 چی شد؟ خفه نشی؟ -

 .دوباره سرفه می کند. ترنم پشتش می زند

 .خاک تو سرت. پاشو نخواستم درست کنی. خودتو نکشی حاال-

میان اشک می خندد. هیچ وقت به اندازه ی امروز دلتنگ ترنم  

یچ وقت به اندازه ی امروز در یاداآوری گذشته باهوش  بوده؟ ه 
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 بوده؟ 

  .آن روز هم ترنم زیر لب مرغ سحر می خواند

 :اینبار رهاست که با بغض و اشک زمزمه می کند

 بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ-"

 "نغمه ی آزادی نوع بشر سرآ

کنار میز آرایش می ایستد و انگشت اشاره اش را روی آینه ی  

تصویری محو از یک دختر غمزده را نشان می دهد،   خاکی که

می کشد. خاک به انگشت خیس از عرقش می چسبد و  

زهرخندی مهمان لبش می شود. هیچ کس حتی به خودش  

 زحمت نداده لوارم آرایش روی میز

  .را جمع کند

 .در یکی از رژها را باز می کند. خشک خشک است

 "شرر کنور نفسی عرصه ی این خاک توده را پر -"
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چه روزهایی که ترنم مقابل همین آینه آرایش کرده و گاهی  

 .برای حرص دادن علیرضا رژش را پررنگ تر کرده بود

رها برای برداشتن قاب عکس روی میز دست دراز می کند.  

عکسی خانوادگی از آخرین عید دور هم بودنشان. با دیدن آدم  

نفس تنگش  یشان با آدم های االن های داخل عکس و مقایسه

تنگ تر می شود. صدایش می لرزد. بیشتر از وقت هایی که از  

 .روی حرص و عصبانیت صدایش می لرزد و نمی تواند حرف بزند

 ظلم ظالم، جور صیاد -"

 آشیانم داده بر باد 

 ای خدا، ای فلک، ای طبیعت 

 "شام تاریک ما را سحر کن

 :د اولین بار که این عکس را دیده بود از ترنم پرسیده بو

 .ترنم چقدر سگرمه هات تو همه توی این عکس-
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 .حال و حوصله نداشتم-

 یعنی چی؟ عید بوده ها -

 :ترنم عصبی گفته بود

فکر کردی همه مثل خودتن مامانشون اومده باشه خوشحال  -

 .باشن

 وا؟ یعنی چی؟ -

 .بی حوصله قاب عکس را از رها گرفته و روی میز برگردانده بود

 .عید امسال خونه ی ما صحرای محشر بودهیچی رها ولم کن. -

اشاره ی ترنم به بحثش با آریا و بعد دعوای کیهان و کامران بود و  

 :رها وقت شناسانه گفته بود 

 .و دقیقا از بعد این عید تو عوض شدی-

از سکوت ترنم به نفع خودش استفاده کرده و دوباره پرسیده  

 :بود 
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 چی شده ترنم؟ چرا حرف نمی زنی؟ -

 .چیزها گفتنی نیستبعضی -

 

و دقیقا از بعد همان چیزهای نگفتنی ترنم تالش کرد تا از رها  

فاصله بگیرد. چیزی که رها بارها در مقابلش اعتراض کرده بود و  

 .ترنم سکوت

اندازد. هر دو دستش را روی صورتش می  عکس را روی میز می

 گذارد و بدون اینکه بخواهد صدای گریه اش را خفه کند، هق هق 

می کند. برای دل خودش. برای ترنمی که نیست و نبودنش درد  

دارد و برای خاطراتی که نه فراموش می شوند و نه دست از  

 .سرش برمی دارند

 نو بهار است، گل به بار است -"

 "این قفس چون دلم تنگ و تار است
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نمی داند چقدر سرش روی میز بوده و گریه کرده است. می داند  

اش نتیجه ی  ه و حاال دستان تقریبا گِلیزمان زیادی گذشت 

برخورد دستان عرق کرده اش با میز پر از خاک اتاق است و  

شقیقه هایی که نم نمک دارند کوبش را آغاز می کنند و سر  

دردی که تا دقایقی دیگر گریبانش را می گیرد نتیجه ی فشار  

 .ستعصبی و گریه ی طوالنی

م بدنش لمس شده و  به سستی از جایش بلند می شود. تما 

چشمانش برای بسته شدن تمایل دارند و او هیچ تصمیمی برای  

 .دل دادن به دل خواسته هایش ندارد

پشت دستش را روی صورتش می کشد و اشکش را پاک می  

خواهد برای گرمای اتاق کاری بکند اما وقتی کلید پنکه  کند. می

اند. این  کار نمی کند تنها پوزخند است که روی لب هایش می م 
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اتاق مثل قسمت سوخته ی یک جنگل سرسبز می ماند که  

 .رهایش می کنند 

شالش را از دور گردنش برمی دارد و روی صندلی می اندازد.  

مانتوی جلو بازش را هم در می اورد و و موهایش را عصبی از  

دو طرف عقب می فرستد. کیهان گفته بود فقط سه ساعت  

ترین قسمت وقتش را به مرور  وقت دارد و او فکر می کند بیش 

  .خاطره اختصاص داده

می تواند امشب در تنهایی خانه ی کیهان به اندازه ی پنج سال 

 .دلتنگی با ترنم خلوت کند اما االن کار مهم تری دارد

چند باری پلک می زند و نفس عمیقی می کشد. مقابل قفسه  

باید  ی کتاب ها می ایستد و یکی یکی کتاب ها را برمی دارد.  

 !برای پیدا کردن ردی از گذشته از یک جا شروع کند

عصبی، بغض آلود و ناامید روی تخت می نشیند. فنر تخت صدای  
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دهد و اما نمی تواند ذهن او را منحرف کند. فکر می کند بدی می

نمی شود که همه چیز سر جایش باشد اال آن دفترچه ای که  

است که ترنم  فاش شدن حقیقت توسط آن هم مشروط به این 

 .چیزی تویش نوشته باشد

دستانش را دو طرف لبه ی تخت ستون می کند و سرش را  

پایین می اندازد. بین وسیله های ترنم هیچ چیز به درد بخوری  

پیدا نکرده. سخت است اما کم کم دارد به این باور می رسد که  

شاید واقعا خودکشی ترنم دلیلی نداشته. اما حرف های  

خواهند هایی کهونمیدفترچه ی رمزی، تالش آدمعلیرضا، آن  

 ...گذشته برمال شود، تغییرات ترنم در روزهای آخر

دستش را مشت می کند و بیشتر روی تخت می فشارد. با حس  

خالی شدن زیر دستش چشم باز می کند. دستش را دوباره  

روی همان قسمت تخت فشار می دهد و وقتیکه مطمئن می  
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یر دستش خالی می شود، ناباور و با  شود تشک تخت درست ز 

اضطرابی که نمی تواند ریشه ای برایش پیدا کند از جایش بلند  

می شود. روی زمین دو زانو می نشیند و روتختی را کنار می  

زند. زیپ تشک ابری تخت درست مقابلش است. با هیجان و  

دستانی که می لرزد زیپ را می کشد. زیپ را بیشتر باز می کند  

ناباوری به ابرهای ریز ریز شده ی تشک نگاه می کند. چیزی  و با 

که می بیند را باور ندارد. بزاقش را سخت و صدا دار قورت می  

دهد و برای برداشتن دفترچه ای که بین تشک تخت و ابرهای  

 !ریز شده پنهان شده دست دراز می کند

 

 

صدای صحبتی که از آشپزخانه شنیده می شود خبر از آمدن  

تر از آن  دهد اما او ناتوانن و هم صحبت پیدا کردن خاتون میکیها 
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  .است که بتواند تغییری به موقعیتش بدهد

با تیشرت کوتاهی که صبح زیر مانتویش پوشیده بود روی کاناپه  

 .دراز کشیده و به امید تسکین درد چشمانش را بسته است

  های کیهان ساعت از هفت شب گذشته است و او برخالف گفته

که تاکید کرده بود قبل از ظهر از اینجا برود، هنوز در این خانه  

است. قصدش رفتن بود. همان سر ظهر. اما سر درد لعنتی که  

به سراغش آمد برای زمین زدن و ماندگار کردنش در این خانه  

های وسط پذیرایی چشمانش سیاهی  کرد. روی پلهکفایت می

و آب قندی که بیشتر    رفته و زمین خورده بود. به کمک خاتون

داد کمی حالش بهتر شده بود اما نه آنقدری که  ی سرم میمزه

 .بتواند پا از در این خانه بیرون بگذارد

شود را می شنود و  هایی که به سویش برداشته میصدای قدم

به سختی تکانی به خودش می دهد. خوابیدن روی کاناپه تمام  
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در مقابل سنگینی سرش،  بدنش را کوفته کرده اما این کوفتگی 

  .در حاشیه قرار می گیرد

سنگینی نگاهی مجبورش می کند تا الی پلک هایش را باز کند. 

تصویر کیهان را در حالیکه ابتدای ورودی پذیرایی ایستاده، تار  

بیند. برای نشستن دستش را ستون بدنش می کند و چند  می

  .باری پلک می زند تا دیدش واضح شود

های او جابه جا می شود و او هنوز  همراه با حرکتنگاه کیهان  

آنقدر دیدش واضح نیست که عوض شدن رنگ نگاه کیهان را  

متوجه شود. نگاهی که تا چند دقیقه پیش فقط توبیخ داشت و  

حاال هر حسی دارد اال توبیخ! آمده بود رها را برای سهل  

ال و  اش و ماندن در این خانه سرزنش کند اما با دیدن ح انگاری

 .روز خرابش اولویتش تغییر کرده است

 :زندرها با صدایی که شنیدنش سخت است لب می
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 سالم -

ی کراواتش را کیهان جواب سالمش را می دهد و در حالیکه گره

ی  ای که او نشسته می آید و کاناپهشل می کند به سمت کاناپه

 .کنارش را اشغال می کند

را از دورش جمع می   اش، موهایشرها معذب از ظاهر آشفته

کند و یک طرف شانه اش می ریزد. انگشتانش را چند باری بین  

سابد. کیهان بدون اینکه  کشد و لب روی هم میموهایش می

 :بخواهد با نگاهش او را اذیت کند، می گوید

 .خاتون گفت حالت بد شده-

رها با انگشت شست و اشاره چشمانش را فشار می دهد و  

 :کوتاه می گوید

 .االن خوبم-

های قرمزی که سفیدی چشمانش را احاطه  صدای گرفته و رگ
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توجه به  کرده، یک پوزخند بزرگ به حرفش است. کیهان بی

گردد. این صورت رنگ  اظهارات او در مورد حالش، صورتش را می

رنگ و چشمان قرمز و خمار هر چیزی  های خشِک بیپریده، لب

  .را نشان می دهند اال خوب بودن

کیهان ساعتش را از روی مچش باز می کند و روی میز می  

 :تر به رها می نشیند و می پرسدگذارد. متمایل

 میگرن داری؟ -

ی منفی تکان می دهد و با همین تکان  رها سرش را به نشانه

اش در  کوچک حس می کند کوهی را جابه جا کرده است. چهره

 :هم جمع شده است، وقتیکه می گوید

  .عصبیه-

هان همراه با نفس محکمی که از سینه خارج می کند،  کی 

کشاند و دوباره به رها برمی  ی روی میز مینگاهش را تا دفترچه
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گرداند. قبل از آمدنش به خانه تلفنی با رها حرف زده و از پیدا  

 .شدن دفترچه مطلع شده بود

ی من سه چهار ساعت پیش باید از اینجا می رفتی  طبق برنامه-

 ...که موندی،اما االن  

مکثش بخاطر نگاه کردن به ساعتش است. حرفش را در حالی  

 .کند که کالفگی در صدایش کامال مشخص استتمام می

 باید صبرکنی تا آخرشب-

رها از روی شانه به کیهان نگاه می کند و با پوزخندی که کیهان  

 :فهمد، می گویددلیلش را نمی

 .برنامه پیش برهتوی این بازی هیچ چیز قرار نیست طبق  -

کیهان سوالی ابرو باال می زند و رها با کلماتی که پشت هر  

 :کدامشان دنیایی از حرف خوابیده جمله می سازد 

ای هم داشته ست. حتی اگه قاعدهاین بازی یه بازی بی قاعده-
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باشه ما تنظیمش نکردیم پس نمی تونیم انتظار داشته باشیم  

 .همه چیز باب میلمون پیش بره

ی کاناپه  ی پیش روی دستههان دستی را که تا این لحظهکی 

گذارد و پاهای بلندش را گذاشته بود، روی کشکک زانویش می

 .خم می کند

 

 از چی حرف می زنی؟ -

ای که  ی روی میز اشاره می کند. دفترچهرها با چانه به دفترچه

موقع ورق زدنش آنقدر هیجان داشت که نه اشکی باشد و نه  

  !آهی

 .این دفترچه کامل نیست-

  .نگاه کیهان با سرعت و بهت روی دفترچه می نشیند

 چی؟ -
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دهد و با حس خالی بودن محض،  رها به پشتی کاناپه تکیه می

 :می گوید

 .هاش کنده شدهاز وسط دفترچه تا آخرش تمام برگه-

اش را خالی از هر احساسی بیان می کند. خال برای  جمله

دا کردن این دفترچه زمین را به زمان  کسی مثل او که برای پی 

. گره دوخته و حاال باز به پوچی خورده، حس عجیبی نیست

حالش شبیه کسی ست که هیچ چیزی برای از دست دادن  

 .ندارد

کمی خودش را پایین می کشد و سرش را روی پشتی کاناپه  

کند.  گذارد. توان نشستن ندارد و این همه ضعف اذیتش میمی

 .و مقابل کیهان مخصوصا حاال

کیهان دفترچه را برمی دارد و رها خیره به دفترچه ی در دست او  

 :توضیح می دهد
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این بازی رو ما راه ننداختیم که بخوایم ما قاعده هاشو تنظیم  -

 .کنیم

بندد، با اخم  زند و وقتیکه میکیهان دفترچه را ورق می

 :پرسد می

 چیزی خوردی؟ -

ی  د. کیهان با دفترچه ضربهرها گیج و متعجب، نگاهش می کن 

اش ابهام سوالش را از  آرامی روی پای خودش می زند و با جمله

 :بین می برد 

 .منظورم غذاست. نمی تونی با معده ی خالی مسکن بخوری-

رها باید از این توجه کیهان به حال بدش خوشحال شود یا شاید  

میان تمام  هم متعجب. اما در این موقعیت فکر به اینکه کیهان از  

کند و  اش میهایش فقط به حال بعدش توجه کرده عصبیحرف

 :همین باعث می شود اینبار کمی بلندتر و از روی حرص بگوید 
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 .من خوبم-

اهمیت ترین شی دنیا روی  کیهان می ایستد و دفترچه را مثل بی

 .اندازدکاناپه می

 .خوب با چیزی که من می بینم خیلی فرق داره-

 .دارد که رها صدایش می زندیک قدم برمی 

 کیهان -

کیهان با ابرویی باال رفته در جایش می ایستد. اولین بار است که  

 .گیردبا اسمش از سمت این دختر مورد خطاب قرار می

زند که با سوالش جفت ابرویش  نیم چرخی به سمت رها می

ای کور  بالفاصله به سر جایشان برمی گردند و برای ساختن گره

 .کار می شونددست به 

 تو می دونستی کامران دانشجوی انصرافی بوده؟ -

 .فک کیهان زاویه می گیرد. بیشتر از هر زمانی
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ی کاناپه  رها خودش را روی کاناپه جلو می کشد و دستش را لبه

 .می گیرد

 می دونستی توی یه شرکت داروسازی مشغول شده بوده؟ -

ه رها نگاه می کند.  کیهان اینبار با نگاهی نامفهوم تر از همیشه ب 

می دانسته. انصراف کامران از دانشگاه و مشغول شدنش توی  

دانسته اما دلیل غم سوال رها را  یک شرکت داروسازی را می

فهمد. حتی دلیل سخت شدن فک خودش را بخاطر بی  نمی

 .اهمیت ترین مسئله ی پنج سال پیش

سکوتش که طوالنی می شود رها از جایش بلند می شود. با  

همان یک قدم آرامی که برمی دارد سرش گیج می رود. دستش  

را روی سرش می گذارد و فوری دست دیگرش را به کاناپه می  

گیرد تا نیفتد. تعادلش را که به دست می آورد مقابل کیهان  

 .ایستد و با نگاه خمارش سیاهی های کیهان را می گرددمی
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ب بودن را نمی  کیهان اخم می کند. این همه اصرار رها برای خو

  .فهمد

 .برای اینکه بتونیم حرف بزنیم تو باید سر پا باشی -

 :رها مصرانه می گوید

 !من خوبم-

 :در مقابل او کیهان با چاشنی عصبانیت می گوید

 .باشه. تو خوبی. اما من گرسنمه-

می خواهد قدم بردارد که رها بازویش را می گیرد و با حرصی  

 :آشکار می پرسد 

 زدن فرار می کنی؟   چرا از حرف-

کیهان نگاهش را بین دست رها روی بازویش و چشمان رها می  

چرخاند و بی هوا روی ترقوه اش مکث می کند. یقه ی پوشیده  

جا  اش را پنهان کرده. نگاهش را وزن دار جابهی لباسش تتو
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  .کندمی

 .برای جواب دادن خیلی رها را منتظر نمی گذارد

 ی؟ چرا اصرار داری بگی خوب -

دست رها از بازوی کیهان سر می خورد. کیهان محکم و آمرانه  

 :می گوید

 .شام می خوریم. مسکن می خوری، بعد حرف می زنیم-

 

خاتون ظرف فسنجان را روی میز در نزدیک ترین نقطه به دست  

رها می گذارد. به بشقاب مقابل رها که فقط چند قاشق برنج و  

 :معترض می گوید کمی خورشت است، نگاهی می اندازد و

تو رو خدا یه چیزی بخور دختر. از دیشب هیچی نخوردی که این  -

 .شده حال و روزت

ی چشم به کیهان که مشغول با حرف خاتون رها از گوشه
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غذایش است نگاهی می اندازد. نمی داند چرا انتظار دارد کیهان  

واکنشی نشان بدهد و نمی فهمد چرا با دیدن رفتار عادی او،  

کنند! با این حساب، رو به خاتون لبخند نیم  ایش سر خم میابروه 

 :زندبندی می

 .خورم خاتون می-

خاتون با تاسف سری تکان می دهد. سینی غذای پروانه را بر  

 :دارد و بدون اینکه مخاطبش را مشخص کند، می گویدمی

 .من میرم غذای پروانه خانم رو بدم-

های خاتون را تعقیب می کند و  رها تا پشت در اتاق پروانه قدم  

 :هوا سوال ذهنش را به زبان می آوردبا ورود خاتون به اتاق، بی

 یعنی خاله نفهمیده من اینجام؟ -

کند و قبل از اینکه قاشقش را باال  ای مکث میکیهان چند ثانیه

 :گویدببرد، با نگاه زیر چشمی به در اتاق مادرش، می
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 .بهش گفتم اینجایی-

خورد. با چشمانی درشت شده به کیهان نگاه می  رها جا می 

 :شود، مردد می گویدکند و وقتیکه مطمئن می

 .پس می تونم ببینمش-

کیهان برای خودش لیوانی دوغ خالی می کند و با آرامشی که  

 :ست یا تظاهری، می گوید رها نمی تواند تشخیص بدهد واقعی

 .ش برای توفشار عصبی نه برای مامان خوبه نه بیشتر از این-

اندازد و طلبکار به  رها قاشق و چنگالش را توی بشقاب می

  .کیهان نگاه می کند

 از ثابت کردن اینکه من حالم خوب نیست قراره به کجا برسی؟ -

کیهان لیوانش را روی میز می گذارد و با نگاهی باریک شده  

های خوش حالتی که  چشمان رها را می گردد. عسلی

سختی نیست در مواقع عصبانیت   خواندنشان خیلی کار
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  .شوندتر میروشن

 اگه حالت خوب بود االن اینجا نبودی -

رها با چند ثانیه تاخیر محکم سرش را تکان می دهد. با حدس  

اینکه دلیل رفتار کیهان طبق برنامه پیش نرفتن امروز و حال بد  

 :گویداوست، با طعنه می

 !امتون رو به هم زدمآهان پس شما از این ناراحتید که من برن-

کیهان متعجب از این برداشت رها از حرفش، چند ثانیه فقط  

کند و بعد بدون اینکه بخواهد او را از اشتباه در بیاورد  نگاهش می

 :گویدمی

 .تو مختاری هر جور که دوست داری برداشت کنی-

 :رها بشقابش را به جلو هل می دهد و سرسخت می گوید

ختارم. کسی نمی تونه دست و پام رو  من توی خیلی چیزها م-

 .ببنده



Romanbook.ir 
 
 

601 
 

انگار حاال که کمی حالش بهتر شده جسارتش هم بیشتر شده و  

ی لب  زبانش درازتر. تازه جان پیدا کرده تا حرف بزند. گوشه

کیهان از فکر به این مسئله زاویه می گیرد. تشخیص لبخندش  

برای رهایی که روی صورت او دقیق شده اصال کار سختی  

اکشنی نشان بدهد، کیهان  ت. قبل از اینکه او باز بخواهد رینیس

 :می پرسد 

 چی می خوای بشنوی؟ -

 .رها دست به سینه به صندلی اش تکیه می زند

 .همه ی اون چیزی که تو می دونی و من نمیدونم -

 

اش را برای خودش نگه می دارد و به جای تمام  کیهان کالفگی

هد، تنها دستش را محکم  تواند نشان د هایی که میری اکشن

های فکش درد  روی فکش می شود. آنقدر محکم که استخوان
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ست که  داند اما انتظار بیخودی. او خیلی چیزها را میگیردمی

هایش را برای یک  پسر تو داری مثل او بعد از پنج سال ناگفته

. کیهان هیچ وقت یاد نگرفته از مسائلی که اذیتش  دختر بگوید

بزند. هیچ وقت هیچ کس نبوده که بخواهد دل به   می کند حرف

دل حرف هایش بدهد و االن بودن این دختر نه می تواند  

 .های او را عوض کندکمبودهای گذشته را جبران کند و نه عادت

ی انصراف کامران از دانشگاه  من چند ماهی بود که متوجه-

کنه   شده بودم. از زمانیکه ماشینش رو فروخت تا سرمایه گذاری

فهمیدم دنبال رفتنه. کامران از خیلی قبل تر دنبال کارهای  

 .رفتنش بود بخاطر همین بعد از ترنم خیلی راحت تونست بره

 :رها اپآرام می پرسد

 کجا؟ -

 آلمان -
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اش تکیه داده است با این تفاوت که او  حاال کیهان هم به صندلی

که به  ی میز گرفته است. تیشرت کرم رنگی هر دو دستش را لبه

اش را به خوبی  اش پوشیده، اندام ورزیدهجای پیراهن رسمی

 .قاب گرفته است 

 هیچ وقت فکر نکردید انصرافش از دانشگاه یکم عجیبه؟ -

کیهان سکوت می کند تا رها خودش از قسمت عجیب ماجرا  

 .حرف بزند

من شنیده بودم اون برای قبولی توی رشته ی داروسازی  -

ه سال پشت کنکور مونده بود. با  خیلی زحمت کشیده. حتی ی 

 .این شرایط عجیبه ترم های آخر یهو انصراف بده

حرف های رها مثل حقیقت تلخی می ماند که سال ها از  

دستش فرار کرده باشی و حاال مجبور باشی با آن روبه رو  

 .شوی
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  .کامران آدم موندن نبود-

 :رها چینی به پیشانی می اندازد

 .رفتنم نبودآدم اینطوری -

 چطوری؟ -

 .اینطوری که بره و پشت سرشم نگاه نکنه-

کیهان سوالش را ضربتی می پرسد و ضربتی هم جواب می  

رسد که این دختر برای هرچه  گیرد. کم کم دارد به این نتیجه می

  .مربوط به گذشته باشد جواب دارد

نفسش را در سینه حبس می کند تا نفس عمیقش توجه رها را  

اش از حجم هوا درد می گیرد و او بی توجه می  د. سینهجلب نکن 

 :گوید

 فکر می کنی چیزی از توی اون دفترچه دستتو بگیره؟ -

ی تالش کیهان برای تغییر  تر از آن است که متوجهرها باهوش
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بحث نشود. اما اعتراضی به این مسئله نمی کند و به جایش  

 :جواب کیهان را می دهد

 .یدم نه. باید بخونمشنمیدونم. شاید آره شا-

شود. سر رها هم کیهان صندلی اش را عقب می دهد و بلند می

همراه با او بلند می شود و او با اشاره به بشقاب دست نخورده  

 :ی غذای رها می گوید

  .غذاتو که خوردی حاضر شو-

پاکت سیگارش را برمی دارد و به تراس می رود. رها به بشقاب  

و لعاب خاتون و لیوان دوغش نگاه    برنجش، فسنجان خوش رنگ 

می کند. میزی که خاتون با حوصله برای آن دو چیده و غذایی که  

. در طی بیست و چهار  ها سرد شده استحوصلگی آنبا بی

ای  ساعت گذشته فقط دو لیوان چای خورده و ساعتی پیش تکه
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کیک و لیوانی اب قند. علنا چیزی نخورده و االن هم اشتهایی  

 .وردن نداردبرای خ

 

کیهان دست به سینه به چهارچوب در اتاق پروانه تکیه می زند و  

بی حرف به نیم رخ مادرش خیره می شود. پروانه نشسته روی  

ویلچر، پشتش به کیهان و نگاهش از پنجره به آسمان شب  

ی پنجره های این خانه می  است. سال هاست دنیا را از دریچه

بیرون رفتن از این خانه اعتراض   بیند و جز در مواقع ضروری به

نمی کند. همان اوایل طبق توصیه های پزشکان چند باری کیهان  

برای عوض کردن حال و هوایش بیرون برده بودش. انتخاب  

هایش میدان نقش جهان که پروانه عاشقش بود و کنار زاینده  

های دو نفره ی چند رود، بود. اما با اعتراض پروانه این گردش

  .ار کنسل شده و کیهان قیدش را زده بود وقت یکب 
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دارد و با تک سرفه ای که  کیهان تکیه اش را از چهاچوب بر می

فقط محض اعالم حضورش به پروانه است وارد اتاق می شود.  

پروانه نگاهش را ذره ای جابه جا نمی کند. کیهان تیوپ کرم را از  

ق تا جلوی  دارد و صندلی را از کنار اتا روی میز داروها بر می

ویلچر پروانه می کشد. با وجود تالش پروانه برای نگاه نکردن به  

او، او صندلی را دقیقا مقابل پروانه می گذارد و با نشستنش خط  

نگاه پروانه شکسته می شود. پروانه با اخم رو می گیرد و کیهان  

در سکوت فقط نگاهش می کند. حرف این چشم های دلخور را 

 .خوب می فهمد

یوپ کرم را باز می کند و به آرامی یکی از دستان پروانه را از  در ت

کند و میان دستانش می گیرد. مقداری  روی پاهایش بلند می

کرم روی دست های چروکیده ی مادرش می زند و به نرمی  

شروع به ماساژ دادن دستش می کند. نگاهش را به دستان  
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س می کند.  پروانه می دهد و سنگینی نگاه او را روی صورتش ح

و شاید زیر سنگینی همین نگاه است که آرام و شمرده به حرف  

 .آیدمی

وقتی ازم نگاه می گیری و اصرار داری چشمت بهم نیفته یعنی  -

ازم دلخوری. پنج ساله خوب زبونتو یاد گرفتم. می فهمم کی  

 .ناراحتی و کی خوشحالی

د.  طبق عادت این پنج سال می داند که قرار نیست چیزی بشنو

 :باز خودش متکلم می شود 

البته که این پنج سال خوشحالیات از شمار انگشتای یه دستم  -

 .کمتر بوده. ولی تا دلت بخواد ناراحتیتو دیدم

انگشتان الغر پروانه را بین دستان بزرگ خودش می گیرد و  

حواسش هست که حین ماساژ دادن به انگشتانش فشار وارد  

د و توی نگاه پر حرف پروانه،  نشود. سرش را کمی بلند می کن
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 :شمرده می گوید 

 .می دونم که از پشت پنجره دیدیش-

پلک پروانه تند تند به هم می خورد. کیهان این حالت های  

 .عصبی مادرش را خوب می شناسد

 .هم صبح که با خاتون اومده هم االن که من بردمش-

  یک ساعت پیش رها و برده بود و دقیقا تا پشت در آپارتمان

همراهی اش کرده بود. وقتی که رها وارد خانه شده و او از  

پشت در صدای افتادن قفل را شنیده بود، راهش را کج کرده و  

برگشته بود. ترس رها را به وضوح حس کرده بود وقتیکه هنوز  

چراغ های چشمی راهرو روشن نشده و تاریکی حاکم بود.  

او با فشردن  دست رها که با ترس دور مچ او حلقه شده بود، 

دست دیگرش پشت کمر دخترک حضورش را به رخش کشیده و  

بالفاصله با روشن شدن چراغ راهرو نفس رها با آسودگی از  
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 .سینه اش خارج شده بود

کیهان دست دیگر پروانه را می گیرد و باز با کرم مشغول  

 .ماساژش می شود

 .می دونم که صداشو شنیدی. فهمیدی اومده اینجا-

ی بدن مادرش را حاال که دستانش را در دست دارد،  تغییر دما

بهتر حس می کند. بازدمش را با صدای بلند بیرون می دهد و  

 :می گوید

می خواست ببینتت ولی من نذاشتم. بهش گفتم فشار عصبی  -

  .برات خوب نیست

دستانش برای چند ثانیه از حرکت می ایستند و حسرت پشت  

 :قتیکه می گویدغرور مردانه اش چادر می زند، و 

اگه باهام حرف می زدی االن بهم اخم می کردی و می گفتی  -

 .کیهان تو نمی تونی به جای بقیه تصمیم بگیری
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 :با نیم نگاه گله مندی می پرسد 

ولی پروانه خانم من االن حق دارم به جای بقیه تصمیم بگیرم  -

نه؟ به جای آدم هایی که فقط اخم و تَخم و سکوتشون برای  

 .منه

پروانه مثل همیشه مخاطب خاموش کیهان است. کیهان پشت  

دست پروانه را با حوصله ماساژ می دهد و بدون هیچ  

 :سانسوری می گوید

خواد دلیل خودکشی ترنم رو بفهمه. بعد پنج سال اومده و می-

میگه مطمئنم ترنم شب نخوابیده صبح پاشه به سرش بزنه که  

 .رای کارش دلیلی داشتهاین کارو بکنه. اون مطمئنه دخترت ب

 

ی  انگشتان پروانه میان دستان او جمع می شوند اما اجازه

مشت شدن ندارند. لرزی که به تن مادرش می افتد را حس می  
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 !کند. همانطور چین اضافه ای که روی پیشانی خودش می افتد

از وقتی سر و کله اش پیدا شده بارها از خودم پرسیدم اگه  -

 مشکلی بوده پس چرا من نفهمیدم؟ دلیلی هست، اگه 

پروانه بغضش را میان لرزش لب هایش نگه می دارد و به تار  

موهای مزاحم پسرش می دهد که روی پیشانی افتاده است. 

صدای بم کیهان نشان از حال درونش دارد و روی حال پروانه  

 .تاثیر می گذارد

م  کن برای جوابش چیزی نداشتم که به خودم بگم اما فکر می-

رفتن کامران، مریضی و سکوت تو و آبرویی که ریخت و من پنج  

  .ساله دارم تالش می کنم تا جمعش کنم بهترین جوابه

ی کور ابروهایش خار چشم  کیهان سرش را بلند می کند. گره

 .پروانه می شود

درگیری هایی که وقتی نذاشت تا بخوام فکر کنم چی شد که  -
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 !اینطوری شد

پروانه روی گونه اش می دود. کیهان دستان  ی اشک  اولین قطره

مادرش را به حالت قبل روی پاهایش می گذارد. خودش هم به  

پشتی صندلی چوبی تکیه می دهد و یکی از پاهایش را کامل  

 .دراز می کند

شناسه. می  یادمه همیشه می گفتی رها ترنم رو خوب می-

ه  گفتی توی این چند سال رفاقتشون اونقدر صمیمی شدن ک 

 .حتی از نگاه های هم حرف همو می فهمن

نگاه بارانی پروانه اذیتش می کند. مخصوصا حاال که چروک های  

 .دور چشمش بیشتر مشخص است

رها رو دوست داشتی، قبولش داشتی و خیلی جاها در رابطه  -

 .با ترنم ازش کمک گرفتی

تکیه اش را از پشتی صندلی برمی دارد و با تکان سرش،  



Romanbook.ir 
 
 

614 
 

 :وید مطمئن می گ

میخوام روی اعتبار حرف تو بهش اعتماد کنم. می خوام کمکش  -

  .کنم که اگه پنج سال پیش رازی پنهان مونده فاش بشه

 :با مکثی، مطمئن اضافه می کند

 .حتی اگه قرار باشه شرایط از اینی که هست بدتر بشه-

بعد از سال ها ترس توی نگاه پروانه می دود و او بیشتر نمی  

تش پیش مادرش رو شود. بلند می شود و ویلچر  نشیند تا دس 

 .چرخاندپروانه را می

میگم خاتون بیاد کمکت کنه بخوابی. از فردا هم پرستارت برمی  -

 .گرده

پروانه لب هایش را به آرامی تکان می دهد اما کیهان منتظر  

شنیدن هیچ آوایی نیست. به لب زدن های ماهی وار مادرش  

 !عادت کرده عادت کرده. به خیلی چیزها
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 :نگاه ملتمس پروانه را که می بیند، می گوید

  .همین روزها میارمش که ببینیش-

چشمان پروانه برق می زند. کیهان برای خروج از اتاق و دود  

هایش عجله دارد. با تاخیر سرش پایین می آورد و  کردن کالفگی

  بوسد و تنددر مقابل نگاه پر سوال پروانه، دستانش را کوتاه می

 .از اتاق خارج می شود

 

نشیند و بدون هیچ عجله ای موهای بلندش را  مقابل آینه می

می بافد. کش قلبی شکلش را به پایین بافت موهایش می زند  

و نگاهی به تصویر خودش داخل آینه می اندازد. به جای تصویر  

ی گلدار روی تخت را می بیند. خودش، از داخل آینه دفترچه

ها بخاطر این است که دیرتر سراغ آن  ت کشیشاید تمام این وق

ای که حاال مطمئن است کامل نیست و از  دفترچه برود. دفترچه
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 دیشب بارها از خودش پرسیده چرا؟

اگر کسی قبل از او آن دفترچه را پیدا کرده و صفحات آخرش  

چیزی بوده که نمی خواسته کسی بفهمد، خب چرا دفترچه را 

صفحات آخرش را کنده؟ نبودن دفترچه  کامل نابود نکرده و فقط 

تر است تا بودن دفترچه ای نصفه و نیمه. اگر هم نه پس  عادی

صفحات آخر دفترچه که معلوم است بی دقت کنده شده،  

 کجاست؟  

هایش به این فکر کرده که صفحات آخر را یا  میان معادله سازی

خود ترنم کنده یا کسی که مطالب به ضررش بوده. در هر دو  

 .رت فقط ابهام باقی مانده و بسصو

به سستی از جایش بلند می شود و با برداشتن دفترچه ی روی  

 .تخت از اتاق خارج می شود

در تراس را باز می کند و پرده را می کشد. باد گرم عصر 
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ی حریر را به بازی می گیرد و آفتاب تا قسمتی از  تابستان، پرده

مین می نشیند و به  کند. کنار در، روی ز هال بساط پهن می

ی گرم تراس تکیه می دهد. دریچه ی کولر دقیقا مقابلش  شیشه

است و این کمی حالش را بهتر می کند. پاهایش را دراز کرده و  

دفترچه را باز می کند. از دیشب آنقدر به صفحات این دفترچه  

ی دست خط ترنم نه چشمانش  نگاه کرده که حاال دیدن چند باره

 .خواهد بخوانده بغضش را تحریک. حاال فقط میرا تار کند و ن

داشت  به خوبی به یاد دارد که ترنم هر سال دفتر جدیدی بر می

پس اینکه تاریخ نوشته هایش از اولین روزهای فروردین همان  

سالیست که خودکشی کرد، چیز عجیبی نیست. صفحات اول از  

شته  سال تحویل و بحثش با آریا و دعوای کیهان و کامران نو 

ی پروژه اش راهی  است. از اینکه روز پنجم عید کامران به بهانه

تهران شده است. از اینکه او هنوز هم با آریا سرسنگین است و  
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های هر شب آریا برای توضیح دادن و رفع کدورت. نوشته  از پیام

هایش در صفحات اول پراکنده است اما از تاریخ پانزده فروردین  

تر. رها در جایش تکانی  شده و پیوسته ترنوشته هایش طوالنی

ای از موهایش، دفترچه را  می خورد و با پشت گوش زدن دسته

 :آورد. ترنم باالی صفحه نوشته است باالتر می

 .به نام او که می دانم که می داند "

ی کوتاه دل رها آشوب می شود و چشمان  با همین جمله

 .مشتاقش روی کلمات می دود

که نکوست از بهارش پیداست. شاید به   همیشه میگن سالی 

المثله که من به امسال هیچ امیدی ندارم و پشتوانه ی این ضرب

شاید حتی ازش می ترسم. چون بهارم به بدترین شکل ممکن  

شروع شد و همین باعث میشه بترسم از روزهایی که نمیدونم  

  .چی برام داره وحتی از آدم های زندگیم
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و محاسباتی که مطمئنم کرده هشت  بعد از دو ترم مشروطی  

تر  ترمه دانشگاه رو تموم نمی کنم امسال به رها قول دادم جدی

های درس بخونم تا این چهارده واحدی رو که این ترم دارم با نمره

خوبی پاس کنم بلکه زودتر از هشت ترم با یه مهر اخراجی توی  

به    پروندم راهی خونه نشم. رهام قول داده کمکم کنه. من که

تقلب رسوندنش سر جلسه ی امتحان امیدی نبستم ولی همین  

که قبلشم برام وقت بذاره کلی باارزشه. بیشتر موندن توی  

 .دانشگاه بدون رها و علیرضا واقعا سخته

های زندگیم  ی اینا که تا امروز تا حدودی مهم ترین برنامههمه

فه توی  شده بود با تلفن صبح کامران و قرار گذاشتنش توی یه کا 

 .اصفهان یهو دود شد و رفت هوا

کامران دیشب تلفنی با مامان حرف زد و گفته بود که تهرانه اما  

دونم که میخواد در مورد  حاال اصفهان با من قرار میذاره. می
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درگیری های اخیر من با آریا حرف بزنه. شاید هم کارهای  

خودش. دقیق نمیدونم ولی هرچی هست من دلشوره دارم و  

دونم چقدرش طبیعیه. شاید اگه دست و پام بسته نبود یه  نمی 

چند روزی می افتادم دنبال کامران تا سر از کارش در بیارم. می 

دونم که از آریا آبی گرم نمیشه و چیزی نمی فهمم. درسته که  

تر از بقیه جلوی من کوتاه میاد اما  آریا خیلی با من خوبه و راحت

  .زش حرف کشید وقتی نخواد حرفی بزنه نمیشه ا

 

*** 

با باز شدن در کافه و ورود کامران، ترنم لیوان قهوه اش را روی  

میز برمی گرداند و با نگاهی خیره و طلبکار به کامران نگاه می  

کند. کامران با لبخند سری برایش تکان می دهد و به سمتش  

  .می اید
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 سالم آبجی خانم اخمو -

کامران حین عقب کشیدن  ترنم سرد جوابش را می دهد و 

 .صندلی با خنده، به فنجان قهوه ی ترنم اشاره می کند

 .اصال راضی نبودم صبرکنی تا من بیام بعد سفارش بدیا-

 :ترنم جرعه ی آخر قهوه اش را می نوشد و بی اهمیت می گوید

 .می دونم-

کامران رو به رویش می نشیند و دستانش را روی میز قفل می  

ا که می بیند، با جدیتی که اسیر عصبانیت شده،  کند. اخم ترنم ر

 :می گوید

 .اومدیم حرف بزنیم ترنم. نیومدیم دعوا-

 .زنداش تکیه میترنم دست به سینه به پشتی صندلی

 .می دونم حرفتو بزن من باید برم-
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 .اخم های کامران بیشتر درهم می شود

 .با غریبه که بیرون نیومدی اینقدر عجله داری-

 

 .مد بلند پفی می کشدو از ع 

 کامران حرفتو میزنی یا برم؟ -

 :پرسدکامران منوی روی میز را ورق می زند و می

 میذاری اول گلومو تر کنم؟ -

ترنم همانطور طلبکار نگاهش می کند و کامران بی توجه به نگاه 

  .های سنگین او کیک و قهوه سفارش می دهد

خر خودش است که  ترنم آنقدر به کامران نگاه می کند که در آ

 :گویدآورد و با طعنه میتاب نمی

 !دیشب که با مامان حرف زدی گفتی تهرانی-

کامران دوباره دستانش را درهم قفل می کند و با آرامش جواب  
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 :می دهد

 .صبح اومدم-

 نگفته بودی قراره بیای -

ها و حرف های  کامران امروز اینجاست تا جواب تمام طعنه

 .ا آرامش بدهدمنظور دار ترنم را ب

 .نمیخوام کسی بفهمه. خونه ی آریام-

 .ترنم پوزخندی می زند

 .خونه ی آقا روباهه-

 :کامران با اخم تندی می گوید

 .اونیکه بهش میگی آقا روباهه آریاست ترنم خانم -

ترنم عصبی و با حرص تند سرش را تکیه می دهد و کامران می  

 :گوید

تو در مورد آریا اشتباه فکر کردی ترنم. قضیه اصال اونطوری  -
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 .نیست که تو فکر می کنی

با آوردن سفارش هایشان هر دو سکوت می کنند و با رفتن پیش  

 .خدمت ترنم زودتر به حرف می آید

  .من اصال در مورد آریا فکر نمی کنم-

کامران فنجان قهوه اش را به سمت خودش می کشد و تند می  

 :دگوی

 پس میشه من خواهش کنم حرفم نزنی تا من حرفمو بزنم؟ -

 :ترنم هم مثل خود کامران جواب می دهد

 بگو -

کامران قلپی از قهوه اش را می نوشد و با پاک کردن لبش به  

 :حرف می آید

چیزهایی که دارم بهت میگم رو نمیخوام فعال مامان و کیهان  -

ها رو توی  اون عکس بفهمن. فقط آریا می دونه. تو هم شاید اگه
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دوربین آریا نمی دیدی هیچ وقت چیزی بهت نمی گفتم اما االن  

 .که میدونی قضیه فرق داره

 .ترنم تماما گوش می شود و کامران گوینده

من تهران از یه شرکت داروسازی پیشنهاد کار داشتم. شرایط  -

اونا و ساعت کاری طوری بود که با دانشگاه تداخل داشت. به  

از طرفی هم اونقدر همه چیزش عالی بود   خوردم.مشکل می

خواستم رد کنم. من برای کار کردن توی اون شرکت  که نمی

 .مجبور شدم از دانشگاه انصراف بدم

ترنم چشم درشت می کند و آنقدر بلند اسم کامران را صدا می  

زند که نگاه تمام مشتریان کافه به سمتشان می چرخد. کامران  

 .می اندازد و به سمت ترنم خم می شودنگاهی به اطراف 

 .هیس. چه خبرته. گوش کن ترنم-

ترنم با دو دست دهانش را می پوشاند. کم مانده اشکش در  
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 .بیاید

یک ساله کار من توی شرکت اونقدر گرفته که من از سمت  -

  .کشورهای خارجی پیشنهاد کار داشتم

 .ترنم میان حرف کامران می دود

ما دروغ میگی؟ االنم میگی خارجیا بهت   یه ساله تو داری به-

پیشنهاد کار دادن؟ چه کاری هست برای دانشجوی انصرافی  

 داروسازی؟ مگه خارجیا خل شدن بیان دنبال تو؟ 

 .خل نشدن. می دونن که اومدن دنبال کی-

 .ترنم با تمسخر می خندد

 دنبال کی اومدن کامران؟ تو کی هستی مگه؟ -

یزی یادش امده باشد با نگرانی می  عصبی است اما انگار تازه چ 

 :گوید

کامران تو رو خدا به من راستشو بگو، زدی تو کار مواد؟  -
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 ...های دوربین آریامعکس

 :کامران با نچی عصبی میان حرف ترنم می دود

چی میگی ترنم؟ دیوونه شدی؟ مواد چیه آخه؟ یعنی تو فکر -

بدم و بعد با  می کنی من اونقدر خرم که بیام از دانشگاه انصراف 

 .مواد خودمو بدبخت کنم

 :ترنم آرام می گوید

 .این دوره و زمونه پول توی خالفه-

 .توهم زدی خواهرم-

می داند که با حرف هایش ترنم را گیج کرده و از سکوت  

 .خواهرش که حاصل همان گیجی ست استفاده می کند

گوش کن ترنم. آخر این هفته من شمال یه مهمونی دعوتم.  -

اینکه این شک تو از بین بره و باور کنی که من دروغ نمیگم  برای 

 میخوام تو رو هم ببرم. میای؟ 
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ترنم که انگار منتظر این پیشنهاد بوده، بی فکر و سریع می  

 :گوید

 آره میام. کی؟ -

کامران با تردید به ترنم نگاه می کند. انتظار نداشت اینقدر زود  

 :قبول کند. با تاخیر می گوید

 .ه عصر میریم. مهمونی پنجشنبه استچهارشنب-

 :ترنم مطمئن می گوید

 .میام-

 به مامان اینا چی می گی؟ -

 .قیدی شانه باال می زندترنم با بی

 .میگم میرم خوابگاه پیش رها. اون حله-

 :کامران محتاط تاکید می کند

 .ترنم رها چیزی نفهمه ها-
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 .نه بهش چیزی نمیگم-

با عقب دادن صندلی اش می  کامران سری تکان می دهد و  

 :گوید

 .خبرشو بهم بده. من خونه ی آریام. االنم پاشو بریم-

 

نوشته ها که مقابل چشمانش تار می شوند، در جایش تکانی  

اش می کشد و پاهایش را می خورد. دستی به چشمان خسته

ها نشستن روی زمین تمام عضله هایش  جمع می کند. ساعت

  .هایش را منقبضرا درگیر کرده و ماهیچه  

دفترچه را می بندد و کش و قوسی به بدنش می دهد. هوا رو  

به تاریکی می رود و چراغ های خاموش خانه برای وهم انداختن  

 .ستبه دلش کافی

نگاه طوالنی به دفترچه می اندازد و فکر می کند دیگر تمایلی به  
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  .خواندن ندارد

مثل خوره به  حاال که ترس در وجودش النه کرده و افکارش  

جانش افتاده است، نمی خواهد که بیشتر بداند. از بیشتر  

دانستن می ترسد. هرچه فکر می کند نمی تواند به یاد بیاورد  

که پنج سال پیش ترنم این سفر را رفت یا نه. اگر رفته با چه  

 .بهانه ای و چطور؟ چرا او چیزی یادش نیست

گذارد. به  می از جایش بلند می شود و دفترچه را همان جا

سستی به سمت اتاق می رود و سر راهش تمام چراغ ها را  

روشن می کند. به کمی هوای آزاد، کمی فکر کردن و تنها قدم  

 !زدن نیاز دارد

دارد و بدون هیچ  اش را بر مییکی از مانتوهای جلو باز تابستانه

پوشد. قصدی برای عوض  وسواس خاصی روی تیشرتش می

رد و شالش را آزاد روی موهای بافته  کردن ساپورتش ندا
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اش می اندازد. کلید خانه و موبایلی که این روزها زنگ  شده

دارد و بدون هیچ فکری از خانه بیرون  خورش کم شده را بر می

 .می زند

آورد کیهان تاکید کرده  با خارج شدنش از ساختمان تازه به یاد می

ی  اشد. لبهبود دیده شدنش در این شهر می تواند خطرناک ب 

کند به افکارش  شالش را روی شانه اش می اندازد و سعی می

توجه باشد. به کیهان، به خودش و به تمام خطرهای  بی

احتمالی. در این لحظه هیچ چیز مهم نیست. هیچ چیز جز  

  .های ترنم نوشته

باید فکر کنم. تا روز سفر چهار روز وقت دارم. باید برای دروغ   "

رها فکر کنم. رهای عزیزم. برای اولین بار در   گفتن به مامان و 

عمر چهارساله ی رفاقتمون مجبورم بهش دروغ بگم اما به  

محض اینکه حقیقت رو بفهمم کامل برای رها توضیح میدم. من  
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حتی هنوز از عکس هایی که توی دوربین آریا دیدم و دلیل بحثم  

طیالت عید  با آریا هم چیزی به رها نگفتم. اون روز که بعد از تع

همدیگه رو دیدیم، دلم نمی خواست خاطرات خوشش از حضور  

مادرش در ایران رو با خاطرات تلخ خودم خراب کنم. ولی یه  

روزی همه چیز رو بهش میگم. دلم نمیخواد ناگفته ای بین من و  

رها باشه ولی انگار فعال مجبورم. برای فهمیدن حقیقت کارهای  

ی دلم نمی خواد به کیهانم دروغ  آریا و کامران مجبورم. من حت

بگم. تازگیا یکم رابطمون بهتر شده. باید فکر کنم شاید بتونم یه  

دروغ مشترک به همه بگم. وای خدا. دارم خل میشم. ولی  

خوشحالم. خوشحالم که تا چند روز دیگه سر از کار این دوتا در  

 " .میارم

ت. ای پارکی نشسته اسبه خودش که می آید لب حوض فواره

عرق کرده و موهایش به گردنش چسبیده و همین برای عصبی  
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کردنش کافی ست. امروز چیزهای عجیبی فهمیده است.  

اند و غیر قابل باور. ترنم از عکس های  هایی که تلخ بودهحقیقت

دوربین آریا نوشته بود. از دلیل دعوایش با آریا و دخالت کامران.  

غییر رفتار کامران. ترنم  ی آریا و تاز مضمون پیام های شبانه

حدس هایش را هم نوشته بود. حدس هایی که رها آرزو می  

کند کاش در حد همان حدس باقی مانده باشد. پنج سال گذشته  

خواهد فاش شدن رازهای گذشته به  است اما او دلش نمی

 .هایش باشدقیمت خراب شدن آدم

 

خم می شود و مشتی آب به صورتش می زند. تمام تنش گر 

. بیشتر خم می شود و تند تند به صورتش آب می  گرفته است

ی بلند حوض هم روی سرش  های آب از فوارهزند و قطره

 .ریزدمی
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خنکی آب میان گرمی هوای آخرین شب های مرداد ماه و داغی  

 .سنگی که رویش نشسته است، حس خوبی دارد

با بغضی که دو دستی گلویش را چسبیده همان لب حوض می  

ند و با چشمانی که بخاطر قطرات آب روی مژه هایش، تار  نشی

  .بیند به خیابان پر تردد کنار پارک نگاه می کندمی

 کجاست؟ چقدر از خانه فاصله گرفته؟ 

اش، دست سمت جیب مانتویش  با صدای ملودی آرام گوشی

چرخاند و  برد. با دیدن اسم کیهان روی صفحه، عصبی رو میمی

صل می کند. در این وانفسا فقط همین یکی  باالجبار تماس را و

 .را کم داشت

 بله -

اش آنقدر غریب است که خودش هم صدایش را  صدای گرفته

شناسد. از صبح یک کلمه هم با کسی حرف نزده. حتی با  نمی
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 .ها بوده است خودش. امروز ترنم تنها متکلم لحظه

 :کیهان بدون هیچ سالمی و با تردید می پرسد

 رها خوبی؟ -

یهان خوب نبودن این دختر را از پشت تلفن هم فهمیده که این  ک

ی شال خیسش  سوال را پرسیده. با این حال، رها دستی به لبه

 .می کشد و با سرفه ای سعی می کند صدایش را صاف کند

 خوبم -

ای از کنار رها  قبل از اینکه کیهان بخواهد چیزی بگوید، دوچرخه

کنار رها با لبخند، جون   رد می شود و پسرک حین رد شدن از

ای می گوید. صدایی که به گوش کیهان هم می رسد و  کشیده

 :ای از نگرانی می پرسداو تند و با پس زمینه

 رها تو خونه نیستی؟ -

رها نگاهی به اطرافش می اندازد. دلیلی برای دروغ گفتن نمی  
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 :بیند. کوتاه و صادقانه می گوید

 .نه-

 کجایی؟ -

 :دهد بلند کیهان، او آرام جواب میدر مقابل صدای  

 .نمی دونم-

 .دهدبا داد کیهان، گوشی را کمی از گوشش فاصله می

 یعنی چی که نمیدونم؟ مگه بهت نگفتم جایی نرو؟ -

کیهان گفته بود. بارها هم گفته بود. اما نمی شد که نیاید. هوای  

 .آن خانه اکسیژن برای نفس کشیدن کم داشت

 .کنم  نیاز داشتم هوا عوض-

مظلومیت صدایش کیهان را وادار می کند که تمام عصبانیتش را  

 :با فشار دستش روی فکش خالی کند و کمی محتاط تر بپرسد

 می تونی برام لوکیشن بفرستی؟ -
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نگاهی به اطرافش می اندازد. این قسمت از شهر را اصال بلد  

نیست اما گمان نمی کند خیلی هم از خانه دور شده باشد. 

گیرد و کمی خودش را به جلو خم  ی حوض میا لبهدستش ر

 :می کند. آرام می گوید

فکر نمی کنم خیلی از خونه دور شده باشم. توی یه پارکم.  -

 .همون اطراف

کالفگی کیهان را از صدای نفسی که توی گوشی رها می شود  

  .می فهمد

 .همون جا بمون من االن میام-

 :تند می گوید

 ...نیازی نیست. من خودم-

 :کیهان میان حرفش می دود و محکم و آمرانه می گوید

 .همون جا بمون رها-
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ی قطع  زمان از دستش در رفته اما نه آنقدر که نفهمد از لحظه

کردن تماس تا زمانیکه کیهان ماشینش را جلوی پارک نگه  

داشته و به سمتش آمده بود خیلی طول نکشیده بود. او در  

ان نگاه کرده و کیهان با گره ی  سکوت و با شرمندگی به کیه 

 :کوری که محکم ابروهایش را اسیر کرده، گفته بود 

 برای اینجا بودنت با این سر و وضع حتما دلیل محکمی داری نه؟ -

هیچ دلیلی نداشت. نه برای حضورش در ساعت هشت شب در  

پارکی خلوت و نه بخاطر لباس هایی که خودش هم می داند  

 .چندان مناسب نیستند

یهان در آپارتمان را باز می کند و به رها اشاره می زند تا وارد  ک

شود. حین رد شدن  شود. رها از کنارش رد شده و وارد خانه می
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از کنارش، نیم نگاهی به صورت درهمش می اندازد و ناخودآگاه  

هایش را کنار در بیرون  عطرش را عمیق نفس می کشد. کفش

رامیک های سرد خانه،  می آورد و با گذاشتن پاهایش روی س

گیرد و وارد تنش  موجی از هوای خنک از کف پاهایش راه می

خورد و او آشکارا می شود. باد کولر مستقیم توی صورتش می

 .می لرزد. لرزی که از چشم کیهان دور نمی ماند

 .خوریلباساتو عوض کن. عرق کردی سرما می-

یا واقعا کیهان  رها بیشتر از اینکه بخواهد به این فکر کند که آ 

برای او نگران است یا نه، به این فکر می کند که آیا او به تنهایی 

 دلیل اخم عمیق و عصبانیت کیهان است؟ 

اندازد  کیهان با ورودش به آشپزخانه، سوئیچش را روی کانتر می

ساز را روشن می کند. رها شالش را از روی سرش  و چای

د. هوای خانه سرد  دارد و به سمت اتاق راه کج می کن برمی
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 .است. هوای خانه زیادی سرد است

 

گیرد و دستانش را  هایش میهای پیراهنش را بین مشتآستین 

دور فنجان چایش حلقه می کند. بعد از عوض کردن لباسش و  

پوشیدن پیراهن آستین بلندی که جایگزین تیشرتش شده بود،  

خانه،   کیهان کولر را خاموش کرده بود و برای عوض شدن هوای

چقدر رها    های آشپزخانه را باز کرده بود.تنها یکی از پنجره

ی شعور و فهم این مرد شده بود. اینکه بخاطر او و لرزی  شرمنده

 .که به تنش افتاده بود، حاضر بود گرمی هوا را تحمل کند

ریزد،  به کیهان که پشت به او ایستاده و برای خودش چای می

ی مشکی با شلوار مشکی خوش  نهنگاه می کند. پیراهن مردا

ای به تن دارد و کراواتی خردلی زده است. یادش  دوخت پارچه

آید تا کنون کیهان را در لباس اسپرت دیده باشد. جز دیشب نمی
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 .که موقع شام تیشرت پوشیده بود

نگاهش را از کیهان می گیرد و به ساعت و پاکت سیگار روی میز  

برخورد کیهان با ساعت، مثل    دهد. در این مدت فهمیده کهمی

یک شی مزاحم است. همیشه و در مواقعی که قصد انجام  

کند. نگاهش را روی پاکت  کاری را دارد اول ساعتش را باز می

پرسد واقعا سیگار  دارد و از خودش میقرمز رنگ سیگار نگه می

 !آدم ها را آرام می کند؟ پس چرا او هیچ وقت امتحانش نکرده؟

تش می چرخد و صندلی مقابلش را برای خودش  کیهان به سم

نشیند و لیوان چایش را روی میز می گذارد. عقب می کشد. می

ی رها می  کشاند و در صورت رها رنگ پریدهنگاهش را باال می

چرخاند. رد نگاه او تا روی پاکت سیگار را دنبال می کند. ابرویی  

 .زند و با سوال رها، متعجب نگاهش می کندباال می

 سیگار آرومت می کنه؟ -
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 :گویدشود و بعد از کمی، خیره به رها میکمی روی میز خم می

 .سهر چیزی برای اهلش آروم کننده-

ی  چرخاند. شاید فاصلهرها کامل سر به سمت کیهان می

 .متر باشدتر از نیمهایشان کمصورت

 :پرسدرها دوباره اما اینبار با تاکید می

 کنه؟ پس آرومت می -

کند. حال رها  ی چشم به پاکت سیگارش نگاه میکیهان از گوشه

 .دهدرا فهمیده که دل به دلش می

 .گاهی آره، گاهی هم نه-

توجه  زند و بیرها موهای ریخته توی صورتش را پشت گوش می

 :پرسد شود، میجا میبه نگاه کیهان که با حرکت دست او جابه

و ترس ها و استرس ها رو   یعنی میشه با سیگار افکار منفی-

 دود کرد و یادت بره؟ 
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کند. با حدس  کیهان دقیق و با چشمانی ریز شده، نگاهش می

ها به کجا برسد با اخم، محکم  خواهد از این حرفاینکه رها می

  :گویدمی

 .نه نمیشه-

های ریز شده و  . از چشمفهمد که کیهان مچش را گرفتهرها می

تر  دهد و آرامبه لیوان چایش میفهمد. نگاهش را  اخمش می

 :پرسد می

 پس چرا سیگار می کشی؟ -

آورد و لیوان چای رها را به سمت خودش  کیهان دست جلو می

 :پرسدکند و کیهان میکشد. با این کارش رها سر بلند میمی

 تو چرا حرف نمیزنی؟ -

کند. به  سابد و به سوال کیهان فکر میلب روی هم می

داند و مطالبی که  بزند. به چیزهایی که می هایی که بایدحرف
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کند و زهره  خوانده است. به تمام آن چیزی که اذیتش می

 .یشان حرف بزندگفت باید دربارهمی

 

ترنم توی دفترچه اش نوشته کامران بهش پیشنهاد میده باهم  -

یه سفر برن. یه سفر سه نفره با آریا. ظاهرا سفر کاریه و کامران  

خواد با خودش  ترنم به اون از بین بره می  برای اینکه شک 

ببرتش. نوشته باید برای رفتن به این سفر یه دروغ جور کنه که  

 .بقیه شک نکنن. چون کامران نمیخواد کسی چیزی بدونه

شود و فشار دستش دور  بیند که رنگ نگاه کیهان تیره تر میمی

 :گوید بیند و میلیوانش بیشتر. می

چه دروغی گفته و حتی بعد اون سفر چی  من یادم نیست ترنم -

ی اون دفترچه  شده. من فقط استرس دارم. از خوندن ادامه

ی ترنم وقتی می خواسته اون سفر رو  ترسم. شاید به اندازهمی
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 .بره

 مابقیش رو نخوندی؟ -

پرسد و رها منفی سر تکان  این را کیهان با صدایی دو رگه می

 :دهدمی

 .نه. یعنی نتونستم-

دهد و رها مضطرب  متفکر به پشتی صندلی تکیه می  کیهان

 :پرسد می

 به نظر تو کسی قبل از من اون دفترچه رو پیدا کرده؟ -

 منظورت آریاست؟ -

کند. البته دیگر  اولین بار است کیهان اینقدر رک به آریا اشاره می

 .ای هم نمانده استچیز پوشیده

یهان چیزی بگوید،  گوید و قبل از اینکه کرها با تاخیر اوهومی می

 :آیدخودش به حرف می
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من فکر می کنم اون اگه قبل از من دفترچه رو پیدا کرده بود  -

 .کامل برش می داشت. نه اینکه فقط برگه های آخرش رو بکنه

نوشد. چایش سرد شده  کیهان عصبی قلپی از چایش را می

است. چای هر دویشان سرد شده است. لیوانش را با صدا روی  

شود. به جای تمام کارهایی که  گذارد و بلند میمیز می

است، پاکت  توانست انجام دهد و حاال دستش بستهمی

 :گویدکند میدارد و رو به رها که نگاهش میسیگارش را برمی

چاییتو بخور. امشب هم یه قرص سرماخوردگی بخور و بخواب. -

ممکنه سرما بخوری. وقتی اومدیم توی خونه عرق کرده بودی  

 .خونه هم سرد بود

شوند.  های خوش حالت رها به لبخند نرمی کشیده میلب

ی مغزش  داند فرمانش از کدام ناحیهلبخندی که خودش هم نمی

 .شودصادر می
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 .امشب توی دردسرت انداختم. متاسفم-

آورد  نگاهش روی دستان کیهان که سیگاری را از پاکت بیرون می

شود،  ی کیهان میدهچرخد و گوشش میزبان کلمات شمرمی

 :گویدوقتیکه با آرامش می

دردسر واقعی زمانیه که اتفاقی برات بیفته. حواست باشه  -

 .هیچ وقت منو توی اون دردسر نندازی

 .کندکند و کیهان فوری بحث را عوض میرها گنگ نگاهش می

توی این چند روز هر وقت آمادگیش رو داشتی بگو که ببرمت  -

 .خواد ببینتتخونه. مامان می 

ی آشپزخانه  دهد و کیهان به سمت پنجرهرها سر تکان می

گذارد و با خودش  رود. رها و لبخندش را پشت سرش جا میمی

هایی که در مسیر خانه تا  کند چه زود تمام خط و نشانفکر می
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. اصال یادش رفت باید  پارک برای رها کشیده بود، را فراموش کرد

 .این دختر را توبیخ کند

 

 مسافرت؟ -

رها کارت دانشجویی اش را روی گیت خروجی خوابگاه می زند  

و با عبورش از گیت، منتظر می ماند تا ترنم جواب سوالش را  

بدهد. ترنم کوله اش را دو بندی روی دوشش می اندازد و با  

 :عادی ترین حالت ممکن سر تکان می دهد

 .آره. یه سه چهار روز قراره با بچه ها بریم شمال -

این را می گوید و از گوشه ی چشم به رها نگاه می کند. اولین  

بارش نیست که دروغ می گوید اما اولین بار است که بخاطر  

دروغش عذاب وجدان دارد. البته کمی در این عذاب وجدان به  

خودش تخفیف داده است. اینکه به رها گفته مقصدش شمال  
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ی خواهد رها  است کمی از حس بدش را کم می کند اما دلش م

از آن بچه هایی که ترنم از هویتشان چیزی نگفته، سوالی  

  .نپرسد

رها اخم می کند و ترنم منتظر می ماند تا رها حرف پشت  

 .اخمش را به زبان بیاورد

 االن ترنم؟ االن واقعا وقت مسافرته؟ -

 .ترنم خودش را به کوچه ی معروف علی چپ می زند

یست؟ بهار که خوبه برای  یعنی چی که االن وقت مسافرت ن -

 .سفر. نه هوا خیلی سرده نه خیلی گرم

رها بند کوله اش را روی دوشش می اندازد و در حالیکه زودتر از  

ترنم از در بزرگ خوابگاه خارج می شود، نیم نگاهی به پشت  

 :سرش می اندازد و می گوید

ترنم منظور من اصال فصلش نیست. حرف من زمانشه. هفته ی  -
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ع میانترم هاست. مگه تو قول نداده بودی این ترم مثل  بعد شرو

 آدم درس بخونی؟ 

دلش   .کندترنم دستانش را در جیب مانتویش مشت می

خواست همین االن تمام حقیقت را به رها بگوید اما به جای  می

هایش، لبخند دندان نمایی می زند و نزدیک  تمام خواسته

هوا وس است، بیکیوسکی که محل استراحت راننده های اتوب 

 .رها را بغل می کند

دورت بگردم دیگه بخاطر همین میخوام برم سفر. که بعدش با  -

 .انرژی بشینم پای درس

صدای اتوبوسی که نزدیکشان می شود باعث می شود رها  

 .ترنم را از خودش جدا کند و بازویش را بگیرد و عقبش بکشد

دوتامون رو به  خیلی خب مظلوم نمایی نکن. بیا کنار فعال تا  -

 .کشتن ندادی
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ترنم می خندد و سعی می کند رها را هم بخنداند. اذیت کردن  

 .این دختر را نمی خواهد

بخدا همش سه روزه. بعدش که برگردم قول میدم بچسبم به  -

 .درس

رها نگاه عاقل اندرسفیهی به سمتش حواله می کند. ترنم زودتر 

 :می گوید سوار اتوبوس می شود و با همان صدای بلند

  .به قرآن این سری دیگه راست میگم-

رها با اخم نگاهش می کند. با فشردن شانه اش او را روی تنها  

 .صندلی خالی اتوبوس می نشاند و خودش مقابلش می ایستد

 .هیس. چه خبرته. خیلی خب بشین-

ترنم اینبار برای خندیدن دستش را جلوی دهانش می گیرد و رها  

 :گویدبا چشم غره ای می 

نمی خوادم الکی قسم بخوری. تو تا االن هزار بار از این قوال  -
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 .دادی

ترنم دست رها را می گیرد و دستبند چوبی دور دستش را لمس  

 .می کند

 .این دفعه واقعی واقعیه-

 :رها چند ثانیه فقط نگاهش می کند و بعد با دلخوری می پرسد

 حاال این بچه ها که می گی کی هستن؟ -

ن اینکه سرش را بلند کند، نگاهش را روی دستبند رها  ترنم بدو

قفل می کند. دستبندی که دقیقا مثل آن را خودش در دست  

دارد. کاش رها این سوال را نپرسیده بود. تازه داشت فراموش  

  .می کرد که به صمیمی ترین رفیقش دروغ گفته است

 :دستبند رها را به بازی می گیرد و کوتاه می گوید

 .های دبیرستانن. نمیشناسیشون  از بچه-

تر از همیشه در  زند و تصویر آریا و کامران واضححرفش را می
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 .گیردپس افکارش شکل می

 

 

ترنم سرش را به بازوی علیرضا چسبانده و با چشمانی خمار به  

رها نگاه می کند. خماری چشمانش بخاطر بی خوابی دیشب  

حوالی صبح با علیرضا حرف  است. دیشب را خوابگاه مانده و تا 

  .زده بود

رها نگاه بهت زده و حیرانش را بین آن دو که مقابلش، طرف دیگر 

میز نشسته اند می چرخاند. چیزی را که دقایقی پیش از علیرضا  

احتیاطی و عجله را قبول  کند. این همه بیشنیده است باور نمی

 .ندارد

ا؟ دو روزه با  شماها می فهمید چی می گید؟ چتونه شما دوت -

 .حرف ها و کارهاتون کم مونده من دوتا شاخ هم در بیارم
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خندد و علیرض با فرستادن دستش دور کمر ترنم خسته می

 :ترنم، رو به رها می پرسد

 چی عجیبه؟ تو بگو؟ -

 .رها کالسورش را می بندد و روی میز خم می شود

ازه  چی عجیبه علیرضا؟ تو واقعا زنگ زدی به کیهان و ازش اج-

 خواستی برای خواستگاری؟ 

 :علیرضا سر تکان می دهد

 .خب آره-

رها چشمان کشیده ی خوش حالتش را درشت تر می کند. 

نگاهش را بین علیرضا و ترنم می چرخاند و بعد رو به علیرضا  

 :می گوید

 بعد کیهانم جوابتو داد؟ -

 .آره-
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 چی گفت؟ -

خسته  ترنم سرش را از روی بازوی علیرضا بلند می کند و 

 .دهدگردنش را کج می گیرد. به جای علیرضا او جواب می

 .هیچی گفته خواهر من االن وقت ازدواجش نیست-

رها صاف می نشیند و حق به جانب دستانش را در هوا تکان  

 .می دهد

 بفرما. همینو می خواستی بشنوی؟ -

ترنم از آغوش علیرضا بیرون می آید و مقنعه ی افتاده اش را  

کشد. علیرضا هم دستانش را روی میز در هم    روی سرش می

 .قفل می کند و کمی خودش را جلو می کشد

من که بی خیال نشدم. به کیهان گفتم من نگفتم االن ازدواج  -

کنیم. گفتم اگه شما اجازه بدید فعال نامزد بشین تا همدیگه رو  

 .بیشتر بشناسیم 
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عاقالنه   رها نچی می کند. از نظرش تماس علیرضا با کیهان اصال

نبوده است مخصوصا حاال که کمی رابطه ی ترنم و کیهان بهتر  

شده. از نظر او علیرضا می بایست برای هر اقدام جدی تا بعد از  

فارغ التحصیلی ترنم صبر کند. چیزی که کیهان هم قبال به ترنم  

 .گفته بود

ست. تو و ترنم هیچ نیازی  علیرضا خودتم میدونی اینا بهونه-

یی بیشتر ندارید. اینم اگه به کیهان گفتی فقط برای  برای آشنا

 .این بوده که جلوش کم نیاری

 

 .علیرضا مخالف سر تکان می دهد

نه رها اصال اینطوری نیست. من و ترنم خسته شدیم از این  -

 .وضعیت. می خوایم تکلیفمون مشخص بشه

 آره ترنم؟ تو موافقی؟ -
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 .دهدان میترنم خمیازه ای می کشد و موافق سرش را تک

آره بابا. من اگه کیهان بگه امشب عروسی بگیرید خوشحال ترم  -

 .تا فردا

صدای پیام گوشی ترنم باعث می شود تا او تمام حواسش  

معطوف به گوشی روی میز شود و نگاه مضطرب و شاید  

متاسف رها را نبیند. گوشی اش را برمی دارد و با باز کردن  

سوس گوشی اش را متمایل به  قفلش و دیدن پیام کامران، نامح 

کند و تند خودش می گیرد. زیر چشمی به رها و علیرضا نگاه می

پیام کامران را می خواند. کامران در جواب پیام یک ساعت پیش  

 :ترنم که برایش فرستاده بود

من به مامان و رها گفتم قراره با دوستام یه سفر تفریحی برم.  -

 کار کنم؟ از سمت من همه چی اوکیه. االن چی 

  :نوشته است
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چهارشنبه صبح حرکت می کنیم. سه شنبه شب وسایلتو بردار  -

 و بیا خونه ی آریا 

ترنم پیام را می خواند و سریع گوشی اش را قفل می کند. رها  

و علیرضا سرگرم حرف زدن هستند و حواسشان به او نیست.  

اویی که باید برای خودش و ترنم کن کنجکاو درونش اعتراف کند 

ترسیده است. از همراهی با کامران و آریا در سفری که هیچ  

 .چیز از آن نمی داند ترسیده است 

بی حواس از جایش بلند می شود و دو جفت نگاه کنجکاو را به  

 :خودش معطوف می کند. علیرضا زودتر از رها می پرسد

 چی شده ترنم؟ -

ترنم چند ثانیه با گیجی نگاهش می کند. خودش هم از  

  .العمل خودش متعجب استعکس

اش را بردارد و بی حوصله  کشد تا کولهفقط چند ثانیه طول می
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 :بگوید

 .پاشید بریم. امروز مود درس نیست-

 .رو به رها تکرار می کند

 .پاشو رها جمع کن جزوه هاتو. از شنبه شروع می کنیم-

رها کالسور و جزوه هایش را جمع می کند. امروز با رها و  

ا در این پارک قرار گذاشته بودند تا کمی باهم درس  علیرض

 .بخوانند و فقط باهم حرف زده بودند

 

رها با حس داغی بیش از حد بدنش چشم باز می کند. با گیجی  

که براثر بیدار شدن از خواب و داروهایی ست که قبل از خواب  

مصرف کرده، نگاهی به اطرافش می اندازد. روی کاناپه ی سه  

ز کشیده و دفترچه روی شکمش قرار دارد. یادش نمی  نفره درا 

آید کی خوابش برده اما خوب یادش هست خط های آخر را که  
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 .می خواند پلک هایش برای باز ماندن جان می کندند

کمی سرش را جابه جا می کند و دستی به پشت گردنش می  

کشد. گردنش خیس عرق است و برخورد کف دستش با گردن  

دتر می کند. دفترچه را می بندد و روی میز می  داغش حالش را ب

گذارد. دستش را به دسته ی کاناپه می گیرد و می نشیند.  

گردنش خشک شده است اما بدتر از آن داغی آزار دهنده ی  

بدنش است. دستش را روی پیشانی اش می گذارد. پیشانی  

ای آتش تفاوت چندانی  اش انگار که مرکز این داغی باشد، با پاره

دارد. از دیشب، نیمه های شب عالئم سرماخوردگی خودنشان  ن

داده بودند و حاال به اوج خود رسیده اند. چند ساعت پیش  

مسکن خورده و خوابیده بود اما حاال حس می کند داغی بدنش  

با هیچ مسکن و تب بری از بین نمی رود. از جایش بلند می  

می شود. شود. سر گیجه و نفس تنگی هم به حال بدش اضافه  
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به خوبی می تواند تشخیص دهد تبش تا چه حد باالست. به  

اتاق می رود و با برداشتن حوله اش پا به حمام می گذارد. االن  

 .فقط به یک وان آب سرد نیاز دارد

 

کیهان وارد خانه می شود و در را می بندد. عصبی کلید را روی  

میز سر راهش می اندازد و در جست و جوی رها سر می  

رخاند. آشپزخانه ی خالی و فضای ساکت هال را از نظر می  چ

گذراند. صبح که با رها تلفنی حرف زده بود رها خواسته بود شب  

  .ببیندش. ظاهرا می خواست در مورد موضوع مهمی حرف بزند

کیهان کنار کاناپه ی سه نفره می ایستد. دفترچه را روی میز و  

په می بیند. دستش را  دمپایی های رو فرشی رها را کنار کانا

توی جیبش می فرستد و روی یک پا چرخ می زند. نگرانی در  

اش سایه می افکند و ابروهایش به سمت هم حمله می  چهره
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 .کنند. قطعا این دختر قابلیت دیوانه کردنش را دارد 

به سمت اتاق می چرخد و با قدم هایی بلند به آن سو می رود.  

نه بیرون رفته باشد هر لحظه در  فکر اینکه شاید رها باز از خا

  .سرش بیشتر شاخ و برگ می گیرد

عصبی در نیمه باز اتاق را باز می کند و با دیدن رها که مقابل  

آینه ایستاده نفسی که می خواسته با آرامش از سینه رها  

شود، توی سینه جا می ماند. رها در حالیکه حوله ی سفید  

نه ایستاده است. کیهان  کوتاهی را دور تنش پیچیده مقابل آی

نگاهش را از پاهای سفید و خوش تراش رها می گیرد و به  

باالتنه اش می دهد. باال تنه ای که تنها پوشش حوله ایست که  

به صورت دکلته اندام دخترک را پوشانده. موهای خیسش روی  

ها می چکد. به خوبی  شانه رها شده و قطره های آب از آن

 . از حمام خارج شده استمشخص است رها همین حاال
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کیهان کالفه دستی به فکش می کشد و نگاه می گیرد. به  

 .اینجای ماجرا اصال فکر نکرده بود

تک سرفه ای می کند تا رها را متوجه ی خودش کند. برعکس 

انتظارش رها اصال جا نمی خورد. در واقع این دختر در موقعیتی  

کیهان می چرخد  نیست که بخواهد جا بخورد. وقتیکه به سمت 

کیهان تازه متوجه ی چشمان سرخ و خمارش می شود. او اخم  

می کند و رها معذب از وضعیتش لب می گزد و یکی از دستانش  

را روی سینه اش می گذارد. ناتوان روی صندلی جلوی میز 

آرایش می نشیند و با صدایی ضعیف سالم می کند. کیهان  

می رود. فکر می    سالمش را بی جواب می گذارد و به سمتش

کرد وقتی رها او را در خانه ببیند، کیهان باید در مورد حضورش  

توضیح دهد. باید بگوید امشب پروانه نوبت دکتر داشته و کیهان  

بعد از انجام کارهای او توانسته پیش رها بیاید و بخاطر همین  
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دیر شده است. یا اینکه از دلیل استفاده از کلید بگوید. بگوید چند  

ری زنگ زدم و وقتیکه در را باز نکردی مجبور شدم با کلیدم در  با

را باز کنم. اما حاال که اینجاست نه رها سوالی پرسیده و نه او  

جوابی داده است. انگار حاال اولویت دلیل حال بد این دختر است. 

کیهان مقابل رها می ایستد. سعی می کند نگاهش به پاهای  

از این زاویه بیشتر دیده می   لخت و بازی سینه ی دخترک که

شود، نیفتد تا نخواهد معذبش کند. موهای رها را از صورتش  

کنار می زند و پشت دستش را روی پیشانی اش می گذارد. 

 :داغی پیشانی اش متعجبش می کند و او ناباور می پرسد

 

 تو چرا اینقدر داغی؟ -

نگاهش روی لب های رها ُسر می خورد. لب هایی که  

ن اصال طبیعی نیست. کیهان کمی خم می شود و باز  قرمزیشا 
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 :می پرسد 

 سرما خوردی؟ -

رها موهای خیسش را پشت گوشش می زند و با بلند کردن  

 .سرش، سر تکان می دهد

 .فکر کنم-

 :کیهان اینبار کمی عصبی می گوید

 .فکر کنی؟ داری توی تب می سوزی-

شود  رها سرفه ی خشکی می کند. سرفه ای که باعث می

ی سینه اش درد بگیرد و دست او روی سینه اش مشت  قفسه

 .شود. از درد چهره درهم می کشد

 .کیهان بازویش را می گیرد و مجبورش می کند تا باایستد

 .بلند شو باید بریم دکتر-

رها می ایستد و برای حفظ تعادلش دستش را روی سینه ی  
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یه طول  کیهان می گذارد. فقط چند ثانیه طول می کشد. چند ثان 

می کشد تا او بایستد و چشمانش دید واضحشان را به دست  

ی کیهان بردارد. فوری دستش بیاورند تا دستش را از روی سینه

را عقب می کشد اما داغی دستش سینه ی کیهان می سوزاند  

  .و فکش را سخت می کند

 .خوبم. مسکن خوردم-

 :این را رها می گوید و کیهان بدون هیچ نرمشی می گوید

 .باید بریم دکتر. تبت خیلی باالست-

 .بازوی رها را ول می کند و تاکید می کند

 .زود باش. لباس بپوش-

، موافق سر تکان می دهد و کیهان برای خروج  رها با چند سرفه

 .از اتاق عقب گرد می کند
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ی پالستیکی  پرستار با بدخلقی پرده ی را کنار می زند و جعبه

آن است را روی میز کنار تختی که رها روی  که وسایل ِسُرم در 

آن خوابیده، می گذارد. رها با همان حال خراب نگاهش می کند  

 :و پرستار رو به کیهان می پرسد 

 داروهاش همیناست؟ -

کیهان به عالمت مثبت سر تکان می دهد و پرستار پاکتی را که  

حاوی داروهای رهاست برمی دارد. تند و فقط از روی انجام  

ه مشغول می شود. ِسُرم را به پایه اش وصل می کند و  وظیف

صندلی را جلو می کشد و کنار تخت روی صندلی می نشیند. 

ی الکلی را پشت دستش می  دست رها را می گیرد و پنبه

 :کشد. رها با صدایی ضعیف می گوید

 میشه قسمت آرنجم رگمو بگیرید؟-
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 :پرستار بی توجه به او، کوتاه می گوید

 .احت تر رگت پیدا میشهاینجا ر-

می گوید و سریع سوزن را در دست رها فرو می کند. آنقدر تند و  

بی مالحظه که رها کمی از روی تخت بلند می شود و آخی می  

گوید. آخی که توجه کیهان را جلب می کند و او یک قدم به  

 .ها بر می داردسمت آن

 :ی غرد پرستار دست دیگرش را روی سینه ی رها می گذارد و م

 .بخواب دختر جون. دستتم تکون نده-

هایش را می  رها پلک می بندد و با کف دست دیگرش چشم

تا اشکی که چشمانش را خیس کرده مهار می کند. در   پوشاند

لحظه ی ای که تمایل دارد دستش را مشت کند و با دست  

دیگرش جای سوزن را فشار دهد، صدای عصبی کیهان در  

 .پیچدگوشش می
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نم یکم آروم تر. ببینید چقدر محکم زدید که صدای مریض در  خا -

 .اومد

 .پرستار چسب را روی آنجیکت می زند و از جایش بلند می شود

 .من کارمو بلدم آقا. نیازی به تذکر شما نیست-

 :می گوید و با برداشتن وسایلش اضافه می کند

 .ِسُرمشو تند کردم که زود تموم بشه-

تن پرستار را بدرقه می کند و با قدم  کیهان با خشم مسیر رف 

 .هایی سنگین تا کنار تخت رها می آید

ی چشم  رها دستش را از روی چشمانش بر می دارد و از گوشه

. کیهان دستش را لبه ی تخت می گذارد و  به ِسرم نگاه می کند

 :می پرسد 

 خوبی؟ -

رها لب های خشکش را تکان می دهد و با صدایی ضعیف می  
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 :گوید

 .م فقط دستم خیلی می سوزهخوب -

کیهان کالفه سری تکان می دهد. نگاهی به دست رها می  

 :اندازد و می گوید 

 .ببین اگه خیلی اذیتت کرد میگم بیاد رگتو عوض کنه-

رها لبخند قدرشناسانه ای می زند و سر تکان می دهد. کیهان  

 :دستش را روی پیشانی رها می گذارد و با اخم می گوید

 .داغی هنوز خیلی-

 :رها سکوت می کند و او می پرسد

 تو که اینقدر حالت بد بود چرا به من زنگ نزدی؟ -

رها دست آزادش را باال می آورد و موهایش را از صورتش پس  

 :می زند. مظلوم می گوید

 .فکر نمی کردم به دکتر نیازی باشه-
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کیهان چند ثانیه با چشمانی پر حرف نگاهش می کند و بعد با  

 :ه به سختی شنیده می شود لب می زندصدایی ک

 .کاش یکم فکر می کردی-

این را می گوید و با در آوردن گوشی اش، به قصد خروج عقب  

 .گرد می کند

 .من میرم یه تلفن بزنم. تو هم سعی کن یکم بخوابی-

 

رها سر تکان می دهد و با رفتن کیهان سرش را روی بالشت  

بیمارستان جابه جا می کند. شالش را از دور گردنش برمی دارد  

و روی دسته ی صندلی کنارش می اندازد. مانتویش را چند  

دقیقه پیش قبل از آمدن پرستار در آورده بود و حاال تنها پوشش  

ی خوابد و سعی می  تاپ بندی است که به تن دارد. روی تخت م

کند چشمانش را ببندد. سعی می کند به این فکر نکند که  
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امشب باز هم برای کیهان دردسر درست کرده است. از مسیر 

خانه تا بیمارستان کیهان با آخرین سرعت رانندگی کرده بود و در 

یشان را نداشت  اتاق پزشک، با ابروهایی که قصد باز کردن گره

ه بود. تمام مراحل ویزیت، تجویز و تهیه ی  باالی سر رها ایستاد

دارو در سکوت کیهان و شرمندگی رها طی شده بود. با خودش  

فکر می کند از روزیکه به خانه ی کیهان رفته جز مزاحمت چیزی  

 .برای او نداشته است

سوزش دستش باعث می شود تا چشم باز کند. نگاهی به  

ورم کرده.  پشت دستش می اندازد. حس می کند پشت دستش  

دست دیگرش را پشت دستی که ِسرم به آن وصل است می  

کشد. از درد چهره اش درهم می رود. در جایش نیم خیز می  

شود و قبل از اینکه کامل بلند شود، کیهان پرده را کنار می زند و  

 .شودوارد می
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 چیزی شده؟ -

رها عصبی موهایش را کنار می زند و کامل روی تخت می  

کیهان فقط چند ثانیه روی ترقوه ی راست رها و    نشیند. نگاه

 .تتواش می نشیند و بعد به چشم هایش کشیده می شود

 :رها دستش را باال می آورد و می گوید

 .حس می کنم دستم ورم کرده-

کیهان دست رها را می گیرد و انگشت شستش را نوازش گونه  

  پشت دست رها می کشد. فقط چند ثانیه حواس رها به دستان

شود و بعد نگاهش تا صورتش  ی کیهان جلب میبزرگ و مردانه

آید. اخم هایش هر لحظه درهم تر می شوند و با فکی  باال می

 :منقبض می گوید

 .رگت خراب شده-

رها ترسیده نگاهش می کند. کیهان سریع ِسرم را می بندد و  
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 :می گوید

 .بشین من االن میام-

حالی شنیده می شود  چند دقیقه بعد صدای عصبی کیهان در 

که جریان ِسرم وصل کردن رها و رفتار بد پرستار را برای کسی  

توضیح می دهد. کیهان همراه با پرستاری ُمسن تر وارد می  

شود. رها با بغضی که بی دلیل بیخ گلویش نشسته سالم می  

کند و پرستار با جواب دادن به سالمش، ِسرمش را بررسی می 

ها می کشد. با فشار دستش رها  کند. دستش را پشت دست ر 

آخ ریزی می گوید و چشمان خیسش را به نگاه عصبی کیهان  

 .می دهد

 .آب رفته زیر پوستت باید رگتو عوض کنم-

کیهان دستش را محکم روی فکش می کشد و عصبی به پشت  

 .می چرخد. خویشتن داری از تک تک حرکاتش معلوم است
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دن این بیمارستان را دارد. وگرنه این پسر االن توانایی خراب کر

رها به گفته ی پرستار روی تخت می خوابد. پرستار کنار آرنجش  

گیرد و از نو ِسرم را وصل می کند. پشت دست رها  رگش را می

 :چسب می زند و با شرمندگی می گوید

من بخاطر رفتار بد همکارم معذرت می خوام. پشت دستت  -

 .ممکنه یکم کبود بشه اما جاش نمی مونه

رها با بغض سر تکان می دهد. قطره اشکی از گوشه ی  

 :چشمش ُسر می خورد و پرستار با لبخند می گوید

حاال گریه نداره دیگه. اینطوری شوهر بدبختتم به هول و وال  -

 .انداختی

رها متعجب از برداشت پرستار از نسبت بین او و کیهان لبخندی  

  .می زند. لبخندی که توسط کیهان شکار می شود



Romanbook.ir 
 
 

676 
 

 .نگران نباشید چیزی نیست-

این را پرستار قبل از خروجش به کیهان می گوید و کیهان تشکر  

 .می کند

 :مقابل رها، لبه ی تخت دیگر می نشیند و بی مقدمه می پرسد 

 خوشت اومد؟ -

رها تیز تر از آن است که مفهوم سوال کیهان را نفهمد. حرفی 

که به سمتش  که شنیده بود، لبخندی که زده بود و نگاهی 

حواله شده بود، جایی برای نفهمیدن نگذاشته بود. حاال که فکر  

کند برداشت پرستار خیلی هم عجیب نبوده است. یک دختر  می

و پسر جوان در این ساعت از شب در بیمارستان آن هم با این  

حجم از نگرانی کیهان! این ُبعد از شخصیت کیهان برایش غریبه  

دل سوالش بدهد، بیشتر بشناسدش.   است اما شاید اگر دل به

ست  هاییاین کار را نمی کند. شاید کیهان هم از آن دست آدم
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دهند  که دوازده شب به شخصیت جدیدی از خودشان نشان می

خواهد بیشتر این کیهان جدید را بشناسد. اما رها حاال نمی

 !بخاطر خودش نمی خواهد

نشنیده می  موهایش را پشت گوش می زند و سوال کیهان را 

  .گیرد

 :تنها لب می زند 

 .امشب بخاطر من اذیت شدی-

 :کیهان بی تعارف می گوید

 .دومین شبیه که بخاطرت اذیت میشم-

 .رها شرمنده سر تکان می دهد و با لبخندی نیمه جان می گوید

 .خودت حساب دقیقش دستته-

کیهان یک دستش را روی تخت ستون می کند و کمی خودش را  

. پاهای بلندش را روی هم می چرخاند و  عقب می کشد
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 :همانطور که خیره به رها نگاه می کند، می گوید 

 .من حسابگر خوبی ام. اینو یادت باشه-

 .رها لبخند جذابی می زند

 .منم حافظه ی خوبی دارم-

کیهان آرام سر تکان می دهد و نگاهش را روی رها می چرخاند.  

روی موهایی که به گردنش چسبیده، صورت بی آرایش و رنگ  

پریده اش و لب هایی که کم کم به رنگ واقعی خودشان نزدیک  

می شوند. نگاهش از صورت رها پایین تر می آید اما به ترقوه  

ی پیش وقتیکه  . به سیاهی جذابی که ساعاتشوداش بند می

رها را توی اتاق پیدا کرده بود از همیشه سیاه تر بود و حاال  

چشم گیر است. این همه دقت را در خودش سراغ ندارد. این  

همه عصبانیت و کالفگی برای یک دختر را. آن هم رفیق قدیمی  

خواهرش. روز اولی که این دختر را بعد از پنج سال در دفترش  
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فت و نه حرف هایش را. از نظرش رها  دید، نه خودش را جدی گر

همان دخترک دانشجوی پنج سال پیش بود. همانقدر ساکت.  

  .همانقدر بی حاشیه

حاال مطمئن است که اشتباه کرده است. مطمئن است باید این  

دختر را جدی بگیرد. این دختر قابلیت های زیادی دارد. قابلیت  

 .های زیاد و انکار ناپذیر

به کیهان، مانتویش را که تا حاال روی پاهایش  رها با نگاه خاصی 

افتاده بود، تا زیر گردنش می کشد و با اشاره به ِسرم، با  

 :شیطنت می گوید

 سرمم تمومه. میشه بگی پرستار بیاد درش بیاره؟ -

کیهان با تاخیر از جایش بلند می شود. جواب لبخند رها را با  

خودش فکر   ی لبش می دهد در حالیکه با لبخندی محو گوشه

 !می کند این دختر را خیلی خیلی باید جدی گرفت 
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با حالتی بین خواب و بیداری چشم باز می کند. در جایش غلتی  

می زند و نگاهش را از پنجره تا ساعت روی دیوار می کشاند.  

ساعت از ده صبح گذشته است. دیشب حوالی سه نیمه شب  

ر دارویی که گرفته  بود که از بیمارستان برگشته بودند. او بر اث

بود گیج بود و کیهان خسته. با این حساب با حساسیتی که از  

کیهان به دور بود داروهای رها را داده و برای راحتی خیالش  

 .گفته بود شب را همین جا می ماند

شاید دیشب بهترین موقعیت برای تشکر بود. تشکر از مردی که  

ه بود. اما او  چند ساعت پابه پایش آمده و برایش نگران شد 

عطای دیشب را به لقایش بخشیده و حاال یک تشکر به کیهان  

  .بدهکار است

دستش را زیر بالشت می برد. می خواهد بخوابد اما صداهایی  
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که از بیرون می آید مانع می شوند و فکر اینکه کیهان هنوز توی  

این خانه باشد، برای بلند شدن وسوسه اش می کند. خودش  

اش را  چطور و با چه انگیزه ای تن کرخت و خستههم نمی فهمد 

  .از تخت جدا می کند و بلند می شود

مقابل آینه که می ایستد چشمان پف کرده اش بیشتر از  

هرچیزی توی ذوقش می زند. چشمانی که با وجود آب سردی  

 .که به صورتش زده همچنان موضع خودشان را حفظ کرده اند

را روی میز می اندازد. دستی صورتش را خشک می کند و حوله 

اراده نگاهش به تتویش کشیده  زیر پلک هایش می کشد و بی

می شود. سیاهی روی ترقوه اش بیشتر از همیشه درگیرش  

ی کوچکی که نماد ماه تولدش است و انگار  می کند. فرشته

زیادی نظر کیهان را به خودش جلب کرده است. با یادآوری نگاه  

فهمد چرا ته دلش می  ی آید و نمیدیشب کیهان لبش کش م
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لرزد. لبخند روی لبش با پر و بال گرفتن فکر توی سرش بیشتر  

رنگی از شیطنت می گیرد. به پشت می چرخد و به قصد عوض  

 .کردن لباسش به سمت کمد می رود

 !ی آستین بلنداز حاال انتخابش معلوم است. یک لباس یقه بسته

 

 

شپزخانه می آید و این یعنی  صدای حرف زدن کیهان از سمت آ 

فرضیه ی حضور او در خانه به یک نظریه ی مطمئن تبدیل شده  

است. رها بافت موهایش را پشت سرش می اندازد و به سمت  

آشپزخانه می رود. کیهان پشت کابینت ایستاده و همانطور که با  

یک دست گوشی اش را گرفته، با دست دیگرش چای می ریزد. 

به عالمت سالم تکان می دهد و لیوان دیگری  با دیدن رها سری 

از کابینت باالی سرش برمی دارد. رها با یک تای ابروی باال رفته  
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به میز صبحانه ای که کیهان چیده نگاه می کند و همان نگاه را 

که چاشنی تعجب دارد به کیهان می دوزد. کیهان با چشم اشاره  

ل کردن ادامه  می کند که روی صندلی بنشیند و خودش با موکو 

ی حرف هایش به بعد تماس را قطع می کند. لیوان های چای را  

 .به دست می گیرد و به سمت رها می چرخد

 .سالم-

 سالم. بهتری؟ -

 .رها لیوان چایش را برمی دارد و سر تکان می دهد

 .آره خیلی-

 .کیهان تکه نانی می کند و اشاره می کند

 .ان. خوب صبحونه بخورداروهات قوی-

ها با تعجب نگاهش می کند. این پسر واقعا نگران اوست یا  ر

ها از سر مسئولیت است؟ دستانش را روی میز می  تمام این
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گذارد و اینبار اوست که به کیهان خیره می شود. به پسر  

مقابلش که خودش را مشغول صبحانه اش کرده. لباس هایش  

همان لباس های دیشب است اما کمی چروک و نامرتب.  

واتش را باز کرده و اولین دکمه ی پیراهنش را. به خوبی  کرا

معلوم است که تالش کرده موهای سرکشش را با آب باال بزند و  

موفق نشده است. چند تار مویی که روی پیشانی اش افتاده  

این را تصدیق می کند. کیهان بی هوا سر بلند می کند و با  

به لقمه اش   نگاهش نگاه خیره ی رها را شکار می کند. گازی

 :می زند و می پرسد

 چیزی شده؟ -

 

 :رها خودش را نمی بازد. شانه باال می زند و عادی می گوید 

 .فکر نمی کردم تا این ساعت اینجا بمونی-
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نگاه کیهان روی چشمان رها می چرخد و بعد روی میز می افتد.  

خودش هم فکر نمی کرد بماند. فکر نمی کرد تمام کارهای  

کند و بماند. اصال حاال که فکر می کند دلیلی  صبحش را کنسل 

 ...برای ماندن نداشت اما

نیم نگاهی به رها که منتظر جواب است می اندازد و رسمی  

 :می گوید

 .تر از اونی بودم که بتونم برمخسته-

 :رها لب می گزد و شرمنده می گوید

 .بابت دیشب متاسفم و البته ممنون-

 :می دهدمعذب لبخندی می زند و ادامه  

متاسفم که بخاطر من تا نصف شب عالف شدی و صبح از کارت  -

 .موندی و ممنونم که دیشب رو کنارم بودی

کیهان یکی از آرنج هایش را ستون میز می کند و با حالت  
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 :متفکری می گوید

 .ی جالبی رسیدممن دیشب به یه نتیجه-

 :رها کنجکاو می پرسد

 چی؟ -

کشیده می شود. رها لبخند محوی را  ی لب کیهان کمی گوشه

که می بیند باور ندارد و با شنیدن حرف کیهان ناباوری اش چند  

 .برابر می شود

 .اینکه تو می تونی خطرناک باشی-

اش می هوا دستش روی سینهرها چشم درشت می کند و بی

نشیند. منظور کیهان را نمی فهمد و نمی داند چرا فکر می کند  

رد. کیهان تازه نظرش به تیشرت یقه اسکی رها  به تتویش ربط دا 

جلب می شود. به لباسی که کمی برای هوای این خانه گرم  

  .تر از آن که غرض رها را نفهمداست و کیهان باهوش
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رها با دیدن نگاه کیهان روی دستش، عصبی دستش را از سینه  

اش برمی دارد. به خودش و تمام توهماتش لعنت می فرستد و  

 :پرسد تنها می

 چرا؟ -

 .کیهان در همان قالب جدی خودش فرو می رود

دختری که توی تب چهل و دو درجه داره می سوزه و چیزی  -

 .نمیگه می تونه خطرناک باشد

رها نفس آسوده ای می کشد. نفس آسوده ای که لبخندی  

 .عمیق را به دنبال دارد

 می خندی؟ -

 :لبخندش بی اراده بوده اما او اعتراف می کند

داشتم فکر می کردم چی می خوای بگی که با حرفت خیالم  -

 .راحت شد
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 .کیهان به پشتی صندلی اش تکیه می زند

 .پس جنبه های خطرناک دیگه ای هم داری و رو نکردی-

رها ناز می خندد. لبخندی که می تواند نگاه کیهان را درگیر کند  

سینک می  اما او فوری از جایش بلند می شود و لیوانش را توی 

 .گذارد

 .من برم دیگه-

 .رها دستش را زیر چانه اش می زند و سر خم می کند

 .بازم ممنون. بابت همه چیز-

کیهان کراواتش را از روی اپن برمی دارد و در حال بستنش، می  

 :گوید

تشکر الزم نیست فقط یاد بگیر تا زمانی که اینجایی هر -
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 .مشکلی پیش اومد بهم بگی

فکر رفتن جمع می شود. چرا فراموش کرده بود  ی رها از چهره

 ست؟  که ماندنش اینجا موقتی

 .با صدا زدن اسمش از سمت کیهان، در جایش تکانی می خورد

 بله؟ -

 .کیهان دقیق نگاهش می کند و با تاخیر می گوید

 .ی ترنم رو خوندمدیشب دفترچه-

 :رها هیجان زده و متعجب می ایستد و می پرسد

 واقعا؟ -

 :سر تکان می دهد و رها می گوید کیهان

 فکر می کردم برای خوندنش تمایلی نداری؟ -

هایی را  شود حرفکیهان تلخندی می زند. چه بد که گاهی نمی

 .زد و احساس واقعی را نشان داد
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کیهان به جای تمام جواب هایی که می تواند به رها بدهد، می  

 :گوید

ی دفترچه رو باهم  ادامهامروز رو استراحت کن. شب میام که -

 .بخونیم

 باهم؟ -

ی پیراهنش را کیهان کیفش را از روی اپن برمی دارد و یقه

 .درست می کند

تمام چیزهایی که توی اون دفترچه نوشته شدن حقیقت هایی  -

هستن که سال ها مخفی موندن و حاال قراره برمال بشه. بهتره  

 .ادامشو باهم بخونیم

عقب گرد می کند. رها دو قدم پشت  می گوید و با خداحافظی  

 .سرش برمی دارد و صدایش می زند

 کیهان -
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 .بی حرف سر می چرخاند و منتظر به رها نگاه می کند

رها سر به زیر انگشتانش را به بازی می گیرد. برای زدن حرفش  

 :مردد است. کیهان اخم می کند و محکم می گوید

 .حرفتو بزن-

 :ردن لب هایش می گویدرها سر بلند می کند و با تر ک

  .مواظب آریا باش-

  .کیهان با درد فکش را روی هم می فشارد و سر تکان می دهد

اما قبل از خروج از   با قدم هایی سنگین به سمت در می رود

خانه به عقب می چرخد و حرفی را که روی دلش مانده به زبان 

 .می آورد

 ...من برای خوندن اون دفترچه تمایل داشتم اما-

 :مکثی می کند و می گوید

 .شهامتشو نداشتم-
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می گوید و می رود و در را با صدا می بندد. رها می ماند و خانه  

ای که بوی عطر کیهان با اکسیژنش مخلوط شده است. روی  

پشتی کاناپه می نشیند و فکر می کند کیهان واقعی مرد سخت  

 !و جدی نیست که همه می بینند 

 

ی حریف، با یک حرکت سه  الت به حلقهکیهان در نزدیک ترین ح 

گام خودش را به حلقه می رساند. توپ در دستش را یک دور دور  

چرخاند و بعد با یک پرش بلند، توپ را توی حلقه می  کمرش می

های او و  اندازد. با رد شدن توپ از حلقه، فریاد شادی هم تیمی

 .شودفریاد اعتراض تیم حریف بلند می

موهایش می کشد و با بلند کردن همان  کیهان دستی میان  

دستش برای بچه ها، از زمین خارج می شود. صدای اعتراض ها  

 .بلند می شود و میالد به دنبال کیهان می دود
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 .کیهان برگرد بابا یه دور بیشتر نمونده-

بطری آب و حوله اش را از روی نیمکت کنار زمین برمی دارد و  

 .سرش را باال می زند

 دتون ادامه بدید میالد نمیام. خو -

میالد ناراضی سری تکان می دهد و به زمین بازی برمی گردد.  

کیهان با حوله عرق گردن و صورتش را پاک می کند و روی یکی  

از صندلی های کنار زمین می نشیند. در بطری را باز می کند و  

آورد، آرنج  آب را یک نفس سر می کشد. بطری را که پایین می

ها خیره می شود. زانو می کند و به بازی بچه  هایش را ستون

سال هاست بسکتبال بازی می کند. از روزهای نوجوانی. از  

زمانیکه پدرش هنوز زنده بود و جمع خانواده ی پنج نفره یشان  

جمع. در تمام این سال ها با پشت سر گذاشتن تمام اتفاق های  

ن زمین و  تلخ و کنده شدن آدم ها از زندگی، او محکم تر به ای
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توپ چسبیده بود. آنقدر که روزها با زندگی جنگیده بود و شب ها  

 .تمام حرصش از زندگی را روی توپ خالی کرده بود

همراه با نفس عمیقی خودش را عقب می کشد و دست هایش  

را از دو طرف باز می کند و باالی صندلی می گذارد. با صدای  

می کند و با دیدن  آید سر بلند قدم های کسی که به سمتش می

ست که  . این پسر همانیکشدآریا، ناخودآگاه چهره درهم می

صبح رها بابت حضورش هشدار داده بود. ترنم توی دفترچه اش  

از دروغ هایش نوشته و او پنج سال است که به عنوان  

  .ش داشتهمعتمدترین فرد کنار خودش نگه

ها نشان  لکند آریا کسی نیست که تمام این ساوقتی فکر می

 .داده، از خودش متنفر می شود

 .سالم-

کیهان به سمت زمین بازی سر می چرخاند و در جواب سالم آریا  
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تنها سر تکان می دهد. آریا کنارش می نشیند و او دستش را از  

ی محکم بین ابروهایش  باالی صندلی برمی دارد. نگاه او با گره

فته تا همین جا  که انگار اختیار مشت هایش را هم در دست گر

محکم روی صورت این پسر دایی به ظاهر مظلوم پایین نیاید و  

 .همه چیز را خراب نکند، به روبه روست و نگاه آریا به نیم رخ او

 امروز نیومدی شرکت؟ -

در بطری را می بندد و بدون در نظر داشتن جوابی برای آریا، می  

 :پرسد

 اوضاع چطور بود؟ -

د و به بازی خیره می شود. قاعدتا او  آریا هم مثل او خم می شو

 .هم منتظر جوابی برای سوالش نبوده است

 .خبر خاصی نبود -

 رفتی شهرداری؟ -
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 .نه. قرار شد فردا سهراب رو بفرستم-

 :از روی شانه به سمت آریا سر می چرخاند و می پرسد

 چرا اون؟ -

آریا کمی به سمت کیهان می چرخد و با تصور اینکه کیهان  

 :فراموش کرده، حق به جانب می گوید

 .خودم که قرار شد برم تهران-

کیهان یکی از پاهایش را زیر صندلی خم می کند و دستی بین  

موهایی که توی صورتش ریخته می کشد. شمرده و متفکر می  

 :پرسد

 تهران؟ -

 .آره دیگه. برای قراردادمون با شرکت سهاسرام-

شود. شرکت سها    دست کیهان دور بطری آب محکم تر می

سرام! شرکت عموی رها! در این سال ها همکاریشان با این  
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ها پیش از طریق همکارانشان  شرکت گسترش پیدا کرده و ماه

در این شرکت از برگشتن رها به ایران باخبر شده بود. اما تنها  

 .چیزی که االن نمی فهمد دلیل رفتن آریا به آنجاست

 

 .اونو که محمدی قرار بود بره-

 :آریا در جواب کیهان سر تکان می دهد و می گوید 

محمدی که زنش زایمان کرده گفت نمی تونه بره قرار شد من  -

 .خودم برم

 :کیهان می ایستد و با عصبانیت می پرسد

 کی این قرارها رو گذاشتید؟ -

آریا هم می ایستد. لحن توبیخی کیهان باعث می شود کوتاه  

 :بگوید

  .محمدی مرخصیه-
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 :به سمت رختکن به راه می افتد و با تحکم می گویدکیهان  

 .هر جا که هست فردا خودش باید بره تهران-

آریا نچی می کند. نچی که در هیاهوی بازی کنان به گوش  

 .کیهان نمی رسد. با چند قدم بلند خودش را به کیهان می رساند

 .کیهان اذیتش نکن. گناه داره-

رخد و نگاه عاقل  کیهان می ایستد. کمی به عقب می چ

اندازد و با سوالش تمام جواب هایی را اندرسفیهی به آریا می

 .که آریا آماده کرده بود می سوزاند

 از کی تو دلسوز مردم شدی؟ -

آریا اخم کم رنگی می کند و با فرستادن هر دو دستش توی  

جیب شلوارش مقابل کیهان می ایستد. گاهی وقت ها از  

با کیهان و از قدرت این مرد بدش  اش خودش، از اختالف سنی

  .می آید. از دلیل سکوت و حتی دلیل ماندنش در این مملکت
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 تو چته؟ خوبی؟ -

کیهان یک پایش را پشت پای دیگرش می برد و روی کفشش را  

به جوراب سفید ورزشی اش تمیز می کند. دستی به بازوی آریا  

 :گویدمی زند و با عصبانیتی که سعی می کند بروز ندهد، می 

تو اینجا کارهای مهم تری داری. یادم نمیاد هیچ وقت برای  -

 قراردادها تو رو فرستاده باشم؟ 

پوزخندی گوشه ی لب آریا می نشیند و نگاهش روی دستی که  

 .روی بازویش است

 نگرانی از پسش بر نیام؟ -

 .زندکیهان ابرو باال می

 .نگرانم کارمندهام یاد بگیرن از زیر کار در برن-

هان این را می گوید و به پشت می چرخد. آریا ایستاده در  کی 

جایش دستش را در هوا تکان می دهد و با صدایی کمی بلندتر  
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 :می گوید

 .همین یباره-

کیهان دستش را به پشت پرت می کند و محکم تر از قبل می  

 :گوید

 .محمدی فردا میره تهران. خودم بهش زنگ میزنم-

 

بشقاب پروانه می گذارد و پروانه را  کیهان تکه ای مرغ توی  

تشویق می کند تا بخورد. پروانه ای که بعد از پشت سر گذاشت  

ی پنج سال پیشش می تواند دستانش را تکان دهد اما  سکته

نمی دهد. از انجام کارهایش امتناع می کند و ظاهرا ترجیحش  

این است یک عضو خاموش و بی حرکت باشد. این زن آنقدر از  

فاصله گرفته که گاهی کیهان فکر می کند زندگی کردن  زندگی  

 .را هم فراموش کرده است
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رسد.  گیرد و به بشقاب غذایش میرد نگاه خاموش پروانه را می

هر دو دستش را لبه ی میز می گذارد و خودش را به جلو می  

 .کشد

 نمی خوای بخوری؟ -

با  با حرفش توجه پروانه را به خودش معطوف می کند و اینبار 

 :دلخوری می گوید

انصافه که من دنبال خوب شدن حالم با توام و تو منو نادیده  -

 می گیری؟ 

چشمان پروانه می لرزد. مثل تمام این سال ها انگار که منتظر 

تلنگری بوده است. خودش بیشتر از هرکسی می داند که چقدر  

برای کیهان کم گذاشته است. کیهان نگاه خیس مادرش را می  

ا فکی منقبض چشم می بندد و دستش را روی صورتش  بیند و ب 

می کشد. چشم که باز می کند نگاهش به هر جایی هست جز  
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 :چشمان مادرش، وقتیکه می گوید

پنج ساله به هیچی گله نکردم. نه به گریه هات، نه اخمت، نه  -

  .بد اخالقیت و نه حتی سکوتت

  ی چشمش کمی جمع می شود. مکثی می کند و دوبارهگوشه

 :می گوید

پنج سال کار به کارت نداشتم به این امید که خودت با اتفاقات  -

 .افتاده کنار بیای. ولی نیومدی

اشک پروانه روی صورت تکیده اش راه می گیرد و فک کیهان  

منقبض تر از قبل می شود. به سکوت پروانه و بداخالقی هایش  

 .عادت کرده اما به اشکش نه

دخترتو از دست دادی منم خواهرمو  هیچ وقت نفهمیدی اگه تو -

از دست دادم. نفهمیدی کامران به همون اندازه که پسر تو بود  

ی بی پسری می تونه  برادر منم بود و بی برادری به اندازه
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 .سخت باشه

حرف زدن راحت نیست آن هم حرف زدن در مورد چیزهای آزار  

صا  ی زندگی. حرف زدن از کمبودها و جای خالی ها مخصودهنده

برای مردی که شاید خیلی ها به جذبه و قدرتش حسادت  

 .کنندمی

کمی روی میز خم می شود و دستانش را دو طرف بشقابش  

 .می گذارد. بدون اینکه بخواهد صدایش خش برداشته

من هیچی نگفتم و تو با سکوتت هی تازوندی. خودت و  -

  ت رو خالصه کردی توی اون اتاق و نفهمیدی چقدر برایزندگی

من سخته بیام خونه و کسی منتظرم نباشه. حتی یه مادر  

 .ساکت که پنج ساله به خاطر خودم بهم نگاه نکرده

اشک های پروانه افسارگسیخته اند. شاید هم بخاطر حقیقت  

کالم کیهان است. حرف هایی که شاید برای او تلخ باشند اما  
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به  سوزانند. حرف های کیهان را می فهمد. جگر پروانه را می

ی تمام دفعاتی که برای رفتن سر خاک ترنم و حرف زدن با  اندازه

ی تمام شب  کامران با او حرف زده، بدهکارش است. به اندازه

هایی که تا صبح توی بیمارستان باالی سرش بیدار مانده، وقت  

هایی که دستانش را ماساژ داده، غذا دهنش کرده و برایش  

 .وقت گذاشته است

اما بدی دیده. هم از او هم از خواهری که تا  کیهانش بد نیست 

بود از کیهان می نالید و هم برادری که حرمت برادری را  

  .شکست

کیهان صندلی اش را عقب می دهد تا بلند شود. پروانه در  

جایش تکانی می خورد و فوری صدای گنگی از خودش در می  

 .آورد

د و با  کیهان یک دستش را روی دسته ی ویلچر مادرش می گذار 
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 .دست دیگر آرام اشک هایش را پاک می کند

این روزها سرم جایی گرم نیست اما دستم بنده. بند گذشته و  -

 .خیالش بشهخواد بیگندی که رها نمی

 :صاف می ایستد و می گوید 

بهت قول دادم بیارمش پس تا چند روز دیگه میارمش. این روزها  -

 .یکم مریض احواله

بی جواب می گذارد و به سمت اتاقش می    نگرانی نگاه پروانه را

 .رود

پروانه می داند امشب هم مثل دیشب قرار است پرستارش  

 .جای خالی کیهان را پر کند

 

 

رها سینی حاوی فنجان های قهوه را روی میز می گذارد. روی  
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کاناپه ی دو نفره می نشیند و به کیهان ایستاده در تراس نگاه  

ش سیگارش را می بیند و نمی داند می کند. از این فاصله هم آت

 .ست که در این چند دقیقه دود کرده استاین چندمین سیگاری

برای صدا زدنش مردد است مخصوصا که از وقتی کیهان آمده  

فهمیده که حالش خوب نیست. نگاهی به فنجان های قهوه می 

اندازد و می خواهد کیهان را صدا بزند که با شنیدن صدای در  

  .راحت می شودتراس کارش  

کیهان با اخم هایی که از بدو ورود درهم هستند وارد می شود. 

در سکوت کاناپه را دور می زند و مقابل رها می نشیند. یکی از  

فنجان های قهوه را برمی دارد و راحت به پشتی کاناپه تکیه می  

دهد. قبل از ورودش به این خانه سعی کرده بود آریا و حرف  

نه و چشمان خیسش را برای چند ساعت  های صبحش و پروا

هم که شده فراموش کند اما با دیدن رها همه چیز قدرتمندتر از  
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  .قبل برایش تداعی شده بود

امشب که به اینجا آمده نه از کت و شلوار رسمی خبری ست و  

نه از کراوات. تیشرت سورمه ای جذبی پوشیده با شلوار لی  

می کند از ساعتش هم خبری  تر. حاال که رها دقت کمی روشن

 .نیست و جای خالی ساعتش را دستبند چرمی پر کرده است

رها خم می شود و با برداشتن فنجانش سعی می کند سر  

 .صحبت را باز کند 

 .قبل از اومدنت بابام زنگ زد-

ربط ترین موضوع به کیهان باشد اما مهم ترین  حرفش شاید بی

 .ه تا همه چیز را بگویدمسئله برای اوست که قرار بر این شد 

 خب؟ -

رها فنجانش را روی پایش نگه می دارد و با سابیدن لب هایش  

 :روی هم، می گوید
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 پرسید کی برمی گردم خونه  -

 .مکثی می کند و شانه باال می زند

 .جوابی برای سوالش نداشتم-

کیهان فنجان قهوه اش را روی میز برمی گرداند و با صاف کردن  

 .به دل نگاه رها می سپاردکمرش، نگاهش را 

ت حق میدم نگرانت باشن. هرچی باشه ظاهر قضیه  به خانواده-

 .ی یه پسر مجرداینه که تو یه دختر تنهایی توی خونه

دهد،  رها لبخند می زند و با حالت خاصی که به چشمانش می

 :گویدمی

 .سولی خودمون خوب می دونیم که این فقط ظهر قضیه-

کید می کند و منتظر عکس العمل کیهان می  روی کلمه ظاهر تا

ی کاناپه ستون کرده و با  ماند. کیهان دستش را روی دسته

 .انگشتانش لب پایینش را به بازی گرفته است
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اوهوم. حقیقت ماجرا اینه تو بعد از پنج سال اومدی تا یه گند رو  -

همش بزنی و وسط شرایطی که همه سعی داشتن منصرفت  

 .دادم کنن من دل به دلت

شاید انتخاب کلمات خاص کیهان است که باعث می شود رها  

کمی بترسد. ترس از اینکه کیهان از موقعیت پیش آمده راضی  

 .نیست

 :موهایش را پشت گوش می زند و کمی مضطرب می پرسد

 از شرایط االن ناراحتی؟ -

 .کیهان با سری که کمی کج کرده نگاهش می کند

 ی میشی؟ اگه بگم آره بی خیال همه چ-

رها از سوال کیهان جا می خورد. آنقدر که چند ثانیه سکوت کند  

 :و بعد با اخمی محو بپرسد

 اگه االن منم جا بزنم تو می تونی با این شرایط ادامه بدی؟ -
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 .به دفترچه اشاره می کند

االن که شرایط از یک ماه قبل بدتره، میشه ادامه داد؟ با این  -

ک شدن به همه ی آدم ها به نظرت اطالعات نصفه نیمه و مشکو

 خبر از همه جا ادامه داد؟ میشه مثل قبل بی

 .کیهان تلخندی می زند. این دختر بی شک سخنران خوبی ست

 !جواب سوالتو می دونی که اینقدر مطمئن سوال می پرسی-

 .رها در جایش تکانی می خورد و پر قدرت تر از قبل می گوید

چی بشه ولی می دونم من نمی  نمی دونم ته این بازی قراره-

 .تونم ولش کنم. حتی اگه تو نخوای ادامه بدی

کیهان دستش را روی دسته ی کاناپه می خواباند و در سکوت  

های آن روزشان روی  ی رها به حرفبه رها نگاه می کند. اشاره

. او هم از ته این  گیردی لبش زاویه میگیرد و گوشهتراس را می
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 .اما خوش بین نه خبر استبازی بی

 .با حرکت چشم به دفترچه اشاره می کند

 میشه شروع کنی؟ -

رها لبخند می زند. لبخندی که اول تا آخرش برای کیهان است.  

اینکه بداند کیهان در این مسیر کنارش است آرامشی به دلش  

  .می دهد که با هیچ واژه ای قابل توصیف نیست

وهایی را که یک طرف  خم می شود و دفترچه را برمی دارد. م 

شانه اش ریخته کامل پشت سرش می زند و مقابل نگاه کیهان  

 .که روی او کوک شده است، دفترچه را باز می کند

کمی خنده دار است. انگار قرار است قصه بخواند. هیچ چیز  

شبیه کنکاش در گذشته نیست وقتیکه پسر مقابلش با  

ا باز می کند و  چشمانی خمار و خسته خیره ی اوست. دفترچه ر 

 :می پرسد 
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 تا کجا خوندی؟ -

کیهان به کش قلبی شکلی که رها به عنوان نشانگ بین دفترچه  

گذاشته بوده و حاال در دستش است نگاه می کند و با لبخندی  

 :گوشه ی لبش می گوید

 .تا اونجا که نشانه گذاشته بودی-

روی پایش  رها لبخند می زند و پا روی پا می گرداند. دفترچه را 

 .می گذارد و شروع می کند

باید اعتراف کنم حاال که توی ماشین آریا نشستم و همراه دو  - "

تا از آشناترین مردهای زندگیم به سمت شمال میرم از وقتیکه  

توی تاکسی می شینم و راننده یه مرد غریبه س بیشتر  

ترسیدم. حاال می فهمم خانواده هم بعضی وقت ها ترسناک  

وصا وقتی نمیشه فهمید دارن چیکار می کنن.  میشن. مخص

دیشب خوابگاه پیش رها خوابیدم و صبح زدم بیرون. این تنها  
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راهی بود که می تونستم کیهان رو مجاب کنم که نخواد منو تا  

پای اتوبوسی که گفته بودم بلیطشو گرفتم ببره. چقدر این چند  

م و من  روز به همه دروغ گفتم. دو ساعتی میشه که حرکت کردی 

توی تموم این دو ساعت به مهمونی فردا شب فکر کردم. قبل از  

حرکت کامران ازم پرسیده بود لباسی برداشتم که مناسب  

مهمونی باشه یا نه و من به پیرهن سفیدی فکر کرده بودم که  

ته چمدونم بود. از اینکه قراره توی یه جمع غریبه و یه محیط  

لی از طرفی هم خوشحالم. نااشنا قرار بگیرم استرس دارم. و

این چند روز مدام با خودم فکر کردم کامران اگه ریگی به  

کفشش بود هیچ وقت منو توی این سفر با خودش همراه نمی  

 .کرد و همین آرومم می کنه

 

ترنم مقابل آینه برای آخرین بار آرایشش را چک می کند.  
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  صورتش را ساده آرایش کرده و موهایش را اتو کشیده است.

پیراهن سفید بلندی که پوشیده اندامش را به خوبی قاب گرفته  

و او ورای تمام این سادگی ها، اضطرابش را پشت رژ آلبالویی  

 .رنگش پنهان کرده است

کند و از داخل آینه نگاهی به آریا می اندازد. با  از خودش دل می

چند قدم فاصله پشت او ایستاده و با چشمانی پر حرف و شاید  

 .نگاهش می کنددلخور  

نگاهش را از چشمان روشن آریا برنمی دارد. چشمانی که شک 

ندارد رازی پشتشان دفن شده است. آریا کراوات به دست جلو  

می آید. پشت سر ترنم می ایستد و در کمترین فاصله بدون  

 :اینکه نگاهش را از نگاه دخترک توی آینه بکند، آرام لب می زند

 .ذاشته بودی من حرف بزنمکاش اینجا نبودی. کاش گ-

ترنم با اخم به سمت آریا می چرخد. آریا مجبور می شود قدمی  
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 .ی قدی پشت سرش تکیه می دهدتر برود و ترنم به به آینهعقب

 :طلبکار نگاهش می کند و می گوید

 چی می خواستی بگی؟ االن بگو-

آریا پوزخند تلخی می زند و یک قدم جلو می رود تا کراواتش را  

 .نددبب

 .االن دیگه دیره-

 :ترنم مصر می گوید

 مگه چی می خواستی بگی؟ -

دستان آریا از حرکت می ایستند و با تاخیر به پشت می چرخد.  

های قرمزش  چشمان آرایش شده ی ترنم را می گردد و روی لب

مکث می کند. لب هایی که از همیشه پررنگ تر هستند و این  

 .دختر را خواستنی تر کرده اند

یا کالفه کراوات را از دور گردنش می کشد و از میان  آر
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 :هایش می غرددندان

 .هر چیزی که باعث بشه تو امشب اینجا نباشی-

ترنم سوالی نگاهش می کند. آریا بی خیال موهای ژل خورده  

 .اش آن ها را می کشد و کراواتش را به سمت ترنم می گیرد

 برام می بندی؟ -

رد و دور گردن آریا می اندازد.  ترنم مردد کراوات را می گی 

یشان به چشم ترنم نمی آید اما برای آریا وسوسه کننده  نزدیکی

است. آریایی که هوشیاری کامل دارد اما مست خواستن این  

اراده دستش را باال می آورد و روی پهلوی ترنم  دختر است. بی

می گذارد. درشت شدن چشمان ترنم و از حرکت ماندن  

بیند و با حالی خراب دستش را عقب می کشد. دستانش را می  

 .ستاش عصبیفکریاز خودش و بی

از ترنم فاصله می گیرد و بی خیال کراواتی که نمی داند گره  
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خورده یا نه، به پشت می چرخد. آریا با قدم هایی بلند از اتاق  

 .زندخارج می شود. ترنم در جایش خشکش می

مس دستان مردی که می داند  با رفتن آریا، او می ماند و جای ل 

 .حرکتش برادرانه نبوده است

های آریا برادرانه نبوده. نه نگاهش و نه  امروز هیچ کدام از حرکت

 .نگرانی هایش

ترنم برای ادامه ی این مسیر، برای ادامه ی این همراهی از  

 .همیشه مرددتر است

 

صدای کر کننده ی آهنگ و حال روز مهمان ها که از چند فرسخی  

توان تشخیص داد که خیلی هایشان شرایط نرمالی  هم می

ندارند، بیش از پیش مهمانی را از یک مهمانی کاری دور کرده  

است. حتی با در نظر گرفتن ظاهر رسمی و معقول مردها نمی  
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شود از پوشش افتضاح زنان گذشت. قبل از آمدنشان مردد بود  

ی تواند به  که آیا لباسش مناسب مهمانی هست یا نه و حاال م

یقین بگوید پیراهن بلند آستین حلقه ای او از لباس خیلی از زنان 

 .تر استحاضر در سالن پوشیده

لیوان شربتی را که به سختی از میان نوشیدنی های غیرمجاز  

ی چوبی مبلی که رویش  روی میز پیدا کرده بود روی دسته

ساعتی  نشسته می گذارد و از جایش بلند می شود. نیم  

ی خوش و بش با صاحب  شود که آریا و کامران به بهانهمی

 .مهمانی تنهایش گذاشته اند

جلو می رود و در جست و جوی کامران دور تا دور سالن چشم  

می چرخاند و با چشم در چشم شدن با هرکسی لبخندی  

مسخره روی لب می نشاند. لبخندی که با در نظر گرفتن لرز پاها  

  .ندارد که هیچ شباهتی به لبخند ندارد  و عرق دستانش شک 
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ایستاده وسط سالن به اطرافش نگاه می کند. صدای بلند و آزار  

های زیاد و بوهای مخلوط شده در  ی موسیقی، نور افکندهنده

دهند تا بغض کند. نه از کامران  فضا دست به دست هم می

هتی  خبری ست و نه از آریا. او اینجا میان آدم هایی که هیچ شبا 

به او ندارند چه می کند؟ میان این سالن دود گرفته و بوهای  

مشمئز کننده. دستش را روی لب هایش می گذارد و اولین  

  .چکدقطره ی اشک روی صورتش می

کامران برای چه او را دنبال خود کشانده است؟ واقعا او قرار  

است از این مهمانی چه چیزی دستگیرش بشود؟ شک ندارد  

و فقط برای راحتی خیال خودش و بستن دهن ترنم   کامران فقط

او را با خود همراه کرده. این را از حرف های کامران فهمیده بود  

 :وقتیکه توی ماشین گفته بود 

قبال هم بهت گفتم این یه مهمونیه کاریه. چند وقت یبار اعضای  -
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شرکت ویالی یکی از بچه ها دورهمی می گیرن. خواستم  

 .بهت دروغ نمی گمباشی تا باور کنی 

کامران می ترسد. کامران از روزیکه ترنم دهان باز کند و دانسته  

هایش را به کسی بگوید می ترسد و این تنها دلیل اینجا بودن  

  .ترنم است. ترنم را آورده تا با ظاهرسازی دهانش را ببندد

عصبی دستش را روی صورتش می کشد و اشکش را پاک می  

ی سالن به راه  به سمت نورانی ترین نقطه  کند. در مسیر نور و

می افتد. با ترس از کنار آدم هایی که مست روی مبل افتاده اند 

ای بلند و غیرطبیعی عشوه می آیند می  یا زنانی که با قهقه

 .گذرد

با ورودش به سالنی دیگر و با دیدن کامران از دور، نفس حبس  

 .ش می رودشده در سینه اش را رها می کند و تند به سوی 

شود و با  کامران با دیدن ترنم اخم می کند. از جایش بلند می
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 .قطع کردن حرف جمع، از کنارشان فاصله می گیرد

 :پرسد ایستد و با خشم میکنار ترنم می

 برای چی اومدی اینور؟ -

کند د  ترنم با دیدن جام در دست کامران همه چیز را فراموش می

 :وحشت زده می گوید

 .ن تو رو خدا مست نکنیاوای کامرا-

 :کامران سرش را جلو می آورد و توی صورت ترنم می غرد

 .نگفتم نیا این طرف-

 

 :ترنم با بغض می گوید

 .کامران تو رو خدا من می ترسم-

کامران دهان باز می کند و ترنم از بوی دهانش سر عقب می  

 :رود و عصبی می گوید اش درهم میکشد. چهره
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 همونی کاریه؟ اینجا واقعا یه م -

 .کامران بازوی ترنم را می گیرد و به سمتی می کشاندش

هرکی مهمونی رو یه جوری می گیره. اینام این مدلی. مشکلت  -

 چیه؟ 

 :گویدترنم ملتمس می

 .کامران بیاین بریم. من می ترسم. اینجا یه جوریه-

ترنم داری با اعصابم بازی می کنی. مگه خودت اصرار نکردی  -

 بیای؟ 

 :گویدتند می  ترنم

 .من گه خوردم-

 .حاال که خوردی تا تهشو بخور-

از جواب کامران جا می خورد و ناباور اسمش را زمزمه می کند.  

ها شناخته زمین تا آسمان  کامران مقابل با برادری که این سال
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 .کندفرق می

 .کامران به سویی نگاه می کند و با دیدن آریا، صدایش می زند

 آریا -

به آریایی می افتد که با چشمانی قرمز به سویشان    نگاه ترنم

می آید. مقابلشان که می ایستد ترنم با تعجب نگاهش می کند  

 .و نامطمئن بو می کشد

 بوی چی میدی؟ -

قبل از اینکه آریا فرصت جواب دادن پیدا کند، کامران ترنم را به  

 :سمت آریا هل می دهد و عصبی می گوید

 .من کارم تموم بشه بیام  اینو ببر سالن اونور تا-

 :آریا پوزخندی می زند و رو به کامران می گوید

 .روزی که بهت گفتم ترنم نیاد بخاطر االن بود-

 :کامران می غرد 
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 .فعال خفه شو-

با دور شدن کامران، آریا دست ترنم را می گیرد و ترنم با فکر  

 .اتفاق عصر تند دستش را عقب می کشد

 .به من دست نزن-

 :آریا سوالی نگاهش می کند و ترنم متنفر می گوید

 .تو مستی-

 .نه اونقدر که نفهمم دارم چیکار می کنم-

 :ترنم با تمسخر می گوید

 مگه مستی درجه داره؟ -

 .آریا کالفه دستی به صورتش می کشد

 .ترنم با اعصاب من بازی نکنا-

  ترنم که انگار منتظر تلنگری بوده است بغضش می شکند و بلند

زیر گریه می زند. آریا ناباور نگاهش می کند و با تاخیر دستانش  
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کند و به آغوشش می کشد. ترنم بدون هیچ  را دورش حلقه می

مقاومتی در آغوش آریا می گرید. آریا سرش را پایین می برد و  

ای که ترنم عطرش را اسپری  کنار گوش ترنم درست همان نقطه

ود که سرش را خم  رکرده عمیق نفس می کشد. یادش می

کرده بود تا حرفی بزند. برای لحظه ای یادش می رود این دختر  

کند و با  با خواهرش فرقی ندارد. به سختی خودش را کنترل می

صدایی که تحت تاثیر حال خرابش خش برداشته، زمزمه می  

 :کند

 آروم باش ترنم -

 :ترنم میان گریه می گوید

 هتل من روی اعصاب هر دوتونم. منو ببر  -

آریا ناراضی او را از خودش جدا می کند و دست زیر چشمش  

 .می کشد
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 .بیا بریم بشینیم. کامران عصبی بود یه چیزی گفت-

لب های ترنم بی وقفه می لرزد و آریا با حالی خراب به سمت  

 .کندسالنی دیگر هدایتش می

 

 به کی پیام میدی؟ -

 :می گویدترنم نیم نگاهی به آریا می اندازد و سر سنگین 

 .یکی از دوستام -

 :برد و با تمسخر می گویدآریا خودش سرش را جلوتر می

 همون پسره همکالسیت؟ -

 :ترنم صفحه ی گوشی را می پوشاند و با اخم می گوید

 به تو چه؟ -

 .آریا کفری نگاهش می کند

 .ترنم لیاقت تو خیلی بیشتر از اونه-
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کند که  ای فکر میترنم چشمان قرمز آریا را می گردد و به جمله

تحت تاثیر حال خرابش باعث شده تا کلماتش را کمی کشیده ادا  

  .کند

 .دهدترنم با دست جمع رقصنده ی وسط سالن را نشان می

 .حتما یکی از آدم های مست توی این سالن-

آریا کالفه پفی می کشد و با گذاشتن سرش روی پشتی مبل،  

 :گویدمی

 .کساییکه حاضرن برات جون بدن االن هم هستن -

 :ترنم عصبی می خندد

 .عه کو پس؟ من نمی بینم-

هایش  آریا خیره و با نگاهی خاص براندازش می کند. روی لب

 .کند و با لحنی نرم لب می زندمکث می

 .کافیه چشماتو باز کنی ترنم-
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مغز ترنم فقط چند ثانیه استپ می کند و بعد انگار که همه چیز  

از طوفان باشد، ذهنش منفجر می شود. نگاه خاص  آرامش قبل

 .گذاردآریا، نرمش کالم و خواستن صدایش جایی برای شک نمی

 :ترنم تند از جایش بلند می شود و ناباور لب می زند

 چی میگی؟ -

آریا هم می ایستد. آنقدر مست است که یکبار در جایش تلو  

د و با عجز  گیر. بازوی ترنم را میخورد تا صاف بایستدمی

 :گویدمی

 ...حرفی رو که سال هاست روی دلم مونده-

 

کیهان عصبی دفترچه را از دست رها می کشد و روی میز پرت  

هق تمام نشدنی اش روی زانوهایش  می کند. سر رها میان هق

فرود می آید و کیهان عصبی از جایش بلند می شود. حرکت تند  
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و دردی که به جان  کند  اش را حس میهای بینیو عصبی پره

 .هایش افتادهشقیقه

اگر این نوشته ها دست خط ترنم نبود به حقیقتشان شک می  

کرد. نمی نشست تا به نابرادری آریا گوش دهد و با خواندن از  

  .رفتار کامران رگ گردنش ورم کند و فکش منقبض شود

بی توجه به تمام اصولی که برای سیگار کشیدنش دارد، و برای  

بار بدون اینکه به تراس برود سیگاری آتش می زند و کام  اولین  

 .بزرگی از آن می گیرد

نه حال خودش را می فهمد و نه حال دختری که هنگام خواندن  

صفحات آخر تمام وجودش دست به دست صدایش داده و لرزیده  

بود. کیهان اعتراض کرده اما رها تندتر خوانده بود. خوانده بود تا  

رسد. به حرمت شکنی آریا، به بهت ترنم، به  به صفحات آخر ب 

 .ناباوری خودش و عصبانیت کیهان
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گذارد و با بستن  اش را روی شیشه میکیهان دست مشت شده

های عصبی  چشمانش سرش را روی دساش می گذارد. نفس

ی  اش روی شیشه بخار می کند. فکر به اینکه ممکن است ادامه

ل خودکشی ترنم باشد  حرف های آریا و آن مهمانی نحس دلی 

دیوانه اش می کند. فکر اینکه آریا و کامران عامل اصلی 

یشان باشند می تواند او را از قالب کیهان همیشه  بدبختی

  .خوددار بیرون بکشد و طوری عمل کند که همه چیز عوض شود

ی آریا برود و مشتی را که  تاز تا خانهتواند همین حاال یکهمی

ا عصبانیتش را کنترل کند، روی صورت او  فشار تروی شیشه می

. می تواند بعد از چند سال به کامران زنگ بزند و هرچه بد  بنشاند

 .راه بلد است نثارش کندو بی

هایش را ندید  صدای گریه ی رها باعث می شود تمام توانایی
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بگیرد و با باز کردن چشمانش به پشت بچرخد. سیگارش را زیر  

به سمت رها می رود. رها روی  پایش خاموش می کند و 

زانوهایش خم شده و با صدای بلند گریه می کند. موهایش  

پریشان دورش ریخته و شانه هایش می لرزد. لیوانی آب خالی  

می کند و سمت راست رها می نشیند. حال خودش خوب  

نیست اما فعال این دختر اولویت است. موهای رها را کنار می  

 .خودش است می گیرد تا بلندش کندزند و بازویش را که سمت 

 رها بشین -

دهد. اصال انگار حرف کیهان را  رها تغییری به موقعیتش نمی

نشنیده است. کیهان عصبی دستش را به بازوی دیگر رها می  

 .گیرد و سعی می کند بلندش کند

 رها به من گوش کن -

رها با تاخیر سرش را از روی زانوهایش بلند می کند و با صاف  
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کمرش در آغوش کیهان قرار می گیرد. دست چپ کیهان از   کردن

پشت کمر رها رد شده و روی بازویش نشسته و رها در آغوش  

ست که یکی باید باشد تا به قرمزی چشمان خودش توجه  مردی

  .کند

 .کند و کیهان لیوان آب را مقابلش می گیردسرش را بلند می

 یکم بخور -

ور تمام آنچه خوانده با ترس  لب های بی رنگش می لرزد و با تص 

 :نجوا می کند 

 کیهان -

کیهان دندان روی هم می ساید و لیوان را جلوی رها تکان می  

 :دهد. محکم می گوید

 بخور -

شدد برای اشک های رها. صدای گریه  تحکم صدایش تلنگری می
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اش بلند می شود و اینبار قبل از اینکه بخواهد سرش را روی  

محکم او را به سمت خودش می کشد.  زانوهایش خم کند کیهان

رها میان سینه ی مردانه ی کیهان زار می زند و کیهان با تکیه  

دادن سرش به سر او چشم می بندد. کیهان طلبکار است. به  

اندازه ی مظلومیت ترنم، سکوت آزار دهنده ی پروانه و تن یخ  

 .کرده ی این دختر از کامران و آریا طلبکار است

 

 خوبی رها؟ -

ین سوال را زهره می پرسد بدون اینکه بداند تمام چند ساعت  ا

گذشته دخترش در آغوش کیهان زار زده است. میان بغض و  

اشک تمام نشدنی اش از دلتنگی اش برای ترنم گفته بود و از  

روزهای خوبی که باهم داشتند و برنامه هایی که برای آینده  

آرزوهایی که برای  چیده بودند. از مظلومیت ترنم گفته بود. از 



Romanbook.ir 
 
 

734 
 

زندگی اش داشته و از عشقش به زندگی. رها مثل کسی که  

ی سکوت گرفته باشه و حاال با شکستن این  سال ها روزه

های دلش سر باز کرده باشند، تند تند گفته  سکوت تازه عقده

بود. بی توجه به اینکه مخاطبش کیهان است و برادر ترنم، حرف  

  .زده بود

و علیرضا، از روزهای عاشقانه یشان و کافه  از عشق میان ترنم 

 .گردی های سه نفره یشان

از بستی خوردن زیر باران در باغ هشت بهشت و از کل کل ترنم  

و علیرضا سر اسم بچه یشان. رها میان هق هق هایش نفس  

کم اورده اما گفته بود ان ها می خواستند یک دختر داشته  

 .باشند و اسمش را دنیا بگذارند

بود ترنم همیشه از آریا به عنوان برادر سومش یاد می   گفته

کرده و اول از همه به آریا موضوع علیرضا را گفته بود. رها مشت  
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 :ی پهن کیهان فشرده و لب زده بودکوچکش را روی سینه

آریا حتی اگه ترنم رو دوست داشته هم نباید حرفی می زده.  -

 .میخواد نباید چیزی می گفتهوقتی می دونسته ترنم علیرضا رو 

بی منطق شده بود و البته که از دختری در شرایط او انتظار  

 .منطق نمی رود

 اصال منطق چیست جز ایده آل ذهنی هر فرد؟  

آل های ذهنی ترنم گفته بود. از خودش و ترسی که  رها از ایده

از برمال شدن حقیقت به جانش افتاده است. از اینکه نه راه پیش  

و نه راه پس. نه می تواند بی خیال حقیقت شود و نه می  دارد 

ی بد و سیاه حقیقت آدم  تواند بنشیند و ببیند پشت این عجوزه

 .اندهایی به پررنگی آریا و کامران نشسته

اش را روی سر رها ثابت کرده و  تمام این مدت کیهان چانه

ی دستانش را دور کمرش محکم. رها نه فشار فک او را حلقه
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 .های قرمز چشمش رایده بود و نه اضافه شدن رگهد

کیهان آنقدر رها را در آغوشش نگه داشته بود تا او تمام نگفته  

هایش را گفته و آرام گرفته بود. آنقدر که دیگر اشکی برای  

 .هایش آرام گرفته بودخیس کردن تیشرت کیهان نداشته و نفس

کردن   با زبانش لب های خشکش را تر می کند و با صاف

 :گوید صدایش، توی گوشی می

 .خوبم مامان-

اش تجلی می کند وقتیکه می  نگرانی زهره میان تارهای صوتی

 :پرسد

پس چرا صدات گرفته؟ خوابت خوبه رها؟ خیلی وقته باهام  -

 .زنیاحرف نمی

ی چشم به کیهان که به اپن  با حرف زهره، رها از گوشه

ا زهره است. رها خیلی  اشپزخانه تکیه داده نگاه می کند. حق ب
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داند از کی. وقت است با او درد و دل نکرده است. دقیق نمی

ی مشترکی با کیهان پیدا  شاید از زمانیکه حرف هایش زمینه

کرده و این مرد هم ثابت کرده که می تواند گوش شنوای خوبی 

  .باشد

اش بود حاال  رهایی که حرف زدن با زهره جز واجبات زندگی

ند چند وقت است با این مادر نگراِن دور از وطن  اعتراف می ک 

تر اینکه حرفی هم برای زدن ندارد. از وقتی  حرف نزده و جالب

خودش را شناخته زهره همیشه گوش شنوایی بوده برای اویی  

شد. نمی داند این عادت لعنتی که  که اگر حرف نمی زد خفه می

بد. او فقط  باید از همه چیز حرف بزند تا سبک شود خوب است یا 

می داند انگار این روزها کسی جای زهره را اشغال کرده. کسی 

 !که بودنش و آغوشش برای این روزهای سیاه خوب است

رها انگشتانش را از هم باز می کند و کف دست عرق کرده اش  
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را روی ران پایش می کشد. زبان که باز می کند بغضش پشت  

د تا در این راه  تصمیمش می ایستد و عزمش را جزم می کن 

 .تنهایش نگذارد

 .خوب نیستم مامان. نه خودم خوبم، نه خوابم و نه جو دورم-

ی چشم می بیند که کیهان قدم زنان به سمت تراس  از گوشه

گیرد و به بی خوابی هایش فکر  می رود. نگاهش را از کیهان می

. به قرص های آرام بخشی که هر روز یکی بهشان  می کند

 .داضافه می شو

 .با صدای زهره از افکارش فاصله می گیرد

دلم خوش بود حاال که داری میری ایران یکم حالت بهتره اما  -

 .انگاری اشتباه می کردم

رها نفسش را توی گوشی فوت می کند و با تکیه زدن به پشتی  

 :کاناپه، می گوید
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 .شاید ته این ماجرا حالم بهتر بشه-

 خیلی مونده تا تهش؟ -

ه فکر می کند. نگاهش را کوک میکند روی کیهان  به سوال زهر

که پشت به او روی تراس ایستاده و آسمان دم صبح اصفهان را  

 :نظاره می کند. آرام لب می زند

 .نمی دونم-

ی  زهره مکثی می کند و بعد مثل همیشه بدون هیچ جبهه

 :خاصی، می گوید

 های ی نصیحتمن دخترمو می شناسم. میدونم االن نه حوصله-

تونم از  های پزشکیم رو ولی نمیام رو داری و نه توصیهمادرانه

 .نگرانیم حرف نزنم

 .اینجور مواقع رها مخاطب است و زهره گوینده

 .موندنت اصفهان داره به یک ماه میرسه و این اصال خوب نیست -
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از روزیکه شب و روزش به دیوارهای این خانه و وسط خاطرات  

ت، حساب روزها از دستش در  رفیقی قدیمی منگنه شده اس 

  .رفته. چه خوب که زهره هست تا یادآوری کند

خوای بری دنبال گذشته من فکر نمی کردم  روزی که گفتی می-

 .اون شهر اینقدر اسیرت کنه که از همه چیزت بگذری

 

 

دهد. رها با  های مسعود را میهای زهره بوی حرفحرف

 .کاناپه می گذاردخستگی سرش را خم می کند و روی پشتی 

 بابا چیزی گفته؟ -

رها لبخند محو مادرش را از پشت تلفن نمی بیند. لبخندی که  

اینبار از سر ذوق برای تیزبینی دخترش نیست. لبخند زهره درد  

 .دارد
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اگه پدرتم حرفی زده حق داره رها. تو رفته بودی که بعد از پنج  -

مان مهی،  ت باشی، کنار پدرت، ما سال اونجا کنار خانواده

ماهوری که همیشه خودت میگی جونت به جونش وصله. تازه  

کارتو توی شرکت عموت شروع کرده بودی، کلی برنامه داشتی  

 .اما االن زندگیتو فلج کردی

ست. دلش برای بوی پس  های زهره حقیقتی انکار ناشدنیحرف

سر ماهور، عطر پیراهن مامان مهی، نگاه عاشق مسعود، دلش  

های فرزان و پرتوقعی صادق هم تنگ شده. اما تا  برای شیطنت 

ی  زمانیکه گذشته رهایش نکرده، مطمئن است زور این گذشته

 .چربدی این دلتنگی ها میلعنتی به همه

 پیشنهاد شما چیه؟ -

سوالش را می پرسد و با انگشت چشمانش را فشار می دهد. 

  او خسته است و چه خوب که زهره همیشه با مالحظه و شمرده 
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هایش  حرف می زند و با لحنی تند آجر روی دیوار خستگی

  .گذاردنمی

من قرار نیست پیشنهادی بدم رها ولی باید یه چیزایی رو یادت  -

 .بیارم. تو تهران خیلی کارها داری

چشم که باز می کند، بخاطر فشار انگشتانش تصویر کیهان را تار  

 :گوید ای، می می بیند. صاف می نشیند و بعد از خمیازه

 .ترین کارم اینجاستولی فعال مهم-

 :زهره مکثی نسبتا طوالنی، با حس خاصی می گوید

 .مواظب خودت باش-

رها خودش را روی کاناپه جلو می کشد. می داند قرار نیست  

 .چیزی از نگرانی زهره کم شود. حتی اگر او به دروغ قولی بدهد

  .سعی می کنم-

 .ی زِرزروشده دخترهبوسمت. دلمم خیلی برات تنگ می-
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هایش می شود. لبخندی که  لبخندی هر چند کم جان مهمان لب

 .در صدایش هم مشخص می شود

 .منم-

 .برو عزیز دلم. کاری داشتی حتما بهم زنگ بزن-

 .چشم-

ی دخترها از  تماس را قطع می کند و با خودش فکر می کند همه

 رفاقت با مادرهایشان اینقدر حس خوشبختی دارند؟ 

گذارد و با نفس  هایش میف هر دو دستش را روی گونهک

زند. می تواند  هایش میی کوچک به گونهعمیقی چند ضربه

حدس بزند رنگش پریده و چشمانش بخاطر شب بیداری دیشب 

 .گود افتاده

می ایستد و با مرتب کردن لباسش، با نگاه کوتاهی به مرد  

ر راهش کنار  رود. سایستاده در تراس به سمت آشپزخانه می
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اپن خم می شود و دفتری را که کیهان با عصبانیت از میان  

دارد. کارش به  دستان او بیرون کشیده و پرت کرده بود، بر می

جایی رسیده که با دیدن این دفترچه دست و دلش باهم  

لرزد. آهی می کشد و دفترچه را روی اپن می گذارد. با  می

می کند. ساعت حوالی   ورودش به آشپزخانه چای ساز را روشن

شش و نیم صبح است. کمی مسخره است اما میان تمام  

گذرد که در این شرایط  اش، از سرش میهیاهوهای ذهنی

های خانه داریست که اول صبح بساط صبحانه را  شبیه خانم

برای همسرشان فراهم می کنند. با باز کردن شیر آب چشم  

تر  می گیرد تا پیشبندد و محکم افسار افکارش را در مشت می

ی آشپزخانه  زند و با حولهاز این نرود. مشتی آب به صورتش می

 .صورتش را خشک می کند

 .من دارم میرم-
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آورد و به کیهان که آماده آن طرف اپن ایستاده، حوله را پایین می

ی صندلی می گیرد و با کشیدن لب  نگاه می کند. دستش را لبه

تمام جرئتش را جمع کند تا  پایینش به داخل، سعی می کند 

 :بدون ترس از اخم این مرد، بگوید

 .ی آخر دفترچه رو بخونممن میخوام اون چند صفحه-

دارد. کلماتش  کیهان با اخم عمیقی دفترچه را از روی اپن بر می

 .شمارد تا تاکید کالمش مشخص باشدرا می

 .من دارم میرم و الزم باشه این دفترم با خودم می برم-

آید و مقابل کیهان طرف دیگر اپن می  با چند قدم بلند جلو می رها

 .ایستد

 .فقط چند صفحه ازش مونده-

کیهان با نگاهی که خستگی و فشار عصبی از آن می بارد  

 :صورت رها را می گردد. دفتر را در هوا تکان می دهد و می گوید 
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اون چند صفحه شاید سر جمع ده دقیقه وقتمون رو بگیره اما  -

 .نگران عوارض بعدشم  من

ی رها در آغوش اوست و این شاید در هر  ی کیهان به گریهاشاره

زمان دیگری می توانست باعث خجالت هر دختری شود. اما نه  

  .االن و در شرایط و موقعیت رها

بی توجه به حرف کیهان، با حرکت چشم به چای ساز اشاره  

 .کوتاه بیایدکرده و در دل دعا می کند کیهان کمی از موضعش 

 برات چای بریزم؟ -

کیهان اپن را دور می زند و وارد آشپزخانه می شود اما با حرفش  

 .تمام امید رها را نابود می کند

ی  برام چای بریز بعد هم برو آماده شو ببرمت خونمون. ادامه-

 .دفترچه رو هم عصر می خونیم

 .رها معترض اخم می کند
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 ..اما-

ی گوشی اش ساعت را نشان می  آوردن صفحهکیهان با باال 

 .دهد

 .امروز یکم عجله دارم-

رها با اخم و قهر دو لیوان از کابینت برمی دارد و کیهان پشت میز  

 .می نشیند

 

 

کیهان با چانه به در اتاق پروانه اشاره می کند و رو به رها، می  

 :گوید

د  خوره که بعها زود بیدار میشه. زود هم صبحونه میصبح-

 .داروهاشو بخوره. می تونی االن بری پیشش

ی  جا می کند و دستش را به لبهرها کیفش را در دستش جابه
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شالش می کشد. ترس و اضطراب از تک تک حرکاتش مشخص  

نشاند و او به  ی کیهان میاست. تردیدش اخمی روی چهره

 :آرامی زمزمه می کند

 آریا -

ن دادن  همین یک کلمه برای رساندن منظورش و نشا 

ست. کیهان این دختر را می فهمد. این دختر را هایش کافیترس

هایش می فهمد. در تمام طول مسیر  ها و نگرانیبا تمام ترس

اش دور بند کیفش را دیده بود. خوب میداند انگشتان مشت شده

کشید تا عرقشان را پاک کند، دستانی که محکم به شلوارش می

. مثل حاال و این لحظه که  از آشوب دلش حکایت می کردند

 .کشندچشمان لرزانش جور این آشفتگی را می

های جیب شلوارش می گذارد و  کیهان انگشتان شصتش را لبه

راحت وسط سالن می ایستد. مطمئن است و تالش می کند رها  
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 .را هم مطمئن کند

 .آریا این وقت روز اینجا نمیاد. یعنی تا شب اینجا نمیاد-

ی  شود. لبهاش خارج میپله پله از سینهنفس رها آرام و  

اش می اندازد و دستش را روی گردنش  شالش را از روی شانه

می کشد. انگار که تمام این چند ساعت این ترس راه گلویش را  

ی نگاه  بسته بوده. آنقدر درگیر حال خودش است که متوجه

بر  ی کیهان نمی شود. کیهان با تاخیر، نگاهش را از روی او  خیره

رود. باید  هایی سنگین به سوی اتاقش میدارد و با قدممی

دوش بگیرد. لباس عوض کند و راهی شرکت شود. امروز باید  

 .بیشتر از همیشه حواسش به آریا باشد

 

کاش خاطرات تاریخ مصرف داشتند. آن وقت شاید با فاکتور  

ی مشترک، حاال رویارویی با پروانه  گرفتن چهار سال خاطره
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ی پنج سال پیش را  تر بود اگر رها پروانهتر بود. قطعا راحتراحت

ندیده بود و پروانه توسط ترنم با رها آشنا نشده بود. قطعا حاال  

اش تکرار نمی شد وقتیکه اولین بار رها را  لبخند ترنم در حافظه

 .یشان آورده بودبه خانه

  ی در اتاق پروانه می گذارد و با دستدستش را روی دستگیره

دیگرش موهایش را از روی شانه کنار می زند. ضربان قبش  

آنقدر باالست که فکر می کند تمام اهالی خانه صدایش را می  

شنود. کیهان که در اتاقش است، پرستاری که دقایقی پیش با  

سینی خالی صبحانه از اتاق پروانه خارج شده بود و حتی خود  

 .بر نداردپروانه که هنوز از حضور رها در این خانه خ

با اضطراب دستگیره را پایین می کشد و همزمان بزاقش را صدا 

کند و به داخل اتاق  دار قورت می دهد. به آرامی در را باز می

سرک می کشد. حجمی از هوای گرم و خفه به سویش حمله  
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کند. بوی مواد ضد عفونی زیر دماغش می زند اما هیچ کدام  می

انش را منحرف کند. نگاه جست  از این ها نمی تواند مسیر چشم 

ای  و جوگر او دور تا دور اتاق می چرخد و در نهایت روی نقطه

مکث می کند. پروانه روی ویلچر، پشت به او و رو به حیاط  

 .نشسته است

جا می شود. چیزی شبیه به  با دیدنش چیزی در قلبش جابه

های قلبش می گذرد و میان گلویش  ها و رگدلتنگی که از دریچه

 .گیر می کند. همان جا نبض می گیرد و بزرگ می شود

از همین فاصله و از پشت هم می تواند تشخیص دهد این زن تا  

اش  های افتادهچه حد الغر و تکیده شده است. می تواند شانه

خودی بود که فکر می کرد با باز شدن در توجه  را ببیند. انتظار بی

ت. ظاهرا در مورد این  پروانه به او جلب شود. اشتباه کرده اس

ها کرده است و قرار نیست خیلی از  زن خیلی اشتباه
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ی  انتظارهایش برآورده شود. این زن ناخدای کشتی شکسته

 .ستاین زندگی

هایی نامطمئن جلو می رود. در چند قدمی پروانه  با قدم

ایستد و به نیم رخ او نگاه می کند. موهای سفیدی که از زیر  می

رنگ و چشمان بدون  های خشک و بین زده، لباش بیرو روسری

  .ها نیستی گذشتهسورمه، اصال شبیه پروانه

اند را  این پنج سال تمام آدم هایی که مربوط به آن اتفاق بوده

  .نابود کرده است

تر و او  تر می شوند و راه نفسش بستههایش بزرگدلتنگی

ایش  توجه باشد. بی توجه باشد تا نه صدسعی می کند بی

 .بلرزد و نه چشمانش

 .لب باز کرده و آرام نجوا می کند

 خاله پروانه -
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در کسری از ثانیه درشت شدن چشمان پروانه و انقباض  

 .های صورتش را می بیندعضله

 :یک قدم دیگر جلوتر می رود و اینبار کمی بلندتر می گوید

 خاله -

سرش   پروانه تند تند پلک می زند اما همچنان برای بر نگرداندن

رساند و کنار ویلچر  اصرار دارد. رها فاصله را به صفر می

ایستد. دستش را باالی ویلچر می گذارد و سرش را روی سر  می

پروانه خم می کند. چشمانش را می بندد و با صدایی خیس لب  

 :می زند

 .قبالها مهمون نوازتر بودی خاله-

  اش جان می گیرد و او عطر تنهای بستهبغضش پشت پلک 

 .کشدمادر ترنم را نفس می

ی  صدا می چکد. تصویر رها را محو، از شیشهاشک پروانه بی
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هایش می لرزد. به سستی دستش را  مقابلش می بیند و لب

تکان می دهد. دستانی که لرزششان طبیعی نیست. طول می  

آورد و روی سر رها می گذارد. صدای  کشد تا دستش را باال می

آید نهایت تالشش برای بیان  قش بیرون میناله مانندی که از حل

 .حالش است

 

رها چشم باز می کند و ویلچر را دور می زند. دست پروانه را  

 .میان دستانش می گیرد و مقابلش زانو می زند

دلتنگی و حسرت است که میان چشمان پروانه جان می گیرد و  

روی گونه هایش می دود. رها لبخند تلخی می زند و به جای  

هایش فقط به پروانه نگاه می کند. پروانه امروز شبیه  م حرفتما

به یک معجزه است؛ وقتیکه با دستان کم جانش فشار اندکی به  

هایش را  دستان رها وارد می کند. وقتیکه برای حرف زدن لب
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تکان می دهد. گویا امروز او قصد ترک عادت دارد و کائنات  

 .اش نمی کنندهمراهی

ها را می بیند و بغضش را میان بزاقش قورت می  تالشرها این 

دهد. تالش واهی پروانه را می بیند جور پروانه را می کشد و لب  

 :می زند

 .دلم براتون تنگ شده بود-

و فقط خودشان می دانند پشت این دلتنگی خروار خروار خاطره  

  .خوابیده است

ی دیده بود؟  قدمت این دلتنگی چقدر است؟ آخرین بار پروانه را ک

چند روز قبل از خودکشی ترنم؟ چند بار بعد از خودکشی و  

رفتنش از ایران خود را بخاطر خداحافظی نکردن از این زن،  

 سرزنش کرده بود؟ 

موهایی که روی صورتش ریخته را پشت گوش می زند و با  
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 :تالشی مذبوحانه برای عوض کردن جو، می پرسد

 شدم؟ چرا اینطوری نگام می کنید؟ زشت -

جواب سوالش نگاه خیره و سنگین پروانه است. شاید اگر این  

 :ی سابق بود االن اخم می کرد و می گفتزن پروانه

ی زشت برای تو کفران نعمته. اصال مگه خدا آوردن کلمه-

 خوشگل تر از تو هم آفریده؟ 

پروانه کمی خم می شود. آنقدر که بتواند دستش را به موهای  

اتش معلوم است که برای انجام کوچک ترین  رها بگیرد. از حرک

کارها نیز انرژی زیادی صرف می کند. رها می بیند و به پروانه در  

رسیدن به هدفش کمک می کند. سر جلو می برد موهایش را  

جلو می آورد. پروانه انگشتانش را میان موهای رها می کشد و  

می   فقط خدا می داند یادآوری کدام خاطره باز چشمانش را پر

  .کند
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 می خواین موهامو ببافید؟  -

با سوالش قبل از پروانه خودش شوکه می شود. نمی داند این  

سوال چطور و از کجا روی زبانش آمده. وقتی می فهمد که برای  

پس گرفتن حرفش دیر شده است. تلخندی می زند و اینبار  

 :آگاهانه می گوید

 مثل قدیما -

ایستد و پشت  با تردید می رضایت را از نگاه پروانه می بیند.

ی اتاق می برد. پشت  ویلچر می رود. ویلچر را تا کنار تخت گوشه

 .به پروانه، روی تخت می نشیند و کش موهایش را باز می کند

 

 

دقایقی سنگین در سکوت او و سکون و بی حرکتی پروانه می  

هیچ اعتراضی در جایش می نشیند. به فکر رو  گذرد. رها بی
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غلبه می کند و آنقدر به دیوار سفید مقابلش زل می  برگرداندن  

زند تا باالخره حرکت انگشتان پروانه را بین موهایش حس می  

کند. دستان پروانه جانی برای بافتن موهای بلند رها ندارد و  

حرکاتش صرفا مرور خاطراتی بیش نیست. دستانش را میان  

موهای لخت  موهای بلند و حالت دار رها حرکت می دهد و به یاد  

کند. به یاد روزهایی که ترنم پشت سینک می  دخترش بغض می

ایستاد و موقع ظرف شستنش، پروانه آرام آرام موهایش را می  

هایش،  بافت و نصیحتش می کرد. به یاد تمام کله شقی

هایش، به یاد تمام آرزوهای دور و  منطقیهایش، بیچموشی

روانه موهای رها را درهم  هایش برای آینده. پدراز و برنامه ریزی

می پیچاند و میان پیچ موهایش گذشته را مرور می کند. امروز و  

این لحظه بیشتر از هر زمانی دلتنگ ترنم است. دلتنگ زندگی از  

اش. دختری که نیست، پسری که رفته و کیهانی که  دست رفته
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  .برای سر پا ماندن این زندگی قد علم کرده است

ج سال در سکوت نظاره گر این زندگی بوده  پروانه تمام این پن 

است. خوب یادش هست که با خودکشی ترنم انگار که فرش  

امنی را از زیر پای زندگیشان کشیده باشند، دیوارهای  

های جوانش را  یشان ترک برداشت و کیهان خیلی زود شانهخانه

زیر پای این زندگی گذاشت. این زندگی پنج سال است روی  

ان استوار مانده. پنج سال است کیهان آجر روی  های کیهشانه

 .ستدیوارهای سستش گذاشته و در صدد بازسازی

رها و پروانه آنقدر غرق در گذشته و خاطراتش هستند که  

فهمند چه زمانی کیهان به چهارچوب در اتاق تکیه می زند و  نمی

  .دست به سیه نگاهشان می کند

را که هیچ شباهتی به  ی رها پروانه دسته موهای بافته شده

کشد. شاید  یک بافت مرتب ندارند، باال می آورد و عمیق بو می



Romanbook.ir 
 
 

760 
 

اش خاطرات دخترش را به  انتظار دارد که به کمک حس بویایی

 .یاد بیاورد

کند و با دقت حرکات  تر کیهان چشم ریز میچند قدم آن طرف

اش  فهمد چرا اما حس بویاییمادرش را زیر نظر می گیرد. نمی

آید  شود. پروانه موهای رها را بوییده و او یادش نمییر میدرگ 

صبح که این دختر چند ساعتی را در آغوشش بود موهایش را  

داد؟ حتما  بوییده بود یا نه. اگر بوییده بود موهایش چه بویی می

دهد که پروانه بعد از پنج سال در اولین دیدارشان  بوی خوبی می

 .کشدموهایش را بو می

های جدید  خواهد بخاطر حرکاترا پس می.زند. میافکارش 

تواند ذهنش را  مادرش خوشحال باشد اما برای اولین بار نمی

و مسیر افکارش به سمت دختری   تماما روی پروانه متمرکز کند

 .چرخد که مقابل پروانه نشسته استمی
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گرداند اما قبل از  رها از روی شانه به سمت پروانه سر بر می

ی به پروانه بزند، با دیدن کیهان لبخند کم جانی می  اینکه حرف

 :زند و می گوید

 

 .عافیت باشه -

آید و کنار پروانه  دارد. دو قدمی جلو میاش را بر میکیهان تکیه

کند و پر از قدردانی به پسرش  ایستد. پروانه سر بلند میمی

داند این چشمان پر از مهر و  کند. کیهان خوب مینگاهش می

های پروانه را مدیون رهاست. مدیون دختری که  دستحرکت 

روی تخت نشسته و با لبخندی معنادار نگاهش می کند. کیهان  

ی رها که در دست  نگاهش را وزن دار از موهای بافته شده

دارد و به چشمانش می دهد. چشمان  پروانه است، بر می

دختری که تا دقایقی پیش با دقت صورت او را می کاوید و به  
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 .گمان خودش حواس کیهان پرت پروانه بود

 .اگه کار بافت موهات تموم شده چند دقیقه بیا بیرون کارت دارم-

چرخد و پاهایش را از تخت پایین می گذارد. با  رها روی تخت می

 :کندخارج شدن کیهان از اتاق، با لبخند کم جانی، آرام زمزمه می

 .هامون رو شنیدهفکر کنم تمام حرف-

های کنار لب پروانه را معنا کند. از اتاق  ند تا چین و چروکمانمی

ی قدی کنار در  خارج می شود و با دیدن کیهان که جلوی آینه

 .کتش را می پوشد، به سوی او پا تند می کند

 باهام کاری داشتی؟ -

  .چرخدکیهان کتش را می پوشد و به سمت رها می

باشید منم تا عصر نمیام.  پرستار رو فرستادم رفت که راحت -

 .کاری داشتی بهم زنگ بزن

ی رها درشت  فقط چند ثانیه طول می کشد تا چشمان کشیده
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 .شود و وحشت میان نگاهش برقصد

 وای من چطوری غذای خاله رو بدم؟ -

ی لب کیهان کمی زاویه می گیرد. لبخندش نه برای ترس گوشه

  .ی ترسش استرها بلکه برای اظهار کودکانه

 .برای ناهار خاتون میاد-

هیچ خجالتی، بلند نفس راحتی می کشد و بی تعارف  رها بی

 :می گوید

 مرسی که به فکر همه چیز هستی -

کیهان به جای جواب تنها سر تکان می دهد و نگاهش را به تتوی  

ی لباسش پیداست می دوزد. تنها  رها که نصفه و نیمه از زیر یقه

بالش پیداست و از نظر او   قسمت سر فرشته و قسمت کمی از

  .این نصفه و نیمه بودن از زیبایی تتو کم کرده است

ی قلبش برای بوییدن موهایی که پروانه بوییده بود را  خواسته
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ی پیراهن رها باال  پس می زند و دستش را به سمت یقه

ی او لباسش را از روی  آورد.. در مقابل چشمان درشت شدهمی

تتویش کامل مشخص باشد. از صبح سرشانه عقب می کشد تا  

 .این مسئله روی مغزش چکش شده است

یا لباس یقه گشاد بپوش یا یه لباس یقه بسته. وقتی اینطوری  -

نصف تتوت پیداست و نصفش زیر لباسه اونقدر آدم رو درگیر می  

  .کنه که عصبی میشه

رها در سکوت و بهت نگاهش می کند. یعنی االن کیهان درگیر  

 دهد جز این؟ فش چه معنایی میاوست؟ حر

ای روی نگاه او می نشاند و با برداشتن  کیهان لبخند مردانه

ماند تا مجبور به جواب دادن به  کیفش به عقب می چرخد. نمی

سوالی نشود. با صدای بسته شدن در رها در جایش تکانی  

رود و دستش را روی تتویش  خورد. قدم زنان تا کنار آینه میمی
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ی نشسته روی  ی کیهان روی فرشتهارها نگاه خیرهمی کشد. ب

اش را شکار کرده بود اما هیچ وقت کیهان مستقیم به آن  ترقوه

اشاره نکرده بود. دستش را روی بال فرشته می کشد و به  

فهمید االن کیهان از دست ی کیهان فکر می کند. کاش میجمله

 !اشست یا درگیر تتوی روی ترقوهاو عصبی

 

روی پا می گرداند و نشسته روی صندلی گردانش به    آریا پا

ی پشت سرش می چرخد. برخالف او که تمایلی  سمت پنجره

برای حرف زدن با مخاطبش ندارد، مخاطبش مصر است که  

 .بیشتر بداند

 از مامانم خبر داری؟ کی دیدیش؟ -

پاهایش را با فاصله روی زمین می گذارد و تنش را روی صندلی 

 :حوصله می گویدوتاه و بیدهد. کُسر می
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  .دیشب اونجا بودم-

اش می کند. مخصوصا که او خیلی  مهربانی های کامران عصبی

ها بیشتر  خوب از کارهای کامران خبر دارد و از نظرش این محبت

 .شبیه مهربانی خاله خرسه است

 .خوام ببینمشامشب برو اونجا و تماس بگیر باهام. می-

 :ی می نشیند و تند می گویدآریا عصبی صاف روی صندل

 .خیال شومن نمی تونم کامران. این چند روز رو بی-

شود و آریا آرزو می کند که کاش صدای کامران قطع و وصل می

 .کامل قطع شود

 چرا چیزی شده؟ -

ی عمودی اتاق را کنار می زند و با اخمی که خودش از آن  پرده

 :خبر ندارد، می گوید

 .ده روم نه ولی داداشت زوم کر-
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سکوت کامران پشت خط طوالنی می شود. آنقدر که آریا فکر  

 .می کند شاید تماس قطع شده باشد

 به رها ربطی داره؟ -

آریا بیشتر از انکه بخواهد به سوال کامران فکر کند به ترس  

  .نشسته کنار کلماتش فکر می کند

 .نه فکر نکنم-

 فکر نکنی؟ مگه نگفتی دختره رفته تهران؟ -

کامران کمی گوشی را از گوشش فاصله می دهد. می   با داد

خواهد مثل کامران داد بزند ولی صد حیف که اینجا شرکت کیهان  

  .ی او با کیهان فقط چند اتاقاست و فاصله

تر از همیشه می کشد و با خشمی کنترل موهایش را محکم

 :شده می گوید 

 ...چرا ولی-
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 .کامران میان حرفش می دود

 آریا؟ ولی چی -

هایش را محکم روی هم می سابد و بدون وقت کشی،  آریا دندان

 :تند و با حرص می گوید

رفته تهران ولی شرکت عموش نیست. یعنی هنوز نرفته اونجا.  -

 .خواد اونجا کار کنه یا من نمی دونمحاال یا دیگه نمی

 من نمی فهمم. بهش زنگ زدی؟ -

او و کامران   خبری کالفه دور خودش چرخی می زند. دوز بی

داند و می  تقریبا برابر است اما مشکل اینجاست که کامران نمی

خواهد بیشتر بداند. آریا نمی داند و می خواهد بیشتر بداند و  

نمی تواند. نمی تواند چون از همه طرف از سمت کیهان محدود  

ها باید  شده است. کیهان آنقدر کار سرش ریخته که آریا تا ماه

واری اتاقش بماند و حتی وقت سر خاراندن هم  فقط در چهار دی
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 .نداشته باشد

 .دو بار زنگ زدم خاموش بود-

کامران مثل یک بمب ساعتی پشت گوشی منفجر می شود. داد  

اش  می زند. آنقدر بلند که چیزی تا پارگی تارهای صوتی

 .ماندنمی

 آریا آریا... وای آریا -

با صدایی کنترل   آریا مشتش را محکم روی میز کارش می کوبد و

 :شده می گوید 

 چته تو باز؟ -

آخرش به فنامون میدی آریا... آخرش این دختره کار دستمون  -

 .میده

  .ی آریا از شدت عصبانیت باال و پایین می شودسینه

 .چیزی دستش نیست که بخواد کاری بکنه-



Romanbook.ir 
 
 

770 
 

هایش هیچ اطمینانی نیست اما دلگرمی چرا. باید در پس حرف

 .را دلگرم کندخودش و کامران 

رها فقط مصر بود حتما اتاق ترنم رو بگرده که من گشتم. چیزی  -

 .توی اتاق ترنم نبود که به درد بخوره

 :کامران است که مضطرب می پرسد

 اگه رفته باشه سراغ کیهان چی؟ -

فکر به این مسئله هم ترسناک است چه برسد به اینکه به  

 .واقعیت گره بخورد

 .نرفته-

 :گوید و کامران می پرسد آریا آرام می

 از کجا مطمئنی؟ -

اینبار آریاست که سکوت می کند. مطمئن نیست. اصال مطمئن  

  .نیست
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 :کامران داد می زند

 .مطمئن نیستی آریا. مطمئن نیستی-

با باز شدن در اتاق توسط کیهان، آریا تند و دستپاچه در جایش  

ود.  چرخد. آنقدر بد می چرخد که کمرش رگ به رگ می ش می

نگاه ریزبین کیهان جایی برای توجه به درد نمی گذارد. تند صدای 

 .گوشی را کم می کند و کوتاه می گوید

 .من بهت زنگ می زنم-

بدون اینکه به کامران اجازه بدهد تا چیز دیگری بگوید، تماس را  

قطع می کند و گوشی را روی میز می اندازد. کیهان جلو می آید 

 :نی می پرسدو او با لبخندی بی مع

 چیزی شده؟ -

 .اینو باید از تو بپرسن-

 :آریا سر تکان می دهد



Romanbook.ir 
 
 

772 
 

 نمی فهمم؟ -

ی کتش دستش را توی جیب شلوارش می کیهان با کنار زدن لبه

 .فرستد و وزنش را روی یک پایش می اندازد

شرکت رو گذاشتی رو سرت. حواست هست اینجا شرکته و  -

 اینطوری داد میزنی؟ 

 :گویدصورتش می کشد و کالفه میآریا دستش را روی 

 .ببخشید حواسم نبود-

کیهان با تاخیر نگاهش را جابه جا می کند. دلش می خواهد  

امروز کمتر از همیشه با آریا چشم در چشم شود. با چانه به  

کاغذهای روی میز اشاره می کند و به سر سختی یک مافوق،  

 :می پرسد 
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 س؟ نامه ها آماده-

 :روی دهانش می کشد و معذب می گویدآریا دستش را  

 .تا یه ساعت دیگه میارم اتاقت. هنوز تنظیم نکردم -

ی ترنم و  کمتر از بیست و چهار ساعت از خواندن دفترچه

های رها می گذرد. در شرایطی که با صدای بغض آلود  اشک 

رها، از ترس ترنم و پیشنهاد آریا شنیده بود، نمی تواد به آریا  

های ترنم برایش تکرار نشوند. نمی تواند با  شتهنگاه کند و نو

ی  خودش فکر نکند که این چشمان روشن وقتیکه پس زمینه

سرخی ناشی از مستی داشته باشند تا چه اندازه می توانند 

ترسناک باشند. از صبح هر بار که آریا را دیده برایش خودش  

را به  تکرار کرده این پسر همانیست که از گذشته می داند و خود  

  .ی ذهنش شودنادانی زده. برای خودش تکرار کرده تا ملکه
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 .ی کیهان می زندخندد و دستی به شانهآریا مضطرب می

 .بابا کیهان تو چته یه جوری به آدم نگاه می کنی انگار قتل کرده-

کیهان نفسش را در سینه حبس می کند و نگاهش را از چشمان 

ند چه در نگاهش بوده که آریا  دارد. خودش هم نمی داآریا بر می

این حرف را زده. همانطور که نمی فهمد چه می شود که می  

 :گوید

 .قتل نکردی ولی کارتم انجام ندادی-

 .خنددآریا مضطرب می

 .انگار توی قاتل بودنمم تردید داری-

گذارد و همانطور که دست  ی میز میکیهان دستش را لبه

گرداند. حیف که مجبور   دیگرش در جیبش است، پا روی پا می 

است خودش را کنترل کند. مجبور است عصبانیتش را برای  

خودش نگه دارد. مجبور است با آریا بازی کند. سخت اما مطمئن  
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 :گویدمی

 .مردد نیستم-

تر  اش محکمدارد و با تمام سختیی میز برمیدستش را از لبه

 :گویدمی

اداشا هم که چیز درسته تو پسر داییمی ولی عین داداشمی. د-

 پنهانی از هم ندارن. دارن؟ 

ی برادر  کند کم مانده تا تنفرش از کلمهگوید و حس میاین را می

اش. لعنت به او که  را باال بیاورد. لعنت به او و دست بسته

تواند کاری بکند. نمی تواند چون بعد از پنج سال حس می  نمی

ل حال و روز  ی ترنم است. مسئو کند مسئول خون پایمال شده

  .یشان استمادرش و از همه محترم جان دختری که در خانه

 :گویدآریا با تلخندی می

خوای  کنی. میمیگی داداشیم اما نسبت واقعیمم یادآوری می-
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 بگی یه پله عقب ترم؟ 

داند چقدر موفق است.  کند لبخند بزند. نمیکیهان سعی می

ند اصال دوستانه  ز داند دستی که روی بازوی آریا میفقط می

 .نیست. الاقل برای خودش

خوام  نه. نمی خوام بگم عقب تری. تو داداشی اما من می-

نسبت واقعیت رو فراموش نکنم تا اگه روزی دور چرخید و زخمی  

 .زدی، دردش کمتر باشه

 .زندآریا با رضایت لبخند می

 .زنم کیهانمن هیچ وقت به تو ضربه نمی-

ز خودش و اریا و تمام اطمینان های  کند حالش ا کیهان حس می

 .خورددنیا به هم می

 .میدونم-

دارد. قبل  گوید و به سمت خروجی قدم بر میاین را مطمئن می
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 :از خروج کوتاه می گوید

 .نامه ها رو آماده کن عجله دارم-

 

اش، از  زند و با نوشیدن کمی از قهوهی تراس را کنار میپرده

شود. از عصر که  کر کیهان خیره میهمان فاصله به نیم رخ متف

به خانه آمده در فکر است. کم و کوتاه حرف زده است. در حدی  

که بگوید آریا برای کاری به خارج از شهر رفته و امشب اینجا  

ی بهتر پروانه، کیهان  آید. سر میز شام هم با وجود روحیهنمی

ای نشان نداده بود. کیهان حالش خوب  هیچ واکنش به ویژه

داند. تنها حدس می زند یست و هرچه هست رها چیزی نمین

که شاید کیهان با آریا بحثش شده و یا شاید با کامران حرف زده.  

ی  حتی به این فکر کرده که شاید به سر خاک ترنم رفته اما همه

 .ها فقط در حد همان حدس استاین
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 از نصفه نیمه بودن خوشت میاد؟ -

کرد کیهان او را خورد. فکر نمیمیبا سوال کیهان، در جایش یکه 

ی چشم را نادیده گرفته است. کیهان ببیند و ظاهرا قدرت گوشه

چرخد و منتظر نگاهش می کند. با لبخندی کم  به سمتش می

ایستد. ساده می  جان وارد تراس می شود و کنار کیهان می

 :گوید

 .نمی خواستم مزاحم خلوتت بشم-

تعارف می  کنار پایش می تکاند و بیکیهان خاکستر سیگارش را 

 :گوید

 .خلوت نکرده بودم-

کند و نگاهش را به  اش حلقه میرها دستانش را دور ماگ قهوه

 :کنددهد. آرام زمزمه میبخارهای قهوه می

 ...توی فکر بودی گفتم شاید-
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کند و بعد دهد. کیهان کوتاه نگاهش میحرفش را ادامه نمی

های محافظ تراس  پشتش را به نردهایستد. خالف جهت او می

  .گردانددهد و پاهای بلندش را روی هم میتکیه می

اندیشد. رها از شود فهمید او خیره در صورت رها به چه مینمی

اندازد و او بعد از دقایقی  ی او سر به زیر میسنگینی نگاه خیره

 :گویدشود، میطوالنی که در سکوت طی می

ی بهتری داره.  مامان امروز روحیه باید خوشحال باشم که-

 .دستاش رو تکون داده و بیشتر از همیشه غذا خورده

 :زندکند و آرام لب میرها سر بلند می

 .ولی نیستی-

زند و وقتیکه دودش را بیرون  کیهان پک عمیقی به سیگارش می

 :گویدفرستد، محکم و با تاکید روی حرف رها میمی

 .نیستم-
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های تراس  ی نردهرود و ماگش را لبهرها کمی جلوتر می

 :گذارد. دستانش را بغل می زند و با جسارت می پرسدمی

 بخاطر آریاست؟ -

کند بلکه او به  سکوت کیهان نه تنها او را از سوالش پشیمان نمی

  :دهد تا باز بگویدخودش جرئت می

کنم چون خودم حتما باید حرف دلمو بزنم تا سبک  من فکر می-

 .هام اینطورینی آدمهبشم پس هم

ی تراس می گذارد. سیگاری که ما بین  کیهان دستش را لبه

 .کشاندانگشتانش خاکستر می شود نگاه رها را در پی خود می

 .ها اینطوری نیستنی آدمهمه-

لعنت به ذهن بازیگوشی که در این شرایط حواسش پرت دستان  

کشیده و با  ی پیراهنش را عقب ای می شود که صبح یقهمردانه

جدیت گفته بود "وقتی اینطوری نصف تتوت پیداست و نصفش  
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 "زیر یقه اونقدر آدم رو درگیر می کنه که عصبی میشه

 .ها اعتماد کنیخوبه که تو میتونی به آدم-

گوید و رها از میان حس و حال متفاوتش،  این را کیهان می

 :زندحواس لب میبی

 .ستشون دارمهایی اعتماد می کنم که دوبه آدم-

تواند  شود. مردی که میزند و به کیهان خیره میحرفش را می

حرفش را جور دیگری معنا کند اما به جای هر تعبیری، می  

 :پرسد

هایی که دوستشون داری  میدونی اعتماد کردن به آدم-

 تره؟  سخت

دهد و کیهان با تکاندن تند خاکستر  رها سوالی سر تکان می

 :گویدسیگارش می

تونی تضمین کنی اونا هم به همون اندازه تو رو  ون تو نمیچ-
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خوره که  دوست داشته باشن. آدم همیشه از کسایی ضربه می

 .دوستشون داره

قبل از اینکه ذهنش درگیر کلمات کیهان شود، نگاهش کشیده  

حواسی کیهان خاکستر سیگار  می شود به دستی که بخاطر بی

  .رویش افتاده بود 

 :نگران می پرسد 

 دستت سوخت؟ -

ی سیگار را به کنار تراس  ی پا فیلتر خاموش شدهکیهان با ضربه

 .کشداش میدهد. دست دیگرش را روی دست سوختههل می

 .ها نمی سوزونناین آتیش-

 

 

بازی  ست برای رهایی که میان این آتشو چقدر حرفش پر معنی
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ها که  گوید. این آتشایستاده است. کیهان راست می

زنند  ها آتشی که عزیزانت به جانت میوزاند. گاهی وقتسنمی

 .کشدست که شعله میهاییتر از آتشسوزاننده

گذارد.  نشیند و ماگش را کنارش میی سکوی تراس میرها لبه

غمی که روی دلش سایه پهن کرده، به صدایش هم سرایت می  

 :زندمقدمه حرف دلش را میکند. بی

 .باهم کار می کنیدخیلی بده که تو و آریا -

زند و رها با پشت گوش  کیهان یک تای ابرویش را باال می

 .فرستادن موهایش، از این بد بودن توضیح می دهد

 .سخته که هر روز ببینیش و بخوای که خوددار باشی-

فرستد و  اش میکیهان دستانش را توی جیب شلوار ورزشی

نشیند.  ی کمی از او میآید. با فاصلهقدم زنان تا کنار رها می

کند. رها که خبر ندارد او امروز چطور با آریا  نفسش را فوت می
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داند امروز کیهان با تمام تالشش برای  حرف زده. او که نمی

کرده است. از صبح با   خوددار بودن، به این واژه دهن کجی

خودش درگیر است و از دست خودش عصبی. عصبی از اینکه با  

هایش به آریا تلنگر زده و او را هوشیار کرده است و این  حرف

 .اصال خوب نیست

خودداری در هر شرایطی سخته. فرقی هم نداره طرفت کی  -

 .باشه

ه ناز  کند و بعد از چند ثانیه با لبخندی ک رها با تعجب نگاهش می

 :کشد، می گویداش را یدک میذاتی

 من یه اعترافی بکنم؟ -

دهد و رها با حفظ لبخندش  کیهان با تکان سرش جواب می

 :گویدمی

دوازده شب به بعد که میشه حس می کنم اصال -



Romanbook.ir 
 
 

785 
 

 .شناسمت. یه آدم عجیبی میشینمی

 :پرسدزند و وقت شناسانه میکیهان مردانه لبخندی می

 سی؟ شنا قبلش منو می-

 .خنددرها اینبار کمی بلندتر می

دهد و دستانش را مقابل صورت کیهان  اش را عقب میباال تنه

 :دهدتکان می

ها  دونم که بهم میخندی ولی اینکه میگم آخر شبنه واقعا. می-

 .ندازهعوض میشی منو یاد کارتون شرک می

گیرد. نامطمئن  اینبار چشمان کیهان است که رنگ تعجب می

 :سد پرمی

ش عوض  اونجا که اون پرنسسه بعد از غروب آفتاب قیافه-

 میشد؟ 

 .دهدرها با تکان سر جواب مثبت می
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 .کردم کارتون رو دیده باشیفکر نمی-

نشیند. هایش میپرد و تلخندی روی لبلبخند کیهان می

 .چشمانش باز همان سیاهی های ناخوانا می شود

 .من روزهای بچگیم بچگی کردم -

خواست با  کند. دلش نمیمان از حرفش سکوت میرها پشی 

های کیهان جمع کند اما این کار را  حرفش لبخند را از روی لب

ماهرانه انجام داده بود. چه زود با یک لبخند کم رنگ و مردانه  

 .فراموش کرده بود که خنداندن این مرد سخت است

قبل  دارد. ی رها را بر میآورد و ماگ قهوهکیهان دست پیش می

اش را دهن زده، کیهان از قهوه  از اینکه رها یادآوری کند که قهوه

 :پرسدنوشد و میمی

 نگفتی من توی نظرت شرکم یا اون پرنسسه؟ -

کند. می تواند رد رژ خودش  رها به ماگ در دست کیهان نگاه می
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  .ی ماگ ببیندرا روی دهنه

 .ذهنش را منحرف می کند تا راحت جواب کیهان را بدهد

 .ای. فیوناخب تو اینجا شبیه اون پرنسسه-

 :دهدانگار چیزی یادش آمده باشد ادامه می

ش ثابت موند. البته اینم بگم اون از یجای کارتون دیگه قیافه-

 .دیگه ظاهرش عوض نشد

ایستد. کمی دیگر از قهوه را می نوشد و با چشمانی  کیهان می

 :باریک شده و منظور دار، می پرسد

 چی باعث شد ثابت بمونه؟  یادته که-

شود. متعجب و ناباور. این دو  رها به چشمان کیهان خیره می

خواهد باور کند  اند و او نمیگوی مشکی همیشه ناخوانا بوده

 .بیند شیطنت استچیزی را که االن در این چشم ها می
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نشاند. خودش را بغل  وزد، لرزی به تن رها میباد سردی که می

نشیند. نه تنها برای نشستن، بلکه  ر جایش میمی کند و مصر د 

های چند دقیقه پیش کیهان هم اصرار دارد. از  برای مرور حرف

تر برای سوال آخرش. " یادته که چی باعث شد ثابت  همه مهم

بمونه؟" سوال کیهان بیشتر از اینکه یک پرسش باشد، یک تاکید  

داند. میبود. تاکید روی سوالی که مطمئن است رها جوابش را 

فهمد این است که منظور کیهان از این حرف و  چیزی که رها نمی

 !اشاره به آن چه بوده؟

 نمیای تو؟ -

 .سر بلند می کند. کیهان دست در جیب میان در ایستاده است

 .داره باد میاد. پاشو بیا تو-

ماند تا رها بلند شود. رها به سستی  گوید و منتظر میاین را می
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توجه  رود، بیدر جایش تکان می خورد و وقتیکه به سمت او می

های دقایق پیششان، با لبخندی کوتاه و کم جانی  به صحبت

 :گویدمی

 .هوا داره سرد میشه. انگار نه انگار امشب هنوز اول شهریوره-

 .ن در را می بنددبا ورودش به خانه کیها 

 .تو کال سرمایی هستی-

ی پا به  پرد و روی پاشنهیک تای ابروی رها با تعجب باال می

زند و با کف  ای میچرخد. کیهان لبخند مردانهسمت کیهان می

 .کنددستش به کمر رها فشار آرامی وارد می

ی  تعجب میان چشمان او را ندید می گیرد و با اشاره به دفترچه

 :می گوید روی میز

 خوای ادامشو بخونی؟ نمی-

رها در این مدت خوب فهمیده است که کیهان استاد عوض کردن  
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ست که تمایلی برای ادامه دادنش ندارد پس او هم  هاییبحث

زند و با لبخندی کنترل  ای جز تسلیم ندارد. شانه باال میچاره

 :گویدشده، منظور دار می

 ای دارم؟ ی دیگهمگه چاره-

دارد. کیهان  نشیند و دفترچه را بر میبل کنار پایش میروی م 

کند.  زند و مبل کنار او را برای نشستن انتخاب میمبل را دور می

 :رها حین باز کردن دفترچه، می گوید

 خاله خوابیده؟ -

 .کیهان سر تکان می دهد

 .آره. قرص هاشو که بخوره زود خواب میره. شروع کن. خستم-

بندد. صورت  گذارد و آن را میدفترچه میرها انگشتش را بین 

 :کیهان را می گردد و می گوید

 .می خوای بذاریم واسه یه وقت دیگه؟ دیشبم نخوابیدی-
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ی  گرداند و یکی از دستانش را ستون دستهکیهان پا روی پا می

 .کندمبل می

 .نه بخون-

کند و به  رها مردد نگاهش می کند. کیهان اخمی شیرینی می

 :زندمی شوخی تشر

 .بخون دیگه-

ای می گوید. تنها  رها لبخند جذابی می زند و چشم کشیده

هایش کافی بود و  لبخندش برای اسیر کردن نگاه کیهان روی لب

کند که این لحن کمی اضافه است. کمی کیهان حس می

 .ناجوانمردانه و غیر منصافانه

*** 

 

عق    کند و با تمام توانترنم سرش را روی روشویی خم می
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اش به ارث برده است. زند. این عادت را از روزهای کودکیمی

ست حالت تهو  ترسد و یا نگران چیزیهمیشه مواقعی که می

گیرد و  ی رو شویی میگیرد. دستانش را محکم به لبهمی

شود که میان حال بدش بغضش را هم باال  فهمد چه مینمی

بلند   آورد و صدای هق هقش در فضای کوچک دستشوییمی

اش به گوش هیچ کدام از آدم  داند که صدای گریهشود. میمی

رسد. حتی به گوش آریا که با نگرانی پشت  های این خانه نمی

ترین صدای این  ی او هرچند بلند، اما آرامدر ایستاده. صدای گریه

 .خانه است. میان صداهای بلند باندها صدای او آرام است

کند. تمام آرایشش در  لند میآبی به صورتش می زند و سر ب

ی خودش  ی رنگ پریدهصورتش پخش شده است. با دیدن قیافه

ای به در  درون آینه، باز لب هایش می لرزد. آریا ضربه

 .شوددستشویی می زند اما صدایی از او شنیده نمی
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ترنم با دستمال کمی از سیاهی زیر چشمانش را پاک می کند و  

چرخد. با باز کردن در  شت میی بدی به پبعد با سر گیجه

 .آید و دستش را می گیرددستشویی آریا تند و نگران جلو می

 خوبی ترنم؟ -

اش را باال آورده و  خوب نیست وقتیکه تمام محتویات معده

بیند. وقتیکه بغضش راه نفسش را بسته و  چشمانش تار می

 .هایش در مرز منفجر شدن هستندشقیقه

دهد. به عالمت مثبت سر تکان میبا این حساب برای آریا  

گیرد و مانع  خواهد از کنارش بگذرد که آریا بازویش را میمی

ی شود. نگاه ترنم به دستان آریاست و او دستش را زیر چانهمی

 .ترنم می برد و مجبورش می کند تا نگاهش کند

 خوبی ترنم؟ -

لغزند. بر خالف میلش به  ی ترنم میهای اشک روی گونهقطره
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کرد  ها فکر میشود. چشمانی که سالمان آریا خیره میچش

. چشمانی که  ها خوابیده است، برادرانه استمهری که در آن

  .یشان رفته بودبارها خواهرانه قربان صدقه

 .وای به او

وای به آریایی که حتی یکبار در برابر برادر خطاب شدن،  

 .اعتراضی نکرد

ت که فشار دستش روی  کند و اصال حواسش نیسآریا اخم می

 .شودی ترنم بیشتر میچانه

 :با عصبانیت می گوید

 

چته یه ساعت داری گریه می کنی؟ من یه گهی خوردم تموم  -

 .شد رفت. اصال فراموشش کن

ترنم با چشمانی خیس و دلخور نگاهش می کند. فراموش کند؟  
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بگوید  اش گفته بود که در آخر  آریا اینقدر با آب و تاب از عالقه

 !گفتفراموش کن؟ واقعا قصدش همین بوده؟ خب نمی

 منو ببر اصفهان -

 گوید. آاین را میان بغض و با صدایی خش دار می

 این وقت شب؟ -

دهد. صدایش را  ترنم ملتمس دست آریا را می گیرد و تکان می

کند چه خوب که صداهای  برد و برای اولین بار حس میباال می

 .دورش بلند است 

 ببر اصفهان آریا منو -

آریا نگران نگاهی به اطرافش می اندازد و بعد ترنم را تا کنار  

رسد  ی باال میهای طبقههای مارپیچی که به اتاقپله

 .کشاندمی

 :گویدگر میمواخذه
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 .چه خبرته. خیلی خب باشه. بیا فعال بریم باال-

ترنم وحشت زده از آریا فاصله می گیرد و خودش را عقب  

 .کشدمی

 من با تو هیج جا نمیام. اصال کامران کو؟ -

شود در  زند. آنقدر که خاری میای میآریا پوزخند مسخره

چشمان ترنم. برای چند ثانیه، فقط برای چند ثانیه نگاه آریا  

 :رحمی تمام، می گویدسخت می شود و او با بی

تو االن توی این خونه جز من هیشکی رو نمیشناسی. پس  -

 .تماد کنیمجبوری بهم اع 

کند.  لرزد و عرق از روی ستون فقراتش شره میپشت ترنم می

دستان سردش را به لباسش می گیرد و با زبانی که از ترس بند 

 :آمده می پرسد

 کامران کجاست؟ -
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 .چرخاندد تند تند نگاهش را به اطراف می

آریا کالفه دستی به صورتش کشیده و موهایش را عقب  

شود، با لحن و صدای آریای  لط میکشد. به خودش که مسمی

 :همیشه می گوید

کاریت ندارم ترنم. اصال من نمیام. خودت برو لباستو عوض کن و -

 ...بیا

 :ترنم مشکوک می پرسد

 میریم اصفهان؟ -

 .دهدآریا کالفه سر تکان می

 .آره-

ها چه زود و با چند کلمه دیوار  نامطمئن به آریا نگاه می کند. آدم

  .ریزندمی  اعتماد را فرو

 :گوید بیند که عصبی میاعتمادی را در چشمان ترنم میآریا بی
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 ترنم برو بپوش دیگه -

دارد  رود. با هر قدمی که بر میها باال میترنم مردد از پله

 .کندی پشت سرش مینگاهی هم حواله

ایستد. می بیند که  ها که میگذرد دقایقی همان جا میاز پیچ پله

 ...رود وها میز نوشیدنیآریا به سمت می 

زند اما با دیدن رها مشتاق برای خواندن ما بقی ماجرا ورق می

خورد. انگار تازه یادش آمده که این  ی سفید جا میصفحه

 .هایش کنده شده استدفترچه کامل نبوده. که برگه

 :سکوتش کیهان را متعجب می کند که می پرسد

 چی شد؟ -

شنود. از  الیکه صدای قلبش را میبندد؛ در ح رها دفترچه را می

روی شانه به کیهان که سمت راست او نشسته نگاه می کند و  

 :لب می زند
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 .تموم شد-

کیهان با ابروهایی گره شده، برای گرفتن دفترچه دست دراز می 

های ترنم درست جایی تمام شده است که نه  کند. نوشته

تقصیر  بی توان انگشت اتهامی سمت آریا گرفت و نه او رامی

 .دانست

 

 

مالد و با گذاشتن چاقو در ظرف کره،  کیهان کره را روی نان می

افتد که مقابلش طرف دیگر میز نشسته و  نگاهش به رهایی می

چرخاند. این روزها  هدف قاشق را در لیوان چای میبی

های این دختر، راه و بی راه اخم روی صورت او  کالفگی

به امروز روی دختری اینقدر دقیق  آید تا نشاند. یادش نمیمی

شده باشد که بفهمد کی حالش خوب است و کی کالفه است.  
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آید کالفگی کسی اذیتش کرده باشد همانطور که  یادش نمی

شناسد. که او یادش نیست از کجا بود که فهمید این دختر را می

را بلد است. که حس کرد دخترک دانشجوی پنج سال پیش این  

  .ل کتاب بازی، خواناستروزها برایش مث

آورد و دست دیگرش را مقابل صورت رها  اش را پایین میلقمه

خورد. در واقع آنقدر در فکر  دهد. رها هیچ تکانی نمیتکان می

اش به تکان دست کیهان جلب نشود. کیهان نچی است که توجه

 .زندکند و اینبار صدایش میمی

 رها -

 .کندرها با گنگی سر بلند می

 شده؟ چی -

ی چشم به  گیرد و با اشارهاش را به سمت او میکیهان لقمه

 :گوید لقمه، می
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 .صبحونه بخور-

گیرد و گاز کوچکی به آن  میل لقمه را از دست او میرها بی

رود که اینبار کیهان مستقیم  زند. باز در خود فرو میمی

 :پرسد می

 چیزی شده؟ -

انکار ندارد. اصال انگار  نوشد. قصد رها قلپی از چایش را می

  .منتظر همین سوال کیهان بوده است

 :گویداش کامال مشهود است وقتیکه مینگرانی

 خوای چیکار کنی؟ االن می-

گذارد و دست  ی میز میکیهان ساعد یکی از دستانش را لبه

 .گیرددیگرش را به لیوان چایش می

 چی رو؟ -

خودش را جلو  زند و کمی رها موهایش را از صورتش پس می
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 .کشدمی

های دفترچه کجاست؟ از کجا پیداشون  ی برگهبه نظر تو بقیه-

 کنیم؟ 

ترین  کند ممنوعهکند. آنقدر که رها فکر میکیهان اخم تندی می

ها را به زبان آورده است. کیهان باز مشغول صبحانه  حرف

  .شودمی

  :گویددهد و مضطرب میرها بزاقش را قورت می

 ...کیهان من-

گیرد و حرفش را قطع  ای کره عسل به سمتش میکیهان لقمه

 .کندمی

رها تو خیلی الغر شدی. این مدتی که اصفهان بودی خیلی  -

  .اذیت شدی

 :گویدکند. کیهان عادی میرها هاج و واج نگاهش می
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 .خواد وضعیت تو مهمون نوازی منو زیر سوال ببرهمن دلم نمی-

ای کوتاه، شانه باال  و با تک خندهگردد  رها صورت کیهان را می

 زندمی

 چی میگی تو؟ -

بیند، آن را در هوا  کیهان تعلل رها برای گرفتن لقمه را که می

زند و با تکان سرش، لقمه را از  دهد. رها لبخند نازی میتکان می

 .گیرداو می

کیهان از پشت میز بلند می شود و ظرف عسل را به سمت او  

 .دهدهل می

عت وقت داری صبحونه بخوری، حاضر شی و از مامان  نیم سا-

 .خداحافظی کنی 

زند. با نگاهش  ی دستوری او تنها لبخند میرها در جواب جمله

کند و بعد نگاهش را به  خروج کیهان از آشپزخانه را بدرقه می
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دهد. اویی که تمام دوران تحصیلش زهره  ی در دستش میلقمه

عادتش دهد و موفق نشده   تالش کرده بود به صبحانه خوردن

بود، از کی به صبحانه خوردن عادت کرده است؟ از وقتی کیهان  

گیرد؟ فکر به این مسئله دلش را زیر و رو  برایش لقمه می

کند. شک ندارد چیزی این وسط عوض شده است. چیزی که  می

 !داند و نه کیهاننه او می

برود اما    دیشب بعد از تمام شدن دفترچه خواسته بود از اینجا

ی کیهان شده بود برای  دیر وقت بودن و تنها بودن پروانه بهانه

ی یک دیوار از اتاق  اینکه رها شب را ماندگار شود. با فاصله

کیهان خوابیده و نفهمیده بود که کیهان تمام شب خوابیده روی  

 .تختش به سقف زل زده و فکر کرده بود

هایش پر و بال  یالخواهد به احساسات دخترانه و فکر و خ نمی

تواند منکر این شود که کیهان این روزها با کیهان  بدهد اما، نمی
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ی توجهات زیر پوستی و  یک ماه پیش خیلی فرق دارد. به اندازه

 .ستگاهش و این تفاوت بارزیهای گاه و بیشیطنت

 

بوسد. سر  ی پروانه را میشود و دستان چروکیدهرها خم می

 :زندکند، توی چشمان خیس او لب میمیکه بلند 

 .مراقب خودتون باشید-

ای  ای، طوالنی و محکم بوسهپروانه به جای هر نصیحت و توصیه

ای که توسط کیهان شکار  نشاند. بوسهروی موهای رها می

کند و میان در اتاق  شود. کیفش را در دستش جابه جا میمی

پروانه با موهای این    گذرد انگارایستد. از ذهنش میمادرش می

هایش سهم  ی خوبی دارد چرا که همیشه بوسهدختر میانه

 .شودموهایش می

 بریم؟ -
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  .ایستدکشد و میرها شالش را روی موهایش می

 .بریم-

گوید و با خداحافظی از پروانه، به سمت  این را به کیهان می

  رود. با خروج رها از اتاق، کیهان هم از مادرشخروجی اتاق می

بندد. با دستش به رها  کند و در اتاق را میخداحافظی می

دارد. موهای  کند و خودش پشت سر او قدم بر میاشاره می

های چشم کیهان را به بازی  بیرون زده از پشت شال رها مردمک 

کشد تمام تمایالتش را پس  گیرد و او با نفس عمیقی که میمی

انگار با جانش پیوند  ای که زند. همه چیز به غیر از وسوسهمی

 .خورده است

 روزی که برای اولین بار  

 تو را خواهم بوسید 

 یادت باشد 
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 های آخرت را حرف

 به خودت 

 و همه 

 گفته باشی 

 فکر برگشتن  

 به روزهای قبل از بوسیدنم را

 از سرت بیرون کن 

 تو 

 گذاری بازگشت قدم میای بیدر جاده

 .های شهر نداردکه شباهتی به خیابان

 تردید با 

 تردید  بی

 آوری کم می
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 "افشین یداللهی "

*** 

 

 

ایستد. هر دو دستش را باالی فرمان  کیهان پشت چراغ قرمز می

چرخد. کند و از روی شانه به سمت رها میدرهم قفل می

ای سرش را به شیشه تکیه داده و با نگاهی مات، خیره به نقطه

آید. تر میپایینی او  نامعلوم است. نگاه کیهان از چشمان خسته

گذرد و روی گردن و پشت  هایش میخیلی تند از روی لب

اش پر  دهد. ته ذهنش سیاهی روی ترقوهگوشش مانور می

کند آن تتو را پشت گوش رها تصور  شود و او سعی میرنگ می

 !کند
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ی چشم به چراغ زند و بعد از گوشهکالفه از تصوراتش پلکی می

ای مصلحتی  اندازد. با سرفهمی قرمز و دوربین کنارش نگاهی

نشیند و سوالی  کند. رها صاف میی خودش میرها را متوجه

ی لبش  کند. کیهان با انگشت شصت کمی گوشهبه او نگاه می

 :پرسدخاراند و میرا می

 با قوانین رانندگی ایران آشنایی داری؟ -

کند. نگاه گنگ و نامفهومش را کوتاه در  رها چشم درشت می

 .دهدچرخاند و باز به کیهان مین میخیابا 

 چطور؟ چیزی شده؟ -

 :دهدزند و با نگاهی خیره به او، جواب میکیهان سر باال می

 .نه اما به نظرم بهتره شالتو بکشی روی سرت تا چیزی نشده-

 .چرخدرها اینبار کامل به سمت او می

 .فهممنمی-
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اصی  کند و با لحن خبا سبز شدن چراغ کیهان حرکت می

 :گویدمی

 .اینجا آمریکا نیست رها خانوم-

با رد شدنش از چهار راه، پایش را بیشتر روی پدال گاز  

 .دهدفشارد و با لبخند سری تکان میمی

 .ی رانندگی من ثبت شداینم اولین کد چهارده که توی کارنامه-

اش  ی منظور او شده، تالشی برای مهار خندهرها که تازه متوجه

خندد. در جواب تعجب و سوال چشمان کیهان، بلند می کند ونمی

کند تا  گذارد و حینی که سعی میدستش را روی دست او می

 :گویداش را جمع کند، میخنده

شینم اصال  خوام. من توی ماشین که میوای معذرت می-
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 .حواسم به شالم نیست

کند که روی دستش  کیهان زیر چشمی به دست ظریفی نگاه می

شنود،  است. آرام و طوری که فقط خودش مینشسته 

 :گویدمی

 .تو هیچ وقت حواست به شالت نیست-

اش را چین انداخته به خیابان زل  کیهان با اخمی که پیشانی

دارد. شالش را  زند. رها دستش را از روی دست او بر میمی

 :گوید کند و به شوخی میروی سرش مرتب می

 .دماخم نکن حاال. خودم جریمشو می -

چرخد و ابرو  کند. به سمت رها میکیهان جلوی مجتمع پارک می

 .زندباال می

 .جریمه نداره. تعهد داره-

کند و با حالت نازی چشم در کاسه  رها سرش را خم می
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 .چرخاندمی

  .حاال همون تعهد. به موقع تعهدش خبرم کن. خودم میرم-

است او را کند که انگار اولین بار کیهان طوری نگاهش می

 .بیند. خیره دقیق و متفکرمی

. با لبخندی که روی  فرستدرها موهایش را زیر شال می

منظور کمی کشیده  هایش ماندگار شده و با کلماتی که بیلب

 :گوید اند میشده

 .تقصیریمیگم شال من افتاده بود. میگم که تو بی-

 :دهدکیهان سخت و جدی جواب می

 .منتظر باش-

گذارد. انگار  کند و کیفش را روی پاهایش میباز می رها در را

اش  های روحیقصد دارد قبل از پیاده شدنش از تمام ظرافت

مایه بگذارد. کیهان با چهار انگشت یک طرف صورتش را  
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 .کندخاراند و کمی صدا بلند میمی

به موقعش باید تعهد سفت و سختی بدی. طوری که نتونی  -

 .بزنی زیرش

تر از آن است که  کند. ذهنش خستهینی میرها اخم شیر

 .ی منظور کیهان شودمتوجه

 .خبیث-

کند  زند. حس میکند حرارت از تنش بیرون میکیهان حس می

تر بسته است. دستی به  امروز کراواتش را از همیشه محکم

ی چشم به ساختمان، رو به رها  کشد و با اشارهکراواتش می

 :گویدمی

 .آماده کن برو از االن خودتو-

اختیار با مظلوم نمایی که  فشارد. بیرها لب روی هم می

 :گویدخودش هم در خودش سراغ ندارد، می
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 .تو دلت نمیاد منو اذیت کنی-

شود. حاال دیگر مطمئن است کراواتش را  فک کیهان سخت می

  !محکم بسته است

دهند. انگار خودش هم از این  چشمان رها تند تغییر موضع می

دزدد و پیاده  زدیکی و صمیمت تعجب کرده است. نگاه میهمه ن

 :گویدکند و میی کراواتش را شل میشود. کیهان کوتاه گرهمی

 .شب با علیرضا میام-

بندد و به سمت مجتمع  گوید. در ماشین را میرها منتظرمی می

کند دستانش سهم خود از گرما را به  کند. حس میقدم تند می

 .د. گر گرفته استانهایش دادهگونه

 

 

اش را که با کشی ساده بسته،  رها موهای بلند و اتوکشیده
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فرستد و روی دسته کاناپه، مقابل علیرضا  پشت سرش می

اش برای او در این چند هفته، بیشتر از آن پنج  نشیند. دلتنگیمی

ی  سال است. انگار که بعد از پنج سال دوری کسی به شیشه

اش را بیدار  حساسات به خواب رفتهاحساساتش تلنگر زده و ا

های پیراهن آستین بلندی را که  کرده باشد. کمی آستین

کشد و دستش  دهد. یکی از پاهایش را باال میپوشیده، باال می

 .گذاردرا روی ران پایش می

 .اونقدر این مدت تنها بودم که االن باورم نمیشه تو اینجایی-

کشد واز روی  ردن میچرخد. گعلیرضا کامل به سمت رها می

ای است که کیهان  کند. چند دقیقهی او به تراس نگاه میشانه

 .آنجا مشغول حرف زدن با تلفنش است

 :گویدای میعلیرضا با صدای پر خنده

 .خودمم باورم نمیشه. کیهان انگار گروگان گرفته-
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اندازد و از علیرضا  رها با لبخند نیم نگاهی به پشت سرش می

 :پرسد می

 چرا؟ -

دهد و با حالتی  تر به پشتی کاناپه تکیه میعلیرضا کمی راحت

 :گویدعصبی می

خوام ببینمت هر بار یه  هیچی بابا ده بار بیشتر بهش گفتم می-

 .ای آوردهبهونه

امروز صبح کیهان به رها گفته بود که شب علیرضا را با خودش  

رها    آورد. کوتاه و خبری گفته و رها سکوت کرده بود. نهمی

حرفی زده و چیزی پرسیده بود و نه کیهان از تعداد دفعاتی که  

 .علیرضا خواسته بود رها را ببیند چیزی گفته بود

گفت امنیت رها برای من از هر چیزی  هربار هم تهش می-

 .ترهمهم
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خندند. با هایش، چشمانش هم میداند که عالوه بر لبرها می

  .خندنددنش میی علیرضا، سلول به سلول باین جمله

 :غرد کند و زیر لب میعلیرضا اخمی می

 .خوام بکشمتانگار من می-

خندد و برای رفع دلخوری علیرضا  رها با صدای آرامی می

 :گویدمی

 .کیهان اخالقشه -

 .خیلی اخالق مزخرفیه-

ی رها بلند شود.  شود تا صدای خندهحرص صدایش باعث می

اش را کنترل کند. گیرد تا خندهمیدستش را جلوی دهانش 

 :گوید ای محو میعلیرضا با خنده

نه بخند. تو که اینجا همه چی برات عالی بوده. من بدبخت کچل  -

 .شدم بس که هر روز فرناز بهم زنگ زد
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داند که  ی رها کم رنگ می شود. میبا آمدن اسم فرناز، خنده

کچلش کرده  گوید فرناز چقدر سمج است و وقتیکه علیرضا می

 .اغراقی در کار نیست

 ازش خبر داری؟ -

گرداند و دستش را باالی پشتی کاناپه  علیرضا پا روی پا می

 .گذاردمی

 .آره خوبه. ولی خیلی نگرانته-

اندازد اما قبل از اینکه درگیر افکارش شود،  رها نگاه به زیر می

 :پرسدعلیرضا باز می

 همه چی اینجا خوبه؟ خودت خوبی؟ -

 :وتاه اما اطمینان بخش می گویدرها ک

 .خوبم-

 دفترچه ترنم رو خوندی؟ -



Romanbook.ir 
 
 

819 
 

شود. نه بخاطر  ی رها کمی جمع میبا این سوال علیرضا، چهره

لحظات سختی که خودش هنگام خواندن آن دفترچه گذرانده  

شود حدس زد بعد از فهمیدن  بود، بلکه بخاطر علیرضا که نمی

 .اکشنی نشان خواهد دادحقیقت چه ری

گیرد و با صدایی که خودش هم به  ها انگشتانش را به بازی میر

 :گویدشنود، میسختی می

 .خوندم-

گردد و با نگرانی  علیرضا با چشمانی ریز شده صورت او را می

 :پرسد می

 چیزی ازش دستگیرت شد؟ -

تعلل رها در جواب دادن باعث اخم روی پیشانی علیرضا  

ترچه به دلیل خودکشی  شود. اگر قرار باشد مطالب آن دف می

دختری که دوستش داشته ختم شود، یقین دارد که چیزهای  
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ترسد  ترساندش. میخوبی نبوده اما تعلل و تردید نگاه رها می

 .که آخرین احتماالتش به یقین تبدیل شود

 .چیزهای خوبی نیستن علیرضا-

کشد. لب بندد و دستی به صورتش میعلیرضا محکم چشم می

چیزی بگوید اما قبل از اینکه چیزی بگوید، کیهان در   کند تاباز می

 :گویدکند و رو به آن دو میتراس را باز می

 ببخشید -

آید. رها که  گوید و با بستن در تراس به سمتشان میاین را می

خواهد  خورد. میپشتش به کیهان است، در جایش تکانی می

د و با  گذاری او میبلند شود که کیهان دستش را روی شانه

 .گویدفشار کمی به آن، می

 .بشین-

کند. نگاه علیرضا پر سوال و پر ای اطاعت میرها با لبخند دلبرانه
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 :پرسد تشویش بین آن دو در گردش است که کیهان از او می

 نظرت چیه اول یه قهوه بخوریم بعد حرف بزنیم؟ -

دهد. رها در  علیرضا موافق و از سر ناچاری سری تکان می

اش با کیهان آنقدر  دهد. فاصلهالت سرش را عقب میهمان ح

شود. از پایین به او  ی او ساییده میکم است که سرش به سینه

 :گویدکند و مینگاه می

 .کنممن درست می-

 

ی  ی آشپزخانه تکیه داده و دست به سینه خیرهکیهان به پنجره

هم   حرکات رهاست. چند دقیقه بعد از آمدن رها به آشپزخانه، او

  .آمده و علیرضا در سالن تنها شده بود

های کوچک قهوه خوری را از کابینت بیرون آورده و از  رها فنجان

اندازد و با لبخند، پر مفهوم و با  روی شانه نگاهی به کیهان می
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 :گویدکنایه می

 .یه وقت مهمون نوازیت زیر سوال نره اومدی توی آشپزخونه-

کند. رها دستش را باالی پشتی  نگاهش میکیهان با لبخندی کج 

  .زندگذارد و ایستاده مقابل کیهان ابرو باال میصندلی می

 :کیهان مطمئن می گوید

 .نمیره-

 :گویدگیرد و شمرده میی متفکری میرها چهره

 .گفتیاولی صبح یه چیز دیگه می-

 :گویددهد و با آرامش میکیهان سرش را کمی عقب می

 . فرق داشتاون قضیه کال-

 چه فرقی؟ -

دارد و قدم زنان تا کنار رها  اش را از پنجره بر میکیهان تکیه

ایستد. یکی از دستانش را توی جیب  آید. مقابلش میمی
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آورد. رها حرکات  فرستد و دست دیگرش را باال میشلوارش می

رسد. کیهان  کند و به تار موی خودش میدست او را تعقیب می

گیرد و انگار که  ا که توی صورتش ریخته میدسته موی رها ر

هایش  شی مقدسی میان دستانش باشد، آرام تا پشت گوش

 .کندهدایتشان می

گیرد اما گردش خون در تنش متوقف  ضربان قلب رها شدت می

 .فهمدشود. این را از سردی بیش از حد نوک انگشتانش میمی

الن تو قراره به  فرقش این بود صبح من به تو صبحانه دادم اما ا-

 .من قهوه بدی. باید حواسم بهت باشه که به کشتنم ندی

کند، رها  ی گوش رها برخورد میدست کیهان که به الله

بندد. کیهان با همین حرکت ساده حال او را  بی.اراده چشم می

  .زیر و رو کرده است

شک ندارد رنگش پریده است اما قرار نیست خودش را ببازد.  
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ه هم ریختگی درونش را نشان دهد. سر بلند  قرار نیست ب 

کند و با لبخندی که شباهتی به لبخندهای دقایق پیشش  می

 :گویدندارد، می

 .پیچونیچه خوب حرفو می-

آورد و کنار دست رها روی پشتی  کیهان دستش را پایین می

 .گذاردصندلی می

 .ای داریهای بالقوهتو هم توانایی-

خواهد. مخصوصا حاال  هان جرئت مینگاه کردن توی چشمان کی 

 .شود حرف نگاهش را خواندکه نمی

 .شاید. ولی توانایی خاصی در مقابل تو به کارم نیومده-

 :پرسد کیهان است که تاکیدی می

 مطمئنی؟ -

شود برای فرار از زیر نگاه پر  ی رها میصدای قهوه ساز بهانه



Romanbook.ir 
 
 

825 
 

فش، لبخند و  حرف کیهان. برای در رفتن از منجالبی که او با حر

چرخد  نگاهش درست کرده بود. رها تند و دستپاچه به عقب می

 .رودو به سمت قهوه ساز می

 .آماده شد-

 .رودکشد و از آشپزخانه بیرون میکیهان نفس عمیقی می

 

 :پرسددهد و با حالت گنگی میاش را قورت میعلیرضا قهوه پ

 سفر؟ -

دازد و بعد تند تند  انرها نگاهی به کیهان که کنارش نشسته می

 .سازدکلمه می

آره سفر. تو یادت نیست که ترنم چند روز قبل از خودکشیش  -

خواد  خواد با دوستاش بره شمال؟ گفت میبهمون گفت می

حال و هواش عوض بشه که بعدش بچسبه به درس. همون  
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روزهایی که تو قرار بود در مورد خواستگاری با کیهان حرف  

 .بزنی

شود. منتظر به  گیرد و خم میبین دو دستش می رها فنجانش را

دوزد و امیدوار است او چیزی به یاد بیاورد. بعد  علیرضا چشم می

های  ی ترنم تنها امیدش به دانستهاز خواندن دفترچه

 .علیرضاست

 :گویدصدای علیرضا غم دارد وقتیکه می

 .که ترنم نذاشت -

 .کندسابد و تایید میرها مغموم لب روی هم می

 .آره. اون دقیقا بعد از سفرش بود-

گذارد. دوباره به  شود و فنجانش را روی میز میعلیرضا خم می

زند و  چرخاند. شانه باال میپشتی مبل تکیه داده و پا روی پا می

نمی فهمد که با تک تک کلماتش شمعی را در وجود رها  
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 .کندخاموش می

 .... فقطمن چیزی یادم نیست. به منم چیزی نگفته بود-

شود و چشمان  نفس رها از شدت هیجان در سینه حبس می

شود. ضربان قلبش آنقدر  حیرانش روی دهان علیرضا قفل می

 .شنودباالست که صدایش را می

 یادته ترنم یه هفته قبل از اون اتفاق یه سرمای بد خورد؟ -

زند و  حوصله موهایش را پس میبا سوال علیرضا، رها تند و بی

 :پرسدگیرد، میکه می با نفسی

 سرما خورد؟ -

کند. اندازد و باز به رها نگاه میعلیرضا نیم نگاهی به کیهان می

انگار آن سرما خوردگی ترنم را خوب به یاد دارد چرا که بدون  

 :گویدهیچ تردیدی می

آره یه شب که حالش خیلی بد شده بود شما با آمبوالنس  -
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ن زنگ زدید و من توی راه  خوابگاه رفتید بیمارستان. که به م

 .اومدن تصادف کردم. زدم به یه موتوری

شود به  شود به گذشته. پرت میرها برای چند لحظه پرت می

ها تا پای گیت  شبی که ترنم توی خوابگاه تب کرد و با کمک بچه

آوردنش و با آمبوالنس راهی بیمارستان شدند. آن شب را خوب  

 .یکبار با ترنم به بیمارستان رفته بودبه یاد دارد چرا که فقط  

گذارد و  اش را روی میز میی قهوههیجان زده فنجان نیم خورده

 .چرخدرو به کیهان می

 وای آره -

گیرد. صدایش از شدت هیجان  دستانش را جلوی دهانش می

 .شوندلرزد. آنقدر که کلماتش سخت ادا میمی

 .آره راست میگه -

ای کامال جدی  گیرد و با چهرهمیکیهان از پشتی مبل فاصله 
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توجه به علیرضا و تنها رو به کیهان، نشیند. رها بیمقابل رها می

 :گویدتند تند و پراکنده می

ترنم سرما خورده بود. اون شب من اصرار کردم که بمونه  -

 .خوابگاه تا درس بخونیم. پالتوی منو پوشید که رفتیم الزهرا

گیرد و فشار آرامی  ها را میکیهان با یک دست هر دو دست ر

 .دهدمی

 .خیلی خب. آروم باش-

ی  رها همانطور که دستانش در حصار دست بزرگ و مردانه

 :پرسدچرخاند و میکیهان است، به سمت علیرضا سر می

 علیرضا تو یادت نیست چند روز بعدش ترنم خودکشی کرد؟ -

شود. این فشار را  فشار دست کیهان روی دستش بیشتر می

تواند حدس  گذارد میی علیرضا که مینار ابروهای خم شدهک

ی  های این مردان در برابر واژهاکشنترین ریها سادهبزند این
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  .خودکشی است 

سخت است. برای هردویشان. برای علیرضا که پنج سال  

اش را نجات دهد و برای  نتوانسته ترنم را فراموش کند و زندگی

رود هر بار که مجبور  انه میکیهان. برادری که غیرتش نش 

شود برای پی بردن به رازهای زندگی خواهرش به سراغ  می

ای با او  های عاشقانهداند خواهرش لحظهمردی برود که می

تواند  داند و نمیتواند انکار کند. میداند و نمیداشته است. می

کاری بکند. علیرضا با تمام غریبه بودنش برای او، آشناترین فرد  

داند شبی که خواهرش  ای خواهرش بوده. آنقدری که حاال میبر

تب کرده و به بیمارستان رفته، علیرضا اولین کسی بوده که خبر  

 .دار شده است

اندازد. به  خورد و پا از روی پا میعلیرضا در جایش تکانی می

 .کندهایش را روی زانو ستون میجلو خم شده و آرنج
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زنی. من چیزی از اون  رف میرها داری از پنج سال پیش ح-

  .روزها یادم نیست جز یه چیزهای پر رنگ 

چرخد. کلماتش هم وزن  نگاهش وزن دار به سوی کیهان می

 .اندگرفته

 

مثل همین سرماخوردگی و اینکه نذاشت خواستگاری رو  -

 .رسمی کنم

علیرضا که معلوم است از مرور خاطرات حال خوشی ندارد،  

 .شودازد و از جایش بلند میاندنگاهی به ساعتش می

 .من دیگه باید برم-

کشد و  رها آرام دستانش را از بین انگشتان کیهان بیرون می

 .ایستد. ناامیدی روی کلماتش سایه انداخته استمی

کردم شاید به کمک تو بتونم چیز بیشتری از گذشته  فکر می-
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 .بفهمم

شرمندگی   دارد و بای مبل بر میعلیرضا کتش را از روی دسته

 :گویدمی

 .تونم بیشتر از این کمکت کنممتاسفم رها. من نمی-

 .دهدرها سری تکان می

 .خوام اذیتت کنمدونم منم نمیمی-

دهد و به سمت  کند. با کیهان دست میعلیرضا از رها تشکر می

هایش هم. اما بدتر  اش درهم است. اخمرود. چهرهدر خانه می

نگشت دست چپ او و روی قلب رها  ایست که روی ااز آن حلقه

 .کند سنگینی می

نشیند.  رها با سری سنگین شده و ذهنی درگیر سر جایش می

 :تصاویر مقابل چشمانش مات است وقتیکه می گوید

 .باز هم در بسته -
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شود و کمی بعد با  ی بلند شدن کیهان میاز تکان مبل، متوجه

 .آیدصدای او به خودش می

 .منم باید برم-

ی رفتن است. نگاهش روی او  کند. کیهان آمادهلند میسر ب

خواهد. تنهایی با  داند چرا رفتن او را نمیزند. نمیچرخی می

داند از کی اینقدر پردرو شده که  خواهد. نمیخودش را نمی

تواند با خودش اعتراف کند که از کیهان فقط آغوشش را  می

 !خواهد و آرامش دستانش را! بودن محضش رامی

بندد تا بلکه بتواند به افکارش سامانی بدهد اما انگار  چشم می

گیرد  آید که با رفتن کیهان دلش میبدتر است. بیشتر یادش می

و با هر بار آمدنش انگار دنیا با تمام عظمتش مهمان قلب کوچک  

 .شوداو می

شود و  انگار رهای همیشه نیست وقتیکه از جایش بلند می
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دلیل، بدون  اق می رود با دلخوری بیهمانطور که به سمت ات

 :گویدنگاه کردن به کیهان، می

 .به سالمت-

شود. در را می بندد و کیهان با تعجب به در  رها وارد اتاق می

 .شودی اتاق خیره میبسته

 

 

لرزاند. های خوابگاه را میی اتاق پرعد و برق بزرگی پنجره

ی پرده را کنار  آورد و گوشهمیفاطمه سرش را از زیر پتو بیرون  

 .زندمی

 .اوه اوه چه بارونی-

 :زندکوثر غر می

 .اَه بخوابید دیگه. فردا امتحان دارم-
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ی پا ضربه ی آرامی به سر کوثر، که زیر پای او  فاطمه با پاشنه

 :گوید زند و با خنده میخوابیده می

 خوابه؟ دی هم میما اگه بخوابیم آقای اِلِس-

 :غردشود و کوثر میی مریم بلند میندهصدای پق خ

 .دیزهرمار. صد بار گفتم نگو الس-

 .خزدفاطمه زیر پتویش می

الحق لقب جالبه. اصال پسره شیش میزنه. خیلی بهش میاد. نه -

 رها؟ 

اندازد و قبل از اینکه بخواهد در  رها نگاهی به تخت باالیی می

زند  و برقی می  مورد لقب دوست پسر کوثر نظری بدهد، باز رعد

کند. صدای وحشتناکش  های اتاقشان را روشن میکه تا نیمه

کند. فاطمه روی تختش  های کناری را بلند میجیغ دختران اتاق

 .زندنشیند و پرده را بیشتر از قبل کنار میمی
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 .یا خدا چه خبره-

 :گویدکند و رو به فاطمه میاش را خاموش میکوثر گوشی

 .ا کنار. خطر دارهاز کنار پنجره بی -

کوبد و مریم هیجان زده از تختش  باران وحشیانه به شیشه می

 :گویددود و میآید. به سمت در میپایین می

 .وای چه بارونی-

نشیند، فاطمه و کوثر همزمان  دستش که روی دستگیره می

 :جیغ میزنند

 نریا -

 .کندمریم ترسیده اخم می

 .زهرمار چتونه-

 .کندآید و برق اتاق را روشن میکوثر تند پایین می

 .خطر داره دیوونه-
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کشاند. ساعت  صدای گوشی رها نگاه هر سه را به سوی او می

از دو نیمه شب گذشته و این ساعت از شب، زنگ خوردن تلفن  

اش را از پایین تختش بر  رها کمی عجیب است. رها گوشی

ماس را نشیند و تدارد و با دیدن اسم ترنم تند روی تخت میمی

 .کندوصل می

 .الو ترنم-

صدای ترنم اصال واضح نیست و همین به جان رها نگرانی  

ی خودش باید فردا  ریزد. ترنم االن باید شمال باشد. به گفتهمی

 .برگردد

 :گویدشود دوباره میرها از روی تختش بلند می

 ترنم؟ کجایی؟ -

 :گوید ترنم کوتاه و خالصه، با صدایی غریبه می

 .یا دم گیترها ب-
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دود. صدای باران در گوشش است و بیشتر از  ها را میتمام پله

لرزد. نه از سرما بلکه از ترس. آن صدای ترنم. تمام وجودش می

شود. قفل در را باز  توجه به اعتراض نگهبان از گیت رد میبی

دود. ترنم  ای رها شده از قفس به بیرون میکند و مثل پرندهمی

هایی افتاده و صورتی متورم.  اده است. با شانهزیر باران ایست 

لرزد. رها مقابلش  چشمانش سرخ سرخ است و تمام تنش می

زند. آنقدر بلند  خواهد بغلش کند که ترنم جیغ میایستد. میمی

 .کشدهای رها صوت میکه گوش

نشیند.  پرد و در جایش میرها وحشت زده از خواب می

لرزد. فقط چند مام تنش میاش خیس از عرق است و تپیشانی

کشد تا زمان و مکان را بخاطر بیاورد. تا به یاد  ثانیه طول می

ی تلخ.  بیاورد که آنچه دیده خواب بوده و بس. یک مرور خاطره

نشیند، ترسش را دو  سیاهی مطلق اتاق در کنار خوابش که می
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شود.  لرزد و بغضش تحریک میهایش میکند. لبچندان می

برد. روشن  سمت چراغ خواب کنار تخت می دستش را به

کشد. در برابر تاریکی او یک  زند و عقب میشود. جیغ مینمی

زند. اصال دست  ناتوان به تمام معناست. بلند زیر گریه می

هایش را خیس  خودش نیست وقتیکه اشک پشت اشک گونه

کند. از خودش و ضعفش و این ترس لعنتی بیزار است. این  می

بیند. حتی نور ماه  نده. چشمانش هیچ چیز را نمیفوبیای کش 

کند. همیشه در این شرایط انگار کوری  هم به دید او کمکی نمی

دهد دهد. دستش را روی میز حرکت میمقطعی به او دست می

آیند. تا دستش به  ها کش میاش را پیدا کند. ثانیهتا گوشی

  اش را برکشد. گوشیاش برسد، ده قرن طول میگوشی

کند و  فهمد چطور و چگونه رمز گوشی را باز میدارد. نمیمی
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 .گیردشماره می

 

 

ایستد. آب از موهایش  ای برهنه مقابل آینه میکیهان با نیم تنه

ها حمام کند.  چکد. عادت ندارد نیمه شبهایش میروی شانه

همانطور که عادت ندارد تا دیر وقت بیدار بماند. خوابیدنش نیز  

کارهایش روی برنامه است. البته الزم است  مثل تمام  

هایش چند وقتیست که عوض  هایش را ماضی کند! عادتفعل

اند. آنقدر که حاال حوالی ساعت سه نیمه شب برای فرار از  شده

  .برددست افکارش به حمام پناه می

کند. کشد و به باال هدایتشان میدستش را میان موهایش می

شود به  ند و ذهنش کشیده میمادستش میان موهایش می

چند ساعت قبل. به لحظاتی که دستان رها زیر دست او  
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رود. به آشپزخانه و نگاه فراری رها تر میلرزید. ذهنش عقبمی

رسد. به موهایی که او برای اولین بار به خودش جرئت  می

ای در عقب گرد  لمسشان را داده بود. ذهنش قدرت فوق العاده

ی پروانه و بافتن موهای رها و  یادآوری بوسه دارد. به سرعت از

گذرد و به هم آغوشیشان  اش میی روی ترقوهتتو نصفه نیمه

رسد. به سحرگاه چند روز پیش که رها در آغوش او آنقدر  می

کند از آن روز  اشک ریخته بود تا آرام شود. کیهان حس می

ست  تر. هرچه هتر. قطعا از قبلخودش نیست. شاید هم از قبل

داند نسبت به آن دختر، نسبت به رفیق قدیمی حاال می

خواهد کسی جز خودش  خواهرش حس تملک دارد. نمی

خواهد کسی جز خودش دستانش را بگیرد و  نگاهش کند. نمی

 .خواهد رها برای کسی جز او بخنددبه همان اندازه نمی

چرخد.  پوشاند و به پشت میکالفه با دو دست صورتش را می
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کند به یک درد نا عالج مبتال شده. یک دردی که روز به  میحس 

 روز بیشتر

اش  ی گوشیشود. روشن و خاموش شدن صفحهدرگیرش می

رود. اسم رها روی  کند. به سمت تخت میاش را جلب میتوجه

کند و قبل از  گوشی افتاده. با عجله و نگران تماس را وصل می

رها گوشش را پر  اینکه بخواهد چیزی بگوید صدای گریان 

  .کندمی

 کیهان -

 :گوید هوا میزند و بیکیهان در جایش چرخی می

 جانم -

 .اندازدگریه میان کلمات رها پارازیت می

 .کیهان بیا. اینجا برق رفته-

کند و همانطور که با عجله  کیهان به سمت کمدش پا تند می
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 .کند رها را آرام کندکشد، سعی میتیشرتی از کمد بیرون می

 .باشه باشه تو آروم باش-

لرزد. آنقدر واضح که فک کیهان از شدت عصبانیت  صدای رها می

  .گیردزاویه می

بعد از آن شبی که برای اولین بار رها را در آن خانه دید حاال خوب  

 .داند این دختر چقدر از تاریکی وحشت داردمی

 :گویدرها با لحنی ملتمس می

 .اینجا تاریکه. تو رو خدا-

کند و توی  کیهان با یک دست تیشرتش را از سرش رد می

 :گوید گوشی می

 .من االن میان. از جات تکون نخور تا بیام-
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کند و با دو به سمت  اش را روشن میی گوشیکیهان چراغ قوه

های ساختمان را  رود. همانطور که تقریبا تمامی پلهاتاق می

ن سرعت آمده و در طول  دویده است. از خانه تا اینجا با باالتری

مسیر زمین و زمان تمامی عوامل ساختمان را بخاطر قطع شدن 

 .برق لعنت کرده است

داند رها حتی اگر شرایط خوبی  معناست وقتیکه میدر زدن بی

  .هم نداشته باشد، االن توانایی بلند شدن از جایش را هم ندارد

افتد. ها میاش دقیقا روی ر کند و نور گوشیدر اتاق را باز می

کند و موهایش را که پریشان رو  رها به سرعت سر بلند می

 .زندهایش ریخته، کنار میشانه

رود. در دلش لعنتی هم  هایی بزرگ به سمتش میکیهان با قدم

کند که دلیل حال و روز االن این دختر  هایی مینثار تمام ترس
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ها زل  نشیند و با نگرانی به چشمان خیس ر است. کنار تخت می

 .زندمی

 خوبی؟ -

اندازد و  رها به جای هر جوابی خودش را در آغوش کیهان می

اش جا مانده  هایی که انگار در سینهکشد. نفسعمیق نفس می

  .اندبودند و برای رهایی نیازمند مامنی امن بوده

هیچ معطلی،  اندازد و بیکیهان گوشی را روی تخت می

اش را روی سرش  و چانهکند دستانش را دور رها حلقه می

کند. به  بندد و به دستان سرد رها فکر میگذارد. پلک میمی

اش  اش که او روی سینههای داغش. به لرزش چانهنفس

کند. چه بر سر این دختر آمده است؟ روزهایش  حسش می

 هایش اینقدر ترسناک است؟ گذرد وقتیکه شبچطور می

 .نفرممن از خوابام، از خودم، از زندگیم مت-
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گوید.  رها این را با صدایی که بر اثر گریه زخمی شده است می

فشارد و کنار گوشش،  کیهان با اخم، او را بیشتر به خودش می

 :کند نجوا می

 .زنیمهیس. بعدا حرف می-

 .دهدرها تکان نرمی به سرش می

 .تونم. خفه میشمنمیشه. نمی-

نگاهش را به  فشارد و  هایش را روی هم میکیهان محکم دندان

اند،  موهای رها که انگار زیر دستان قدرتمند او در مرز له شدن

 .دهدمی

شود که رها  شود، امیدوار میبا سکوتی که بینشان بر قرار می

ی  از حرف زدن منصرف شده است اما عمر امیدواری او به اندازه

ای که به خودش بیاید و به یاد  ی رهاست. به اندازهمرور خاطره

 .رد چطور کلمه بسازدبیاو 
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امتحان استاتیک داشتیم... من ازش خواستم بمونه خوابگاه... -

 ...من بهش اصرار کردم... گفتم بری خونه درس نمی خونی

عذاب وجدان حس جدید صدای رهاست. حسی که همبازی  

حسرت و بغض و لرز صدایش شده است و او تحت تاثیر  

ها، مثل تکه یخی  لهایش و خاطراتی که حاال بعد از ساخواب

 :گویدشوند، بریده بریده میتوی ذهنش آب می

اون روز مریم با تیغ پشت لبشو برید. ترنم با دیدن خون حالش  -

 .بد شد

ی قدیمی تکرار  ی رها تصاویر خاک گرفتههای بستهپشت پلک 

ی کوچک کنار در، تصویر مریم با  خوابگاه، آینه 305شود. اتاق می

  .ای جمع شدهبا چهرهلبی خونی و ترنم 

گیرد که ترنم با  هایش حتی این تصور هم شکل میپشت پلک 

 دیدن خون دست خودش چه حالی شده است؟ 
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زند و  زند. حرف میرها با دستانش تیشرت کیهان را چنگ می

 .ترسدزند و میلرزد. حرف میمی

 .ی من کیهانی من رفت حموم. با حولهبا حوله-

داند چه شده که رها  اند. نمیکیهان نبض گرفتههای شقیقه

ها را به یاد آورده است. اصال چه شده که فراموش کرده  این

 !بود؟

 

ماند وقتیکه رها مثل گنجشکی ترسیده  جایی برای چراها نمی

تواند کاری بکند و نه اینکه  لرزد و او نه میمیان بازوهای او می

 .رها را وادار به سکوت کند

ها زبان باز کرده. ست که بعد از سالمثل آدم اللی  رها االن

 .شوندهایش را االن نگوید بیات میحرف

کنیم که واسه  گردم بعدش شروع میگفت میرم حموم بر می-
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زدم. امتحان بخونیم. من داشتم توی کریدور با مامانم حرف می

 .نفهمیدم که حموم ترنم دو ساعت طول کشید

ک لبخند تلخ است. یک لبخند تلخ که  آخرین تصویرش از ترنم ی 

ی چشمک شده بود وقتیکه قبل از بیرون رفتن از اتاق،  ضمیمه

 :به رها گفته بود 

یه جوری دوستت دارم که مطمئنم اگه خواهر داشتم هم  "

 "اینطوری دوستش نداشتم

و رها این حرف ترنم را تشکر تعبیر کرده بود. تشکر بخاطر دادن  

 .اش به اوحوله

ر این لحظه کیهان باید برای آرام شدن این دختر کاری  شاید د 

کند. اما ترجیحش این است این کار را به زمانی موکول کند که  

نگران پاره شدن رگ پیشانی خودش نیست! زمانیکه فکش از  

 .هایش درد نگرفته باشدفشار بیش از حد دندان



Romanbook.ir 
 
 

850 
 

  .ها گفتن هنوز نیومدهوقتی رفتم توی اتاق بچه-

کند  دارد و سعی میی کیهان بر میا از روی سینهرها سرش ر

صدا روی گونه ُسر  هایش آرام و بیبه او نگاه کند. اشک 

 .شودخورند و با هر بار پلک زدن سرعتشان بیشتر میمی

دهد. کلمات به سختی روی  رها بزاقش را باصدا قورت می

ز  نشینند. انگار هر کلمه برای ادا شدن انرژی زیادی ازبانش می

 .گیرداو می

 .من بازم نرفتم دنبالش. من احمق نرفتم-

خواهد حرفی بزند که رها عصبی انگشتانش را روی  کیهان می

 .گذاردهای او میلب

 .هیچی نگو کیهان. بذار من حرفمو بزنم-

کند. سردی انگشتان رها به  کیهان در سکوت نگاهش می

انگشتان رها  کند. چقدر خوب بود اگر بازی های او سرایت میلب
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 .کردبا لبش، کمی حواس ذهنش را پرت می

آورد. گیرد و دستش را پایین میبا تاخیر مچ رها را می

کند و محکم  انگشتانش را بین انگشتان ظریف او قفل می

 :گویدمی

 .حرف بزن. من اینجام که تو حرف بزنی-

هایش را کف دست کیهان  بندد و ناخنرها طوالنی پلک می

 .خواهد بودنش را با تمام وجود لمس کندمی فشارد.می

 :گویدتر میکشد و سختنفس سختی می

یه ساعت بعدش رفتم توی حموم. وقتیکه خون از زیر در حموم -

 .کردناومد و همه با وحشت فرار میبیرون می

گذارد. کیهان  رها از تمام توانش برای حفظ آرامشش مایه می

هایش، از بزاقی که تند تند قورت  این را از فشار بیش از حد ناخن

ی زمین  صدا تسلیم جاذبههایی که بیشود و اشک داده می
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 .فهمدشوند، میمی

 .من خودم درو شکستم کیهان. خودم پیداش کردم-

کند دستانش  کند پاهایش خیس است. حس میرها حس می

کند.  ی خون را ته گلویش حس میست. او حتی مزهخونی

 !اندهخاطراتش زخمی شد

 :غرد های کلید شده، میکیهان از میان دندان

  .بسه رها. بسه-

فهمد. نه صدای  دمای پایین بدن رها نگرانش کرده اما رها نمی

  .کیهان را و نه حال خودش را

کند. چیزی  ی وسط گلویش را حس میاو فقط حجم زیاد گلوله

را که راه نفسش را بسته و او برای نفس کشیدن الزم دارد آن  

  .باال بیاورد

لرزد  ی کیهان میهایش مقابل نگاه عصبی و به خون نشستهلب
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 .و دستانش، میان دستانش

 .خودم بغلش کردم... خودم جیغ زدم-

ی خونی ترنم  شود. چهرهصدای جیغش در سرش منعکس می

 .رود از مقابل چشمانش کنار نمی

و با   کشاندرها چشم باز کرده و نگاهش را تا نگاه کیهان می

 .دردی لعنتی را میحرفش آن گلوله

 .اون مرده بود کیهان. اون مرده بود-

اش از پاهایش خالی  کند تمام انرژیگوید و حس میاین را می

رود که سقوط کند. افتد و رها میهایش میشود. شانهمی

برد. رها بدون هیچ  کیهان سریع دستانش را زیر بازوهای او می

  .افتدآغوش کیهان میمقاومتی در 

 .وزن اما سرشار از سرزنشانگار سبک شده است. رها و بی

 .من مقصرم. من مقصرم کیهان-



Romanbook.ir 
 
 

854 
 

گذارد. تمام تن رها  کیهان پشت دستش را روی پیشانی او می

 .یخ است

رها در حالیکه سرش روی دست کیهان است به او خیره  

  .شودمی

 .نکرده بودماگه زودتر رفته بودم سراغش، اگه اصرار -

 !رود. انگار جان حرف زدن هم نداردصدایش تحلیل می

 .زندکیهان با خشم موهای رها را از صورتش کنار می

 .. تو حالت خوب نیسترها بسه هرچی گفتی-

گذارد که بلند شود اما رها فوری  کیهان پایش را از تخت پایین می

 .کندی تیشرت او میدستش را بند یقه

 :گویدمی با صدایی آرام

  .من خوبم. فقط نرو-

خواباند. موهایش را از زیر  کیهان به آرامی او را روی تخت می
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ریزد. پایین تخت  کند و روی بالشت میگردنش جمع می

 .گیردنشیند و دست رها را میان دستانش میمی

 .جایی نمیرم-

زند این بی حالی و  چشمان رها خمار است و کیهان حدس می

طر افت فشارش باشد. کلماتش کشیده ادا  بی حسی بخا 

 :گویدشوند وقتیکه میمی

 .ترسمهام مینذار بخوابم. من از خواب-

اش را به دست  کشد. پیشانیهایش را تو میکیهان عصبی لب

کند کاش دستش بسته نبود. کاش  دهد. آرزو میرها تکیه می

 .این دختر دستش امانت نبود

 :زندر از همیشه لب میتکند، مطمئنسر که بلند می

رها من جایی نمیرم. کنارتم. نترس. بخواب من برم برات قرص  -

 .بیارم
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 .زندرها با بغض صدایش می

 کیهان -

تواند خوددار باشد وقتیکه این دختر میان حال بدش هم جور  نمی

 .زندخاصی اسم او را صدا می

 جانم -

تواند  یند. میتواند مهر نگاه کیهان را ببحال رها بد است اما می

 .ی جانمش را بشنود حتی اگر شده نصفه و نیمهمزه

 بخشه؟ ترنم منو می-

ی  کند. بوسهفشارد. سر خم میتر دست رها را میکیهان محکم

 :گوید نشاند و پر درد مینرمی روی انگشتانش می

 .کنمرها خواهش می-
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ها از قبیل دختری  ها هم دردند و هم درمان. بعضیبعضی آدم

خواب کند، با یک  تواند پسری به سرسختی کیهان را بیکه می

تماس نیمه شب تا اینجا بکشاند و بعد با فشار پایینش او را تا  

  .مرز جنون ببرد

چند دقیقه پیش ماموران اورژانس رفته بودند. بخاطر فشار  

بسیار پایین رها، تا تمام شدن سرمش صبر کرده و بعد رفته  

اش، کیهان هر چند ثانیه  شرایط نرمال فعلیبودند. اما با وجود 

یکبار خودش را سرزنش کرده که چرا به پزشک آشنایی که چند 

آید زنگ  یشان میوقت یکبار برای چک کردن حال پروانه به خانه

 .نزده بود

ی آشنایی آریا و  توانست به او زنگ بزند و یک گوربابا حوالهمی

یدن آریا، کمتر از نگرانی  کند ترس از فهم آن پزشک کند. فکر می

 .برای رهاست
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 کیهان -

ای را که  دستانی را که ستون زانو کرده و انگشتان قفل شده

نشیند. رها با  اندازد و صاف میجلوی دهانش گرفته بود، می

ای رنگ پریده میان چهارچوب در اتاق  ای آشفته و چهرهقیافه

  .ایستاده است

رود. مقابلش که  متش میشود و به سکیهان از جایش بلند می

گردد. چشمان گود رفته و  ایستد دقیق صورتش را میمی

های سفید و ترک خورده و غم مزاحمی که روی  خمارش را، لب

 .اش سایه انداخته راچهره

 خوبی؟ -

اندازد و نگاهش  با سوال پر از نگرانی کیهان، رها سر به زیر می

اتفاقات دیشب را به دهد. تمام را به جای سرم روی دستش می

 .یاد دارد و همین کمی معذبش کرده است
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های  زند و با تر کردن لبموهای پریشانش را پشت گوش می

 :گویدخشکش، بدون جواب به سوال کیهان، می

 میشه منو ببری سر خاک ترنم؟ -

ی رها  کند. دستش را زیر چانهکیهان با تعجب نگاهش می

ها برای به کرسی نشاندن  کند. ر برد و سرش را بلند میمی

 :گویداش با مظلومیت میخواسته

 .کنم کیهان. نگو نهخواهش می-

کند. از کلماتش  کیهان با اخم به ساعت روی دیوار اشاره می

 .شود مخالفتش را تشخیص دادمی

 .یکی دو ساعت دیگه ظهره. هوا گرمه-

اش هم  داند صدای بیمارگونهگیرد. او نمیرها سرش را کج می

 :گویدزند و میناز دارد، وقتیکه توی چشمان کیهان زل می

 .مهم نیست-
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کشد و کف دستش را کنار  کیهان کالفه دستش را عقب می

کند و با نفس عمیقی که  کشد. این پا و آن پا میگردنش می

 :گویدکشد، میمی

خوام بیشتر از این اذیت  رها تو شب خوبی نداشتی. من نمی-

 .بشی

 .کشدگیرد و خودش را جلوتر مین را میرها دست کیها 

 .قرار نیست خودمو اذیت کنم. فقط میخوام برم سر خاکش-

اگر به کیهان باشد، مخالف است. نه فقط بخاطر شرایط خاص  

ی  داند که این تصمیم و خواستهرها و ترس از دیده شدنش. می

خواهد اگر قرار است  های دیشب است. نمیرها تحت تاثیر حرف

ی اتفاق دیشب  ای در کار باشد، در ادامهخاطره و یادآوری مرور 

فروغ هست که کیهان  باشد. چشمان رها آنقدر غمگین و بی

برای ادامه دادن این شرایط اصال مشتاق نباشد؛ اما ظاهرا رها  
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ست.  معنیتصمیمش را گرفته و در این شرایط مخالف با او بی

 :گویددهد و کوتاه میکیهان سر تکان می

 .یه دوش بگیر اگه حالت بهتر شد شاید ببرمت-

زند و حرف کیهان را به نفع خودش  رها لبخند کم جان و تلخی می

 .کندتعبیر می

 .امای آمادهبیست دقیقه-

 

 

 

نشیند. گیرد و کنار قبر ترنم میرها دامن لباسش را باال می

و  تابد  خورشید با دست و دلبازی تمام، مستقیم به قبر ترنم می

های خورشید کمر او را  با نشستن رها در مسیر نور، اشعه

  .گیرندنشانه می
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دسته گل رزهای قرمز را که سر راه خریده بودند، روی سنگ قبر 

زند. گذارد و با کف دستش خاک روی اسم ترنم را پس میمی

کند. قلبش از  گرمای سنگ از کف دستش تا قلبش پیشروی می

نفسش تنگ. چقدر دلتنگ ترنم بود و   شود واین گرما فشرده می

چقدر این رفیق به فکر است وقتیکه دیشب برای رفع دلتنگی به  

خوابش آمده بود؛ اما اگر جای گلگلی باشد رها گله دارد. از  

حرف نزدن ترنم، از تودار بودنش، از سکوت روزهای آخر و غمی  

 .اش ماند و با هیچکس تقسیمش نکردکه روی سینه

 

کند و با زیر دندان کشیدن لبش،  ش را حس میسوزش چشمان 

 .کندها را باز میربان دور گل

کیهان بدون اینکه قصد نشستن داشته باشد، دست در جیب،  

ایستد و نگاهش را به اطراف  طرف دیگر قبر، مقابل رها می
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  .خواهد به سنگ قبر ترنم نگاه کنددهد. حتی نمیمی

توجهی به  ن و بیخیلی وقت است که دلیلش برای پس زد 

خاطرات ترنم، دلخوری نیست. بلکه شرمندگی است. کیهان  

داند. به عنوان کسی که قرار بود مراقب  خودش را مقصر می

هایش. ترنم باشد و نبود. شاید هم ترنم نخواست. با سرکشی

 .هایشها و کله شقینافرمانی

 .دیشب خوابشو دیدم-

هان نگاهش را از  کشد. کی رها پشتبند حرفش نفس بلندی می

گیرد و زیر  آفتاب سوزان سر ظهر و درختان کاج باغ رضوان، می

تواند دلیل  کند. حاال میچشمی به حرکات دست رها نگاه می

 .حال بد دیشب رها را حدس بزند

اش را روی چشمانش تنظیم  رها با سر انگشتانش عینک آفتابی

کند،  می  ها را روی قبر ترنم پرپرکند و همانطور که گلمی
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 :گویدمی

یادم اومد که چند روز بعد از رفتنش به اون سفر، شبانه اومد  -

خوابگاه. اما هیچ وقت از دلیل اینکه چرا شبانه برگشت حرفی  

نزد و نذاشت که منم چیزی بپرسم. بعد اون سفر هم یه ترنم  

دیگه شد. یادمه سر خواستگاری علیرضا یه بلوایی به پا کرد که  

  .بیا و ببین

ست که از گذشته به یاد  زند تنها چیزهاییهایی که میحرف

دارد که تا به امروز نگفته بود. امروز به خودش قول داده تنها  

ها را هم مقابل ترنم بگوید و خودش را خالص کند. از  ناگفته

هایش  اند و ناامیدی که روی بیداریهایی که برگشتهکابوس

 .سایه انداخته وحشت دارد

شود  کند. بغضش تحریک میکند و به کیهان نگاه میبلند میسر 

 :گویدوقتیکه می
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گفت نمی خواد  گفت علیرضا حق نداره بیاد پیشت. میمی-

 .ازدواج کنه

دهد. روی دو زانو  کیهان برای راحتی رها، به نشستن رضایت می

نشیند و با برداشتن عینکش از روی چشم، دستش را روی  می

تر دیده  ی بین ابروهای او نیز واضحد. حاال گرهکن پایش مشت می

 .شودمی

زند  ی شالش را همزمان با موهایش پشت گوش میرها گوشه

و همانطور که به سنگ قبر خیره شده، خاطرات تلخش را مرور  

 .کندمی

  .کردها و کارهاش همه رو عصبی میبا حرف-

کند و در  جا میهای روی قبر را جابهبا انگشت اشاره برگ گل

  .رودسکوت به فکر فرو می

ی کیهان  شود اما باالخره با نگاه خیرهسکوتش طوالنی می
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شود که سر بلند کند. کیهان همچنان خیره نگاهش  مجبور می

 :پرسدزند و با تلخندی میکند. رها پلکی میمی

 خیلی داغونم؟ -

به  زند. رها با انگشت تار موهایش را کیهان سوالی ابرو باال می

 :گویدگیرد و رو به کیهان میبازی می

 .م خیلی داغونهکنی که انگار قیافهیه جوری نگام می-

کیهان با لبخندی محو، که هیچ سنخیتی با اخمش ندارد، تکان  

 :گویددهد و بعد منظور دار میریزی به سرش می

 .تونی نگاهمو تعبیر کنیتری هم میجور قشنگ -

اندازد. منظور کیهان را  و سر به زیر میزند رها با تاخیر پلک می

 :گویدربط به حرف او، میفهمد اما بیمی

 .خوام برم تهرانمی-

کند. قطعا این دختر ید  با حرفش کیهان با ناباوری نگاهش می
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 .طوالنی در غافلگیر کردن او دارد

 تهران؟ -

دارد. کیهان تازه  کند و عینکش را از چشم بر میرها سر بلند می

 .تواند نم چشمانش را ببیندمی

 .کنم باید برممامانم داره میاد ایران. فکر می-

کیهان در این مدت چند باری با زهره حرف زده بود اما حرفی از  

کند االن بدترین  برگشتن او به ایران نشده بود. چرا او حس می

 موقعیت برای برگشتن زهره به ایران است؟ 

ی بعد میاد. منم  واسط هفتهدیروز عصر باهاش حرف زدم. تا ا-

ی اون  که دیگه اینجا کاری ندارم. شاید الزمه تا پیدا شدن ادامه

 .دفترچه برگردم تهران

حق با رهاست. دیگر اینجا کاری ندارد. این را کیهان خوب  

 داند اما چرا فراموش کرده بود؟ می
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ها برای ماندن در جایی باید دلبستگی داشته باشند وگرنه  آدم

فایده است. رها برای بیشتر  ی که دل جای دیگری باشد بیماندن

 !ماندن در اصفهان دلبستگی ندارد

ایستد و  خواهد بروزش دهد، میکیهان با عصبانیتی که نمی

 .زندعینکش را روی چشم می

 .بهتره بریم. هوا خیلی گرمه-

رود  ایستد. هنگام بلند شدن سرش گیج میرها به سستی می

گیرد. خورد. کیهان فوری زیر بازویش را میی میو در جایش تکان 

داند چرا یکهو تمام  کند و نمیدر کمترین فاصله نگاهش می

 .کندعصبانیتش فروکش می

این دختر باید برود. از اول هم ماندنی نبود اما... اما نه اینطور و با  

این حال. کیهان قبل از رفتن رها کارهای مهمی دارد و ظاهرا  

 .هم نداردوقت زیادی 
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حوصله، از  گذارد و بیکیهان دستش را باالی فرمان می

کند که با دو، از خیابان  ی کمک راننده به آریایی نگاه میشیشه

آید. با رسیدن آریا به ماشین، کیهان  گذرد و به سمت او میمی

ماند. آریا  دهد و منتظر میی سمت شاگرد را پایین میشیشه

  .شودروی پنجره خم می  کند ونفس زنان سالم می

 سالم آوردی؟ -

گوید و آریا همانطور که کاغذهایی را از جیب  این را کیهان می

 :آورد، می پرسدکتش بیرون می

 شرکت نبودی؟ -

ی آریا به تیشرت و شلوار جین کیهان است. کم پیش آمده  اشاره

در ساعت کاری کیهان را با لباس اسپرت ببیند و در همان محدود  

 .نیز متوجه شده کیهان آن روز شرکت نبوده استدفعات 
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های عینک کیهان، حالت نگاهش پیدا نیست و  از پشت شیشه

تواند نفرت و خشم  این به نفع هر دویشان است. کیهان می

بیشتری در نگاهش بریزد، بدون اینکه نگران باشد آریا از دلیل  

یالی تمام  تواند با خوش خ این نگاه پر حرف بویی ببرد و او نیز می

 .به روی کیهان لبخند بزند

های  گیرد و با اشاره به برگهکیهان دستش را به سمت آریا می

 :گویددر دستش، می

 .خوام برمها رو بده میفیش-

ی  رها را به خانه رسانده و مستقیم به اینجا آمده. امروز حوصله

دهد کارهایش را بیرون از  رفتن به شرکت را ندارد و ترجیح می

 .شرکت انجام دهد

کند و بعد به جای دادن  آریا کوتاه اما دقیق به کیهان نگاه می

کند و روی  رود و در ماشین را باز میها، کمی عقب میبرگه
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کند. آریا با مرتب  نشیند. کیهان با اخم نگاهش میصندلی می

 :گویدنشیند و میتر به کیهان میکردن کتش، متمایل

 .ما قبلش باید یه چیزی بهت بگمها رو بهت میدم ا فیش-

 .اندازدکیهان نگاهی به ساعت می

 .فقط زود-

شود. وقتیکه زبان باز می کند، تند و  آریا به نیمرخ کیهان خیره می

 .سازدپشت سر هم کلمه می

 ی خیابون توحید بودی؟ دیشب خونه-

کند. کیهان تند و  حرف آریا مثل یک جریان برق قوی عمل می

دارد و سر به سمت آریا  ا از چشم بر میعصبی عینکش ر

 .چرخاندمی

 تو آمار کارهای منو داری؟ -

گذرد، آریا از آن  آید و از سرش میاین سوال روی زبان کیهان می
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 داند؟ خانه و دختری که در آن است، دیگر چه می

 .کندعصبانیت صدای کیهان، آریا را وادار به توضیح می

اتفاقی متوجه شدم تو بعضی   اشتباه متوجه شدی کیهان. من -

 ها میری اونجا شب

ی پنجره می گذارد و انگشتانش را به لبش  کیهان آرنجش را لبه

هایش نبض گرفته اند. از شدت عصبانیت  چسباند. شقیقهمی

فشارد. امروز هم مثل همیشه  هایش را روی هم میدندان

ست در حالیکه این  مجبور است سکوت کند. مجبور به خودداری

ی چه چیزهای  خورد که " آریا اتفاقی متوجهسوال مغزش را می

  "دیگری شده است؟

کنی و کجا میری. میدونم  اصال به من ربطی نداره تو چیکار می-

که تو هم قرار نیست به من توضیحی بدی. بعد هم، هرکسی  

ها رو واسه  توی سن و سال تو حق داره بخواد بعضی شب
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 ...خودش باشه یا

 :گویدتر میکند و بعد محتاطمی آریا مکثی

 .تونی روی من حساب کنیاگه یه وقت کمکی خواستی می-

کند. خروش خون در  کیهان ورم کردن رگ گردنش را حس می

ی دیگر هایش را هم. مطمئن است اگر آریا فقط چند دقیقهرگ

اینجا بنشیند، کیهان تمام خشم و عصبانیتش را با مشتی  

د. همانطور که به رو به رو خیره است،  کن ی صورتش میحواله

 :گوید گیرد و با تاکید میدستش را به طرف آریا می

 .هافیش-

دهد و با تعلل از ماشین پیاده  ها را به کیهان میآریا فیش

شود. هنوز کامل در را نبسته است، که کیهان حرکت می

 .کندمی

کند و محکم مشتش را روی  ها را روی صندلی پرت میفیش
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ست که نشان  تر از این اینیتر و زیرگکوبد. آریا زرنگ فرمان می

دهد. اگر تا امروز هم از حضور رها در آن خانه با خبر نشده،  می

کند که بفهمد. و این یک نشانه  از این به بعد حتما تالش می

تر با رفتن رها کنار بیاید. حاال  است برای کیهان. برای اینکه راحت

که رها باید برود. اینجا نه تنها کاری ندارد   او هم مطمئن است

 .بلکه شاید امنیت هم نداشته باشد

گیرد.  ی علیرضا را میدارد و شمارهاش را بر میکیهان گوشی

 .قبل از رفتن رها، باید برای چشمان غمگینش کاری کند

 

شباهت با حال و هوای تک بیتی  کند حال و هوایش، بیحس می

 .خواندی آخر زیاد مینیست که ترنم روزها 

 

 کِشم آن رنج روانکاه که دل داند و دل "
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 "دارم آن غم که خدا داند و من دانم و بس

  "اخوان ثالث"

 

کند. به کیهان گفته  گذارد و بازش میچمدانش را روی تخت می

کند اگر تمام اتفاقات  تا برای فرداشب برایش بلیط بگیرد. فکر می

نوبت رفتن او از این شهر است.    دنیا نوبتی هم باشد، فرداشب

 .ی خوبی از آن نداشته استشهری که هیچ وقت خاطره

گذرد و در این دو روز کمتر  دو روز از رفتنش به سر مزار ترنم می

از همیشه کیهان را دیده است. فقط یکبار آمده و چند باری هم  

زنگ زده است. نبودنش بهترین فرصت بوده برای رهایی که این  

های آرامبخش آگاهانه خود را به دنیای  با مصرف قرص دو روز

  .فراموشی سپرده است

ریزد و بدون اینکه بخواهد مرتب  هایش را از کمد بیرون میلباس
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 .چپاندکند، توی چمدان می

چند کتابی که با خودش آورده و الی هیچ کدامشان را باز نکرده  

کنارشان   تاپش را هماندازد و لپهایش میرا هم روی لباس

 .گذاردمی

حوصلگی صدر نشین تمام احساساتش  حالش خوب نیست و بی

 .است

اش  هایش دنبال گوشیزند و زیر لباسموهایش را عقب می

کند. انتظار داشت در این  ی چمدان پیدایش میگردد. زیر پایهمی

چند ساعت گذشته تماسی از سمت کیهان داشته باشد و حاال  

اش توقع  کند خواستهخودش فکر می که هیچ خبری نشده، با

 .ستجاییبی

های اخیر  اشتباه کرده است. اشتباه کرده که توجهات و نگاه

کیهان را جور دیگری معنا کرده. اشتباه کرده که فکر کرده  
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تواند برای کیهان مهم باشد. کیهان مردی نیست که در خلوت  می

 .هایش به او فکر کندو تنهایی

رود. تا  اندازد و از اتاق بیرون مییگوشی را روی تخت م

 .فرداشب برای جمع کردن چمدانش فرصت دارد

آورد و کمی شربت برای  پارچ شربت را از یخچال بیرون می

 .ریزدخودش می

کند. پارچ را توی  اش را جلب میچرخش کلید توی قفل، توجه

ایستد. در  گداند و لیوان به دست کنار یخچال مییخچال بر می

 .شودهای خرید وارد خانه میشود و کیهان با پاکتباز می خانه

 .زندآید و با دیدن او، ابرو باال میصدا به سمت آشپزخانه میبی

 تو اینجایی؟ -

 .گذاردهای خرید را روی اپن میپاکت

های خرید  آید. نگاهش را روی پاکترها قدم زنان تا کنار اپن می
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  .دهد ورتش میچرخاند و در نهایت به صکیهان می

 .اش مشخص استخسته است و این به خوبی از چهره

 .سالم. چه خبره این همه خرید؟ من که فردا دارم میرم-

 

گیرد.  تعارف لیوان شربت او را میکند و بیکیهان دست دراز می

ی کراواتش، با  کشد و در حال باز کردن گرهالجرئه سر می

 :گویدشیطنتی کم رنگ، می

 قراره بری؟ مگه  -

گیرد و ناباور  ی اپن میکند. دستانش را لبهرها چشم درشت می

 :پرسد می

 کیهان واسم بلیط نگرفتی؟ -

گذارد و جفت  کیهان لیوان خالی شربت را با صدا روی اپن می

 .زندابرویش را باال می
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 .نه-

 !کیهان-

خندد. کمی روی اپن خم  کیهان مردانه، به لحن طلبکار رها می

 .گذاردو ساعد دستش را روی آن می  شودمی

 ای داری واسه رفتن؟ حاال چه عجله-

 .دهدکند و تند سرش را تکان میرها اخم نازی می

 چه دلیلی دارم برای موندن؟ -

حال رها  هایش را به چشمان بیایستد. سیاهیکیهان صاف می

ست و نه  کند. نه از شیطنت خبریدوزد و دقیق نگاهش میمی

 .از ناز

 .اند و ناامیدها بیشتر از هر چیزی خستهین چشما

اندازد. با دور زدن اپن، وارد  کراواتش را باز کرده و روی اپن می

رود. صدایش تلخ  شود و به سمت سینک میآشپزخانه می
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 :گویداست وقتیکه می

تونم به موندنت  میری نگران نباش. وقتی بخوای بری من نمی-

 .اصرار کنم

کند. انتظار  چرخد و با تعجب به کیهان نگاه میرها در جایش می

نداشت برداشت کیهان از حرفش این باشد. ظاهرا بد منظورش  

را رسانده. خراب کرده و راهی برای درست کردنش هم بلد  

 .نیست

ربط، صرفا برای  افتد و بینگاهش به لیوان خال روی اپن می

 :گویدعوض کردن بحث، با خنده می

 .هم که اعتقادی نداریظاهرا به دهنی -

چرخد و سنگین نگاهش  کیهان از روی شانه به سمتش می

 .کندمی

اعتقاد  ی یه آدم بیمن به خیلی چیزها اعتقاد ندارم. توی خونه-
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 موندن خیلی سخته؟ 

ای کیهان فکر می کند. اولین بار  ی کنایهرها به لحن سرد و جمله

  .دهدمی  است که کیهان انقدر پر طعنه و سرد جوابش را

داند خودش باعث و بانی این دل  گیرد اما خوب میدلش می

  .گرفتگی است

هایش زیادی ناتوان است. ظاهرا امروز در رساندن مفهوم حرف

ایستد و بازویش را  رود. پشت سرش میبه سمت کیهان می

  .گیردمی

 :گویدمغموم و با بغض می

 .منظور من این نبود کیهان-

خواهد  چرخد. میبندد و به سمت رها میمیکیهان شیر آب را 

حرفی بزند که با دیدن چشمان خیس او، حرف در دهانش  

اش را باال  برد و چانهاش میماند. دستش را زیر چانهمی
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 .زندکشد. روی چشمانش لبخند محوی میمی

 .نازک نارنجی شدی-

کشد و اشک راه گرفته روی  رها تند دستش را زیر چشمش می

 .گیردرا می  اشگونه

هایی که از لحاظ روحی  ها پیش جایی خوانده بود آدمسال

 .گیرداند زود اشکشان راه میخسته

چرخاندش. رها به  گیرد و آرام میکیهان هر دو بازوی او را می

ایستد. رها سر بلند  دهد و کیهان مقابلش میکابینت تکیه می

 :گویدهایش، میکند و با تر کردن لبمی

 

حالم خوب نیست کیهان. تو رو خدا ازم ناراحت نشو. حالم  من -

  .دست خودم نیست

 .زند شانه باال می
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هامم دست خودم نیست. ولی تو به دل نگیر. ازم  شاید حرف-

 .ناراحت نشو

 :پرسد کند و فرصت طلبانه میکیهان چشم ریز می

 ناراحتی من برات مهمه؟ -

دایش هنوز هم  دهد. صتردید سر تکان میرها مطمئن و بی

 .اثرات بغضش را دارد

 .خوام تو رو اذیت کنم آره من نمی-

کشد کیهان انگشت شستش را نوازش گونه، زیر چشم رها می

 :پرسدو با لحن نرمی می

 بگو من چیکار کنم که تو اذیت نشی؟ -

ریزد. کیهان هیچ حرف خاصی نزده است و فقط  دل رها می

رای اذیت نشدن رها. این  راهکار خواسته. راهکار خواسته ب 

یعنی اذیت نشدن رها برایش مهم است و این مهم، برای رها  
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 .دلچسب است

کرد این دو  زند. اوایل فکر میچند ثانیه به چشمان کیهان زل می

انتها و ناخواناست. گوی مشکی، مثل یک تونل سیاه، تاریک و بی

نا  داند چشمان مرد رو به رویش خیلی هم ناخوااما حاال می

نیست. نگاهش مهر دارد. یک مهر غریب اما دوست داشتنی و  

خواهد، با حال بدش، با بغض و اشکش این چشمان  رها نمی

داند با غمش، مرد  مهربان را غمگین کند. مخصوصا حاال که می

 .کندمقابلش را غمگین می

 .زندخندی میدهد و تلخبغضش را قورت می

 .من خوب میشم -

های راه، آورد که میانهزدن موهایش باال می دستش را برای کنار

اش را از  های مردانهشود. کیهان پنجهاسیر دست کیهان می

کند و با دست دیگرش موهای او  میان انگشتان ظریف رها رد می
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  .زندرا از صورتش کنار می

فردا بری خونه مامان بابات نمیگن دخترمون این مدت کجا بوده  -

 الشه؟ که االن این وضع و ح

 .کندی پر دردی میرها تک خنده

 .من براشون توضیح میدم-

 :گوید زند و با لحن متفاوتی میکیهان ابرو باال می

 .بینننه دیگه، اونا از چشم من می-

اش  گیرد موهای بازش، یک طرف شانهرها سرش را کج می

 .کشدی لباسش سرک میریزد و تتویش از زیر یقهمی

 تعهد بگیری؟ خوای چیه؟ باز می-

دارد و به چشمانش  کیهان نگاهش را از تتوی رها بر می

 .دهدمی

 .نه، اینبار میخوام ببرمت سفر-
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 سفر؟ -

 :گویدپرسد و کیهان پر خنده میرها با تعجب می

 اعتقاد، دو روزه همسفر شد؟ آره. به نظرت میشه با یه آدم بی-

پسر چه  داند این  کند. نمیرها بهت زده به کیهان نگاه می

ی  . زاویههایش را به یادش بیاندازداصراری دارد که حرف

بیند، آرام و با حرص مشتش را به  ی لب او را که میگوشه

 .کوبدی او میسینه

 

 .کیهان-

کیهان گفتنش ناز دارد و این، حرف امروز و دیروز نیست. این را 

"  ها پیش فهمیده است. وقتیکه رها برای اولین بار کیهان سال

دانست رها از او  آقا کیهان" صدایش زد. آن روزها خوب می

 .دانست اما ترس رها آشکار بودترسد. دلیلش را نمیمی
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بیند  اما حاال... حاال در این نگاه دختر جسور و نترس هر چیزی می

 .اال ترس

 کنی؟ چرا اذیتم می-

کیهان پر از خواستن است! پر از خواستن این دختری که وقتی  

تر  خورد خواستنیکند و حرص میدد، وقتی ناز میخن می

  .شودمی

تواند باور کند این تب داغ، تاثیر این مدت کوتاه باشد. انگار  نمی

ها پیش احساساتش قلقلک شده و حاال طغیان کرده است. سال

 .زنداحساساتش زمانی طغیان کرده که رها از رفتن حرف می

گذارد. از همان  سخاوتمندانه لبخندش را به نمایش می

خندد. تر میاش را. این روزها راحتلبخندهای کم یاب مردانه

 .ترتر و واقعیراحت

 خوای ببری؟ حاال نگفتی منو کجا می-
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خورد و در کمترین فاصله به رها  کیهان در جایش تکانی می

 :گویدایستد. کامال روی صورتش مسلط است، وقتیکه میمی

 بگم؟ نظرت چیه فردا بهت -

 :پرسدرها متفکر می

 فردا میریم؟ -

 میای؟ -

 تونم نیام؟ یعنی حق انتخاب دارم؟ می-

  .پرسد. با تعجبی پنهاناین را رها با حالت گنگی می

برد. نگاه  آورد و سمت موهای رها میکیهان دستش را باال می

گیرد و با آرامش برایش فرق راست باز  کنجکاو او را ندید می

 :گویدبازی با موهای اوست که، میکند. مشغول می

 .آره. قرار نیست به کاری مجبورت کنم-

ایستد. حرفش را فراموش  ها در جایش میرها مثل مسخ شده
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کند قدرت انتخاب هم ندارد. انگشتان کیهان  کرده. حتی فکر می

کند و انگار که کسی قلبش را هم به  میان موهایش بازی می

  .بازی گرفته باشد

زند و قلب  ی کیهان دو دو میی پهن و مردانهی سینهنگاهش رو 

ی  شود. همهاش محکم در سینه باال و پایین میضربان گرفته

ای میان موهایشان اینطور  دخترها با بازی انگشتان مردانه

 دهند؟ واکنش نشان می

 :پرسدکند و میکیهان زیر چشمی به رها نگاه می

 چی شد؟ -

بخندی که هیچ نشانی از بغض و  زند. ل رها لبخند معذبی می

اش را نشان  اشک دقایقی پیش ندارد اما به خوبی پریشانی

 .دهدمی

 .دوست دارم بیام. همسفری با کیهان شاهد باید جذاب باشه-
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کند و همین کیهان را به  روی اسم و فامیلی کیهان تاکید می

کشد و رها  اندازد. دستش را از موهای رها عقب میخنده می

  .هایش مانده را رها کندکند تا نفسی که ته ریهپیدا می  فرصتی

خندد. چرا جسارت  دهد و بلند میکیهان سرش را کمی عقب می

 این دختر را فراموش کرده بود؟ 

 .اصال اینطوری نیست-

 :پرسدرها محتاط می

کنی کیهان یه آدم بد اخالقِ  چیه؟ خودتم مثل همه فکر می-

 اعصابِ ترسناکه؟ بی

 .دهدسوالی سر تکان میکیهان 

 اینطوری نیست؟  -

ی لباسش  زند. با این کارش یقهی ظریفش را باال میرها شانه

 .شودکامل مشخص می رود و تتویشکنار می
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 .نه الاقل برای من-

کند و به کابینت  کیهان یک دستش را از کنار پهلوی رها رد می

 :دهددهد. اخطار میتکیه می

میزنی که ممکنه برات خطرناک    هاییامشب داری حرف-

 .هاباشه

  

 

داند. اما قصد انکار کردن یا سکوت  داند. رها این را خوب میمی

ندارد. او آدم سکوت کردن نیست مخصوصا حاال که هم عقلش و  

  .کنندهم حسش به گفتن تشویقش می

کند و احساساتش، میزبان حسی  حاال که قلبش بازی بازی می

  .جدید شده اند

زنند گار در وجودش جنگ شده است. همه ساز خودشان را میان
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کند و دمای  . قلبش پایکوبی میبدون اینکه او را در نظر بگیرند

 .بدنش اصال تعادل ندارد

 :گویدزند، میبا لبخند دلفریبی که می

 .هامو تکمیل کنمکنه پس بذار گفتهحاال که خطر تهدیدم می-

 :گویدو رها میماند  کیهان در سکوت منتظر می

خواد  کنم حالم بهتره. دیگه دلم نمیاالن که اینجایی فکر می-

قرص بخورم و بخوابم. دو روز توی تنهایی داشتم دیوونه  

 .شدممی

 :پرسدمند، میکیهان گله

 چرا بهم زنگ نزدی؟ -

 :گویدرها حق به جانب و دلخور، می

ی زِرزِرو  افسردهچرا خودت نیومدی؟ من فکر کردم از یه دختر -

 .خسته شدی
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ی او هم تحریک  کیهان یک آدم سنگی نیست. احساسات مردانه

گذارد و او را به  شوند. دستانش را دو طرف پهلوی رها میمی

بیند و توجه  کشد. تکان خوردن رها را میسمت خودش می

چسباند و در کمترین فاصله از  . او را به خودش میکندنمی

 :زندصورتش لب می

 .تونستم بیام. به خاطر خودتمن نمی-

خواهد نگاه بدزدد که کیهان مصمم به چشمان او زل  رها می

 .ها نیاز داردی این چشم. انگلر برای کاری به اجازهزندمی

برد. کنار  اندازد؛ کیهان سرش را جلو میرها که سر به زیر می

نش  کند و منتظر واکگوش رها، نفسش را روی پوست او ها می

اش را به سمت گوشش  زند و شانهماند. رها لبخند میاو می

  .استکشد. پس حدس کیهان درست بود! رها قلقلکیمی

بندد و زیر گوش رها،  برد. چشم میتر میکیهان سرش را پیش
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جا باشد را  خواست تتوی رها آندقیقا همان جایی که دلش می

شود و میان  ب میسوزد، ذو. میگیردبوسد. رها گر مینرم می

 .شوداندازد دوباره متولد میآتشی که کیهان به جانش می

 :گویدکیهان با صدایی بم، توی گوشش می

خوام. خیلی هم  ی زرزرو رو میدر ضمن من این دختر افسرده-

 .خواممی

  .کندرها با حالی منقلب خود را در آغوش کیهان پنهان می

تر.  تر. محکمبوسد. اینبار عمیقکیهان یکبار دیگر همان جا را می

کند و با تمام قوا  تر. دستانش را از زیر موهای رها رد میحریص

 .فشارداو را به خودش می

خواستن این دختر نه هوس است و تع یک حس زود گذر. انگار  

خواستن رها در خونش جریان پیدا کرده است. سلول به سلول  

 .زنندبدنش نیاز به او را فریاد می
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 در فراسوی مرزهای تنم 

 .دارمتو را دوست می

 

 در آن دور دستِ بعید

 پذیرد ها پایان میکه رسالتِ اندام

 ها ها و خواهشو شعله و شورِ تپش

 تمامی به

 نشیند فرو می

 گذارد و هر معنا قالبِ لفظ را وا می

 چنان چون روحی

 که جسد را در پایاِن سفر، 

 ...انهداش وهاِی پایانتا به هجوِم کرکس
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 در فراسوهای عشق

 دارم، تو را دوست می

 .در فراسوهای پرده و رنگ 

 در فراسوهای پیکرهایِمان 

 ی دیداری بده با من وعده

 

 "شاملو"

 

ای که کیهان گفته بود، حرف زده و طبق  با زهره از سفر دو روزه

کرد، زهره از این سفر خبر داشت. چیزی که پیش بینی می

 .ن سفر از زهره اجازه گرفته بودظاهرا کیهان برای ای 

 :زهره از پیشنهاد کیهان استقبال کرده و به رها گفته بود
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 .تونه حالتو بهتر کنهاین سفر می-

کند، سفر نرفته هم حالش خوب است. از دیشب  و او فکر می

حالش خیلی بهتر است. نهایتش این است چشمانش آن غم  

  .تواند بخنددقبل را ندارد و می

هایی که دیروز به هوای بستن چمدانش روی تخت  میان لباساز 

اش را انتخاب  ایریخته بود، تیشرت سفید و شلوار لی سورمه

بافد و آرایش مالیمی  کند. موهایش را پشت سرش میمی

  .کندمی

کیهان گفته است لباس گرم بردارد. گفته شاید جایی که  

 .روند هوا کمی سرد باشدمی

شود برای پشت گوش  و همین دلیلی می لباس گرمی ندارد

  .انداختن حرف کیهان

پوشد و با برداشتن شال و  اش را میایمانتوی جلو باز فیروزه
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اش بلند  رود. صدای پیامک گوشیاش از اتاق بیرون میکوله

چرخاند و روی  جوی موبایلش سر میوشود. در جستمی

  .کندی مبل پیدایش میدسته

 :کیهان نوشته است

 بیداری؟ حاضر شدی؟ -

تواند جز  بیداری، آن هم ساعت پنج صبح یک روز تعطیل می

ترین کارها باشد اما نه برای رهایی که به نخوابیدن و کم  سخت

 .خوابیدن عادت دارد

گذارد.  جواب میزند و پیام کیهان را بیبا شیطنت لبخندی می

 .دهد کیهان فکر کند او هنوز خواب استترجیح می

گذرد. در این مدت  داند از پیامک کیهان تا تماسش چقدر مینمی

کند. نشیند و فکر میتوجه به زمان و مکان، روی مبل میاو بی

به کیهان، به خودش و حس جدیدی که میانشان ریشه دوانده  
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های کیهان را روی پوستش حس  است. هنوز هم هرم نفس

 .کند. گرمای دستانش را میان دستانشمی

های پهلویش منقبض است و  کند ماهیچهفکر میهنوز هم 

 .شودپوستش قلقلک می

ها، جایی روی گردنش، دقیقا زیر  اما نه! فرای تمام این حس

 .سوزدگوشش می

ی کیهان  آورد و روی جای بوسهاراده دستش را باال میبی

کرد اولین باری که عاشقانه  گذارد. هیچ وقت فکر نمیمی

کرد  از بدنش باشد. همیشه فکر میبوسیده شود، این نقطه 

های دیگری دارند اما کیهان باورهای او را فرو  مردها اولویت

 .ریخت

شود کسی را با احتیاط دوست داشت. با  کیهان نشان داد می

مالحظه بوسید و با آرامش به آغوش کشید. کیهان نشان داد  
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  ابراز به دوست داشتن تنها به زبان نیست. همین که بتوانی با

چند کلمه رنگ نگاه کسی را عوض کنی و و ریتم قلبش را به هم  

  .بریزی کافی ست

کشد. نگاهش را به  صدای زنگ گوشی از فکر بیرونش می

دهد. دلش کمی شیطنت  گوشی روی پایش و اسم کیهان می

  .زندخواهد. لبخند خبیثی میمی

تر  شود. لبخندش عمیقخورد که قطع میگوشی آنقدر زنگ می

شود و کمی بعد با صدای زنگ واحد، در جایش تکان  می

  .خورد. ظاهرا موفق شده استمی

ی راه شالش را روی  شود و میانهبرای باز کردن در بلند می

کند که کیهان کلیدش را از  اندازد. در را وقتی باز میسرش می

جیبش در آورده است و این یعنی اگر کمی دیرتر در را باز  

  .ا کلید وارد خانه شده بودکرد، کیهان ب می
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کند. کیهان کلیدش را  دهد و با لبخند سالم میبه در تکیه می

 .دهدگرداند و با اخم جواب سالمش را میتوی جیبش بر می

 چرا درو باز نکردی؟ -

 .کندرها با لذت کیهان را برانداز می

 .خواستم بیای تا باالچون می-

پرد.  و ابرویش باال می  شوداخم کیهان از روی صورتش جمع می

 .ستظاهرا امروز حال رها بهتر است و همین برای او کافی

 

کند شود. رها با خودش فکر میبا کنار زدن رها وارد خانه می

قطعا یک لباس ورزشی خاکستری و تیشرت سفیدی که کیهان  

های معمولی به  پوشیده، چیز خاصی ندارد اما... اما همین لباس

 .ته است. خیلی هم خوش نشستهچشم او خوش نشس

 :پرسدبندد، میکیهان در را که می
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 اومدم باال؟ کار خاصی داشتی که باید می-

اش،  بیند و با فرو خوردن خندهرها شیطنت نگاه کیهان را می

 .زند شانه باال می

 .خواستم کولمو برداری. سنگینهنه. می-

دارد و به سمت  میکیهان با تاخیر نگاهش را از چشمان رها بر  

 .رودی او میکوله

گذارد و کنار  هنگام خروج از خانه دستش را پشت کمر رها می

 :کندگوشش زمزمه می

 .یکبار جستی ملخک -

* 

 

زند و  کشاند. راهنما میی جاده میکیهان ماشین را به حاشیه

 .چرخدکند. رها به سمتش میتوقف می
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 چرا وایسادی؟ -

 .زندیکیهان با آرامش پلک م

 .فهمیمی-

 :پرسدرها دوباره می

 کسی قراره بیاد؟ -

 .آره-

دهد و  ی عمیق کنار جاده میرها نگاهش را از پنجره به دره

خواهد بپرسد و از طرفی  کند. نمیحرفش را مزه مزه می

  .تواند که نپرسدنمی

کشد و رو به سمت کیهان  لب پایینش را زیر دندان می

 .چرخاندمی

 کیهان -

زند، صرفا برای اینکه کیهان نگاهش کند. موفق  ش میصدای
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  .شودمی

 .دهدگیرد و به او میکیهان نگاهش را از جاده می

 :پرسدرها مضطرب می

 ...اگه آریا بفهمه من و تو باهم-

 .کند و خیالش را راحت کیهان حرف رها را قطع می

 .نباش م نمیاد. نگرانآریا دیروز عصر رفت تبریز، تا سه روز دیگه-

 :پرسد کشد اما باز میرها نفس عمیقی می

 یعنی توی این مدت شک نکرده که ممکنه من اصفهان باشم؟ -

کشد و از کنار سر رها به  کیهان دستش را میان موهایش می

شود. همان روزی که رها اصفهان ماندگار شد،  بیرون خیره می

ا به  کیهان با فرزان هماهنگ کرد تا در مورد تهران نبودن ره

کسی حرفی نزند و طوری نشان دهند که انگار رها تهران است. 

هایش خبر دار  های آریا و پیگیریقرار نیست رها از مزاحمت
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شود. قرار نیست کیهان بگوید که روزهای اول آریا برایش بپا  

گذاشته بود و هر بار برای آمدن به آن، خانه مجبور بود چند  

 .خودش را به آن جا برساند ترفند#خیابان را دور بزند و با هزار 

حتی قرار نیست بگوید این دو روز گذشته هم بخاطر آریا  

 .نتوانسته به او سر بزند

 :گویدگذارد و با تحکم میکیهان دستش را روی دست رها می

 .حرف بزنیم. الاقل امروزقرار نیست در موردش  -

های ماشینی روی قسمت خاکی  با صدای کشیده شدن الستیک 

کند. چشم درشت  ی وسط به پشت نگاه میجاده، رها از آینه

 .چرخدکند و با بهت به سمت کیهان میمی

 فرناز و علی؟ -

 :پرسددوباره خودش است که با هیجان می

 کیهان تو بهشون گفتی؟ -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF
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 :گویددهد و با رضایت میماشینش تکیه میکیهان به در  

 .وقتی گفتم، فرناز استقبال خیلی خوبی کرد-

شود، رها تند در را  ی ماشین زده میای که به شیشهبا ضربه

کشد و محکم  شود. فرناز را به آغوش میکند و پیاده میباز می

 .فشاردمی

  شود و به سمتها کیهان هم پیاده میمیان رفع دلتنگی آن

رود. دیروز برای اولین بار او را دیده بود. بعد از اینکه  علی می

ها را برای سفر پیشنهاد داده و خودش را معاف کرده  علیرضا آن

 .بود

ی علی به  نگاه کیهان از روی شانه دهندعلی و کیهان دست می

شوند. افتد که از ماشین او پیاده میدختر و پسر جوانی می

 :گویدگیرد و با لبخند میرا میعلی رد نگاه کیهان  

تر  ما خودمون مهمون دعوت کردیم. فرناز گفت هرچی شلوغ-
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 .باشیم بهتره

 .دهدکیهان سر تکان می

خوام کسی از این سفر بویی  حق با فرناز خانمه فقط من نمی-

 .ببره

 .دهدعلی مطمئن سر تکان می

 

 .نننگران نباش. مهناز خواهر زنمه. پارسام نامزدش. مطمئ-

ها  ی فرناز و رها، علی و کیهان به سمت آنبا صدای خنده

چرخند. چشمان هر دویشان نم دارد. کیهان نگران به رها  می

آیند و  ای که مهناز و همسرش جلو میکند. در فاصلهنگاه می

کند، نکند اشتباه تصمیم  کنند، او با خودش فکر میسالم می

 .گرفته باشد

 خب قراره چیکار کنیم؟ -
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پرسد. کیهان سوییچش را در دستش  این سوال را فرناز می

کند. فرناز خودش جواب خودش  دهد و به جمع نگاه میبازی می

 .دهدرا می

 ش کنیم؟ مردونه زنونه-

اش  کند. نارضایتی از چهرهکیهان با اخمی محو به او نگاه می

مشخص است و ظاهرا فرناز برای کرسی نشاندن حرفش این  

 .گیردا ندید مینارضایتی ر

 .ها توی یه ماشین و آقایونم توی یه ماشینخانم-

 :گویدیشان کور شده، میهایی که حاال گرهکیهان با اخم

 آخه توی جاده -

 .زندعلی به بازوی کیهان می

 .نگران نباش. فرناز دست فرمونش خوبه-

 :گویدو بعد رو به فرناز می
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 .فرناز خودت بشین پشت فرمون-

دهد. به سختی نگاهش را از روی  اجبار سر تکان میکیهان باال

هایی وزن دار به سمت ماشینش  دارد و با قدمرها بر می

 .رودمی

نشیند و عصبی دستانش را باالی فرمان مشت  پشت فرمان می

  .کندمی

 :گویدچرخاند. رها با لبخند میبا باز شدن در ماشین، سر می

 .هامو بردارماومدم وسیله-

اش خم  دهد و رها برای برداشت کولهسر تکان میکیهان 

 .شودمی

 رها؟ -

 .کندسر بلند می

 بله -
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 .شماردکیهان کلماتش را می

 .مواظب خودت باش-

کند شود. فکر میاش خشک میدست رها روی بند کوله

های فرناز را به هم بریزد.  توانایی این را دارد که تمام برنامه

 .کیهانبگوید شما و همه، من و 

ی پرت و بیابانی فریاد بزند و  توانایی این را دارد که در این جاده

توانم  بگوید وقتی که این پسر اینطور برایم نگران است، نمی

 .تفاوت باشمبی

زند و با حالی دگرگون،  موهایش را پشت گوش می

 .آوردترین جمله را به زبان میایکلیشه

 .نگران نباش-

 .دهدی صندلی تکیه میکیهان سرش را به پشت 

افتم. کاری داشتی بهم شما جلو برید، من پشت سرتون راه می-
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 .زنگ بزن

 :گویدریزد، وقتیکه میرها تمام احساسش را در صدایش می

 مونه وقتی تو اینقدر حواست به همه چیز هست؟ چه کاری می-

زند، کیهان با کالفگی دستی  با صدای فرناز که رها را صدا می

 .کشدوهایش میمیان م

 .برو تا این دوستت پشیمونم نکرده-

خندد و با برداشتن وسایلش به سمت ماشین علی  رها با ناز می

 .رودمی

 

وزد؛ تند و آزار دهنده. چند دقیقه یکبار هم آنقدر شدت  باد می

 .گیرد که تقریبا هیچ چیز روی زمین بند نیستمی

چای بشیم. االن باد  خیال علی تو هم با این پیشنهادت. بیا بی-

 .برههممون رو می
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 .کندبا حرف فرناز، علی با چوبِ در دستش، آتش را زیر و رو می

بابا شما که یه ساعت صبر کردید دو دقیقه دیگه هم دندون  -

 .روی جیگر بذارید تا چای دم بکشه

کند.  ایستد و دستانش را از هم باز میگوید؛ صاف میاین را می

 :گویدد و میکشنفس عمیقی می

 .از هوا لذت ببرید ببینید چه هوای خوبیه-

با عقب دادن دستش، چوب، توی صورت پارسا، که پشت سر  

ها به  خورد و با صدای آخ پارسا، شلیک خندهعلی ایستاده، می

 .رودهوا می

آورد و برای زنگ زدن به  اش را از جیب بیرون میکیهان گوشی

ی جمع، تا چند رد. صدای خندهگی خاتون، کمی از جمع فاصله می

تواند  کند میکند و او فکر میاش میتر بدرقهمتر آن طرف

ی رها را سوای تمام این  ها را دسته بندی کند و خندهخنده



Romanbook.ir 
 
 

913 
 

ها بداند. هدفش از این سفر دقیقا همین بوده. خندیدن رها.  خنده

 .خندیدن نگاه رها 

پیش، به پیشنهاد  گذرد و چند دقیقه دو ساعتی از حرکتشان می

 .بودند علی، برای درست کردن چای کنار جاده توقف کرده

علی برای درست کردن چای، آتش روشن کرده و حاال همه روی  

 .اندهایی نه چندان صاف، گِرد آتش نشستهسنگ 

کیهات تا اینجا، تقریبا تمام طول مسیر را حرص خورده است؛ از  

 .اهر آرام علیی به ظ رانندگی خطرناک فرناز و چهره

خورد، علی با آرامش تخمه  تمام مدتی که او حرص می

  .زندشکست و از مباحث مختلف حرف میمی

رودی که آبش باز شده گرفته، تا  از آب و هوای اصفهان و زاینده

مسائل اقتصادی مملکت و خرج و ورجِ زندگی و قیمت بنزین و  

 .دالر
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ده برای پرت شدن  ها دستاویزی بو ی این حرفاما ظاهرا همه

 .حواسش از فرناز

کیهان این را زمانی متوجه شده بود که به محض توقف  

ها کنار جاده، علی مثل فنری از جا کنده شده و به سمت  ماشین

 :فرناز پرواز کرده و با عصبانیت گفته بود

ی  فرناز تو که ما رو نصف عمر کردی با این رانندگیت، انگار عقده-

 .نشستن داری عزیز منپشت فرمون  

دهد و با گرفتن شماره، گوشی را  کیهان به ماشینش تکیه می

وزد، موهایش را به  چسباند. باد خنکی که میبه گوشش می

  .ریزداش میگیرد و روی پیشانیبازی می

کشد و به باال هدایتشان  عصبی دستش را روی موهایش می

 .یچدپ کند و بالفاصله صدای خاتون در گوشی میمی

 .بله-
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هایی آرام، خالف جهت بقیه و کنار ماشینش به راه  با قدم

 .افتدمی

 سالم خاتون خوبی؟ مامان چطوره؟ -

شنود، که باد به شدت خود را به  صدای خاتون را زمانی می

کند و بعد  کوبد و مشتی خاک را با خود هم مسیر میزمین می

  .کندمحکم به سر و صورت بقیه برخورد می

چرخد و با بستن  ای درهم، تند در جایش میبا چهره  کیهان

 .ایستدچشمانش، خالف جهت باد می

 سالم پسرم ما خوبیم. تو خوبی؟ رسیدی؟ -

کند؛ در حالیکه انگار اصال سوال خاتون را نشنیده  چشم باز می

  .است

ی و درختان محدودی که خود جوش، در  کیهان نگاهش را از جاده

ای به سنگ  گیرد و با نوک کفش ضربهاند، میاطراف روییده
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هایش  زند. به چند ثانیه تمرکز نیاز دارد تا شنیدهجلوی پایش می

 .را منسجم کند و بتواند جوابی برایشان پیدا کند

رود. دروغ گفته  به خاتون و پروانه گفته که برای سفری کاری می

  .چون نتوانسته ریسک حرف زدن خاتون به آریا را، به جان بخرد

 :گویدباز هم دروغ می

 

آره خاتون من رسیدم. شاید تا شب نتونم بهتون زنگ بزنم اما  -

 .اگه مشکلی پیش اومد شما حتما بهم خبر بده

 .صدای خاتون سرشار از آرامش است

نگران نباش مادر. با خیال راحت به کارت برس. دفعه اولی  -

 .نیست که ما تنهاییم

های پروانه است و در  تنهاییحق با خاتون است. این زن همدم 

ها خوب راه و رسم تنها زندگی کردن را یاد گرفته  این سال
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  .است

کند؛ اما همانجا  کیهان با خداحافظی از خاتون، تماس را قطع می

دهد و  اش تکیه میایستد. گوشی را به چانهکنار ماشینش می

 .کندبه این باد مزاحم و اعصاب خرد کن فکر می

کند هوا سرد شود  همراه باد است، پیش بینی میاز سوزی که  

 .و امیدوار است که رها لباس گرم برداشته باشد

 کیهان -

چرخاند و با دیدن  با صدای رها، از روی شانه سر به سمتش می

ای درهم رفته، به سمتش  او که لیوان چای به دست، با چهره

را توی  اش  دارد. گوشیاش را از ماشین بر میآید؛ تند تکیهمی

گیرد.  های چای را از رها میدهد و لیوانجیب شلوارش ُسر می

 .زندکند و دستانش را به هم میرها با لبخند تشکر می

 .وای چه داغ بود -
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گذارد و با اخمی ها را روی کاپوت ماشین میکیهان لیوان

 :گویدعاریتی، می

 خب چرا دوتاشو باهم برداشتی که دستت بسوزه؟ -

کند و نگاهی به سر انگشتانش  را باز میرها دستانش 

 .انداندازد. قرمز شدهمی

اینقدر فرناز غر زد که علی بدبخت دم کشیده، نکشیده چای  -

ها  زدی ترسیدم بچهریخت واسمون. تو داشتی با تلفن حرف می

 .تو رو یادشون بره گفتم چاییتو برات بیارم

گی کم  های سال در زندست که کیهان سالاین همان چیزی

هاست هیچ کس نگرانش  داشته است؛ توجه و نگرانی! سال

نشده و هیچ کس حواسش به او نبوده و حاال، توجه رها آن حس  

تواند قلب او را گرم کند.  ست که میایخوب و دلگرم کننده

 .اش ترک برداردهمان تلنگری که باعث شده احساس یخ زده
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زند. رها، پلک می  کیهان بعد از مکثی نسبتا طوالنی روی صورت

های ته چشمانش، مشخص احساس نگاهش هست یا ناگفته

 .گیردنیست اما هرچه هست رها چشم می

 :پرسد می

 ها فاصله گرفتی؟ خوبی؟ چیزی که نشده؟ چرا از بچه-

گردد و به عالمت منفی، سر باال  کیهان چشمان نگران رها را می

 .زندمی

 .اومدم به خاتون زنگ بزنم-

گوید و با برداشتن لیوان چایش، کنار کیهان به  ی میرها آهان 

هایش نزدیک و چایش را  دهد. لیوانش را به لبماشین تکیه می

اش درهم است. انگار که چیزی ذهنش را  کند. چهرهمزه میمزه

 .درگیر کرده باشد 

شود. هیچ اثری از ناراحتی و  کیهان روی نیمرخ او دقیق می
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ی این دختر نیست؛ اما او برای راحتی خیال  رنجش در چهره

 .خودش هم که شده، باید سوالش را بپرسد

 رها -

کند.  آورد و منتظر به کیهان نگاه میرها لیوانش را پایین می

شین  . یک دستش را باالی سقف ماچرخدکیهان به سمت او می

 .فرستدگذارد و دست دیگرش را توی جیب شلوارش میمی

 توی ماشین فرناز راحتی؟ مشکلی که نیست؟ -

شود با یک دست لیوانش را  وزد، رها مجبور میبا بادی که می

نگه دارد و دست دیگرش را روی سرش بگذارد تا شالش از  

  .سرش نیفتد

ا کمی کج  برای در امان ماندن از نور مستقیم خورشید، سرش ر

 .کند و چشمانش را باریک می

 کیهان -
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 :گویدکند و او با مکثی، دوباره میکیهان منتظر نگاهش می

ام که حرف نزنم؟ چرا اینقدر  تو منو نشناختی؟ من آدمی-

 نگرانی؟ 

 

داند کشد. نگران نیست اما... نمیکیهان کالفه نفس عمیقی می

نیست. شاید  اسمش چیست. هرچه هست خیالش هم راحت 

مشکل از اوست مخصوصا که او کمتر با جمع سفر کرده و سخت  

 .خوردها جوش میبا آدم

اگر بخاطر رها نبود، اینبار هم قصد نداشت که سفری جمعی را  

 .تجربه کند

آید و نگاه کیهان را به سوی خودش  رها دوباره به حرف می

 .کشاندمی

رو میگم. من اصال  ترین چیزی که اذیتم کنه  مطمئن باش کوچک -
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  .مونهحرف توی دلم نمی

 .زندموذی لبخندی می

 .دونم یکی نگرانمهمخصوصا حاال که می-

پیچد و شال از به محض تمام شدن حرفش، باد توی شالش می

افتد. همزمان مانتویش هم اسیر دست باد  روی سرش می

داند مانتویش را جمع کند یا  کند. نمیشود و او نچ عصبی میمی

 .شالش را درست کند

گیرد و با دست  کیهان با لبخندی محو، لیوان را از دست او می

 .کند که به سمت بقیه برونددیگرش اشاره می

دارد  به محض چرخیدن رها، کیهان لیوان روی کاپوت را هم بر می

  .افتدو کنار رها به راه می

 :زندرها زیر لب غر می

  .ی سرم بند نمیشهاَه، چقدر باد میاد، اصال شال رو -
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 :گویدو با کنایه می  کندی چشم نگاهش میکیهان از گوشه

 .اعتقادیتو هم مثل من بی-

کند و کیهان با باال دادن ابرویش، حرفش را  رها چشم درشت می

 .کنداصالح می

 .اعتقادیبه شال بی-

ها، سر جلو  زند. کیهان با باال آوردن یکی از لیوانرها لبخندی می

 :گویدتر میآورد و آراممی

 این اولین وجه شباهت -

کند و لیوانش را از دست کیهان  رها پشت چشمی نازک می

 .گیردمی

 .فرصت طلب-

ی شالش را روی  زند و لبهی شالش را پشت گوشش میگوشه

 .کندشانه محکم می
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وگرنه االن هرکدومشون یه طرف   .حاال باز خوبه موهامو بافتم-

 .بودن

چرخد. ناخودآگاه و  ی رها میهان روی موهای بافته شدهنگاه کی 

 :کندزیر لب زمزمه می

 .اونم خدا به من رحم کرده-

افتد. مقابل او تا سر خم  رها با یک قدم بزرگ از کیهان جلو می

 :گویدکند و پیروزمندانه، میمی

 شنیدم چی گفتیا -

اصال بعید  یشان آنقدر کم بود که شنیده شدن حرف کیهان فاصله

 .نیست

کند و  هایش را کوتاه میاند که کیهان، قدمتقریبا به جمع رسیده

  .رودتر پیش میمتعاقبا رها نیز آرام

رقصد اما چیزی که حاکم است  میان صدای کیهان اعتماد می
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 .مالکیت است

ترس اینو ندارم که حرفامو بشنوی، نگرانم پشت گوششون  -

 .بندازی

داند چرا متوجه منظور کیهان  د. نمیکن رها گنگ نگاهش می

گذرد و  نشده است. کیهان با لبخندی شیطنت آمیز، از کنارش می

  .زنداش را به مشت علی میدست مشت شده

شود کنارش بود و با او  ست که نمیهاییعلی از آن دست آدم

 .اُخت نشد و ظاهرا کیهان هم از این قاعده مستثنی نیست

 

 

دهد و با چشمانی خمار  صندلی تکیه می  رها سرش را به پشتی

شود. بعد از توقفی که  آلود، به نیم رخ کیهان خیره میو خواب

برای درست کردن چای داشتند، علی اجازه نداده بود فرناز  
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ترین  کند، شاید این عاقالنهپشت فرمان بنشیند و رها فکر می

  تر بوده وتصمیم علی بوده است. این قسمت از جاده، شلوغ

 .البته تا حدودی خراب

فرناز که قبول کرده بود علی پشت فرمان بنشیند، رها هم به  

سمت ماشین کیهان آمده بود. بعد از کم خوابی دیشب و سر و  

خواست چند ساعتی  صدای امروز در ماشیت فرناز، دلش می

  .هم که شده بخوابد

 خیلی مونده؟  -

واب آلود او، ی خ کند. چهرهی چشم نگاهش میکیهان از گوشه

ای  نشاند. پشت سر علی، از جادهلبخندی روی لب کیهان می

 :پرسدرود و از رها میخاکی باال می

 خسته شدی؟ -

کند و شالش را روی سرش  جا میرها سرش را کمی جابه
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 :گویدکشد. با صدایی پر خنده، میمی

 .من که نصف راهو خواب بودم-

اش را بلند کند. د صندلیکن گوید و بعد سعی میرها این را می

 .چرخدنشیند، به سمت کیهان میصاف که می

دیشب اصال نتونستم بخوابم وگرنه کم پیش میاد بتونم توی  -

 .جاده بخوابم

گوید و نگاهش را به گرد و خاکی که از زیر  این را می

 .دهد شود، میهای ماشین علی بلند میالستیک 

 :پرسداندازد. متفکر میی خاکی مینگاهی به اطرافش و جاده

 علی کجا داره میره؟ جاده آسفالت نداره این قسمت؟ -

زند. با گذارد و شانه باال میکیهان یک دستش را باالی فرمان می

 :گویدآرامش می

 .ظاهرا علی خواسته راهو نزدیک کنه-
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 .کندرها اخمی می

 .کنه کهاالن با خاک یکیمون می-

 :گویدکیهان با لبخند می

 .ت باالست، نگران اونا هم نباشکه شیشه تو-

  .دهدرها با تاسف سری تکان می

 .ما رو باش عقلمون رو دادیم دست کی-

 

ی صافی که  شود، ابتدای جادهخم جاده کم میوکمی که از پیچ

شود،  گیرد و کیهان نیز به دنبالش روانه میعلی پیش می

شاری بزرگ که  توان آبشار کوهرنگ را از دور دست دید. آبمی

دهد. رها کمی به سمت  سفیدی چشم نوازش، روح را جال می

 .دهدشود و با انگشت آبشار را نشان میکیهان خم می
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 آبشار کوهرنگ اونه؟ -

اندازد و با دیدن  کیهان به مسیری که رها اشاره کرده، نگاه می

تر  یشان با آن کم و کمروند فاصلهتر میآبشاری که هرچه پیش

 .دهدد، به عالمت مثبت سرش را تکان میشو می

 :کندبا تایید کیهان، رها زیر لب، زمزمه می

 .چه قشنگه-

 .گیردی لب کیهان زاویه میگوشه

 .خیلی زوده برای اظهار نظر در مورد زیباییش-

اندازد و در سکوت به باالترین  رها متفکر چینی به پیشانی می

شود. جایی که آب، از میان حفاظ فلزی  ی آبشار خیره مینقطه

جا  شود. نگاهش را کمی جابهاند رد میکه برایش کشیده

کند. با وجود درختان کوچک و بزرگی که از باال تا پایین، در  می

تر  اع زیاد آبشار، هرچه نزدیک کنار بستر آبشار وجود دارد و ارتف
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 .شودشوند، هیجانش رها نیز بیشتر میمی

تعطیلی آخر هفته باعث شده تا این قسمت، از روزهای معمول  

تر باشد و همین امر، وجود جای پارک خالی را سخت  شلوغ

کند و  ای پارک میکرده. علی ماشینش را کنار دیوار نیمه ریخته

کند تا  جره، به کیهان اشاره میبا بیرون آوردن دستش از پن 

بابایی   ماشینش را کنار ماشین او پارک کند. کیهان زیر لب ای

گوید و به سختی ماشین را در جای کمی که علی برایش در  می

  .کندنظر گرفته، پارک می

 :پرسدکند، رها میماشین را که خاموش می

 مونیم؟ چقدر اینجا می-

تواند زند. میباران رها زل میکیهان به چشمان روشن و ستاره 

اش را  هایش تشخیص دهد. گوشیهیجان را از واو به واو حرف

  :گوید دارد و حین باز کردن کمربندش، میاز روی داشتبرد بر می
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 .فعال پیاده شو-

شود. کِش و قوسی به  رها با لبخندی گرم، از ماشین پیاده می

ین نقطه از  کشد. اکسیژِن ادهد و نفس عمیقی میتنش می

زمین، با اکسیژن تمام دنیا متفاوت است. انگار این نقطه از زمین  

مخلوطی از بوی آب و خاک را در اکسیژنش حل کرده است.  

زند و نگاهش را سمت آبشار  ماشیِن کیهان را دور می

ی کوه، پشت تکه ابری  کشاند. خورشید در باالترین نقطهمی

و کم جانش روی سطح  های شکسته  کوچک پنهان شده و پرتو

  .خورندها ُسر میآب

گذارد و بدون اینکه  دارش را روی سرش میفرناز کاله لبه

 :پرسدمخاطب خاصی داشته باشد، می

 همین جا بساط پهن کنیم؟ -

علی که هنوز روی صندلی ماشینش نشسته و فقط پاهایش را  
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اش بلند  از ماشین بیرون گذاشته، سرش را از روی گوشی

 :گویدو گیج میکند می

 هان؟ -

اش اشاره  زند و به گوشیای به بازوی او میپارسا ضربه

 .کندمی

 .این گوشی رو بذار توی جیبت تا بفهمی دورت چه خبره-

بندد. به شوخی سری  شود و در ماشین را میعلی بلند می

 .گویددهد و زیر لب چیزی به او میبرای پارسا تکان می

 .گیردیر حرف فرناز را پیش میکیهان، زودتر از علی مس 

به نظرم بهتره یه سر تا باال بریم. اول یه جای خوب پیدا کنیم  -

  .بعد بیایم وسیله ببریم

فرستد. از فرط  اش میعلی دستانش را توی جیب شلوار راحتی

 .کندکشد و حرف کیهان را تایید میای میخستگی، خمیازه
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 .آره اینطوری بهتره-

دهد و رو به فرناز و مهناز،  نشان می و با دست مسیر را

 :گویدمی

 .بریم باال-

ی کمی از  زند و رها را که با فاصلهچرخی به پشت سرش می

 :زندی تپه ایستاده صدا میها، لبهآن

 .رها رفتیم. جا نمونی-

 

آید. فرناز  چرخد و با تعلل به سمتشان میرها به سوی صدا می

کند و  را روی سرش مرتب میایستد. رها شالش منتظر رها می

ی  دارد. لحظهبطری کوچک آب معدنی را از توی ماشین بر می

تر از همیشه  رد شدن از کنار کیهان، کمی مکث کرده و طوالنی

کند. یک نگاه خاص و پر حرف که لبخندی دلفریب،  نگاهش می



Romanbook.ir 
 
 

934 
 

 .اش شده استچاشنی

 .رها بجنب-

های گنگ کیهان  با حرف فرناز، اتصال چشمان رها با سیاهی

ماند با یک  دود. کیهان میشود و رها به سمت فرناز میقطع می

بخاطر نگاهی که فرناز فرصت خواندن حرفشان را   دنیا کالفگی

کشد و با  از او گرفته است. عصبی دستی به پشت گردنش می

رود. علی سوییچش را به  قفل کردن ماشین، به سوی علی می

 :گویدکند و میایستاده، پرت میسمت پارسا که کنار ماشین 

 .پارسا اون قلیون رو بیار-

 :پرسدکند، میرها در حالیکه در بطری آبش را باز می

 مگه قرار نبود وسیله نبریم؟ -

 .خنددعلی با صدا می

 .قلیون رو که نمیشه توی ماشین جا گذاشت-
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کند، که فرناز بازویش  رها به حالت خنده داری چشم درشت می

 .شدکرا می

 .بیا بریم. ولشون کن-

  .کندگیرد و پا تند میعلی قلیانش را در دست می

 .صبر کنید ما هم اومدیم-

 

است   ی آبشاری که انگار سفیدی برف را قرض گرفتهمنظره

واقعا چشم گیر است. آبشاری که در بستری مشخص به پایین  

تر می شود، حجم  سرازیر است و هرچه به سطح زمین نزدیک 

ای را مسخ  تواند هر بینندهشود، میآب و سرعتش کم می

  .خودش کند

رطوبت پراکنده شده در هوا نیز به خنکای روزهای میانی  

کند و در کنار صدای آبی که پس  شهریور ماه دهن کجی می
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نظیری را ساخته  ی بیی صداهای طبیعت شده، منظرهزمینه

 .است

 :گوید کند و میمیعلی به جایی زیر یک درخت بزرگ اشاره  

 .ست، هم زمین صافهاونجا خوبه بشینیما. هم سایه-

رویشان، آن  کند. روبهی پیشنهادی علی نگاه میکیهان به نقطه

طرف آبشار و دقیقا در قسمتی که شیب زمین کم شده است.  

ی درخت بزرگی، نشیمنگاه خوبی  اطرافش شلوغ نیست و سایه

 .ساخته

کند و  ش از حدش به آبشار انتقاد میفرناز در مورد نزدیکی بی 

آید. از نظر کیهان انتقاد  پارسا برای متقاعد کردن او به حرف می

  .جاستفرناز کمی بی

دهند،  برخالف بقیه که هر کدام نظری در مورد جای انتخابی می
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ای از جمع است و جایی که قرار  ی جدا بافتهرها انگار تافته

 .نیستاست بنشینند اصال برایش مهم  

 

در سکوت به طبیعت اطرافش خیره شده و میان بحث داغ علی  

گیرد و به سوی پل  ها میو فرناز، با چند قدم کوتاه، کمی از آن

چرخد. نگاه کیهان به دنبالش  فلزی که وسط آبشار بنا شده می

خواهد  نشیند و میشود. اخمی میان ابروهایش میکشیده می

چرخد و با  شانه به پشت میقدمی بر دارد که رها، از روی 

رسد،  کند. به کیهان که میوجو مینگاهش کسی را جست

کند  نشیند و با تکان چانه، اشاره میهایش میلبخندی روی لب

که کیهان به سمتش برود. کیهان همانطور، دست در جیب به  

ایستد، رها دستش را  دارد. کنارش که میسوی او قدم بر می

ند و برای نگاه کردن به چشمان کیهان،  ک آفتابگیر صورتش می
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 .دهدکند. با دستش پل فلزی را نشان میسر بلند می

 میشه بریم اونجا؟ -

کیهان به پل بنا شده وسط آب، که جمعیت نسبتا زیادی روی آن  

 :گویدکند. دو به شک، میاند نگاه میایستاده

 .بذار اول یجا واسه نشستن پیدا کنیم. بعد-

  .شودروی نارضایتی جمع می ی رها ازچهره

وای کیهان، نه. اگه اینا رو ول کنی تا شب دارن یجا رو پیدا -

 .کننمی

و بدون اینکه منتظر جوابی از سوی کیهان بماند، خودش را کمی  

 .کندکشد و صدا بلند میجلو می

 .فرناز، ما یه سر میریم تا باال-

کشاند. هان میگوید، نگاه فرناز را به سوی کیبا مایی که می

 :گویداندازد و میاش میی شالش را روی شانهفرناز لبه
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 .صبر کن باهم بریم-

 .کالفگی در تن صدای رها مشخص است

 .گردیمزود بر می-

کند اما خوب معلوم است که تصمیم رها خیلی فرناز سر خم می

  .باب میلش نیست

 .باشه. مواظب باش-

 .کشد علی از کنار فرناز گردن می

 .ها رو نمیارم تا بیایکیهان زود بیایا. من وسیله-

انگار برخالف فرناز که نگاهش به کیهان چندان هم دوستانه  

گردمی  ی خوبی با او دارد. کیهان بر مینیست، علی رابطه

 .افتدگوید و کنار رها به راه میمی

 

هایش هک شده و  لب رها با لبخندی که انگار همین امروز روی
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از چشمانش لبریز است، به بساط صنایع دستی و  ذوقی که 

کند. چشمان  هایی که سر راهشان پهن شده نگاه میترشک 

چرخد؛ اما این  حالتش، با کنجکاوی به اطراف میدرشت و خوش

شود که سرعتش را کم کند. از  ذوق و هیجان مانع از این نمی

 گذرد و در نهایت نگاهش را به آبشار روی هر چیزی سرسری می

ی مورد نظرش هیجان  دهد. انگار آنقدر برای رسیدن به نقطهمی

دارد که حتی سر باالیی بودن مسیر هم برایش خسته کننده  

 .نیست

 خوای به اینا نگاهی بندازی؟ نمی-

های حصیری  ای که کالهکیهان پیرو حرفش، به خانم فروشنده

 .کنددارد، اشاره می

ها، مچ کیهان را  کاله کند و با نگاهی گذرا بهرها مکثی می

 :گویدگیرد و معترض میمی
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 .گردیمکیهان بیا بریم حاال. بر می-

افتد. برایش عجیب است که یک دختر  کیهان با تعجب به راه می

بینی  تفاوت باشد. پیشهای سنتی بینسبت به دست سازه

کرد اصرار رها برای آمدن به این سمت بیشتر بخاطر  می

یش باشد اما انگار دلیل رها چیز دیگری  ها ها و ترشیلواشک 

 .بوده

هایی بلند،  دهد و با قدمدستانش را توی جیب شلوارش ُسر می

 .روددود، راه میکنار رها که انگار می

 خوای بری؟ روی اون پل؟ کجا می-

رها که بخاطر تند راه رفتن، به نفس نفس افتاده، جواب  

 :دهدمی

 .آبشار بریما آره. ولی باید تا باالی-
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هایش را به  کیهان در قسمتی که شیب زمین کمتر شده، قدم

کشاند. از پشت ماشینی که آنجا پارک شده،  سوی کناری می

ایستد. نفسی  می ی خاکی، باالی تپهگذرد و در حاشیهمی

 :گویدرود تا عمق بگیرد، میگیرد و با لبخندی که میمی

یده بری. تا شب برای  چقدر تو هولی دختر؟ نیومدی که ند-

 .گشتن این اطراف وقت داری

 :گویدرها با سرتقی که برای کیهان تازگی دارد، محکم می

 .االن-

کوبد. انگار فقط  پایش را روی زمین می  اراده یک همزمان و بی

کیهان نیست که ناباور و با چشمانی درشت شده، نگاهش  

خجالت   کند. خودش هم از این حرکتش متعجب است و تندمی

دود؛ اما او قصد کوتاه آمدن ندارد. لبش را از  زیر پوستش می
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  .گیردداخل گاز می

اش را  ی رهاست، خندهکیهان که هنوز در بهت حرکت کودکانه

هیچ  دهد و بیزند. سرش را عقب میآزاد کرده و بلند قهقه می

تواند رها را نیز به خنده  ای که میخندد. خندهای میخودداری

گیرد و قهقهه  اند. رها دو دوستش را جلوی دهانش میبکش

مقدمه اما واقعی. شاید بهتر  ی ناگهانی و بیزند. یک خندهمی

بود، بهترین عکاس دنیا این منظره را در قاب دوربینش ثبت  

ها گاهی آنقدر  ی خندیدنکرد تا بعدها یادشان نرود، بهانهمی

 .کندکوچک است که هیچ کس باورش نمی

 .ی خبخیل-

گوید؛ در حالیکه کف دستانش را سمت رها  این را کیهان می

اش را کنترل کند. رها شالی را که  گرفته و سعی دارد خنده

کشد و میان خنده  تقریبا از سرش افتاده روی سرش می
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 :گویدمی

 .ببخشید-

کند که سمت پل برود و خودش  کیهان با دست به رها اشاره می

ی پل،  تد. برای رسیدن به پلهاف نیاز پشت سرش راه می

روند و روی سکویی سنگی  قسمتی سر پایینی را پایین می

گیرد و به  های پل میی پلهایستند. رها دستش را به نردهمی

خواهد  زند. دلش میشود زل میآبی که از کنار پایش رد می

هایش را از پا بکند و پاهایش را به خنکی این آب  همین جا کتونی

  .بسپارد

شنود و  وار کنار گوشش میصدای کیهان را مردانه و حامی

کند، وقتیکه با فشار  گرمای دستش را روی پهلویش حس می

 .کشاندآرامی او را به سمت خودش می

 .از سر راه بیا کنار-
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شود که وسط اولین  رو، تازه متوجه میبهرها با نگاهی به رو

دهد و به  ن میی پل ایستاده است. لبخندی تحویل کیها پله

  .رود. روی پل تقریبا شلوغ استها باال میآرامی از پله

هایش  ایستد و با نفسی عمیق ریهرها وسط پل رو به آبشار می

ایستد  کند. کیهان نیز کنارش میرا پر از هوای مطبوع طبیعت می

 .کندی محافظ پل ستون میهایش را روی نردهو آرنج

 ؟ دونستی من عاشق آبم تو می-

 .چرخاندبا سوال رها، کیهان سر به سمتش می

 آب؟ -

گیرد و  دهد. دستانش را محکم به نرده میرها تند سر تکان می

 .کشدخودش را عقب می

ی دریا، دریاچه و آبشار  من عاشق آب زیادم. هیچی به اندازه-

 .تونه منو سر ذوق بیارهنمی
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خبر از  ا بیتواند دلیل این همه هیجان را بفهمد. ظاهرحاال می

ها برای گردش را  ترین مکانی رها، یکی از دلچسبسلیقه

 .العاده استانتخاب کرده و این یک اتفاق فوق

اش را به سمت رها که  همانطور که به نرده تکیه داده، تنه

 :پرسدچرخاند و با حالت خاصی میخودش را عقب کشیده می

 فقط آب؟ -

 .کشدرها با کمی فکر، چانه باال می

 .آب، بیشتر از هر چیزی-

خواهد بیشتر با  کند. دلش میکیهان با شیطنت چشم باریک می

 .ی این دختر آشنا شودسلیقه

 بعد آب چی؟ -

 :گویدزند و بعد از کمی، کوتاه میرها با تیزبینی، ابرو باال می
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 !برف-

مقابلشان را نشان  ی ایستد و با دستش منظرهکشد. صاف میو بعد خودش را جلو می

 .دهدمی

 .این منظره توی فصل زمستون و توی یه روز برفی برای دیوونه کردن من کافیه-

های سرسبز و درختان انبوه باالی آبشار در یک روز برفی،  های بلند، تپهتصور کوه

  .تواند زیبا باشد و شاید لرزش صدای رها بخاطر هیجانش سر همین مسئله است می

زند. به صورتی که امروز از همیشه بازتر است و چشمانی که  رخ رها زل میمکیهان به نی

شود تا رها چشم از طبیعت ناب مقابلش بگیرد و به  زنند. سنگینی نگاهش باعث میبرق می

 :زندشود، لب میاو بدهد. کیهان با احساسی که کنار این دختر بیدار می

 .خوایم تو دیوونه بشی ما که نمی-

هایش رد . کلمات از گوشنشیندکند که گرمای صدای کیهان، به جانش مییرها حس م

سابد و  هایش را محکم روی هم میریزد. لبی داغ روی قلبش میشود و مثل یک مایهمی

زند و آن طرف  توجه به زیر و رو شدن قلبش و لرزش دستانش، در جایش چرخی میبعد بی
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  .ایستدپل می

ی پهن کیهان  اینکه اگر در جایش بایستد، دستش را روی سینهبه خودش شک دارد. به 

 .ی دستان او وسوسه نشوندهای برجستهنگذارد یا اینکه انگشتانش برای لمس رگ

ریزد و  اش را با بازدمی محکم، بیرون میایستد، نفس جا مانده در سینهپشت به او که می

 :پرسداش نداشته باشد، میگون شدهکند هیچ نشانی از حال دگربعد با صدایی که سعی می

 کنه؟ ت میتو چی؟ تو چی هیجان زده -

 .ایستدزند و با دو قدم کوتاه، دوباره کنار رها میکیهان نیز چرخ می

اش هیچ وقت فرصت این را نداشته که بخواهد به  های زندگیکند میان درگیریفکر می

تری داشته. شاید در این سی و چند  مهمهای . همیشه تا بوده اولویتهایش فکر کنددلخوشی

اش، تنها وقتی که برای خودش کنار گذاشته، همان چند ساعتی در هفته است که  ساِل زندگی

ها و فکرهایش، رد پایی از اطرافیانش کند. وگرنه در تمام روزها و ثانیهبستکبال کار می

 .هایش فکر کندهبوده. رد پایی پررنگ که مانع شده تا کیهان به خودش و خواست

 :گویدتفاوتی میزند و با بیبا اخمی که کیهان برای پس زدنش مصر است، شانه باال می

 .بهش فکر نکردم-
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 .کندرها چشم درشت می

 مگه میشه؟ -

 .ای که ناخواسته، درد داردکند. تک خندهای میکیهان تک خنده

 .ظاهرا آره-

دوزد. قبل از  اش میبه دستان بزرگ و مردانهگیرد و  رها نگاهش را از چشمان ِکدر او می

.  شودهای او میاینکه بخواهد به دلیل تغییر نگاه کیهان فکر کند، حواسش پرت دست

ست  ی خوبیتواند ذهنش را متمرکز کند؛ الاقل تا زمانیکه کیهان کنارش ایستاده و سوژهنمی

 .برای پرت شدن حواسش

شود، با وسواس بیشتری لغاتش را انتخاب  مات میبعد از سکوتی که صرف پیدا کردن کل

اش را مطرح کند و هم حال کیهان  خواهد یک تیر و دو نشانش کند. هم خواستهکند. میمی

 .را عوض کند 

 .زند چرخد و دستانش را به هم میبه سمت کیهان می

 .من یه پیشنهادی دارم-

 :پرسدکیهان مشکوک می
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 چی؟ -

 :گوید گردد و بعد با احتیاط میرا می یک دور نگاه منتظر کیهان

تونه  تو قول بده بیای بریم اونجا. منم قول میدم بین احساسات تو بگردم و بفهمم که چی می-

 .خیلی خوشحالت کنه 

 

های انتهایی آبشار که سرعت آب و  کند. جایی از قسمتکیهان به مسیر دست رها نگاه می

 .اندهایشان توی آب رفتهباال زدن پاچه چند جوان آن حوالی، با عمقش کم است و

های  خواهد لذتکند، نمیست که این دختر را خوشحال میداند آب اولین چیزیحاال که می

ی امروز را از او دریغ کند. اگر قرار باشد رها بخندد، خوشحال باشد و چشمانش  منصفانه

گذرد، با اخم  ه ذهنش میستاره باران، او مخالفتی ندارد؛ اما بر خالف چیزی که از ت

 :گویدمی

 .اصال منصفانه نیست-

 :پرسدخورد. مغموم و متعجب میرها از این حرف کیهان جا می

 چرا؟-
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شود. خیلی چیزها در دنیا منصفانه نیست؛ کیهان به تصویر خودش در چشمان رها خیره می

  .شدنددیگری نمی ی تصویر هیچ کس ها، آینهکند که کاش این چشممثل اینکه او آرزو می

 .گذاردزند و آرام دستش را روی دست رها میبرای پس زدن افکارش، پلکی می

 .چون در هر دو صورت به نفع توئه -

گیرد. صدایش میان هیاهوی جمعیت روی پل، به سختی شنیده  رها با حالت قهری رو می

 .شودمی

 .میخوای قبول نکنی دیگه بهونه نیار-

 .کنداش را با رها کم میفاصلهکیهان 

 !کشداگر این دختر قصد ناز کردن دارد، کیهان هم نازش را می

ی رها را آنقدر  کشاند. چانهبرد و سرش را به سمت خودش میی او میدستش را زیر چانه

 .کشاند تا رها مجبور شود که نگاهش کند. هرچند با قهر و دلخور باال می

چیزی تو بخوای همون میشه. باهات میام اونجا ولی بهت اجازه  امروز روز توئه پس هر -

  .نمیدم بخوای چیزی رو توی من کشف کنی 

این پسر، بعد از اقرار دیروزش، هیچ ابایی برای حرف زدن ندارد. حتی وقتیکه چشمان رها  
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 .و حرکاتش را زیر نظر دارد  کنندمثل یک دستگاه اسکن قوی روی صورت او عمل می

 .شودهان در حین محکم بودن، کمی بم میصدای کی

، وای به روزی که اراده کنی و بخوای کاری  اراده هم زندگی منو مختل کردی دخترتو بی-

 .رو انجامی بدی

شود. کیهان بازی با کلمات را خوب  کند که قلبش زیر بار کلمات کیهان له میرها حس می

تواند نسبت به این حجم از احساس  ر نمیبلد است. همانطور بازی با قلب او را. رها دیگ

ای که انگار با جز به جز کارهایش عجین شده،  آید و با عشوهتفاوت باشد. لبش کش میبی

 :گویدکند و میسرش را خم می

 .از پیشنهادم پشیمون شدم، کاری نکرده متهمم کردی، وای به روزیکه کاری هم بکنم-

. اینبار رهاست که با لبخندی شیطنت آمیز نگاهش  خوردکیهان آشکارا از حرف رها جا می

 :گوید کند و میایستد تا عکس و العمل او را ببیند. به قصد برگشت عقب گرد میکند. نمیمی

 .. انگاری قشنگ بودنها که گفتی بندازیمبیا بریم یه نگاهی به اون کاله حصیری-

 

  ی کاله حصیری روی سرش و دسترها یک دستش را به لبه
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دیگرش را حائل به بدنش گرفته و با احتیاط پشت سر کیهان،  

دارد. پیشنهاد خودش بود که برای رسیدن به قسمت  قدم بر می

های خاکی که شیب نسبتا تندی هم دارند  آرام آبشار، از این تپه

هوای ماشینی و جیغ یک دختر  پایین بیایند. با صدای ترمز بی

چرخاند. کیهان  صدا می حواس سرش را به سمت، رها بیبچه

ایستد و با نیم  بیند، در جایش میکه حواس پرتی او را می

 .زندچرخی به عقب، رها را صدا می

دارد اما  کند. قدمی بر میرها با حالت گیجی به کیهان نگاه می

دهد و به آنی  شود که تعادلش را از دست میفهمد چه مینمی

با شتاب روی تپه به    های نرم،شود. خاکزیر پایش خالی می

شوند و رها تند کف دستش را روی زمین  پایین سرازیر می

 .کشدای میگذارد و جیغ خفهمی

دارد و دستش را به سوی  کیهان با عجله به سمتش خیز بر می
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 .کنداو دراز می

  .دست منو بگیر رها-

ای درهم،  رها که چیزی نمانده تا کامل روی زمین بیفتد، با چهره

کند. کیهان محکم  را به سوی دست کیهان دراز میدستش  

گیرد و در یک حرکت، او را به سمت خودش  دست او را می

افتد و کیهان به  کشد. رها با ضرب توی آغوش کیهان میمی

کند. رها با آرامش  سرعت دست دیگرش را دور کمر او حلقه می

ی کیهان، نفسش  بندد و با گذاشتن سرش روی سینهچشم می

 .دهدبا شتاب بیرون میرا 

کیهان با اکراه، دستش را از دور کمر او آزاد کرده و به بازویش  

گیرد. اگر به او باشد، نگه داشتن این دختر در آغوشش را به  می

دهد اما نه در اینجا و مقابل چشم هزاران  هر چیزی ترجیح می

 .نفر
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ا  گیرد و بکند. کمی از کیهان فاصله میرها سرش را بلند می

 .کندانزجار به کف دستش نگاه می

 دستت چیزیش شد؟ -

 .گیردرها با تکان سرش، دستش را به سوی کیهان می

 .خراش برداشت -

 .کندنشینند و او نچ آرامی میابروهای کیهان به اخم می

 .حواست کجاست-

 :گویدرها با بغضی کودکانه می

 .سرزنشم نکن دیگه-

آنکه بخواهد همدردی کند، تالش  کیهان در این شرایط بیشتر از 

ی درهم رها حالت خنده  اش را بروز ندهد. چهرهکند تا خندهمی

گیرد و قدمی بر  داری به خود گرفته است. دست او را می

 .داردمی
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حاال که حماقت کردیم و از این قسمت اومدیم پایین، الاقل  -

 .دستتو بده به من که باز نیفتی

کشد و با  دست کیهان بیرون میرها با سرتقی دستش را از 

 .گیردحالت قهر، رو می

 .خودم از پس خودم بر میام. تو بخند-

خندد و همانطور که  شود. کیهان آرام میاز جلوی کیهان رد می

 :گویداز پشت، حواسش به اوست، می

 .ی تخسمواظب باش دختره-

 

اند. در سکوت و کنار هم، روی تخته سنگ کوچکی نشسته

یشان کم است. آنقدر کم که بازوی  چکی سنگ، فاصلهبخاطر کو

شود. پوشش کیهان  ی کیهان سابیده میرها به بازوی برهنه

های  تنها تیشرت سفید آستین کوتاه است. هر دو، پاچه
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شلوارشان را تا کمی زیر زانو باال زده و پاهایش را در آب قرار  

ت، آب صاف  اند. در این قسمت از آبشار، که نسبتا خلوت اسداده

 .است و حرکتش آرام

رها تکه چوبی به دست گرفته و هر چند دقیقه که آشغالی روی  

کند تا به پاهایشان بر  بیند، با چوب از خودشان دور میآب می

 .خورد نکند

گیرد و کمی خودش را  کیهان کف دست چپش را به زانویش می

می  شود. سرش را ککشد. از آن زاویه به رها خیره میعقب می

ی نامشخصی است. شال دور  کج گرفته و نگاهش به نقطه

گردنش افتاده و کاله روی سرش است، نگاه کیهان روی گردن او  

های او شده بود.  کند. روی جایی که دیروز میزبان لبگیر می

فهمد که دستش روی  کشد و نمیهایش را تو میمحکم لب

لبش را باال  شود. فکر به اتفاق دیروز، ضربان قپایش مشت می



Romanbook.ir 
 
 

958 
 

 .اندازداش را به جانش میی تکرار دوبارهبرد و وسوسهمی

هنوز هم رضایت نگاه رها را به یاد دارد و شاید برای اینکه دوباره  

به خودش جرئت بدهد، اینبار نیاز دارد که رضایت را از زبان این  

 .دختر بشنود

اه  چرخاند و با این حرکت، نگ مقدمه سر به سوی او میرها بی

زند و  کند. با شیطنت ابرو باال میی او را شکار میخیره

 :پرسد می

 کردی؟ به چی فکر می-

دهد. صاف  ها را خاتمه میکیهان با پلک زدنی، تماس نگاه

گیرد. مشتش  نشیند و برای فرار از زیر جواب، دست او را میمی

. کشدکند و انگشتش را روی زخم دستش میرا باز می

 :پرسد می

 سوزه؟ یم-
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ست و  کند. خراشش سطحیرها به زخم کف دستش نگاه می

  .سوزشش زودگذر

توجه به اینکه کارش ممکن است چه بر سر دل رها  کیهان بی

کشد. رها به وار روی زخم میبیاورد، انگشت شستش را نوازش

دوزد و با صداتر از همیشه  حرکت آرام دست کیهان چشم می

  .دهدبزاقش را قورت می

 :گویدتاه میکو

 .یه زخم سطحیه. خوب میشه-

دوزد و دوباره سوالش را تکرار  نگاهش را به چشمان کیهان می

 .کندمی

 کردی؟ نگفتی؟ به چی فکر می-

ایستد اما  کند، دستش از حرکت میکیهان که سر بلند می

 .همچنان دست رها را در دست دارد
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 .به چیزهایی که گفتنی نیست-

اندازد و کیهان با  چینی به پیشانی می رها به حالت سوالی،

 :گویدی لبش را زاویه داده، میلبخندی که گوشه

ی اول موقع انجامش ممکنه  به کارهای خوشایندی که دفعه-

ی دوباره تجربه  ش کردی، وسوسهمردد باشی اما بعد که تجربه

 .کنهکردنش ولت نمی

حالت  ترین  کند به عادیکند و سعی میرها چشم باریک می

 .ی ظریفش را باال بزند ممکن شانه

 .خب ظاهرا به من ربطی نداره. کنجکاوی بیخودی کردم-

زند. چند قطره آب روی  ای روی سطح آب میبا چوبش ضربه

شود.  افتد و چند موج کوچک روی آب ایجاد میلباسش می

 .گذاردکیهان دست دیگرش را هم روی دست رها می

 تا تهشو بشنوی؟   خوایحاال که پرسیدی نمی-
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 :پرسداش دویده، میرها با تعجبی که میان کنجکاوی

 !خوای بگی؟ ولی تو که گفتی گفتنی نیست؟می-

شوند اما چشمانش از همیشه  های کیهان کشیده میلب

 .ترندسخت

 ...گفتنی نیست ولی-

 :گویدماند و او با شیطنت میرها منتظر می

گوش ُمفت رو از دست میدم،  کنم پس فردا دوتا وقتی فکر می-

 .ترجیح میدم که بگم

 .زندای نمایشی، دستش را به بازوی کیهان میرها با چشم غره

ام. اینطوری  تو خیلی خوش شانسی که من دختر دلرحمی-

کنم که منظورت این بوده  گیرم و فکر میی حرفتو ندید میطنعه

 .که از رفتن من ناراحتی

کاود و در  عمیق، صورت او را میکیهان با نگاهی کش دار و  
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 :گویددار اما محکم، میی نگاهش با صدایی خشادامه

 .ناراحتم-

برد و حرف میان  شود. نفسش میقلب رها زیر بار کلمات له می

 .ماندخورد و جا میگلویش گره می

 :گویدتر میبرد و آرامکیهان سرش را جلوتر می

 .همونطور که از اومدنت ناراحت بودم-

 

 

کنند و قلبش  های رها برای دریافت اکسیژن همکاری نمیریه

 .کوبدناراضی از شرایط پیش آمده، محکم به سینه می

کرد که حرفی بزند  با شناختی که از کیهان داشت، فکر نمی

 ...اما

دارد و به جلو خم  کیهان دستش را از روی دست او بر می
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گیرد.  دهانش می شود. دستانش را در هم گره کرده و مقابل می

ی  شود فهمید نگاهش به سطح آب است یا پاهای برهنهنمی

 .رها زیر آب

 .شودصدایش با تاخیر از حنجره خارج می

ی دخترک  تو بعد از پنج سال برگشتی و با همون اراده-

ت وایسادی. خواستم  دانشجوی پنج سال پیش، پای خواسته

تصمیمت رو گرفته    فایده بود. توسنگ جلوی پات بندازم ولی بی

های  بودی. اینکه قبول کردم بهت کمک کنم تحت تاثیر حرف

مادرت و علیرضا نبود. حتی کنجکاوی خودم برای فهمیدن  

های تو  حقیقت هم تاثیر آنچنانی نداشت. یه چیزی ته ته چشم

 .کرد تا باهات راه بیامبود که مجابم می

ی رها  ینهکشد. نفسی که انگار از سکیهان نفس عمیقی می

 .آوردگیرد؛ چرا که رها نفس کم میقرض می
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همش همین نبود. تو اومدی و با حرفات به من تلنگر زدی که یه  -

لنگه. چیزی که من هیچ وقت بهش  چیزی یه جای گذشته می

 .فکر نکرده بودم

 .چرخداز روی شانه به سمت رها می

 دونی چیه؟  می-

جوابی ندارد. خودش است  ی ساکت، انتظار از این دختر بهت زده

 :گویدکه با صدایی بم، می

گاهی یه درد اونقدر درده که وقتی درگیر درمانش میشی،  -

 .یادت میره که منشاش از کجا بوده

های  شود که رگفشار دستانش روی هم، آنقدر زیاد می

های خشک  شوند. رها به لبتر میدستانش از همیشه برجسته

تردید دست لرزانش را روی دست  زند و با اش زبان میشده

کند و  گذارد. به نرمی قفل انگشتان او را باز میکیهان می



Romanbook.ir 
 
 

965 
 

گذارد. کیهان با کالفگی دست  دستش را روی پای خودش می

 .کشددیگرش را کنار گردنش می

ی من هم همینه. من اونقدر درگیر جمع کردن  حکایت گذشته-

 .کردم از کجا خوردمزندگِی بعد از اون اتفاق شدم که اصال فکر ن

هایش را روی چشمان رها که بخاطر انعکاس نور  سیاهی

کند و حواسش  تر هستند، قفل میخورشید از همیشه روشن

 !رود پی بازی انگشتان رها الی انگشتان خودشمی

 .بعد از اومدن تو همه چیز به هم ریخت. اول از همه من-

 .کندیهایش، چشمانش را درگیر م لبخندش بیشتر از لب

 .زندچانه باال می

 .چشات کار دستم داد رها-

مقدمه. قطعا قلب رهاست که یک سقوط آزاد. یک تهی شدن بی

اش را میان سینه حس  شود. رها جای خالیاز جا کنده می
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 .شودکند؛ از سرد شدن دستانش و کوبشی که خاموش میمی

  ی کمیاندازد اما صدای کیهان را از فاصلهسر به زیر می

 .شوندمی

 .دزدی؟ االن که دیگه فایده ندارهنگاه می-

ی  برد. انگار برای ادامهی او میکیهان دستش را زیر چانه

هایش به انرژی چشمانی که معتقد است کار دستش  حرف

 .اند، نیاز دارد داده

کنم، مطمئن میشم که  های این مدت فکر میوقتی به اتفاق-

ای  ی سست و چند هفتهتونه یه ریشهنمیاحساس من به تو 

  .گرده به گذشتهداشته باشه. انگار همه چیز بر می

های خجول  ها پیش، میان نگاهخواهد بگوید که سالکیهان می

ی او برای خواهرش،  های برادرانهدخترک دانشجو و نگرانی

 احساسی شکل گرفته؟ که بذر خواستنی کاشته شده؟  
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در دهان قفل شده، قفل زبان کیهان باز   برعکس رها که زبانش

 .شده است

نمیدونم حرف نگاه تو کهنه شده یا دل من یه جایی وسط  -

 گذشته گیر کرده؟ 

تر از همیشه است. رها  تر و خاصتر، واقعیلبخند کیهان، عمیق

هایش ُگر گرفته و این ُگر گرفتگی با حرکت  کند گونهاما حس می

 .شودلحظه بیشتر میاش، هر دست کیهان زیر چانه

 

خوام. الاقل حاال که میدونم برای  هرچی هست، رفتنتو نمی-

 .خندیدن و زندگی کردن بهت نیاز دارم

آید که جایی خوانده باشد که آب الکتریسیته دارد  یادش نمی

ولی قطعا دارد. دارد که جریان برق از کف پاهای او تا مغز  

 .کنداستخوانش را خشک می
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برد تا دستش را از روی  ا به خودش بیاید. زمان میبرد ت زمان می

اش  دارد و پشت دستش را روی گونهدست کیهان بر می

ی داغش، لرز خفیفی به  گذارد. برخورد دستش به گونهمی

دهد و از میان  تکان آرامی به سرش می .اندازد جانش می

 :گویدها آشنایی نداشته، میهایی که انگار هیچ وقت با آنواژه

 !تو نباید حرف بزنی-

 :گویدزند و رها با صدایی آرام، میکیهان ابرو باال می

هایی که به حرف زدن عادت ندارن، همون بهتر کنم آدمفکر می-

ها رو یجا  ی نگفتهکه سکوت کنن. چون اگه حرف بزنن همه

 .گن و این خوب نیستمی

  .خندد. آرام و مردانهکیهان می

 های من؟ حرف یجا گفتن خوب نیست یا-

 :گویددهد، میرها با عصبانیتی که آزارش می
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 ...هر دو. و بدتر از همه یجا شنیدن حرفاته-

 .اش چیزی شبیه زمزمه استی جملهکند و ادامهمکثی می

 .دقیقا دو روز قبل از رفتنم -

بیند و  شود. حال خراب او را میکیهان کمی به سوی او خم می

 .کندبدجنسی می

ت به رفتنه، وقتی به قول خودت دلیلی برای موندن  وقتی دل-

 .نداری نمیخوام نگهت دارم

 .کندرها با دلخوری نگاهش می

 انصافی؟ همیشه اینقدر بی-

  .زندکیهان با رضایت لبخند می

خوام از یکی حرف بکشم  هایی که میهمیشه نه، اما وقت-

 .شمانصاف میبی

 ن نمیرم؟ خواد چی بشنوی؟ اینکه م االن دلت می-
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 ...تو باید بری ولی خب-

تواند بعدش را حدس  کند. سکوتی که رها اصال نمیسکوت می

  .بزند

شاید من الزم دارم که بدونم با اینکه میری اما دلت به رفتن  -

 .نیست

 رها به پاهایش خیره 

 

خواهد اما نگاهش به سمت پاهای کیهان ُسر  شود. نمیمی

کند. به کیهانی ی چیزها فکر میخواهد اما به خیل خورد. نمیمی

خواهد دلیل بودِن او باشد. به جوابی که باید بدهد و به  که می

 .خیلی بعدترش

ایستد و  شود. زبانش هم. تند و یکدفعه میگلویش خشک می

 .کشدنگاه کیهان را هم با خودش باال می
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 .ها. خیلی وقته اومدیمبریم پیش بچه-

. بپوشد، باید از جلوی کیهان رد شودهایش را برای اینکه کفش

ی او بگذارد؛ اما  باید برای حفظ تعادلش دستش را روی شانه

ایستد و آرام  ای از سمت او، کیهان میقبل از هر تصمیم گیری

 .گذارددستش را روی پهلوی او می

 رها -

خواهد چیزی بگوید که کیهان با چانه به پل پشت سر او  رها می

 .کنداشاره می

االی پل بهت گفتم که امروز روز توئه پس هرچی تو بخوای، اما ب-

 .میخوام خودخواهی کنم و یکم از روزتو به نفع خودم تموم کنم

 ای دارد؟ این پسر هنوز هم نگفته

برد و با بیرون آوردنش، ادامه  دستش را توی جیب شلوارش می

 :دهدمی
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برنامشون  ها برات برنامه دارن و من در کمال خودخواهی بچه-

 .رو به هم میزنم

 :پرسدرها با تعجب می

 از چی حرف میزنی؟ -

کند و گردنبندی  برد. مشتش را باز میکیهان دستش را باال می

ی رها روی آویز گردنبندی که  خورد. نگاه بهت زدهدر هوا تاب می

ی آویز، نگاه خندان  نشیند. پس زمینهخورد میدر هوا تاب می

اش را رو  دان مردی که آخرین برگ برندهکیهان است. نگاه خن 

 .کندمی

 .از این-

گذارد و دست  رها یک دستش را روی دهان نیمه بازش می

ای طال  آورد. فرشتهدیگرش را برای لمس آویز گردنبند جلو می

 .های بازش، پر از نگین استرنگ با بدنی باریک و کشیده که بال
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 :زندلب می  کشند،با چشمانی که اشک شوق را یدک می

 !چقدر قشنگه-

 .آوردکیهان دستش را جلوتر می

 !تولدت مبارک-

 :پرسد گیرد و متعجب میرها گردنبند را می

 تولدم؟ مگه امروز چندمه؟ -

  .فرستدهایش میکیهان با آرامش، هر دو دستش را توی جیب

 .شونزدهم-

کند و فکرش سمت تولدی رها به گردنبند اهدایی کیهان نگاه می

. وسط گیر و دار زندگی تولدش را رود که فراموش شدهمی

فراموش کرده اما انگار فقط خودش فراموش کرده است. کسی  

اش بوده که تولدش را به یاد داشته و حتی  مثل کیهان در زندگی

برایش هدیه گرفته است. حال دلش آنقدر زیر و رو شده که  
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... اما معذوریت  خواهد برای تشکر، کیهان را بغل کند امادلش می

  .دارد

 :گویدگیرد و با لبخند مینِم چشمش را می

 آقای خودخواه، میشه ازت بخوام خودت برام بندازیش؟ -

گیرد و  دهد. گردنبند را از رها میکیهان با رضایت سری تکان می

 .ایستدرها پشت به او می

برد. حینی که او قفل  کیهان دستانش را از جلو به پشت می

اندازد، رها آویز گردنبندش را برای چندمین بار لمس  ا میزنجیر ر

کشد. هیچ وقت فکر  بندد و نفس عمیقی میکند. چشم میمی

ای بگیرد. آن  کرد روزی اینجا و در این موقعیت، چنین هدیهنمی

هم از دست مردی مثل کیهان. کیهان امروز به معنی واقعی  

  .کلمه آچمزش کرده

 .تموم شد-
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چرخد. با چشمانی ستاره باران و  ن میبه سوی کیها 

 !ای خوشایندوسوسه

 

آویز گردنبدش را میان مشتش گرفته و با لبخندی که تمام  

های صورتش را درگیر کرده، به شمع بیست و هشتِ روی  عضله

 .کیک خیره است. فکرش هزار جا و کنار هزار نفر است

ی  رنگ خانههای قرمز سال گذشته، وقتیکه نشسته روی کاناپه

اش را فوت کرده بود، اصال  زهره، شمع بیست و هفت سالگی

کرد دست تقدیر باعث شود که شمع بیست و هشت  فکر نمی

ها، وقتیکه روی تکه حصیر  اش را اینجا و کنار این آدمسالگی

 .ای نشسته، فوت کندمسافرتی

پارسال برای تولدش، از زهره یک گوشی موبایل هدیه گرفته  

 .ی مشترک مادر و پدرش بودای که هدیهشیبود. گو



Romanbook.ir 
 
 

976 
 

داند ارزشمندترین کادوی تولد امسالش گردنبند  حاال، نمی

 .اهدایی کیهان است یا تالش این جمع برای سوپرایز کردنش

ی  با وجود اینکه کیهان با تبریک زود هنگامش تا حدودی برنامه

کم  بقیه را خراب کرده بود، اما این مسئله چیزی از ذوق رها 

 .نکرده بود

ی زمانیکه  وقتیکه فرناز را کیک به دست دیده بود، به اندازه

  .کیهان گردنبند را نشانش داده، هیجان زده شده بود

 .هام سوختاشمعت رو فوت کن دیگه، جوجه-

دار فرناز را روی سرش  گوید؛ در حالیکه کاله لبهاین را علی می

 .گذاشته و بادبزنی در دست دارد 

اند و پارسا  ش را بین فرناز و مهناز که مقابلش نشستهرها نگاه 

اند  ها ایستادهتر کنار جوجهطرف و کیهان که کمی آن

 .ی کمی کنارش ایستادهچرخاند. علی نیز با فاصلهمی



Romanbook.ir 
 
 

977 
 

دارد؛ کیک  شود و دیس کیک را از روی زمین بر میرها خم می

  .ای که دستپخت فرناز استشکالتی

ند و برای فوت کردن شمعش سر جلو  کهایش را تر میلب

 :گویدآورد؛ که مهناز بلند میمی

 .فوت نکنیا-

 :پرسدآورد و با تعجب میمی دیس را پایین

 چرا؟ -

کند و با لبخندی گشاده  مهناز دوربین را روی صورت او تنظیم می

 :گویدمی

  .اول آرزو کن-

 .کندحوصله دستش را به سمت مهناز پرت میعلی بی

 .بابا. بذار فوت کنه تموم شه بریمبرو  -

 :گویدی فرناز، علی زیر لب میبا چشم غره



Romanbook.ir 
 
 

978 
 

  .هااصال من رفتم سر جوجه-

رود، در حالیکه نگاهش را  علی آرام به سوی کیهان و پارسا می

 .پشت سرش جا گذاشته است

 :گویدخورد و میفرناز در جایش تکانی می

 .آرزو کن دیگه رها-

شود.  ها معتقدند حتما برآورده میویی که خیلیباید آرزو کند. آرز 

  .دهدی کم جان شمع مینگاهش را به شعله

تر است. انگار فراموش کرده که چه  ذهنش از همیشه خالی

آورد.  خواهد و چه آرزویی دارد. نگاهش را آرام باال میمی

روند و چشمانش  هایش از لنز دوربین مهناز باالتر میمردمک 

کند. چشمانی که امروز از  هان استپ میروی چشمان کی

 .ترندهمیشه مهربان

شود. فشار  هایش با شدت بیشتری پمپاژ میخون در رگ
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ی  هایش بدون اجازهشود. لبانگشتانش روی دیس بیشتر می

افتد. چشمانش به مغزش  گیرند. ذهنش به کار میاو زاویه می

در   کندبندد. شمعش را فوت میدهند. چشم میفرمان می

 .اش را کرده است ترین آرزوی زندگیحالیکه بزرگ

 

 

شود.  ای البی، وِلو میهای قهوهفرناز با خستگی روی مبل

نشیند و خودش را  ی مبل تک نفره میمهناز کنارش روی دسته

 .کندبغل می

 .لعنتی چقدر هوا سرد شده-

با حرف مهناز، رها نگاهش را از علی و کیهان و پارسا که مقابل  

های بلند و گشاد  گیرد و به آستیناند، میذیرش هتل ایستادهپ

  .دهدسوییشرت تنش می
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طبق پیش بینی کیهان، با غروب خورشید هوا سرد شده و او  

مجبور شده بود که سوییشرت کیهان را بپوشد. سوییشرتی که  

 .اندانگار بافت به بافتش عطر تن کیهان را در خود ذخیره کرده

 .باشه  نکنه رزو نشده-

 .دهدمخاطب مهناز مشخص نیست؛ اما فرناز جواب می

ها رو  چی چی رو رزو نشده باشه. من کنار علی بودم که اتاق-

 .رزو کرد

.  های شهرکرد بوده استانتخاب علی، یکی از بهترین هتل

هتلی که از کیهان شنیده بود که علی دو شب پیش رزو کرده  

 .بوده

پذیرش، علی کلیدهای اتاق را باال  با فاصله گرفتن مردها از 

 :گویددهد. فرناز با حس پیروزی میآورد و نشان میمی

 .دیدی گفتم-
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روند. علی و  با برداشتن وسایلشان به سمت آسانسور می

  .تر از بقیهپارسا جلوتر از همه و کیهان دنبال

های درهم کیهان، در چند قدمی آسانسور مکث  رها با دیدن اخم

دلیل و  زند. بیماند. دلش شور میمنتظر کیهان میکند و می

 .مقدمهبی

اش  شود، سرش را از روی گوشیکیهان همقدم با او که می

 .کندبلند کرده و سوالی نگاهش می

 :پرسدرها با نگرانی می

 چیزی شده؟ -

 .شودکند بخندد. تا حدودی هم موفق میکیهان سعی می

 نه. چطور؟ -

 .تو خودتی-

 .دهدسرش را تکان میکیهان آرام 
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 .خوبم-

 :پرسدزند و آرام میرها مردد پلک می

 مطمئن؟ -

گذارد و با فشار آرامی  کیهان دستش را پشت کمر او می

 :گویدمی

 .مطمئن-

موقع  کند در حالیکه خودش از تماس بیرها را مطمئن می

 !کامران، آن هم بعد از چند سال اصال حس خوبی ندارد

 

*** 

 

چسباند و زیر  رخد. کف دستانش را به هم میچبه پهلو می

گذارد. بیشتر از اینکه بخواهد به اتفاقات خوب امروز  سرش می
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کند. به کمی بعدترش. وقتیکه به  فکر کند، به پایان سفر می

  .تهران برگردد

کند ذوقش برای دیدن مادرش و آغوش پدرش ته  حاال حس می

با فکر به   ی هیجانی را که تا دیروزکشیده است. همه

نشست، جایش را به تپش قلب بعد از  اش در جانش میخانواده

ای که از صبح هر بار  مرور یک جمله داده است. جمله

 اش، با ریختن دلش همراه بوده. کیهان گفته بود، یادآوری

 «چشمات کار دستم داد رها »

هایی که  هایش فکر کرده بود! به چشمو او تمام روز به چشم

اند و ترسیده. به چشمانی که کمتر  مدت خیس بودهتمام این  

اند، کمتر هیجانی شده و محدود شیطنت کرده بودند. خندیده

هایش کار دست کیهان داده بودند. آنقدری که اعتراف  چشم

کند برای  خواهد. آنقدری که فکر میکند رفتن رها را نمیمی
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  دانست که بازندگی کردن نیازشان دارد. کاش کیهان می

هایش نه تنها برای خودش، که برای رها نیز رفتن را سخت  حرف

 .کندمی

 رها -

  .چرخدبا شنیدن صدای فرناز به سمتش می

 :پرسدفرناز مشکوک می

 خوبی؟ -

 .شودخیز میدر جایش نیم

 .آره خوبم-

خوابد. به  کند و روی تخت میفرناز کِش موهایش را باز می

 :گویدای، میخمیازهچرخاند و همراه با سوی او سر می

 .پاشو لباستو عوض کن بعد بخواب-

 :زندهوا لب میبی
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 .سردمه-

 .کندفرناز چشم درشت می

 ها. سرما خوردی؟ اتاق گرمه-

کند،  نشیند و در حالیکه زیپ سوییشرت را باز میروی تخت می

 :گویدمی

نه بابا. بیرون سرد بود هنوز لرز توی تنمه. یکم بگذره خوب  -

 .میشم

 

 

نوشد، گوشش را به  رها در همان حالی که چایش را می

های مهناز سپرده است. مهناز با آرامش کره را روی نان  حرف

هایی که  هایی که دیروز گرفته و ادیتمالد و از کیفیت عکسمی

  .کندالزم دارند، صحبت می
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رها با دو انگشت شست و اشاره، موهایی که توی صورتش  

 :پرسدزند و میریخته را پشت گوش می

 فرستی؟ م میهای منو چطوری واسهعکس-

 .زنداش میمهناز گاز کوچکی به لقمه

فرستم بخوای هم  تری. بخوای از تلگرام میهر جور راحت-

  .کنمایمیل می

 :کند کهبا مکثی اضافه می

 .تونم برات بریزم روی فلشاگه فلش داری می-

به پشتی صندلی تکیه  نوشد و ی چایش را میرها آخرین جرعه

 .زندمی

نه فلش که االن همراهم نیست، تو رو هم که نمیدونم دیگه  -

ها پایین  کی ببینم؛ همون ایمیل کن. آخه تلگرام کیفیت عکس

 .میاد
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 :پرسدربط میدهد و بیمهناز موافق سری تکان می

 !تو هنوز سردته؟-

اش به سوییشرت تن رهاست. سوییشرتی که حتی  اشاره

سرما را بهانه کرده بود تا   موقع خواب هم در نیاورده بود. دیشب،

کمی بیشتر میان عطر کیهان نفس بگیرد. میان عطر گرم مردی  

که امروز موقع پیاده شدن از آسانسور، مچش را گرفته و با  

 .هایش به سوییشرت تنش خندیده بودچشم

  با نزدیک شدن علی و فرناز به میز، مهناز سرش را به سمت آن

جواب گذاشتن سوال مهناز،  چرخاند و رها آسوده از بیها می

آلود و صورت درهم فرناز را  گیرد. مهناز چشمان خوابنفسی می

 :گویدگذراند و با خنده رو به علی میاز نظر می

 باز این زن تو بد خواب شد و قراره تا شب بد اخالق باشه؟ -

حوصله  کشد و حین نشستن، بیفرناز صندلی را عقب می
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 :گویدمی

 .تو بخور صبحونه-

 .خنددپارسا با دهان پر می

 .ساوه اوه. انگار امروز بدتر از همیشه-

رود و  ای به پارسا میشود. چشم غرهعلی کنار فرناز جاگیر می

 :گویدبا عصبانیتی ظاهری می

 .عه. صبحونتو بخور که پشت فرمون ضعف نکنی -

 مگه من قراره رانندگی کنم؟ -

 .دهدبه جانب سر تکان می علی حق

ست، باجناق کوچیکه رانندگی  وقتی باجناق بزرگه خسته-

 .کنهمی

دارد و در هوا تکان  پارسا تکه نان جلوی دست علی را بر می

 .دهدمی
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 .باجناق بزرگه خواب دیده خیر باشه-

کشد و بعد  علی به حالت خنده داری برای پارسا خط و نشان می

 :پرسدمع، میبا نگاهی اجمالی به ج

 پس کیهان کو؟ -

ای را که تا نزدیک دهانش برده، پایین  با سوال علی، فرناز لقمه

 .کندآورد و منتظر به رها نگاه میمی

مطمئن  اندازد و نای رستوران هتل مینگاهی به گوشهرها نیم

 :گویدمی

 

 .گفت میره تلفن بزنه-

 :گویدتر میبا دیدن جای خالی کیهان، آرام

 .ی االن نیست ول -

 :گویددهد و با آسودگی خیال میعلی سری تکان می
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 .میادش االن-

تواند که آسوده باشد. مخصوصا که دقایقی پیش  رها اما نمی

 .تر از تمام این مدت دیده بودکیهان را آشفته

کنند، صندلی را عقب  ای که به سمتش حمله میبا افکار منفی

 :پرسدفرناز میشود. دهد و بلند میمی

 کجا؟ -

 .فرستددستانش را توی جیب سوییشرت می

 .برم ببینم کیهان کجا موند-

 :گویدکند، میعلی در حالیکه چایش را شیرین می

 بهش بگو بیاد ببینم قراره بریم غار یخی یا نه؟ -

شنود که  دهد و هنگام دور شدن از میز میرها سری تکان می

 :گویدپارسا به علی می

؟ بابا ساعت یازده صبحه. بخوایم بریم غار یخی نصف شب  االن -
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 .رسیم اصفهانمی

های  ست که در جریان هیچ کدام از برنامهظاهرا رها تنها کسی

 .سفر نبوده و نیست. البته که خودش هم نخواسته که بداند

اعتمادش به کیهان دلیل این نخواستن است. حاال که به این  

ی این مسیر را چشم  دهد ادامهپسر اعتماد دارد، ترجیح می

  .بسته پیش برود

هایش زیر نگاه دقیق کیهان است، از  تا زمانیکه بداند تمام قدم

 .ترسدچشم بسته راه رفتن نمی

رود، نگاهش را برای پیدا کردن  از سالن رستوران که بیرون می

 .کندی البی پیدایش میچرخاند و گوشهکیهان به اطراف می

اش را بین دو دستش گرفته و  است. گوشی روی مبل نشسته

  .نگاهش به آن است

ی کیهان برای دامن زدن به آشوب دل رها  ی درهم و گرفتهقیافه
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  .ستکافی

ی کیهان  تواند آرام باشد و آرامشش را حفظ کند. قیافهنمی

شود و این دلشوره زمانی  ی او میناخودآگاه باعث دلشوره

شنود و  ی صدای پای رها را نمیشود، که کیهان حت بیشتر می

 .شوداش نمیی نزدیکیمتوجه

کند و آرام کیهان را  ایستد، لبش را تر میرها کنار مبل که می

 .زندصدا می

 کیهان -

کند. گیج و  خورد سر بلند میکیهان با تکان محکمی که می

کند و رها با تکان خفیفی به سرش،  سردرگم به رها نگاه می

 :پرسد می

 خوبی؟ -

کشد و نفسش  کیهان کالفه، کف دستش را به کنار گردنش می
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 .کندرا آزاد می

نشیند. کمی به سمتش  زند و کنار او میرها مبل را دور می

 :پرسدشود و با نگرانی میمتمایل می

 چیزی شده؟ -

کند و عصبی  اش را خاموش میی گوشیکیهان صفحه

 :گویدمی

  .یدهخاتون از صبح تلفن خونه رو جواب نم -

چرخاند. رها نگاهش را بین گوشی کیهان و صورت او می

 :پرسد می

 موبایلش رو گرفتی؟ -

 .خاموشه-

 :پرسدکند و بعد از کمی میرها متفکر اخم می

 بخاطر این به هم ریختی؟ -
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کند و خودش را  کیهان هر دو دستش را پشت گردنش قفل می

 .کشدعقب می

 

فهمد که چرا االن  چرخد و نمیی او مینگاه رها بین بازو و سینه

کند که چقدر دلش سر گذاشتن  و در این شرایط، به این فکر می

 !خواهدی پهن او را میروی سینه

 .سابقه نداشته خاموش باشه-

گیرد تا بلکه افکارش بیش از این  نگاهش را از کیهان می

 .روی نکنندپیش

 ...خب-

کند و کیهان کارش را آسان  نمیای برای جمله ساختن پیدا کلمه

 .کندمی

 تونم ازت یه چیزی بخوام؟ رها می-
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 .آره حتما-

آورد  زند. دستش را پایین میکیهان لبخندی به اطمینان او می

گذارد. نگاه بازیگوش رها روی  باالی مبل، پشت سر او می

نشیند. بازوهای بزرگ و ُپری که از میان پیراهن  بازوهای او می

 .رنگش، زیادی خوش فرم هستند خاکستری ی مردانه

مون این بود که امروز بریم غار یخی. دوست داشتم اونجا  برنامه-

 ...رو حتما ببینی ولی االن

کند و کیهان با  رها باالاجبار به چشمان کیهان نگاه می

آید، ادامه  ای که رها اصال از آن خوشش نمیشرمندگی

 :دهدمی

هان. جواب ندادن خاتون اصال طبیعی  من باید سریع برگردم اصف-

 .نیست

زند. از آن لبخندهای کمرنگ اما پر از نازی  رها لبخند گرمی می
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 .خواهد به نام خودش سند بزندکه کیهان دلش می

 :گویدتر از قبل میمطمئن

 .گردیمبر می-

 .نمی خواستم سفرتو خراب کنم-

را با تاکید    رها با اخمی که با لبخندش منافات دارد، اسم کیهان

 .زندصدا می

 .زندایستد و دستش را به بازوی او میمی

 .پاشو بریم صبحونه بخور-

شود و کنار گوشش  رخ رها زوم میایستد. روی نیمکیهان می

 :کند نجوا می

 تو خوردی؟ -

. از فردا قرار است که کیهان  خندددزدد و آرام میرها چشم می

 شود؟ ها  روزی چند بار دلتنگ این خنده
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 .نه-

چشم دزدیده تا دستش پیش کیهان رو نشود. تا نگوید من روی  

این صبحانه خوردن حساب دیگری باز کرده بودم. چشم  

ها را هم  دزدیده تا دست دلش رو نشدد اما انگار کیهان نگفتهمی

 :گویدشنود که می. میشنودمی

 .تیبریم که از فردا صبحونه کنار خانواده-

 .کندای از غم دارند، سر بلند میکه هاله  رها با چشمانی

 .باید خوشحال باشم ولی نیستم -

 .زندگذارد و لب میکیهان دستش را پشت کمر او می

 .برو-

ی فک کیهان از چشمش  دارد در حالیکه زاویهرها قدم بر می

 .ماندمخفی نمی
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گذارد و با بستن  اش میرها با خستگی، دستش را روی پیشانی

 :پرسد، از زهره که پشت خط است، میچشمانش

 مامان گفته بودی تا آخر هفته، چی شد که زودتر برگشتی؟ -

 :گوید زهره با صدای آرامی می

 کنم. بلیط گرفتی؟ ش مفصله. اومدی برات تعریف میقضیه-

کند و با تاخیر، به زهره  ی چشم به کیهان نگاه میرها از گوشه

 :دهدجواب می

 .نشد. داداش ترنم خودش میارتمنه. یعنی  -

گیرد و  گوید، تند لبش را گاز میاش را که میمیم پایانی جمله

شود. نفهمیده چه شده که میان  چشمانش درشت می

  .اش، به جای اسم کیهان، نسبتش را عنوان کردهجمله

ی او متعجب شده که با ابروهای باال  ظاهرا کیهان هم به اندازه
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. رها  چرخاندوزن دارد، به سویش سر می رفته با نگاهی که

اش با زهره  زند. تقریبا از مابقی مکالمهخودش را به ندیدن می

کند، گوشی را روی پایش  فهمد. تماس را که قطع میچیزی نمی

دهد. ترجیح  اش حرکت میاندازد و دستش را روی پیشانیمی

ان نگاه  دهد تظاهر کند سر درد دارد تا اینکه بخواهد به کیهمی

  .کند

کند  دهد. خوب که فکر میسرش را به پشتی صندلی تکیه می

 .. ظاهرا بیشتر از یک تظاهرسر درد دارد

کند که سکوت  گذرد اما او زمانی زبان باز میداند چقدر مینمی

 .سنگین ماشین برایش غیرقابل تحمل شده است 

 کیهان -

گیرد و به رها  ی دم غروب، میکیهان نگاهش را از انتهای جاده

دهد. در جوابش سر تکان داده و دوباره به جاده چشم  می
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 .دوزدمی

 :گویدکوتاه اما پر از خواهش می

 .گرفتیکاش برام بلیط می-

سازند و او با صدایی که تحت  ی کور میابروهای کیهان یک گره

 :گوید اش است، میتاثیر اخم

 .ما در مورد این مسئله حرف زدیم-

ها جدا شده بودند و  ودند. دقایقی بعد از اینکه از بچهحرف زده ب

 .ها خداحافظی کرده بودرها از آن

کیهان گفته بود که برای راحتی خیالش، فردا خودش رها را به  

برد و این خوب است و نیست. خوب است چرا که رها  تهران می

یک دقیقه، یک ساعت و یک روز بیشتر بودن با کیهان را به هر  

خواهد  دهد اما خوب نیست چون دلش نمیرجیح میچیزی ت

مردی که تمام مسیرِ شهرکرد تا اصفهان را با باالترین سرعت  
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رانده بود، فردا نیز پشت فرمان بنشیند. کیهان خسته است و این 

  .خستگی دست به دست دلنگرانی داده و او را آشفته کرده

بایلش را. چیزی  از صبح خاتون نه تلفن خانه را جواب داده و نه مو

داند که تا  که عالوه بر کیهان، رها را نیز نگران کرده است و می

رسیدن به خانه و مطمئن شدن از خوب بودن حال خاتون و  

 .پروانه، هیچ آرامشی در کار نیست

 :گویدکند و شمرده میرها لبش را تر می

 ....حرف زدیم ولی نه وقتیکه تو اینقدر خسته-

ماند و  اش، حرفش نیمه میگوشی با پخش شده مولودی

  .دارداش را از روی پایش بر میگوشی

 :گویدبا دیدن اسم علیرضا، رو به کیهان می

 .علیرضاست-

 :گویدکیهان منتظر و امیدوار می
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 .جواب بده-

چند ساعت پیش کیهان به علیرضا زنگ زده بود تا برای خبر 

ا برایش یک  یشان برود و حاال تماس علیرضگرفتن، به خانه

ی امید است. حتی اگر خودش با خانه، فقط یک خیابان  روزنه

 .فاصله داشته باشد

 .چسباندرها تماس را وصل کرده و گوشی را به گوشش می

 بله؟ -

 :پرسدعلیرضا تند و مضطرب می

 رها کجایید؟ -

کند. ولوم  رها متعجب از سوال و لحن علیرضا، به کیهان نگاه می

کند. کیهان گنگ  ته دلش را خالی می باالی صدای علیرضا

 :گویدکند و رها آرام مینگاهش می

 .ما رسیدیم اصفهان-
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 :پرسدعلیرضا بلندتر می

 کجایی؟ دقیقا کجایی؟ -

کند. کیهان با سرعت ی درختی پیش رویش نگاه میرها به کوچه

 :گوید راند و رها به علیرضا میبه سوی در خانه می

 .ه پروانهی خال ی خونهتوی کوچه-

 .کشدعلیرضا عربده می

 .رها نرید تو. نرید توی اون خونه-

 :کند تا بپرسدرها جان می

 چرا؟ -

 .گوشی رو بزن اسپیکر. بزن اسپیکر رها-

آورد و روی اسپیکر رها با دستانی لرزان، گوشی را پایین می

 .زند که کم مانده از سینه بیرون بزندزند. قلبش آنقدر تند میمی

 :گویدهایش، میعلیرضاست که میان نفس نفس زدن
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کیهان هر جا هستی بزن روی ترمز. نرو توی اون خونه. رها رو  -

 .نبر اونجا

کند. حرف  کیهان متعجب به گوشی در دست رها نگاه می

 .فهمدعلیرضا را نمی

 :گویدعلیرضا با درماندگی می

 .سکیهان، کامران برگشته. اون االن توی خونه-

های ماشین  گوید و صدای جیغ الستیک هین بلندی میرها  

 .کندکیهان گوشش را پر می

 

با صدای زنگ، رها ترسیده و با سرعت سرش را به سمت آیفون 

رگ شدن گردنش را به خوبی حس  بهچرخاند؛ طوری که رگمی

 .کندمی

 .علیرضاست-
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کشد و با کف دست  ای میبا حرف کیهان، نفس آسوده

 .پوشاندمیچشمانش را  

کند که  ای که خبر برگشتن کامران را شنیده، حس میاز لحظه

تپد. یک دقیقه هم آرام نگرفته  هایش میقلبش جایی میان گوش

هایش نیز، تاثیر چندانی در  است. یادآوری حضور کیهان و حمایت

 .آرامشش نداشته است

در این دو ساعت گذشته، بارها از خودش پرسیده که دلیل  

تر از قبل به خودش  ز کامران چیست و هر بار متفاوتترسش ا 

 .جواب داده است 

تواند کامران را به عنوان یک دوست و شاید هم برادر  دیگر نمی

تواند فکر کند که کامران،  ترین رفیقش ببیند. حتی نمیصمیمی

 .برادر کیهان است. برادر مردی که مردانگی را ثابت کرده است

ی را دارد که بیشتر از همه از گذشته  برای او کامران حکم کس
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ی مخوف دست داشته و  داند و بیشتر از همه در آن گذشتهمی

مقدمه و  ها با دوری کردن پنهان کاری کرده است. حاال، بیسال

  .خبر برگشته است؛ درست مثل روزهای رفتنشبی

چیزی تعلق خاطر ندارد.  کس و هیچانگار که کامران، به هیچ

گردد. برای  رود و همانقدر ساکت بر میمقدمه میصدا و بیبی

 .زنددهد و حرفی نمیکارهایش به هیچکس توضیح نمی

 رها -

زند. دستش را از روی  کیهان است که آرام صدایش می

کند. نگاهش را  دارد و به سستی سر بلند میچشمانش بر می

کشاند. ی مردی که مقابلش ایستاده باال میتا صورت خسته

اش به صورت کیهان سیلی  ی لرزان و صورت رنگ پریدههالب

  .زندمی

از خودش و کامران و تمام اتفاقاتی که دست به دست هم  
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 .اند تا خوشی سفر را برای این دختر زهر کنند، متنفر استداده

گیرد. با  نشیند و دستانش را میمقابل رها روی دو زانو می

 :پرسدمهربانی می

 خوبی؟ -

زند. این را  ورتش این خوب نبودن را فریاد میخوب نیست و ص 

پرسد. رها دستانش را زیر دست  داند اما باز میکیهان هم می

کشد. به  کند و کمی خودش را جلو میکیهان مشت می

 :زندشود و لب میهای دوست داشتنی کیهان خیره میمشکی

 .کیهان-

 جانم -

خورد و  میجانمش مثل یک قاصدک رها شده در باد، تاب  

 .آیدمستقیم روی قلب رها فرود می

زند و کیهان حریصانه به حرکات نرم او خیره  رها آرام پلک می
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 .شودمی

 چرا نرفتیم توی خونه؟ چرا از کامران ترسیدیم؟ -

های  تواند اخمکند. سوال رها میکیهان با بهت نگاهش می

  کیهان را درهم بکشاند، رگ گردنش را برآمده کند و فشار

شود؛ به جای هر  دستانش را بیشتر. اما اینگونه نمی

گیرد؛ گر گرفتی که از چشمان  اکشنی، تنها صورتش گر میری

 .ماندرها پنهان نمی

کشد و به امید وار پشت دست او میکیهان انگشتش را نوازش

 :پرسدطفره رفتن، می

 چه دلیلی داره کامران تو رو ببینه؟ -

 :گویدتر از قبل میرها آرام

 .اون برادرته-

کشد. کاش هیچ کس نسبتشان را  کیهان خوش را جلوتر می
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کرد. یادآوری نسبتشان، یادآوری این است که  یادآوری نمی

  .کامران برادر ترنم هم بود

آره برادرمه. ولی برادری که پنج سال نبوده و من نمیدونم چقدر  -

 ..عوض شده. در ضمن،

کند، اصال با حال و هوایش  شیطنتی که به لحنش تزریق می

 .همخوانی ندارد؛ اما تنها امیدش برای عوض کردن حال رهاست

 !کردم؟تو رو به عنوان کی معرفی می-

 :دهدکند و با چشمانی باریک شده ادامه میمکثی می

 دوستم؟ دوست دخترم یا زنم؟ -

 .خندد. کوتاه، کم جان و با دردرها می

 :پرسدکند، میسرش را که کج می

 چرا برگشته؟ -

ای ندارد. رها ول کن ماجرا نیست؛ حتی اگر فهمیده باشد فایده
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 .که کیهان تمایلی به حرف زدن در این مورد ندارد

کند سختی فکش، تاثیری روی کالمش نگذارد.  کیهان سعی می

 .اش بروز دهدخواهد چیزی از حال درونینمی

 .شهاونجا خونه-

سنگین روی قلبش سقوط    ایدهد اما وزنهکوتاه جواب می

 !ی خانهای به سنگینی حرمت واژهکند. وزنهمی

کند. چشمانش حرف دارند و  رها مردد و مضطرب نگاهش می

 .یشان بگیردخواهد که نادیدهکیهان برای اولین بار می

اندازد و شمرده اما با  نگاهی به ساعت پشت سر رها مینیم

 :گویدتحکم، می

 .علیرضا میری تهرانچمدونت رو بستم. با -

کند. کیهان کی این تصمیم را  رها بهت زده، چشم درشت می

 !گرفت که او چیزی نفهمید؟
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 !کیهان-

 .گذاردهای او میکیهان به آرامی دستش را روی لب

هیس! اینطوری رفتنت باب میلم نیست؛ ولی فکر نمی کنم  -

 .فردا خودم بتونم ببرمت. با علیرضا که بری خیالم راحته

کشد و تند  ها دستانش را از زیر دست کیهان بیرون میر

 :گویدمی

 ...می مونم تا وقتیکه-

 ...رها جان-

 

 

ُبرد؛ عصبی و با صدایی که کمی بلند  کیهان حرفش را می

اش  کالفه از دست خودش و حال خرابی که نتیجه است.شده

بلند شدن صدایش روی سر رها شده است، نفسش را محکم از  
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کشد. دستانش را ج می کند و بعد خودش را باالتر میسینه خار

 .بردو سرش را جلوتر می کندحصار صورت رها می

ی لرزان رها، لعنتی نثار خودش  با دیدن چشمان خیس و چانه

 :گویدتر میکند و آراممی

 .به حرفم گوش کن-

لرزد و اولین قطره ی اشک روی  های رها بیشتر از قبل میلب

گیرد. نگاه از چشمان کیهان می گیرد و زمزمه  راه میصورتش  

 .کندمی

 .انصافیبی-

کند که نگاهش  گیرد و مجبورش میکیهان سر او را باالتر می

  .کند

خوای از زیر  االن واسه چی داری گریه می کنی؟ می-

 خداحافظی در بری؟ 



Romanbook.ir 
 
 

1013 
 

دهد. اعتراف  های رها شدت میی خداحافظی به اشک واژه

معنی  این خانه، به تنهایی که با فکر به کیهان بی کند که بهمی

هایش عادت کرده  شد، به حضور این مرد و مهربانی و حمایتمی

  .است

شود.  خورد اما آوایی خارج نمیوار تکان میهایش، ماهیلب

شود.  برد. دم و بازدمشان ادغام میکیهان سرش را جلوتر می

 :گویده میکند، وقتیکنفسش پوست رها را نوازش می

 .تو که قرار بود بری، چه امشب چه فردا-

 .دهدبغض میان صدای رها جوالن می

 .خواست اینطوری برمدلم نمی-

فهمید که  رود. کاش این دختر میضربان قلب کیهان باال می

امشب وقت خوبی برای اعتراف نیست. که امشب ظرفیت  

ال بد او  تواند حست که میکیهان تکمیل است و رها تنها کسی
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تواند دست به کاری بزند  را خوب کند. که کیهان با اعتراف او می

که قبولش ندارد؛ اما پای این دختر که وسط باشد، باورهایش نیز  

شوند. پای خواستن این دختر که وسط باشد خیلی  عوض می

  .شوندچیزها عوض می

کند و حرف  فشار دستانش را دور صورت او کمی بیشتر می

 .آوردبه زبان میدلش را  

ت دارم.  تونم نگهخواد که بری؛ اما االن نمیدل من اصال نمی-

 .دارم که هیچ جوره نتونی بریت میوقتی نگه

 :گویدرها با التماسی که روی صورتش سایه انداخته، می

 ...تونممن می-

 .کندکیهان عصبی نچی می

 .هیس! ما حرف زدیم رها-

 :گویدرها ناراضی می
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 .وقت اینقدر مستبد نبودیهیچ  -

نشیند. بدوت  کشد و کنار رها میکیهان خودش را روی کاناپه می

 :گویدهیچ نرمشی می

  .االن هستم-

های خیس روی  رها بدون اینکه اشکش را پاک کند، با مژه

  .زندچشمان کیهان پلک می

اش  گیرد و سرش را روی سینهدستش را به بازوی او می

بندد و میان آغوش او به دنبال آرامش  گذارد. چشم میمی

شود و رها  گردد. به آنی، دستان کیهان دور کمرش حلقه میمی

فشارد. انگار او هم منتظر همین موقعیت بوده تا  را به خود می

 .ی آخر، متفاوت از رها خداحافظی کندلحظه

 :زندرها با بغض لب می

 .من نگرانتم-
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ی رها  هایش را روی شقیقهبرد. لبکیهان سرش را پایین می

کشد و محکم و  کند. کنار موهای او، نفس عمیقی میثابت می

بوسد. سرش را به سر او تکیه زده و  اش را میطوالنی شقیقه

 :گوید کند، کنار گوشش میهمانطور که کمرش را نوازش می

  .م تنگ بشهنگرانم نباش. قول بده دلت واسه-

 

  عوض روفرشی  هایدمپایی با را هایشکفش جاکفشی، کنار. شودمی خانه وارد  کیهان،

 .رودمی پیش داروزن هاییقدم با و کندمی

  رها نشستن با که ایوزنه دو. است شده وصل پاهایش به سنگین یوزنه دو کندمی حس 

  پاهایی. است شده بند پاهایش به اما شده، برداشته هایششانه روی از علیرضا،  ماشین   در

 .ندارند  مغزش از فرمانبرداری برای تمایلی هیچ  امشب که

  راحت خواب ساعت چند و گرم آب دوش یک دلش. کشدمی صورتش به دستی کالفه

  االن، تا که کند فکر دختری به فقط و فقط شد، بیدار وقتی که راحت آنقدر. خواهدمی
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  تصویر و مانده باقی  کیهان پیراهن روی عطرش  هم هنوز اما شده دور او از کیلومترها

 .است شده ثبت اشحافظه در زمان، گذر از ایپرده با  خیسش، چشمان

  کامران؛ روی. کند تمرکز موضوع یک روی باید فقط االن اما خواهد؛می چیزها خیلی دلش

 اینجا اکسیژن از. کشدمی  نفس خانه این سقف زیر علیرضا، هایگفته طبق که برادری

 .کندمی  سخت خانه  اعضای مابقی برای را  کشیدن نفس و بلعدمی

  آریا ماشین از که دیده را کامران آمده، خانه  به زدن سر برای زمانیکه بود،  گفته علیرضا 

 .بود رفته خانه به و شده پیاده

 .باشد کرده اشتباه علیرضا کاش

  بعد و ایستدمی جایش در کمی کیهان شود،می شنیده آشپزخانه از که صدایی و سر با

  .کندمی کج سمت  آن به را مسیرش

 یاندازه به حاال،. کشدمی راحتی نفس دهد،می جا کمد توی را هاظرف که خاتون دیدن با

  به را اخیر ساعت چند  غیرطبیعی اتفاقات تمام که چرا نیست؛ مادرش دلواپس پیش لحظاتی

 .دهدمی ربط کامران
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 .زندمی صدا را خاتون  و ایستدمی کانتر پشت

 خاتون-

  به و ایستدمی. شودمی  صورتش مهمان  لبخند کیهان، دیدن با و  کندمی بلند سر خاتون

 .آیدمی سویش

 اومدی؟ کی. بخیر رسیدن. مادر سالم-

 .اندازدمی کانتر روی را سوییچش خستگی با کیهان

  .رسیدم االن-

 که؟  میای فردا بودی گفته. نباشی خسته-

 .دهدمی پرسد،می که سوالی با را خاتون  سوال جواب

 ندادی؟ جواب رو  خونه تلفن چرا خاموشه؟ گوشیت چرا خاتون-

 :پرسدمی تعجب با و کندمی  مکثی خاتون

 خاموشه؟  گوشیم-
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 !نامطمئن؟ یا است خبربی تلفنش بودن خاموش از زن این. کندمی  باریک چشم کیهان

 .سالم-

 رد او بازوی کنار از  خاتون نگاه شود،می شنیده  کیهان سر پشت از که ایمردانه صدای با

 .نشیندمی صدا منبع روی و شودمی

  مقابلش فاصله قدم چند با که جوانی روی نگاهش. چرخدمی پشت  به تاخیر  با کیهان

  .شودمی سرازیر  وجودش در مختلف هایحس از موجی  و پایین و باال ایستاده،

 .کندمی پیدا وجودش در را نفرت. دهدمی  تشخیص قلبش ضربان از را خشم هاینشانه

 هیچ وجودش در گرددمی  هرچه اما کند؛می کنترل هایشدندان فشردن با را عصبانیتش

  هیچ.  کندنمی پیدا هم کامران یچهره  در حتی  را حس این. نیست برادرانه دلتنگی از نشانی

 .نیستند اند،بوده دور  هم از سال  پنج که برادرانی  شبیه کدامشان

 و گذردمی او یورزیده  اندام از کیهان نگاه.   آیدمی جلوتر کامران و ایستدمی جایش در او

 فکش چرا! نیست؟  خوشحال کامران دیدن  از هاگذشته مثل چرا. نشیندمی اشچهره  روی

 نبض؟  هایششقیقه و گرفته زاویه
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 چند در کامران.  نشود مشت کامران چشمان مقابل تا فرستدمی جیبش توی را دستش

 .زندمی کجی لبخند ایستد،می که اشقدمی

 !اََخوی دیدار مشتاق-

 :پرسدمی عادی، ظاهر به ایچهره  با کیهان. دارد زهر کالمش هم هنوز پسر، این

 برگشتی؟  کی-

 .صبح-

 .کندمی زمزمه و کرده دراز کامران سوی به را دستش

 .بخیر رسیدن-

  گرمایی هیچ که فشاری. فشاردمی را او دست و گذاردمی کیهان دست در دستش کامران

 !نیست پشتش

 !کنی تعجب دیدنم از  کردم می فکر. ممنون-
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 .نزند حرف پیشش ساعت  چند تعجب از تا دهد می تکان سر کیهان

 .برگردی و بری صدا و  سر بی داری عادت که هم تو.  تهخونه اینجا-

 نزدیکی، برای دیگری تالش هیچ بدون و زندمی پوزخندی. کشدمی  عقب را دستش کامران

 .فرستدمی شلوارش هایجیب توی را دستانش

 .شدی ترافتاده  جا فقط. نشدی عوض اصال-

 .است خودش مختص   که هاهمان از. زند می خندی کج کیهان

 .ساخته  بهت اونجا انگار. شدی عوض خیلی تو ولی-

 طوری. است زده کامل را موهایش. خنددمی آرام و کشدمی مویشبی سر به دستی کامران

   .است نبوده سرش روی مویی  وقت هیچ انگار که

 .غربته تهش ته-

  خودش برای را ها چشم این هاسال. آشناست کامران برای کیهان، سرد و خالی چشمان

 .بود کرده تکرار
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  ترجیح موندن به رو رفتن که بود خودت یخونه از بهتر تو برای غربت  این انگار ولی-

 .دادی

 !نیست  موهایش رستنگاه و  پیشانی میان مرزی هیچ حاال. کشدمی درهم اخم کامران

 .بزرگه  داداش نشو تلخ-

 :گویدمی دارد،برمی که قدمی با و کند می تر را لبش کیهان

 .اومدی خوش حال هر به-

 :گویدمی  خاتون به رو بعد و

  .اتاقم میرم. مخسته من-

 .گرفتمی رو  سراغتون خانم پروانه-

 :دهدمی جواب کیهان، و  گویدمی خاتون را این

 .زنممی سر بهش-
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.  رودمی هااتاق راهروی سمت به. گویدمی بخیریشب و دهدمی تکان سری کامران برای

  .بزند سر پروانه  به باید اتاقش، به رفتن از قبل

 

گذارد. چسباند و بین دو زانو میکف دستانش را به هم می

کند، ساز دلش را با ساز  بندد و سعی میچشمانش را می

 .کند، کوک کندَمهی که موهایش را نوازش میهای ماماندست

  .زندخیلی موفق نیست. دل المذهبش، ساز ناکوک می

ن، که انگار طنابی را به  مثل تمام طول مسیرِ اصفهان به تهرا

شدند،  حلقش آویزان کرده بودند و هرچه از اصفهان دورتر می

 .ترشد و دلش فشردهتر میی این طناب هم تنگ گره

دلش مثل روزهای بهاری، سرشار از نوبرانه است؛ هوای  

هایش را دارد، سر گذاشتن روی  ی کیهان و نوازشدستان مردانه

خواهد. دلش،  ان آغوشش را میی او و فشرده شدن می سینه
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ی روی شقیقه و عاشقانه  کند و هوس بوسهکمی پر رویی می

 .زندهای درگوشی به سرش می

فشارد تا بغضش از چشمانش هایش را محکم روی هم میپلک 

 .سر ریز نکند. چقدر دلتنگ است و چقدر برای دلتنگی زود است

نشان به  چند ساعتی است که به تهران رسیده. بعد از رسید

خانه، با وجود اصرارهای زهره و مسعود، علیرضا رفتن را به  

ماندن ترجیح داده بود. پدر مریض و خواهر جوانش را بهانه کرده 

  .و بعد از خوردن لیوانی چای، راهی اصفهان شده بود

ی زهره، کسی از رها چیزی  در این چند ساعت، به توصیه

. بعد از اینکه دقایقی در نپرسیده بود و سوال پیچش نکرده بودند

آغوش اعضای خانواده، رفع دلتنگی کرده بود، روی کاناپه دراز  

کشیده و سرش را روی پای مادربزرگش گذاشته بود.  

کند و رها فکر َمهی در سکوت موهایش را نوازش میمامان
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زنند؛ وگرنه دل او که  کند، دستان او هم ساز دلتنگی میمی

 !ن حجم از دلتنگی را حمل کندتواند به تنهایی ای نمی

آیند و روی  َمهی از روی موهای رها، باالتر میدستان مامان

نشینند. کف دست سردش، لرزی خفیف به تن  اش میپیشانی

َمهی که انگار از چیزی مطمئن نیست،  نشاند. مامانرها می

 :پرسد دهد و بعد میدستش را روی پیشانی رها حرکت می

 تب داری مادر؟ -

جا  کند و کمی سرش را جابههایش را باز میالی پلک  رها

 .کند تا به مامان مهی نگاه کندمی

 .نه-

 .شودزهره، لیوان چای به دست، نزدیکشان می

 چیزی شده؟ -

 :گویدست که با نگرانی میَمهیمامان
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 .زهره مادر، انگاری رها تب داره-

روی میز  دود. لیوان چایش را  دلواپسی میان صورت زهره می

آید، دستش را روی پیشانی  ها میگذارد و تند به سوی آنمی

گذارد. پیشانی رها داغ است و چشمان خمارش، به  رها می

 .زندَمهی دامن میشک زهره و مامان

 سرما خوردی؟ -

کند و کنار او، روی  َمهی بلند میرها سرش را از روی پای مامان

ه آویزان کرده و موهای  نشیند. پاهایش را از کاناپ کاناپه می

 :گویدکند. در جواب سوال زهره، میاش را جمع میآشفته

 .نه. خوبم. چیزیم نیست-

 .داغی مادر. تب داری-

اش  گوید. رها کف دستش را روی پیشانیَمهی میاین را مامان
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تفاوت، کند اما بیاش، حالش را بد میگذارد. گرمای پیشانیمی

 :گویدمی

 

 .بخوابم خوب میشمم. یکم خسته-

  .چرخاندو بعد نگاهش را بین مادرش و مادربزرگش می

 شماها چرا نخوابیدید؟ -

ی کنار رها را برای نشستن انتخاب  ی تک نفرهزهره کاناپه

 :گویدکند و با برداشتن لیوان چایش، جواب میمی

 .من که ساعت خوابم به هم ریخته-

 :پرسدَمهی میو بعد از مامان

 خوابی؟ ما نمیمامان ش-

گیرد و به سختی  ی کاناپه میمهی دستش را به دستهمامان

 .شودبلند می
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  .ُبر به این بچه بدهچرا مادر. فقط زهره یه تب-

 .دهدزهره با لبخندی گرم، سر تکان می

 .خیالتون راحت-

 .رودگوید و به سمت اتاقش میبخیر میمامان مهی شب

 .شکندبینشان را میبا رفتن او، زهره است که سکوت 

 از وقتی اومدی تو فکری؟ -

چیز  زند. همیشه همهرها در سکوت، روی صورت زهره پلک می

را به زهره گفته است. زهره بیشتر از اینکه مادرش باشد،  

خواهد که غمش را با این  رفیقش است و او چقدر دلش می

  .رفیق مهربان تقسیم کند

انش به تغییر بحث  گذرد، زببرخالف چیزیکه در ذهنش می

 .چرخدمی

 گفت اومدید که بمونید؟ صادق می-
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گیرد تا لبخندش را  زهره لیوان چایش را جلوی صورتش می

 .بپوشاند. دخترکش ناشیانه بحث را عوض کرده است

 .دهدآورد، جواب سوال رها را میلیوانش را که پایین می

 .م نیاز داشتیداومدم. اینجا تو و صادق بهزودتر از این ها باید می-

 :گویدشود، میرها با دلخوری که ته صدایش پررنگ می

 پس چرا نیومدید؟-

 .دهدزهره بازدمش را شبیه آه، بیرون می

نشد رها، اونجا منم شرایط خوبی نداشتم. یه ماه بعد از اومدن  -

تو، منم خواستم که برای همیشه برگردم اما بخاطر یه سری  

بود. بهت نگفتم، ولی این دو هفته  مسائل دست و پام بسته 

 .پدرت هم اومده بود اونجا و درگیر کارهای من بود

 .کندرها با نگرانی چشم درشت می

 چی شده؟ -
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 .گذاردشود و دستش را روی دست رها میزهره خم می

 .جای نگرانی نیست دخترم. حل شد-

 :پرسدزند و زهره با زیرکی میرها لبخند کم جانی می

 بگو چی شده؟  حاال تو  -

 .زندکند و زهره چشمکی میرها گنگ نگاهش می

تونی  بحث رو عوض کردی، دل به دلت دادم، اما االن دیگه نمی-

 .فرار کنی

کند. لبخندی  کشد و با ناز سرش را کج میرها خودش را جلو می

 .آید، چیزی جز خستگی نداردهایش میکه روی لب

م. یه عالمه حرف براتون  تون دونی که نمیکنم، میفرار نمی-

 .دارم. ولی بذارید واسه فردا

  :گویدایستند و رها میکند. میزهره با پلک زدنی تایید می

 .مشاید خوابم نبره، اما خیلی خسته-
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اش  ی ریزی روی گونهگیرد و بوسهزهره بازوی دخترش را می

 .کاردمی

 :گویدگذارد و از ته دل میی زهره میرها سرش را روی شانه

 .خیلی خوشحالم که برگشتی مامان-

 

 

 

کند و پتو را تا روی شکمش  رها پاهایش را روی تخت جمع می

گیرد و تا جلوی  اش را بین دو دستش میکشد. گوشیباال می

آورد. نگاهی به چراغ روشن کنار پروفایل کیهان  صورتش باال می

دم   اندازد. چیزی به سپیدهو نگاهی به ساعت گوشی می

اش  وینمانده است اما کیهان هنوز بیدار است. وارد پی

شود. آخرین پیامشان برای سه ساعت پیش است. حوالی می
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 .ساعت دو نیمه شب که رها خبر رسیدنش را به کیهان داده بود

 :نویسدبرایش می

 چرا نخوابیدی؟ -

خورد و کیهان  کشد که پیامش تیک دوم را میبه ثانیه نمی

 .ودش ایزتایپینگ می

 تو چرا نخوابیدی؟ -

زند. کیهان  چرخد و موهایش را از صورتش کنار میبه پهلو می

داند دلیل  سوالش را با سوال جواب داده اما او خوب می

 .اش استنخوابیدن کیهان، درگیری فکری

 :کندتند تند تایپ می

  .تا کمی پیش، کنار خانواده بودم-

 .خوبه-

کند که این  و رها حس میجواب کیهان، کوتاه و مختصر است 
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 :پرسد مرد کالفه است. زیادی هم کالفه است. پیرو حسش، می

 خوبی؟ -

 :و باز هم جواب کوتاهی از سمت کیهان

 .خوبم-

بود. روی همان  خواهد که حاال کنارش میچقدر دلش می

ی کیهان نشسته بود و از نگاهش، جواب  ی کرم رنگ خانهکاناپه

عداد نخ سیگارهایی که کیهان دود  خواند. از ت سوالش را می

 .کردمی

 مطمئن؟ -

کند، حتی اگر کیهان  پرسد و با خودش فکر میسوالش را می

خوب هم نباشد، چیز عجیبی نیست. دو ساعت پیش که باهم  

حرف زده بودند، رها از کامران پرسیده و کیهان کوتاه گفته بود:  

ن، رها قفلی  "االن نه رها، االن ازش حرف نزنیم" با جواب کیها 
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 .و اضطرابش زده و سکوت کرده بود محکم به کنجکاوی

رسد. اما باز هم کوتاه است. جواب کیهان با تاخیر به دستش می

 .ی دو حرفی اما پر از دردیک تک کلمه

 .نه-

شود. غمی که روی دلش  اش خیره میی گوشیرها به صفحه

داند  کند. میمیی ذهنش پاک  شود، کلمات را از صفحهپهن می

کیهان خوب نیست و کاری از دست او ساخته نیست. بلد نیست  

از اینجا و این فاصله حال او را خوب کند و همین، حال خودش را  

 .کندهم بد می

فشارد و به پروفایل کیهان خیره  هایش را محکم روی هم میلب

عکس خودش است که ظاهرا در یکی از جلسات کاری   شود.می

کند که این مرد  زند. اعتراف میشده. روی عکس میگرفته 

 .جذاب است. مغرور و بداخالق و زورگو نیست؛ فقط جذاب است
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یشان فاصله افتاده است.  داند چند دقیقه بین مکالمهنمی

نشیند و با تردید به صفحه نگاه  انگشتش روی کیبورد می

ه،  زند. نوک انگشتانش یخ زدکند. در آخر دل به دریا میمی

 :نویسدزمانیکه می

 

 

 .دلم برات تنگ شده-

 :کندخورد. کیهان هم با تاخیر تایپ میپیامش بالفاصله تیک می

 دلت واسه داداش ترنم تنگ شده؟ -

ی لب رها  ی کالمش، لبخندی گوشهبا شیطنت کیهان و طعنه

 .تواند لبخند کج او را هم تصور کندنشیند. میمی

 .دهددل به دل این بازی می

دلم واسه کیهان تنگ شده. کسی که ازم خواست دلتنگش  -
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 .بشم

 .کنم حالم بهترهحس می-

زند.  با رسیدن پیام کیهان، رها لبخندی از سر آرامش می

 .بین باشدتواند به حرف کیهان خوشمی

 :نویسدحواس و فقط برای کوتاه کردن مکالمه، میبی

 .بخواب. صبح باید بری شرکت-

ی کوتاه، تمام احساسات  ا با همین جملهفهمد امخودش نمی

هاست  گیرد. تمام وجود مردی که سالکیهان را به بازی می

 .کسی نگرانش نبوده است

جواب کیهان، برخالف چیزی که رها انتظار دارد، پایان مکالمه  

نیست. شروع یک جنگ جهانی در درون رهاست. شروع یک  

 !انقالب

 .حالم خیلی بهتره-
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گذارد. مامان مهی  ا روی دهانش میرها دست سردش ر

 !کجاست که االن با دمای پایین بدن اون تعجب کند؟

 :کندکند و کوتاه تایپ میتر از قبل مشت میدستش را محکم

 .شبت بخیر-

. به  شودو سریع از تلگرام خارج می ماندمنتظر جواب کیهان نمی

ست که  زهره گفته بود، شاید نتوانم بخوابم اما االن مطمئن ا

 .تواند بخوابدنمی

 

ایستد و انگشتانش را بین موهای  ی راهرو میکیهان مقابل آینه

دهد و  اش میی خستهکشد. نگاهش را به چهرهنِمش می

 .گوشش را به سر و صدای حاکم در خانه

شنود. یک  صدای حرف زدن آریا و کامران را از آشپزخانه می

ی آمدن آریا شده بود. زمانیکه با صدای حرف  ساعت پیش متوجه
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شد، خواب به کلی از  زدن او که از اتاق کامران شنیده می

ای  . شب بیداریاش تکمیل شده بودبیداریسرش پریده و شب

که به او ختم   که با فکر به رها شروع شده و با آرزوهایی 

 .شود ادامه پیدا کرده بودمی

تمام دیشب، فقط به یک مسئله فکر کرده بود؛ به دلتنگ شدن  

دختری که دیشب به این دلتنگی اعتراف کرده بود و به تمام  

های پیش رو، که قرار است به دلتنگی ختم شود. دستش  شب

برای را از ساعد تا کرده و روی پیشانی گذاشته و فکر کرده بود.  

مردی مثل او که سال ها خودش و تمایالتش را ندید گرفته  

اش است. یک  است، رها مثل یک جفت شیش وسط زندگی

  .اتفاق خوب و نوبرانه که او از رو شدن این اتفاق واهمه دارد

باید برای خودش و دلش کاری کند. برای کمتر دلتنگ شدن آن  

خوبی در آینده،   کند، تعبیر هر اتفاقدختر؛ اما هرچه فکر می
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منوط به این است که تکلیف گذشته و تمام اتفاقات بدش روشن 

 .شود

بندد و با عقب فرستادن  ی پایین پیراهنش را میدو دکمه

 .رودموهایش، به سمت آشپزخانه می

با ایستادنش در درگاه آشپزخانه، آریا که پشت میز نشسته، سر  

شود و سالم  می  بلند کرده و با دیدن او، در جایش نیم خیز

دهد و به سمت  کند. کیهان با تکان سر جواب سالم او را میمی

کند و  ی چشم به کیهان نگاه میرود. کامران از گوشهسماور می

 :گویدمی

 .واسه منم چای بریز-

ایستد و در سکوت به کامران  کیهان چند ثانیه، کنار سماو می

رفی درخواستش  شود. به او که بدون هیچ سالم و تعا خیره می

را مطرح کرده است. کامران با وجود ظاهر متفاوتش، هنوز هم  
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 .مثل قدیم است

شود  رخ کامران میی سنگینی نگاه کیهان، روی نیمآریا متوجه

آورد و مضطرب، نگاهش را  ی در دستش را پایین میکه لقمه

 .چرخاندبین آن دو می

داشتن لیوانی  چرخد و با بر کیهان با تاخیر به سوی سماور می

 .ریزددیگر از کابینت، برای خودش و کامران چای می

گذارد، صندلی کنار آریا  لیوان چای کامران را که کنار دستش می

 :پرسدکشد و حین نشستن، از آریا میرا عقب می

 االن استراحت بعد ماموریتی یا از زیر کار در رفتی؟ -

 .نوشدچایش را میزند و قلپی از ای میآریا در جوابش تک خنده

 .هیچکدوم. مرخصی گرفتم-

  .کندای از نان را میزند و تکهکیهان یک تای ابرویش را باال می

ی لبش  کند و با پوزخندی که گوشهکامران چایش را شیرین می
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 :زندنشسته، طعنه می

 

 تو هنوزم این اخالق مزخرفت رو ترک نکردی؟ -

کند.  گاهش میچرخاند و سوالی نکیهان سر به سمتش می

 .کندکامران در آرامش چایش را شیرین می

 کنی؟  ها، از باال به پایین نگاه میهنوزم به آدم-

کشد که تعجب کیهان، جای خودش را با یک  طولی نمی

خواهد که  تواند و نمیکند. نمیتفاوتی محض عوض میبی

گاه  ی نکامران تمام دنیا را از دریچه .دیدگاه کامران را عوض کند

بیند. گاهی سیاه و  خودش و با اعتقاد و معیارهای خودش، می

 .کثیف و گاهی کوچک و حقیر

اندازد. انگار قصد جلب  کامران با صدا، قاشق را توی بشقاب می

 .توجه دارد
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ظاهرا سکوت کیهان را به معنای همراه بودن حق با خودش،  

 :ویدگزند و میتعبیر کرده که اینبار در صورت کیهان زل می

ت رو  های قدیمیهای زیادی گذشته داداشِ من، اخالقسال-

 .بریز دور. خودتو آپدیت کن

کند و لیوان چایش را باال  کیهان آرنجش را ستون میز می

 :پرسداندازد و میآورد. نگاهی به کامراِن حق به جانب میمی

 چطوری؟ با عوض کردن ظاهرم یا زدن موهام؟ -

های صورتش  ن را از انقباض عضلهخورد. ای کامران جا می

کند و نگاهش را به رگ  توان فهمید. کیهان منتظر، سکوت میمی

 .دوزدی پیشانی او میورم کرده

هایشان، او کسی بوده که  از وقتیکه به یاد دارد، همیشه در بحث

کوتاه آمده و سکوت کرده. کامران همیشه حق به جانب بوده و  

 .حاضر جواب
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گیرد و کمی خودش را جلو  ی میز میا به لبهکامران دستش ر 

کند و با  کشد. مثل یک گرگ وحشی، به کیهان نگاه میمی

 :گویدنصیب نمانده، میصدایی که از خشمش بی

 کردم؟ میدونی وقتی توی هواپیما بودم به چی فکر می-

 :گویدمنتظر جواب کیهان نیست، خودش است که می

تفاقاتی که پشت سر گذاشتیم،  ها و ا برام سوال بود این سال-

 چقدر تو رو عوض کرده؟ 

اندازد، از پشت میز بلند با نگاه سنگینی که به کیهان می

 .کندشود و حرفش را تمام میمی

 .که ظاهرا، تاثیری روت نداشته-

هنوز قدمی از میز فاصله نگرفته که کیهان با حرفش، متوقعش  

 .کندمی

 !پشت سر گذاشتیم؟-
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شود و مقابل  کند. تند بلند میاش تاکید میجملهروی فعل 

گر بحث  ایستد و نظارهایستد. آریا هم ترسیده، میکامران می

 .شودبین دو برادر می

ایستد و با عصبانیتی کنترل شده،  کیهان مقابل کامران می

 :پرسد می

های او اتفاق سر و دست  تو کجا بودی وقتی ما با پس لرزه-

ی دوم رو  ماه بعدش وقتی مامان سکتهشکستیم؟ شیش می

زد کجا بودی؟ سال بعدش چی؟ دو سال بعدش؟ اصال چهار  

سال بعدش؟ بعد پنج سال برگشتی و دنبال سهی از  

 ای؟ های نفرین شدههای اون سالسختی

 :زندصدای کامران باالتر از صدای کیهان است، عصبی داد می

  .من بر نگشتم که گذشته رو زیر و رو کنم-
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 :گویدکیهان محکم می

 .منم تمایلی به هم زدن اون خاکستر خاموش ندارم-

 

کند آید و سعی میی این بحث، جلو میآریا نگران از ادامه

 .یشان را بگیردمیانه

 .چتونه شما دوتا؟ ناسالمتی برادریدا-

 :گویدکند و با تمسخر میکامران به تندی نگاهش می

 .هابیل و قابیلم برادر بودن-

ماند. بمبی که یک  مثالش، مثل یک بمب ساعتی خاموش می

  .کندروز، قابیل برای نابودی هابیل، منفجرش می

دلیل  کشد و آریا بیکیهان عصبی دستی به صورتش می

خواهد که اوضاع  خندد. مشخص است که نگران است و میمی

 .را آرام کند
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سرش  االن کی هابیله کی قابیل؟ اصال کو دختری که بخواد -

 خون ریخته بشه؟ 

حوصلگی زند و با بیکامران دستش را به بازوی آریا می

 :گویدمی

های تو هم  ی دیرینه داره آریا، خوشمزه بازیاختالف ما ریشه-

 .تاثیری توش نداره

شود.  گوید و با نگاه آخری به کیهان، از آشپزخانه خارج میمی

و صدابش  کشد کیهان خیره به میز صبحانه، نفس عمیقی می

 .زندمی

 .کامران-

ایستد رود. پشت سرش میچرخد و به سویش میبه پشت می

 .گذاردی او میو دستش را روی شانه

ت بودی یا فراموش کردن  پنج سال نبودی، دنبال زندگی-
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خواهرت، برام مهم نیست. اما االن که برگشتی، به جای نیش و  

های نبودنت رو  ، سالی اختالفاتمونکنایه زدن و پیدا کردن ریشه

ها، اون بیشتر از  جبران کن. به فکر مامان باش. توی این سال

ی ما اذیت شده. کار ترنم و رفتن تو، دیگه جونی براش  همه

 .نذاشته. پس حاال که برگشتی براش پسری کن

رود. قبل از  های بلندی به سوی اتاقش میگوید و با قدممی

افتد که پایین  م تلفنی میخارج شدن از سالن، نگاهش روی سی 

پریز و روی زمین افتاده است! خواب کامران سبک بود. ظاهرا  

هنوز هم سبک است که به عادت قدیم، دیروز برای خوابیدن،  

 .تلفن را از برق کشیده بوده

کند، هدف  نشید و در دل آرزو میی لبش میپوزخندی گوشه

 !کامران فقط همین بوده باشد؛ بد خواب نشدن
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نشیند و بطری کوچک آب معدنی را  آریا روی صندلی راننده می

 .گیردبه سمت کامران می

 .بیا اینو بخور شاید یکم بهتر شدی-

دارد و بطری را از  کامران دستش را از روی چشمانش بر می

نوشد و بعد بطری را روی  گیرد. کمی از آب را میدست آریا می

ست، چشمانش را  اندازد و دوباره با کف دداشتبرد می

 .پوشاندمی

 میخوای بریم دکتر؟ -

دهد و با صدایی پر درد،  در جواب آریا، کامران سرش را عقب می

 :گویدمی

 !دونم دردم چیه؟برم دکتر چی بگم وقتی خودم می-
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داند درد چشم کامران  داند؛ همانطور که آریا میخودش می

کند. ست. فشار چشمانش باال رفته و همین اذیتش میعصبی

 .کندهاست اذیتش میچیزی که مدت

چرخد و دستش را  ی جلوی ماشین میآریا به سمت شیشه

گذارد. بازدمش را با صدا از سینه خارج کرده و  باالی فرمان می

 .شودرویش خیره میبهبه خیابان کم تردد رو

یک ساعت از ظهر گذشته است. خورشید با تمام قوا به سقف  

ار که قصد دارد از آخرین روزهای تابستان،  آسمان چسبیده و انگ

 .نهایت بهره را ببرد

 .ها جلوی کیهان کم میارمهنوزم بعضی وقت-

چرخد و با  با حرف کامران، آریا از روی شانه به سمتش می

 :گوید تعجبی آمیخته به خنده، می

 .کم میاری؟ تو که هنوز نرسیده، شمشیر رو از رو بستی-
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 :گویدتری میآریا با صدای آرامکند و کامران سکوت می

ها خیلی اذیت شده. بیماری  تو نبودی کامران، کیهان این سال-

عمه، و درد خودکشی ترنم یه طرف، شرکتی که پنج سال پیش  

 .تا پای ورشکستگی رفت هم یه طرف

کیهان است. کیهان   هایهای آریا، تحت تاثیر حرفشاید حرف

 .استامروز، وجدان او را قلقلک داده 

 .کیهان جون کند تا این زندگی رو سر پا کنه-

 :گویدکند و با تمسخر میکامران سر راست می

 !حامی حقوق کیهان شدی-

زند و  اش را باال میکند، شانهرو نگاه میآریا همانطور که به روبه

 :گوید مخالف با حرف کامران، می

 .نه. من فقط دارم از چیزهایی میگم که تو نمیدونی-

  .ز چیزهایی که من میدونمم حرف بزنا-
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 :گویدکند و کامران با اخم میسوالی به کامران نگاه می

کنی درد من کمتر از  ها کم اذیت شدم؟ فکر میمن این سال-

 کیهان بوده؟ 

دهد. برای تسکین درد، محکم  ی حرف زدن نمیبه آریا اجازه

ند،  ک فشارد و وقتیکه چشم باز میهایش را روی هم میپلک 

 :گویدمی

الاقل تو که دیگه میدونی آریا. تو که میدونی پنج سال پا روی  -

 .خون ترنم گذاشتم تا درد کیهان بیشتر از اینی که هست نشه

نشیند. پوزخندی که با  های آریا میاراده پوزخندی روی لببی

اش، بر سر کیهان  فکر به این مسئله که کامران برای پنهان کاری

 .ماندگیرد و از چشم کامران دور نمیشکل می  گذارد،منت می

 :گویددستش را به سمت آریا پرت کرده و عصبی می

 .پوزخندت رو برای خودت نگه دار -
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کشد و با حرفش، به آریا هشدار  دستی به چشمانش می

 .دهدمی

اگه پنج سال پیش من اشتباهی کردم، تو هم شریک جرمم  -

 بودی. غیر از اینه؟ 

ی  اب دلخواه کامران نیست. همانطور که واژهسکوت آریا، جو

 .جرم دلخواه آریا نیست

 :پرسدکامران دوباره می

 غیر از اینه آریا؟ -

باز هم از سمت آریا فقط سکوت است. سکوتی که خوانا نیست  

 .دهدرخ درهمش نیز چیزی لو نمیو نیم

اون شب بارونی رو که یادت نرفته؟ من ترنم رو دست تو سپرده -

اگه اون اتفاق افتاد بخاطر سهل انگاری تو بود. قبول   بودم.

 داری؟ 
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هاست  کند. سالآن شب بارانی را هیچوقت فراموش نمی

بیند. کابوس دختری که از آن شب به بعد،  کابوس آن شب را می

 .اش برگشتورق زندگی

نفسش وسط گلو گره خورده است و او با کلمات، این گره را باز  

  .کندمی

 .باه کردم. قبول دارممنم اشت -

بیشتر از قبول داشتن اشتباهش، آن را باور دارد. اشتباهی که  

قابل جبران نیست ولی کاش که بود. اگر قابل جبران بود الاقل  

اش سنگینی  کمی از دردی که پنج سال است روی سینه

 .کردکند را کم میمی

 

 از اون دختره خبر داری؟ -

کند. آریا دستی  کامران است که با سوالش، بحث را عوض می
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کشد. شاید همین روزها مدل موهایش را عوض  به موهایش می

اش ایجاد  کند. اصال شاید الزم باشد که یک تحول بزرگ در زندگی

  .کند

 رها؟ -

 .دهدکامران سر تکان می

 .آره-

به یک   اشکند. زندگیزند و ماشین را روشن میآریا استارت می

تحول بزرگ نیاز دارد؛ اما باید چند روزی را صبر کند. باید از چیزی  

  .مطمئن شود

 .یکی دو روز صبر کن-

 :پرسدکامران محتاط می

 چیزی شده؟ -

اندازد و  شک دارد. باید مطمئن شود. نیم نگاهی به کامران می
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 :گویدکوتاه می

 .خودمم نمیدونم -

 .زندمیکامران عصبی دستش را روی داشتبرد  

آریا گند نزنی به همه چیزا. من االن به خیال اینکه همه چی  -

 .آروم شده برگشتما

. در  کندآید، همان جا حبس میهایش مینچی را که تا پشت لب

 .کندجواب عصبانیت کامران، زمزمه می

 .مونهآروم می-

 .کندسرعتش را بیشتر کرده و تاکید می

 .باید آروم بمونه-

 

**** 
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ی مغازه  اندازد و مقابل آینه، شال حریری روی سرش میزهره

کند، به رها که پشت  ایستد. همانطور که شال را ارزیابی میمی

 :گویدسرش ایستاده می

 .پس دوستش داری-

 :گویددارد و با حرص میرها قدمی سمت زهره بر می

 !مامان-

 .چرخدزهره با لبخند پهنی به سویش می

 جاِن مامان؟ -

 .کنددلخوری نگاهش می رها با

 .دارم باهاتون حرف میزنما-

 :گویددارد و حق به جانب میزهره شال را از روی سرش بر می

 .منم دارم گوش میدم-
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آورد و با دلخوری  گیرد. باال میی شال را میرها گوشه

 :پرسد می

 اینطوری؟ -

دهد و شال را روی ویترین مغازه  زهره با خنده، سری تکان می

 .آیددار خداحافظی کرده و از مغازه بیرون میارد. از مغازهگذمی

 .من نمیدونم این چه اخالق بدیه که تو داری-

  :دهدکند و زهره ادامه میرها شالش را روی سرش مرتب می

 .وقتی حرف میزنی، حتما باید تمام حواس طرف به تو باشه-

لحن  رساند و با رها با دو قدم بلند، خودش را به زهره می

 :گویدطلبکاری می

 .ی مهمی حرف میزنمی مسئلهخب دارم درباره-

 :گوید داری، میدهد و با نگاه معنیزهره تابی به ابروهایش می

 .مبله، داماد آینده-
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 .کندرها به حالت گریه صورتش را جمع می

 .مامان-

کند تا لبخندش را بروز  ایستد و در حالیکه سعی میزهره می

 :گویدمیندهد،  

 چته تو امروز هی منو صدا میزنی؟ -

 :گویدرها با مظلوم نمایی می

 .گیریدمامان شما امروز اصال منو جدی نمی-

 .اممن جدی-

ی پشت  رها مشکوک به زهره نگاه کرده و بعد با اشاره به کافه

 :پرسد سر او، می

 بریم کافه؟ -

 

به  نگاهش  .چرخاندزهره نی را توی شربت بهارنارنجش می
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 :گویدمحتویات لیوانش است، وقتیکه می

 .پس دوستش داری-

ترین  زند. انگار که از بدیهیپرسد. مطمئن حرف میسوال نمی

 .قانون هستی سخن بگوید

گیرد و با صدایی آرام،  ی سرد لیوانش میرها دستش را به بدنه

 .شماردکلمات را می

 .اینو یبار دیگه هم گفتید-

 :گوید و با تیزبینی، میکند زهره سر بلند می

 .ولی تو جواب ندادی-

اندازد. نه اینکه خجالت بکشد، نه، فقط الزم  رها سر به زیر می

دارد به حرف زهره فکر کند. دوست داشتن، حرمت دارد. 

ها که نیست؛ الاقل  مسئولیت دارد، تعهد دارد. به این راحتی

حسی که زهره  برای او نیست. او باید اول با خودش کنار بیاید. با  
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گذارد. باید حسش را بسنجد و  اسمش را دوست داشتن می

ببیند اگر دوست داشتن است، عیارش چند است. اصال او الیق  

دوست داشتن کیهان است؟! کیهان را باید عمیق دوست  

ها به او، باید عیار باالیی داشته باشد. اصال داشت. حس آدم

 .شود کیهان را کم دوست داشتنمی

 .زنددارد و لب میمی شربتش را برلیوان 

 .دلم براش تنگ شده-

انگار زهره قصد دارد هر طور که شده، به رها بقبوالند که کیهان  

 :گویدرا دوست دارد. قصدش همین است که با کنایه می

 .فقط دو روزه که اومدی-

 :دهدصدایش اثری از خنده دارد وقتیکه ادامه می

 .تاش کیهان بودهت، پنجا کلمهو توی این دو روز، از ده ت -

زند. موهای بیرون زده از شالش را مشت گوش  رها لبخندی می
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کند. چقدر این دو روز از  زند و به حقانیت حرف زهره فکر میمی

 .کیهان گفته و حواسش نبوده

 :گویدشود و میای دور، لبخندش عمیق میبا یادآوری خاطره

گفتم اسم داداش ترنم کیهانه،  مامان یادته اولین باری که بهت  -

 گفتی چرا اسم سیاره رو روی این بچه گذاشتن؟ 

اش که کم رنگ  دهد. خندهخندد و سر تکان میزهره می

 :گوید شود، مادرانه میمی

کردم روزی برسه که این سیاره، تا این حد  اون روز فکر نمی-

 .برای دختر من ارزشمند بشه

 .اسمش خیلی قشنگه-

 .قشنگه  مردونگیش هم -

کند. زهره دستش را روی دست رها  رها گنگ به زهره نگاه می

 :گویدگذارد و با مهربانی میمی
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هایی که تو زدی و چیزهایی که تعریف کردی،  ببین رها، با حرف-

 .من فقط یه نتیجه گرفتم. اونم اینکه این پسر خیلی مرده

 .کندوارد میزند و زهره فشار کوچکی به دست او رها لبخند می

وقتی بخاطر ترس تو از تاریکی، یه شب بد خواب شده، وقتی  -

نگران غذای مهمونش بوده، وقتی حواسش بوده که چیزی کم و  

کسر نداشته باشی و اذیت نشی. پسری که نمی خواسته با  

شه یعنی دود سیگارش تو رو اذیت کنه و احترام، بارزترین ویژگی

 .مرده

های او فهمیده  ها را زهره از حرفاین زند.رها متفکر پلک می

است؟ پس چرا خودش ندیده بود؟ چرا در این مدتی که اصفهان  

 .ها را نفهمیده بودبود این

دوامد. حسرت اینکه  چیزی مثل حسرت، ته دلش ریشه می

 .انطور که باید لذت بودن کنار کیهان را لمس نکرده است
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 .خراب کرد  کیهان مرده که بخاطر مادرش، سفر تو رو-

 :گویدتند و مطمئن می

 .خراب نشد-

 .خنددزهره آرام می

 .حاال هرچی-

 :پرسدبا مکثی، می

 با خودت و احساستم تعارف داری؟ -

 :زندرها با شیطنت، ابرو باال می

 .از شما خجالت می کشم-

 .داردشود و کیفش را بر میزهره بلند می

 .نمردیم و معنی خجالتم فهمیدیم -

ی او  کند، زهره دستش را روی شانهد بلند شدن میرها که قص

اش که روی میز گذاشته،  گذارد و با اشاره به گوشیمی



Romanbook.ir 
 
 

1064 
 

 :گویدمی

کشی، من میرم اون شالو بخرم که تو  حاال که از من خجالت می-

 .بدون خجالت، تلفنت رو جواب بدی

اش و  ی گوشیگیرد و متعجب به صفحهرها چشم از زهره می

 .کنده روی آن نقش بسته نگاه میاسم کیهان ک 

 

 

. در  رودشود و به سمت اجاق گاز میفرزان وارد آشپزخانه می

کند. معترض، واگویه  دارد و عصبی نچ میقوری را بر می

 :کندمی

رها و زن عمو که توی این خونه باشن، دیگه اینجا چای پیدا -

 .نمیشه

 :گوید کشد و بلندتر میبه سمت هال گردن می
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هاتون، یه قوری چای هم دم  ال نمیشه کنار قهوه خوردنحا-

 کنید؟ 

رها که روی صندلی، بین میز غذاخوری و یخچال نشسته است،  

دارد و به سوی فرزان سر  سرش را از روی دستانش بر می

ی او نشده  داند که فرزان هنگام ورود، متوجهچرخاند. میمی

 :گویدخنده میکند و با صدایی پر ای میاست. سرفه

 .شنویماترم بگی میآروم-

 :پرسدچرخد و با دیدن او، میفرزان به پشت می

 عه، تو اینجایی؟ -

آید. همانطور که  شود و به سوی فرزان میرها با لبخند بلند می

زند، با دست دیگرش  با یک دست، موهایش را پشت گوش می

 .دهدیدارد و به دست فرزان م فندک را از کنار گاز بر می

 ...به جای اعتراض، زیر کتری رو روشن کن،-
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 :دهددهد و ادامه میقوری را هم به دست دیگرش می

 .قوری رو هم بشور و چای دم کن-

 .دهدفرزان با خنده سر تکان می

 .عجب رویی داری تو-

 .کندرها پشت چشمی نازک می

 .جا کنمتازه خبر نداری میخوام کمکم کنی اتاقمو جابه-

های چای را  ایستد و همانطور که تفالهکنار سینک، می فرزان

 :پرسدکند، میتوی سبد خالی می

 کی؟ من؟ -

کند.  زند و دستانش را بغل میرها پهلویش را به کابینت تکیه می

 :گویدغرور میمطمئن و پر

 .دقیقا شخصِ تو -

 :گویددهد و نچ محکمی میفرزان سر عقب می
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  .اشتباه زدی عشقم-

 .زندکشد و تند اسمش را صدا میم درهم میرها اخ

 .فرزان-

گذارد و قوطی چای را از کمد بیرون  فرزان قوری را کنار گاز می

کند و با  آورد. با سر به بیرون از آشپزخانه اشاره میمی

 :گویدتفاوتی ظاهری که فقط برای حرص دادن رهاست، میبی

 .برو به اون داداشت بگو-

کند. با  کابینت بر داشته و این پا و آن پا میاش را از رها تکیه

 :گویدمظلومیت می

شناسی؛ نصف عمرش یا وقت نداره، یا وقت  صادق رو که می-

 .داره اما کار داره

 .زندگیرد و شانه باال میفرزان، قوری را زیر شیر کتری می

 .به من چه. منم کار دارم-
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شود. فرزان را  رها عصبی و با حرص به نیمرخ آرام او خیره می

ی صادق، شاید هم بیشتر دوست دارد ولی گاهی  به اندازه

  .هایش، خوددار باشدتفاوتیتواند در مقابل او و بینمی

کند و بعد با لبخند خبیثی ی چشم به رها نگاه میفرزان از گوشه

 :گویدمی

 .خوام فوتبال نگاه کنممی-

 :گیرد ای مظلوم سر کج میرها با قیافه

 میاد؟ دلت -

  .کندنشیند و پاهایش را دراز میفرزان روی صندلی می

ذارم جلوی تلوزیون.  آره چه جورم. االن یه کاسه تخمه می-

 .بینمقشنگ لَم میدم به کاناپه، فوتبالمو می

 :گویدزند و میرها با کمی تاخیر لبخند می

 .باشه-
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لحنش بیشتر از اینکه دعوت به صلح باشد، شبیه به یک خط و  

چرخد که  می اندازد ونشان ریز است. نگاه دیگری به فرزان می

  .از آشپزخانه خارج شود

 :پرسدفرزان می

 کجا؟ -

 :گویدرها پیروزمندانه می

 .میرم پیش مامان َمهی-

 :پرسد فرزان مشکوک می

 کنم؟ میری که بگی من گفتم کمکت نمی-

 .زندرها شانه باال می

خود مامان مهی گفته بود فرزان  احتمال داره اینم بگم. آخه  -

 .کنهحتما کمکت می

ای که  کشد و با خندهفرزان دستش را دور دهانش می
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 :گویدخواهد نشان دهد، مینمی

 .حاال بعد فوتبال شاید نظرم عوض شد-

 .بارددهد. از چشمانش شیطنت میرها باز شانه تکان می

 .من میرم پیش مامان َمهی-

کنند که نخندند. ان را کنترل میهر دویشان به سختی خودش

داند که بهتر است با رها به نتیجه برسد تا اینکه  فرزان خوب می

 .مادربزرگش حامی رها شود

 :گویدزند و با درماندگی میدستش را روی ران پایش می

 .بابا الاقل بذار چاییمو بخورم-

 

 

**** 
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خواهد  یشود. مکند و وارد میفرزان با پا، در اتاق را باز می

آید و  ها را وسط اتاق بگذارد که رها تند جلو میی کتابجعبه

 :گویدمی

 .نه نه فرزان، اونجا نذار-

 :پرسدزند و میفرزان با جعبه، وسط اتاق چرخی می

 کجا بذارم؟ -

 :گویداندازد و فرزان با آه و ناله میرها نگاهی به دور اتاق می

 .آخ آخ، االن میندازما-

 .کنددارد و به فرزان اشاره مییل روی میز را بر میرها تند وسا

  .بیا بذار اینجا-

گذارد و دست به کمر، روی صندلی  فرزان جعبه را روی میز می

 .نشیندمی
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 .از َکت و کول افتادم. خدا لعنتت کنه رها-

قبل از اینکه مامان َمهی بخواهد از دردانه دخترش حمایت کند،  

به رها تسلیم شده بود و در این   فرزان خودش برای کمک کردن

های  چند ساعت، عالوه بر دستورهای رها، مخاطب خط و نشان

هایی که فرزان را حرص  مامان مهی هم شده بود. خط و نشان

داده و رها را خندانده و در نهایت مامان مهی را متهم کرده بود  

 .هایش دوست داردکه رها را بیشتر از تمام نوه

گذارد و با  اش میدارد و توی کتابخانهمی  رها چند کتاب بر

 .زندکتابی، به بازوی فرزان می

 .جا کردیاچقدر غر میزنی، سه چهارتا جعبه جابه-

 .زندفرزان با پشت دستش به کمر او می

 .نمک نشناس-

ها را در قفسه  خندد و همانطور که تند تند کتابرها می
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 :گوید چیند، به فرزان میمی

نشین. پاشو اون کارتون رو باز کن، وسایلشو بریز    فرزان اونجا-

 .شو ببری انبارهای خالیروی تخت که کارتون

 :پرسداندازد و با کنایه میفرزان به کارتون نگاهی می

 خوای کمکت کنم اتاقتم بچینم؟ می-

 .گذاردها را کنار در اتاق میرها کارتون خالی کتاب

 .رهت سر بنگران نباش، نمیذارم حوصله-

های  دهد و در کارتونشود. متاسف سر تکان میفرزان بلند می

ها را روی تخت  ها و قاب عکسکند. کتابکنار تخت را باز می

ریزد و یکی از دو عروسکی که توی کارتون است را بر  می

  .داردمی

 .نگاه تو رو خدا، خرس گنده، عروسک داره-

 :گویدکوتاه میچرخد و رها از روی شانه به سمت فرزان می
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 .اون عروسک یادگاریه، بذارش کنار مابقی عروسکا-

اندازد و  فرزان نگاهی به لباس مخملی عروسک پوشالی می

 .دهدفشاری به تنش می

 خونه؟ نمی-

قبل از اینکه رها جواب بدهد، توجه فرزان به جسم سفتی که  

کاغذ!  شود. چیزی مثل نوک تیز رود، پرت میزیر انگشتانش می

 :گوید دهد که رها معترض میدوباره شکم عروسک را فشار می

ی باالی تخت و بیا این پرده رو نصب  عروسک رو بذار توی قفسه-

 .کن

شود. عروسک را کنار مابقی  فرزان از کنار تخت بلند می

گذارد و پرده را از روی زمین بر ها، باالی تخت میعروسک 

 .داردمی
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رود در حالیکه نگاهش روی آن عروسک جا  از چهارپایه باال می

 .مانده است

 

کشد. کند و به پهلو، روی تخت دراز میموسیقی آرامی پلی می

یک ساعت پیش، چیدمان اتاقش تمام شده بود؛ اتاقی که از  

 .شودهای بزرگش بود که رو به حیاط باز میبچگی عاشق پنجره

ساعت قبل،   شنود. از یکهای فرزان را هنوز میصدای غر زدن

تا چند دقیقه پیش، مدام اعتراض کرده بود که کمرش درد گرفته  

و برای تقویت شدن نیاز دارد که زهره برایش دمپختک بپزد. خوب  

ها بخاطر همان دمپختک  داند که تمام این مظلوم نماییمی

 .است

دارد. نگاهی به ساعت و هشدار تماس از  اش را بر میگوشی

 .اندازدکیهان میاش از سوی دست رفته
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گذرد. ده روزی که به مراتب،  ده روز از برگشتنش به تهران می

اش  هایش با کیهان بیشتر شده و همانقدر دلتنگیتعداد مکالمه

تر از کامران حرف  هایشان کم. در این ده روز، میان مکالمهنیز

اند؛ ته هر سوال رها از کامران، به یک جواب کوتاه و مختصر زده

 .ی کیهان ختم شده استاز سو 

اش با کامران چندان  هایش مشخص است که رابطهاز صحبت

های تمام  خوب نیست و شاید همین مسئله، دلیل خستگی

یشان، در جواب  اش باشد، اما خودش دیشب ته مکالمهنشدنی

 :رها که گفته بود

 .کنهداد میها خستگی از صدات بیآخر شب-

 :جواب داده بود

عادت شده بودم، حاال که نیستی خستگی تو تنم   به بودنت بد-

 .موندگار میشه
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رها تنها خندیده بود. ناز و دلبرانه. با گذشت ده روز، هنوز هم این  

گوید. رها اما در  تر، از حسش میپرواتر و رککیهان است که بی

دهد و شاید هم به قول کیهان  این مسئله خساست به خرج می

  .کندناز می

تر از حسی که به کیهان دارد، به  ده روز، پر رنگ تمام این  

ی آن دفترچه فکر کرده بود. به راز مگوی  کاغذهای کنده شده

ی این معما  داند کلید گم شدهترنم و کار ناتمام خودش. نمی

کجاست و کجا باید دنبالش بگردد. شاید همین معمای حل نشده  

از حسش به  خواهد شود تا آنطور که باید و دلش میمانع می

  .کیهان حرف نزند و از این خواستن و خواسته شدن لذت نبرد

زند و  ی گوشی میخاموش شده یدستش را روی صفحه

کند. فقط تا امشب وقت دارد به سوال کیهان جواب  روشنش می

یشان  بدهد. سوالی که دیشب، به عنوان حسن ختام مکالمه
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وی  کند. وارد پیپرسیده و خواسته بود که رها به جوابش فکر 

 :نویسدشود و برایش میکیهان می

 تونی حرف بزنی؟ می-

حضور کامران در آن خانه، دلیلی شده تا قبل از اینکه رها  

بخواهد تماس بگیرد، پیام بدهد. در اینجور مواقع، کیهان خودش  

 .گیرد. هر زمانی که شرایطتش جور باشدتماس می

ی  ش است. رها صفحهآخرین بازدید کیهان برای دو ساعت پی

 .گذاردکند و گوشی را کنار بالشتش میاش را قفل میگوشی

 

 

ی صندلی  آورد؛ روی دستهکیهان پیراهنش را از تنش در می

رود. با خستگی، روی تخت دراز اندازد و به سمت تختش میمی

گیرد. ساعد یک دستش را روی  ی رها را میکشد و شمارهمی
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گذارد و با دست دیگرش گوشی را به گوشش  پیشانی می

در  کشد که صدای خسته و خمار رها چسباند. طولی نمیمی

 .پیچدگوشش می

 بله؟ -

شود و  با شنیدن صدای رها، لبش به لبخند کم جانی کشیده می

 .گیردصدایش کمی از خستگی دقایقی پیش فاصله می

 .ساعت خواب خانم-

 .خندد رها ریز می

 .مخسته-

دارد و باالی بالشتش  اش بر میکیهان دستش را از روی پیشانی

 .کندمیگذارد. با مهربانی زمزمه می

 .خسته نباشی-

کشد. انگار که تازه از خواب بیدار شده است.  ای میرها خمیازه
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ی بین پیام رها و تماس خودش،  زند در فاصلهکیهان حدس می

 .رها خوابیده است

 ممنون. رسیدی خونه؟ -

 .آره-

 :شود که رها، مردد بپرسدجواب کوتاه کیهان باعث می

 خوبی؟ -

ی قدی مقابلش، به  نگاهش از آینه چرخد وکیهان به پهلو می

ی برهنه روی تخت خوابیده است.  تنهدوزد که با نیممردی می

ی امشب بود. منتظر جواب  مردی که تمام امروز، منتظر مکالمه

داند یک شیطنت  سوال دیشب. سوالی که خودش بهتر می

 .عاشقانه بوده تا رها را به حرف بکشاند

 :گویدو میکشد ی لبش میزبانش را گوشه

وقتی دیدم بهم پیام دادی، فکر کردم حتما کار مهمی باهام  -
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 .داری

فهمد که دستش را جلوی دهانش  ی کیهان را میرها اشاره

ترین حالت ممکن  تفاوتکند تا به بیگیرد تا نخندد. سعی میمی

 :بگوید

 .ای بهتره قطع کنمپرسی. گمونم خستهنه، همینطوری احوال-

 :گویدخاراند و شمرده میگشت باالی ابرویش را میکیهان با ان

 .امتحانش ضرر نداره-

 :پرسدرها گیج، می

 اینکه قطع کنم؟ -

 .اینکه همینطوری شیطنت کنی-

شود.  ی رها آزاد میبا حرف کیهان، تمام لبخندهای فرو خورده

فایده است وقتیکه دستش پیش  خندد. خودداری بیبلند می

 :پرسدا صدایی پر از ناز، میکیهان رو شده است. ب
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 اصال من شیطنت بلدم؟ -

کند. صدایش پر از  کیهان نفسش را توی گوشی فوت می

 :گویدست، وقتیکه میدلتنگی

 .از راه دور خیلی -

شود و کیهان به این سکوت  از سمت رها سکوت برقرار می

های رها را بهتر بشنود. شاید با  دهد تا صدای نفسادامه می

ها روی  هایش، بتواند گرمای آنن صدای نفسبهتر شنید

 .پوستش را بخاطر بیاورد

 خواد جواب سوال دیشبت رو بدونی؟ هنوزم دلت می-

خورد. یادش  با سوال رها، کیهان کمی در جایش تکانی می

نیست آخرین باری که چیزی را برای خودش خواسته کی بوده  

ارد. یک است؛ اما امشب عجیب دلش هوس بودن این دختر را د

 .هوس دور و غیرممکن
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 پس باالخره تصمیم گرفتی با دلم راه بیای؟ -

 :گویددر جواب کیهان، رها با دلبری می

 پرسی؟ سوالتو یبار دیگه می-

نشیند. از آینه به تصویر خودش  شود و میخیز میروی تخت نیم

 :گوید زند و توی گوشی میزل می

بار دیگه هم  من برای به حرف کشیدن تو، سوالمو ده  -

 .پرسممی

 .کندترش میهای رها، دلتنگ خنده

 خوای ازم اعتراف بگیری؟ می-

 :گویدمطمئن و محکم می

 .اعتراف نیست، ابرازه-

 :گویدرها با مکث، با صدایی که عجز دارد، می
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 .بازی با کلماتو خوب بلدی کیهان-

ی دل  خواستهتو هم یاد بگیر و با کلمات بازی کن، بلکه حرفت،  -

 .من باشه

فهمد که با حرفش، نفس رها در گلویش گیر  گوید و نمیمی

  .گیرداش درد میکند و سینهمی

 .آیدمنتظر حرفی از جانب رهاست و رها با تاخیر به حرف می

خوام ساده  من بازی با کلمات رو بلد نیستم. بلد نیستم که می-

ت گفتم راس خونهحرفمو بزنم. دیشب بهم گفتی اون شب توی ت

کنم که دوستشون دارم، حاال وقتیکه  هایی اعتماد میبه آدم

تونم دوستت هم داشته باشم یا  اینقدر به تو اعتماد دارم، می

 نه؟ 

چرخاند. خستگی  کند و روی هم میکیهان پاهایش را دراز می

تمام اعضای بدنش را درگیر کرده است با این حال، محکم  
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های رها را  ای از حرفچسباند تا واژهگوشی را به گوشش می

 .از دست ندهد

 .به جواب سوالت فکر کردم. خیلی هم فکر کردم-

مشهودتر   صدای رها هیجان دارد و این هیجان بعد از هر کلمه

 .شودمی

داشتن اینقدر  کردم لمسِ حس دوستهیچ وقت فکر نمی-

 .شیرینه

رف رها، محکم از  ی حشود و با ادامهی کیهان از هوا پر میسینه

 .ریزدسینه بیرون می

گشتم ایران، زودتر  فهمیدم، زودتر بر میشاید اگه زودتر می-

اومدم سراغت، زودتر بهت وابسته  اومدم اصفهان، زودتر میمی

 .گشتم تهرانشدم و هرگز بر نمیمی

ها را از  کشد. نفسی که تمام خستگیکیهان نفس عمیقی می
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  .ریزدکند و بیرون میتنش می

کشد و سرش را به سمت سقف  کمی خودش را عقب می

 :پرسد زند و بعد با صدایی بم میگیرد. چندباری پلک میمی

 کنی بازی با کلماتو بلد نیستی؟ هنوزم فکر می-

 

 

خندد و به جای جواب به سوال کیهان،  رها آرام و به دلبری می

 :پرسد می

 جواب سوالتو گرفتی؟ -

رود.  شود و به سمت پنجره میند میکیهان از روی تخت بل

زند. گر گرفته است و به کمی هوای  حرارت از تنش بیرون می

 .زندکند و به دیوار کنارش تکیه میآزاد نیاز دارد. پنجره را باز می

 .بهتر از اونی که انتظارشو داشتم-
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گوید و بعد با شیطنتی واضح، معترض  ای میرها اوهوم کشیده

 .شودمی

دونی یکی یه گوشه از دنیا هست که دوستت داره، ه میحاال ک -

 دونی که در قبال دوست داشتنش مسئولی؟ حتما می

 :پرسدکیهان با خنده می

 مسئولم؟ -

 :گویدرها حق به جانب می

هاش، کج  هاش، بهونه گیریبله، مسئولی. مسئول دلتنگی-

 .هاشخلقی

د و دل به  گیرخندد. دستش را پشت گردنش میکیهان بلندتر می

 .دهددِل شیطنت رها می

 بقیه رو عاصی کرده؟ -

 :گویدرها متفکر می



Romanbook.ir 
 
 

1088 
 

 .یه جورایی-

ای  نشیند و بعد با صدای دو رگهی سکوی پنجره میکیهان لبه

 :پرسد می

 بیام برش دارم ببرمش تا بقیه از دستش راحت بشن؟ -

خورد. به  ریزد. آنقدر آنی که خودش هم جا میقلب رها می

کند. به روزی که کیهان بیاید و او را از  ف کیهان فکر میمفهوم حر

گیرد و  این خانه ببرد. با فکر به این مسئله تمام تنش نبض می

گردند.  خورند و به ته حلقش بر میکلمات روی زبانش ُسر می

 .دهدبزاقش را باصدا قورت می

 :گویدای میکیهان با صدای پر خنده

 چی شد؟ هول شدی؟ -

 :کندنجوا میآرام، 

 .ترسیدم-
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 :گویدکیهان با خباثت می

 .پس باید یه وقتی بذارم که ترست رو بریزم-

ی محکم اعتمادش مانع  رها باید از حرف کیهان بترسد اما ریشه

خواهد چیزی بگوید که کیهان زودتر  شود. میاز ترسیدن می

 :پرسد می

 داری بلدی؟ ببینم، یه نصف روز مهمون-

 :پرسده وام دار تعجبش است، میرها با صدایی ک 

 خوای بیای تهران؟ می-

 :گوید کیهان با تاخیر اما محکم می

 .اگه قبول کنی میزبانم بشی-

 

 

رها ماشینش را در نزدیکی پاساژی که کیهان آدرسش را 
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 .کشدگیر را پایین میکند و آفتابفرستاده بود، پارک می

کند. ک میگیر صورتش را چ ی کوچک آفتاباز داخل آینه

تر و او برای اولین  آرایشش از همیشه بیشتر است و رژش پررنگ 

  .بار، از رژ پررنگش ناراضی نیست و قصد پاک کردنش را ندارد

وقتی که قرار است با این ظاهرِ سرحال میزبان کیهان باشد،  

 .قصد پاک کردن رژش را ندارد

فکر   وقتی که کیهان گفته بود قصد آمدن به تهران دارد، رها

کرد حرفش تا این حد جدی باشد که دم صبح راه بیفتد. که  نمی

خواب کند و تمام امروز رها را به  تمام دیشب او و خودش را بی

  .تقال بیندازد

وقتی که رها از آمدن کیهان به تهران، برای زهره گفته بود، زهره  

 :با لبخند نگاهش کرده و تنها گفته بود 

 .کیهان میری بیرون به بابات بگو که داری با-
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ی زهره  رها با مظلومیت خواسته بود این وظیفه را به عهده

 .بیندازد و زهره با بدجنسی، شانه خالی کرده بود

حاال رها، در شرایطی اینجاست که پدرش از مالقاتش با کیهان با  

 .است خبر است و زهره در انتخاب لباس کمکش کرده

آید و رها  ِی ده روزه میکیهان برای کم کردن حجم این دلتنگ

برای کم شدن این دلتنگی هیجان دارد. مخصوصا االن که  

یشان قرار نیست به چند کلمه حرف و یک  داند رفع دلتنگیمی

 .نگاه عاشقانه خالصه شود

گیرد و به محض وصل شدن تماس، با  ی کیهان را میشماره

 :گویدانرژی و لبخند می

 .آقای شاهد من رسیدما-

هان، خسته اما خندان است. خندان بخاطر شاهدی که  صدای کی 

 .گویدرها می
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 .توی ماشین بشین تا بیام-

اندازد.  گوید و گوشی را روی داشتبرد میای میچشم کشیده

اندازد. این خودش است؟  بار دیگر در آینه به خودش نگاه می

واقعا همان رهای ماه پیش است؟ پس چرا این روی جدیدش  

ها با حوصله  خودش هم تازگی دارد؟ دختری که بعد از مدتبرای 

آرایش کرده، با وسواس لباس انتخاب کرده و برای دیدن مرد  

اش هیجان دارد، کمی با رهای گذشته متفاوت  موردعالقه

  .است

اصال این دختر کی دلبسته شد؟ کی یاد گرفت دلتنگ شود؟  

همان  ی قدیمی دارد؟  ی او هم ریشهدلبستگی و عالقه

گفت و او با ترنم مخالفت  روزهایی که ترنم از کیهان بد می

کرد؟ همان روزهایی که بیشتر از اخم کیهان، مردانگی و  می

 دید؟ اش را میمسئولیت پذیری
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 ی شاهد شد؟ ی پسر بزرگ خانوادهکی وابسته

ماند. سرش به  جواب میبا باز شدن در ماشین سوالش بی

شود  که کنارش جاگیر می سمت در و اندام بزرگ مردی

  .اندازدچرخد و لبخند روی صورتش سایه میمی

 .دهدی او را میکیهان است که با سالم، جواب نگاه خیره

 .چرخددهد و بیشتر به سمتش میجواب سالم کیهان را می

کند و  در مقابل نگاه خاص و پر احساس کیهان، چشم درشت می

 :پرسدبا خنده می

 کنی؟ ام میچرا اینطوری نگ -

کند که انگار اولین بار است که او را  کیهان طوری نگاهش می

 .بیندمی
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 .نشیندکند و متمایل به او میای میکیهان تک خنده

 نکنه توی این مملکت نگاه کردن هم جرمه؟ -

 .کندرها با دلبری، سرش را کمی کج می

 .اینطوری نگاه کردن گناهه-

 ت؟ دلبری کردن چی؟ اون گناه نیس-

سابد و  روی هم می  افتد اما از تقال نه. متفکر لبرها به خنده می

 .دهددستش را در هوا تکان می

 .اون بستگی داره-

گذارد و سرش را جلو  کیهان دستش را پشت صندلی رها می

کشد. رها بدون اینکه قصد عقب کشیدن داشته باشد، با  می

هان را پر  ی کیکند. عطر رها، تمام شانهلبخند نگاهش می

 :پرسد کشد، شمرده میکند و او با نفس عمیقی که میمی

 خوره؟ چی شد؟ کار من گناهه اون وقت به کار تو عفو می-
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 :گویدرها حق به جانب می

 مگه من دلبری کردم؟ -

اش را به پشتی  کشد و همانطور که تکیهکیهان عقب می

 :گویددهد، میصندلی می

 دیشب رو یا االن رو؟ کم نه، از کدوم قسمتش بگم؟ -

چرخد. دهد و به سمت فرمان میرها با خنده سر تکان می

 :پرسد کشد، میدرحالیکه کمربندش را می

 کجا بریم؟ -

 :زندکیهان شانه باال می

 !تو میزبانی-

بازد، جواب  اش، رنگ میرها با دلخوری ظاهری که میان خنده

 :دهدمی

 ؟ ت احترام بذارمخوام به سلیقهبده می-
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دهد و محکم،  کیهان ساعدش را مماس با پنجره قرار می

 :گویدمی

 .بریم یه جای خلوت-

چرخاند و با  رخ او، سوییچ را میرها با نگاهی خیره به نیم

 :گویدشیطنتی که امروز حسابی گل انداخته، می

 .میریم سینما-

گوید اما برخالف چیزی که انتظار دارد، کیهان  مطمئن می

 :گوید. با رضایت میدکن موافقت می

های ردیف آخر رو  انتخاب خوبیه، فقط به شرط اینکه صندلی-

 .بگیریم

اش به پلکش  های ریمل خوردهکند. مژهرها چشم درشت می

  .کنندبرخورد می

 چرا ردیف آخر؟ -
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 .خوردکیهان با بدجنسی، لبخندش را فرو می

 .این دختر برای کلکل با او زیادی ساده است

 .تاریکه، هم آرومه و هم کسی کاری به کارمون ندارههم -

ی بهتش است، به کیهان میدان  سکوت رها که تنها نشانه

 :دهد تا بگویدمی

های ردیف آخر برای ریختن ترست و از بین  میتونم روی صندلی-

 .ت حساب باز کنمبردن خستگی

ی بلند کیهان گم  صدای جیغ پر حرص رها، در صدای خنده

مشت رهاست که با تمام قوا روی بازوی کیهان   شود ومی

  .نشیندمی

 

رها ماشینش را در نزدیکی پاساژی که کیهان آدرسش را 

 .کشدگیر را پایین میکند و آفتابفرستاده بود، پارک می



Romanbook.ir 
 
 

1098 
 

کند. گیر صورتش را چک میی کوچک آفتاباز داخل آینه

ی اولین  تر و او برا آرایشش از همیشه بیشتر است و رژش پررنگ 

  .بار، از رژ پررنگش ناراضی نیست و قصد پاک کردنش را ندارد

وقتی که قرار است با این ظاهرِ سرحال میزبان کیهان باشد،  

 .قصد پاک کردن رژش را ندارد

وقتی که کیهان گفته بود قصد آمدن به تهران دارد، رها فکر 

ه  کرد حرفش تا این حد جدی باشد که دم صبح راه بیفتد. کنمی

خواب کند و تمام امروز رها را به  تمام دیشب او و خودش را بی

  .تقال بیندازد

وقتی که رها از آمدن کیهان به تهران، برای زهره گفته بود، زهره  

 :با لبخند نگاهش کرده و تنها گفته بود 

 .به بابات بگو که داری با کیهان میری بیرون-

ی زهره  ه عهدهرها با مظلومیت خواسته بود این وظیفه را ب 
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 .بیندازد و زهره با بدجنسی، شانه خالی کرده بود

حاال رها، در شرایطی اینجاست که پدرش از مالقاتش با کیهان با  

 .است خبر است و زهره در انتخاب لباس کمکش کرده

آید و رها  کیهان برای کم کردن حجم این دلتنگِی ده روزه می

مخصوصا االن که  برای کم شدن این دلتنگی هیجان دارد. 

یشان قرار نیست به چند کلمه حرف و یک  داند رفع دلتنگیمی

 .نگاه عاشقانه خالصه شود

گیرد و به محض وصل شدن تماس، با  ی کیهان را میشماره

 :گویدانرژی و لبخند می

 .آقای شاهد من رسیدما-

صدای کیهان، خسته اما خندان است. خندان بخاطر شاهدی که  

 .گویدمیرها 

 .توی ماشین بشین تا بیام-



Romanbook.ir 
 
 

1100 
 

اندازد.  گوید و گوشی را روی داشتبرد میای میچشم کشیده

اندازد. این خودش است؟  بار دیگر در آینه به خودش نگاه می

واقعا همان رهای ماه پیش است؟ پس چرا این روی جدیدش  

ها با حوصله  برای خودش هم تازگی دارد؟ دختری که بعد از مدت

کرده، با وسواس لباس انتخاب کرده و برای دیدن مرد   آرایش

اش هیجان دارد، کمی با رهای گذشته متفاوت  موردعالقه

  .است

اصال این دختر کی دلبسته شد؟ کی یاد گرفت دلتنگ شود؟  

ی قدیمی دارد؟ همان  ی او هم ریشهدلبستگی و عالقه

فت  گفت و او با ترنم مخالروزهایی که ترنم از کیهان بد می

کرد؟ همان روزهایی که بیشتر از اخم کیهان، مردانگی و  می

 دید؟ اش را میمسئولیت پذیری

 ی شاهد شد؟ ی پسر بزرگ خانوادهکی وابسته
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ماند. سرش به  جواب میبا باز شدن در ماشین سوالش بی

شود  سمت در و اندام بزرگ مردی که کنارش جاگیر می

  .اندازدچرخد و لبخند روی صورتش سایه میمی

 .دهدی او را میکیهان است که با سالم، جواب نگاه خیره

 .چرخددهد و بیشتر به سمتش میجواب سالم کیهان را می

کند و  در مقابل نگاه خاص و پر احساس کیهان، چشم درشت می

 :پرسدبا خنده می

 کنی؟ چرا اینطوری نگام می-

که او را   کند که انگار اولین بار استکیهان طوری نگاهش می

 .بیندمی

 

 .نشیندکند و متمایل به او میای میکیهان تک خنده

 نکنه توی این مملکت نگاه کردن هم جرمه؟ -
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 .کندرها با دلبری، سرش را کمی کج می

 .اینطوری نگاه کردن گناهه-

 دلبری کردن چی؟ اون گناه نیست؟ -

سابد و  روی هم می  افتد اما از تقال نه. متفکر لبرها به خنده می

 .دهددستش را در هوا تکان می

 .اون بستگی داره-

گذارد و سرش را جلو  کیهان دستش را پشت صندلی رها می

کشد. رها بدون اینکه قصد عقب کشیدن داشته باشد، با  می

ی کیهان را پر  کند. عطر رها، تمام شانهلبخند نگاهش می

 :د پرسکشد، شمرده میکند و او با نفس عمیقی که میمی

 خوره؟ چی شد؟ کار من گناهه اون وقت به کار تو عفو می-

 :گویدرها حق به جانب می

 مگه من دلبری کردم؟ -
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اش را به پشتی  کشد و همانطور که تکیهکیهان عقب می

 :گویددهد، میصندلی می

 کم نه، از کدوم قسمتش بگم؟ دیشب رو یا االن رو؟ -

چرخد. مان میدهد و به سمت فر رها با خنده سر تکان می

 :پرسد کشد، میدرحالیکه کمربندش را می

 کجا بریم؟ -

 :زندکیهان شانه باال می

 !تو میزبانی-

بازد، جواب  اش، رنگ میرها با دلخوری ظاهری که میان خنده

 :دهدمی

 ت احترام بذارم؟ خوام به سلیقهبده می-

دهد و محکم،  کیهان ساعدش را مماس با پنجره قرار می

 :گویدمی



Romanbook.ir 
 
 

1104 
 

 .بریم یه جای خلوت-

چرخاند و با  رخ او، سوییچ را میرها با نگاهی خیره به نیم

 :گویدشیطنتی که امروز حسابی گل انداخته، می

 .میریم سینما-

گوید اما برخالف چیزی که انتظار دارد، کیهان  مطمئن می

 :گوید. با رضایت میکندموافقت می

های ردیف آخر رو  صندلیانتخاب خوبیه، فقط به شرط اینکه -

 .بگیریم

اش به پلکش  های ریمل خوردهکند. مژهرها چشم درشت می

  .کنندبرخورد می

 چرا ردیف آخر؟ -

 .خوردکیهان با بدجنسی، لبخندش را فرو می

 .این دختر برای کلکل با او زیادی ساده است
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 .هم تاریکه، هم آرومه و هم کسی کاری به کارمون نداره-

ی بهتش است، به کیهان میدان  که تنها نشانهسکوت رها 

 :دهد تا بگویدمی

های ردیف آخر برای ریختن ترست و از بین  میتونم روی صندلی-

 .ت حساب باز کنمبردن خستگی

ی بلند کیهان گم  صدای جیغ پر حرص رها، در صدای خنده

شود و مشت رهاست که با تمام قوا روی بازوی کیهان  می

  .نشیندمی

 

**** 

کشد تا  رها به سختی دستش را از زیر بازوی کیهان بیرون می

کمی پشت گردنش را بخاراند. موهایی که دقایقی پیش کیهان  

هایش ریخته و شالش دور  بازشان کرده بود، آزادانه روی شانه
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  .استگردنش افتاده

همین مسئله باعث شده تا پوست گردنش کمی قلقک شود.  

  .است حرکت دستش را دادهقلقلکی که به مغزش فرمانِ 

خواهد  کشد. میآورد و کنار گردنش میدستش را باال می

ی کیهان بلند کند که کیهان با دست  سرش را از روی شانه

 :گویدگیرد و با لحن محکمی میدیگرش، دست او را می

 .نکن-

خندد و با کمال میل، سرش را بیشتر به بازوی کیهان  رها ریز می

ی  دهد تا حلقهحرکتش به کیهان میدان می  فشارد. اینمی

تر کرده و او را محکم به خودش بفشارد. طوریکه  دستانش را تنگ 

 .ی او سابیده شودیک طرف صورت رها به سینه

بندد  ی مقابلش، چشم مینوازِ دریاچهرها، به روی زیبایی چشم

 .کندو میان آغوش کیهان، بازدمش را رها می
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اش روی سر او، عطر موهایش را با  ن چانهکیهان با تنظیم کرد

 .کشدمخلوطی از خاک خیس و بوی آب راکد، نفس می

ساعتی پیش بعد از اینکه رها با شیطنت سینما را پیشنهاد داده  

و برخالف انتظارش، کیهان قبول کرده بود، در جواب شیطنت  

 :کالم کیهان، با قهری ظاهری گفته بود 

 .ازت ناامید شدم واقعا-

اش را بروز  ان آزادانه خندیده و رها تالش کرده بود تا خندهکیه

ندهد. ماشین را به راه انداخته، بدون اینکه از مقصدش حرفی  

بزند. تمام مسیر رسیدن به چیتگر را در سکوت رانده؛ البته اگر  

 .ها را فاکتور گرفتبشود حرف نگاه

 :موقع پیاده شدن از ماشین، گفته بود 

 .ت جوره یا نهنجا هم با سلیقهمیخوام ببینم ای -

 :تر از همیشه جواب داده بودو کیهان مطمئن
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 .ی تو جورهی من با سلیقهخیلی وقته که سلیقه-

ی چیتگر، انتخاب رها بود و رفع دلتنگی میان قایق و  دریاچه

 .ی پیشنهادی کیهانوسط آب، گزینه

هان  ست که اصال باب میل کی ی رها، چیزیتکان خوردن دوباره

  .کندنیست؛ نیست که ناخواسته نچی می

هایشان کم  ی صورتآورد. فاصلهرها سرش را کمی باال می

هایشان ادغام شده  شود که دم بازدماست و همین، باعث می

  .باشد

برای در امان ماندن از آفتاب کم جان عصر، چشمانش را ریز  

 :پرسدکند و میمی

 ساکتی؟ -

نگاهش را از چشمان درخشان او بگیرد، با  کیهان بدون اینکه 

 .کندتکان سر، به اطراف اشاره می
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 .برمت لذت میدارم از سلیقه-

زند و دست دیگرش  رها با یک دست موهایش را پشت گوش می

کند تا صاف بنشیند. کیهان با  ی کیهان ستون میرا روی سینه

ف  کند. رها صا میلی دستش را از دور کمر رها آزاد میبی

زند. سرش را کمی کج  نشیند و موهایش را عقب میمی

اش شده،  گیرد و با تاسفی که کمی شیطنت چاشنیمی

 :پرسد می

 این همه راه رو اومدی که از این دریاچه لذت ببری؟ -

تر از قبل به صندلی نه چندان راحت قایق تکیه  کیهان راحت

ن  گذارد و با ریز کرددهد. دستش را باالی صندلی میمی

 :گویدچشمانش، با صدایی پر خنده، می

ای هم داشته، ترجیح میدی بشنوی  های دیگهاومدنم هدف-

 ....یا
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دود و  رها با چشمانی درشت شده، تند وسط حرف کیهان می

 .دهددستانش را تکان می

 .نه نه، تو همون از دریاچه لذت ببر-

تر و زیباتر. خندد. کمی واقعیکیهان کمی بلندتر از همیشه می

تر است؛ وقتیکه رها  کنار این دختر زندگی برایش دلچسب

خندد یا وقتیکه از تعجب، چشمان خوش حالتش را  دلبرانه می

 .کنددرشت می

 ترسیدی؟ -

گیرد و با  گیرد. دستش را به بازوی کیهان میمی  رها با قهر رو

شود. با  ایستد. نگاه کنجکاو کیهان دنبال او بلند میاحتیاط می

تر بازوی کیهان  تکان ریز قایق روی سطح آب، رها ترسیده، محکم
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زند و با کمک او، مقابلش روی سکویی که انگار روی  را چنگ می

 .نشیندموتور قایق نصب شده، می

کشد و در حال مرتب کردن آن،  را روی موهای بازش میشالش 

 :گویدمی

جای ترسیدن هم داره، انگار نه انگار که تو اومدی ترس منو  -

 .بریزی

کشد. به این دختر که  ی لبش میکیهان دستی به گوشه

های این  خواهد. اصال حرص خوردنرسد، دلش شیطنت میمی

 .دختر جور دیگری شیرین است

 .ف بزنم کهنمیذاری حر -

 .گیردرها کف یکی از دستانش را مقابل کیهان می

 .تو حرف نزده هم خطرناکی-

دهد و بعد نگاهش  کیهان با لبخند، به حالت تاسف سر تکان می
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ها  حواس، روی سطح دریاچه و تعداد اندک قایقرا یک دور بی

 .گرددچرخاند و دوباره به رها برمیمی

دزدد و  هایش میکیهان را از روی لبی رها، لبخند نگاه خیره

  .کشاندابروهایش را به سمت هم می

ی خوبی  تواند نشانهرها، نمی  دو دو زدن چشمان پر حرف

  .باشد

تواند و کیهان حرف نگاه دختری که یکباره لبخندش پریده و  نمی

فهمد که متفکر  های نگاهش خاموش شده را، نمیستاره

 .کندا به حرف زدن تشویق میکند. سکوتش رها رسکوت می

 .کیهان-

کند. غمی که دور صدایش پیچیده، تکلیف کیهان را مشخص می

زند و کیهان عصبی، دستش را روی صورتش  رها متاثر پلک می

کشد و برای جلوگیری از  کشد. رها کمی خودش را جلو میمی
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 :گویدمخالفت کردن کیهان، تند می

 ...ببین کیهان-

گذارد و  های رها میت، تند دستش را روی لبکیهان با یک حرک 

  :پرسد با صدایی زخمی می

 گیره؟ هاتو غم میرسی، چشمچرا هر وقت به من می-

دود.  بغض مثل یک حباب لرزان و نازک، وسط گلوی رها می

خورد و ذهنش در پی  نگاهش روی انگشتان کیهان ُسر می

 .افتدجواب، به تکاپو می

نست؛ کاش جواب این سوال را  دا واقعا چرا؟ کاش می

 .دانستمی

 

شود که وسط حال خوشش، ردی  داند چه میخودش هم نمی

کند و تمام  از گذشته مثل یک تاول چرکی، دهن باز می
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شود که تمام شب را برای  فهمد چه میاش را زهر. نمیخوشی

کند و صبح، با یادآوری درد  بودن با کیهان برنامه ریزی می

شود و غم روی دلش  ی خیاالتش دود میمشترکشان، همه

  .کندنشست می

 .شودگیرد و به جلو خم میمچ دستان رها را می  کیهان عصبی

 .های بهتری هم بزنیمتونیم حرفببین رها، من و تو می-

اش ببشتر از اینکه خبری باشد، امری است. انگار  جمله

ط از  خواهد بگوید باید دور همه چیز را خط بکشیم و فقمی

 .روزهای خوب بگوییم

کند و اوهوم آرامی  رها با تکان سرش، حرف او را تایید می

 .گویدمی

داند دلش به  با کیهان موافق است. مخصوصا حاال که خوب می

دل این مرد گره خورده است. بدجور هم گره خورده است.  
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آنقدری که بتواند فارغ از زمان و مکان، در آغوشش آرامش بگیرد 

 .های ریز او روی موهایش قلبش بازی بازی کندوسهو از ب

دار،  کند و با صدایی خشی کیهان مینگاهش را چفت نگاه تیره

 :گویدمی

ای بودیم، قطعا االن من از آرزوهام و  اگه توی هر شرایط دیگه-

آلت برای یه زندگی خوب، از  گفتم و تو از ایدههام میخواسته

 .ت داریی که از آیندهانداز ت و چشمهای مهمتصمیم

ی بارانی  کند و با تر کردن لبش، با نگاهی که آمادهمکثی می

 :گویدشدن است، می

تونستیم از خودمون حرف بزنیم، در صورتیکه یه  ما می-

 .خودکشی، سبب آشنایی ما نبود

ی خودکشی، درست مثل ناخن کشیدن روی یک زخم تازه،  واژه

کند و اخم کیهان را  گینی میدرد دارد. دردش روی قلب رها سن 
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  .کندی کوری تبدیل میبه گره

کند. حجم  کشد و نفسش را با صدا فوت میکیهان عقب می

هایش، کوتاه و  شود و با تکان لباش محکم باال و پایین میسینه

 :گویدسنگین می

 .ترنم-

ی این اسم، سخت روی زبان کیهان  هنوز هم واژه به واژه

کند. طوریکه زانو  تر میرا به کیهان نزدیک  چرخد. رها خودشمی

  .چسباندبه زانوی او می

 .خواهرته-

 .زندکیهان تلخندی می

 .و کامران-

ریزد و با تصور اینکه کامران به خودکشی ترنم  قلب رها فرو می

 .لرزدربطی داشته باشد، پشتش می



Romanbook.ir 
 
 

1117 
 

 :کندبه سختی نجوا می

 .برادرته-

حس خوبی ندارد اما انگار الزم  ها،  خودش هم از یادآوری نسبت

ی کورِ وسط است که برای کیهان یادآوری کند، این گره

 .اش توسط عزیزانش زده شده استزندگی

شود. رها ی نامعلومی خیره میکند و به نقطهکیهان سکوت می

گیرد و با دنبال  رخ درهم و فک منقبض او مینگاهش را از نیم

  .زندناراحتی پلک می  کردن رد نگاهش روی دریاچه، با

تواند تصور کند که این مسئله تا چه حد کیهان را اذیت  می

کند؛ خواهری که نیست و برادری که برادری را فراموش  می

 .کرده است

ی به هم ریختگی کیهان است،  رها با حال خرابی که نتیجه

کند و نگاهش را به آن  دستش را روی زانویش مشت می
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ها را در مشتش گرفته باشد و برای تمرکز دوزد. انگار که واژهمی

 .کردن، باید نگاهشان کند تا از زیر دستش در نروند

 .دونممن آدم وقت شناسی نیستم. خودمم این رو می-

ی چرخیدن سر کیهان به  کند؛ اما متوجهگاهش را بلند نمین

 .شودسوی خودش می

 .کنددهد و حرفش را کامل میبزاقش را با صدا قورت می

های خوبِ کنار تو فکر کردم و  تمام دیشب، به امروز و لحظه-

 .امروز....باز رسیدم به ترنم

ست. از دست رهایی که وسط حال  از دست خودش عصبی

 .شودزند و همنشین غم میبه لبخند زندگی پوزخند می خوبش،

گذارد  شود و دستش را روی مشت رها میکیهان به جلو خم می

خورند و از  کند. کلمات از الی انگشتانش ُسر میو آرام بازش می

کشند.  روند و قلبش را هم با خود به پایین میزیر زبانش در می
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  .پردریزد و پلکش میقلبش می

سابد و با غم  هایش را روی هم میکند، لبکه بلند میسر 

 :گویدمی

تونم واسه آینده برنامه  ی گذشته بسته نشه، من نمیتا پرونده -

 .ریزی کنم

ی  چقدر از گفتن این حرف متاسف است. چقدر از نگاه درمانده

آید؛ بیشتر از آن از خودش. اویی که باعث این  کیهان بدش می

 .نگاه درمانده است

کند و دست او را  کیهان انگشتانش را بین انگشتان رها رد می

ی  اش، پشتوانهگذارد. با صدایی که گرمیروی پای خودش می

 :گویدتاب اوست، میخوبی برای قلب بی

های بزرگ زندگیم رو از دست دادم. یه اشتباه رو من یبار فرصت-

 .کنمدوبار تکرار نمی
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کند و منتظر به کیهان نگاه  یرها گیج و سوالی، چشم باریک م

 .کندمی

 .کندی چشم به صندلی کنارش اشاره میکیهان با گوشه

 نمیای پا بزنی؟ -

رها با لبخند کم جانی از جایش بلند شده و کنار کیهان  

کند و قایق را به  نشیند. کیهان آرام شروع به پا زدن میمی

 .راندسمت خشکی می

شود در که رها مطمئن میشود؛ آنقسکوت بینشان طوالنی می

ای  های سادهبعد از شکسته شدن این سکوت، قرار نیست حرف

 .را بشنود

ی قایق گرفته و دست دیگرش را  کیهان یک دستش را به لبه

روی پایش گذاشته است. منتظر جواب رها نیست، وقتیکه  

 :پرسد می
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دونی اشتباه من کجا بود؟ من هیچ وقت تالش نکردم ترنم  می-

نع کنم. هیچ وقت نخواستم بفهمه چقدر دوستش دارم.  رو قا

ترنم نفهمید که اگه بهش گیر میدم، اگه روی درس خوندنش  

حساسم، اگه روی دوستاش مانور میدم، فقط بخاطر خودشه. 

  .دوستش دارم و نگران خودشم، نه آبروی خودم و خانواده

داند گذشته برای  حرف ترنم، حرف گذشته است و رها خوب می

 .درمان استیهان یک درد بیک

گفت نره و من  ای. ترنم میتا بود، ترنم لجباز بود و من یک کلمه-

گفتم  گفت غیرممکنه و من میگفتم بدوش. ترنم میمی

خوام، نداریم. باید بشه. باید گفتم نمیشه و نمیممکنش کن. می

  .بخوای

ز قبل  ریزد و تندتر ا کیهان نفسش را با حسرت از سینه بیرون می

ماند و او با  زند. نگاه رها روی حرکت تند پاهای او خیره میپا می
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 :گویدصدایی که خش برداشته، می

ی اون  هیچ وقت اجبارش نکردم، اما اصرار چرا. خواستم همه-

چیزی که برای من نشده، برای ترنم و کامران بشه. خواستم  

دیر  ها جبران بشه اماتمام کمبودهای زندگی من، برای اون

های من، با آرزوهای ترنم خیلی فرق داره. فهمیدم که خواسته

خیلی دیر فهمیدم. درست وقتی که کامران یاد گرفته بود تو روم  

ی کامران بود  وایسه، روزهایی که ترنم خسته از من، توی جبهه

 .و آریا متمایل به اونا

.  کشاند. در دلش بلواسترخ کیهان باال میرها نگاهش را تا نیم

اش  های این مرد و تنهایی کهنهتاثیر به حرفبلوایی که بی

  .نیست

  .من یاد نگرفتم قبل از اینکه برادر باشم، رفیقشون باشم-

های کیهان، برای رهایی که از احساسات ترنم و  درک حرف
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کارهای کیهان باخبر بوده، اصال سخت نیست. او بهتر از  

را دیده،   هایشهای ترنم و کله شقیهرکسی چموشی

 .هایش را همهای کیهان و محدودیتگیریسخت

 

کرد کاش آنقدر با کیهان  انگار وسط روزهایی که ترنم آرزو می

زد و مشورت  صمیمی بود که از مشکالتش، با او حرف می

ی لطیف خواهر و  خواست، کیهان در حسرت یک رابطهمی

برادری بوده است. چیزی که هیچ کدامشان برای به دست  

 .وردنش تالشی نکرده و هیچ وقت نسیبشان نشده بودآ

دهد و کمی به  تر از همیشه بیرون میکیهان بازدمش را محکم

چرخد. اگر چند دقیقه پیش بود، حتما بخاطر این  سمت رها می

گرفت و سر به سرش  ، شیطنت را از سر مینگاه خیره

لبخند کم   گذاشت؛ اما حاال، جواب نگاه خیره و نگران رها، تنهامی
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 .ستجانی

من فقط درست رو نشونشون دادم و اصرار کردم که دنبال غلط  -

نرن. خودم غلط رو رفته بودم. من امتحان کرده بودم و  

خواستم وقتشون  خواستم اونا اشتباه منو تکرار کنن. نمینمی

 .رو تلف کنن، ولی انگار خودم باعث اشتباهاتشون شدم

مستثنی نیست از تمام برادرهای  کند. او کیهان را درک می

ترشان را پل  خواهند خواهر و برادر کوچک تری که میبزرگ

  .آرزوهایشان کنند

ها با  کیهان برای ترنم و کامران تصویری از آینده را ساخته و آن

ها  اند. شروع اختالف آنهایشان تصویر او را به هم زدهخواسته

 .اینجاست

کوتاه، ساده و نامطمئن  برد. رها سرش را کمی جلو می

 :گویدمی
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 .تو مقصر نیستی-

های صورت کیهان را برای ساختن  ی کوتاه رها، تمام عضلهجمله

دهد. چه  کند. محکم سر تکان میپوزخندی تلخ، تشویق می

 .های او را بشنودخوب که این دختر هست تا ناگفته

هستم. شاید بیشتر از همه. بیشتر از آریا و کامرانی که  -

ترین روزهای گذشته چی بوده یا دونم نقششون توی تاریک نمی

مامان که هیچ وقت نخواست پشت منو خالی کنه. مامان  

ش، کامران  همیشه طرف منو گرفت و نفهمید که با این طرفداری

 .رو ازم متنفرتر میکنه

 :گویدرها تند و عصبی می

 !کامران ازت متنفر نیست-

گیرد و به کف دریاچه  ا میکیهان با مکث نگاهش را از ره 

کند و االن وقت  اش میدهد. چشمان حامی این دختر، دیوانهمی
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 .اش نیستدیوانگی

 دونی اولین اختالف من و کامران کی بود؟ می-

کشد و لبش را زیر دندان  رها کف دستانش را روی پاهایش می

ماند تا خود کیهان  گیرد. چیزی برای گفتن ندارد و منتظر میمی

 .ادامه دهد

اولین اختالفات من و کامران توی هجده سالگی کامران بود.  -

سر لباس پوشیدنش. من هجده سالگی کامران رو با هجده  

شدم. روزهایی  کردم و عصبی میسالگی خودم مقایسه می

هجده سالگی کامران، اوج شیطنتش بود و هجده سالگی من،  

حی مامان خوب  م. بابا تازه فوت شده بود، حال رواوج سختی

نبود، ترنم بچه بود و کامران یه نوجوون تازه به بلوغ رسیده. من  

خواست کامران توی  توی اون شرایط ادامه دادم اما دلم می

 .بهترین شرایط بهتر از من بشه
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 .نشاندکند، چشمان سردش به تن رها لرز میسر که بلند می

 .شناسممی کامران از من متنفره. من نگاه یاغی اون رو خوب -

ی شالش را با موهایش پشت گوش  حواس و تند، لبهرها بی

حواسی که باعث شده  دهد و با بیزند. تکانی به سرش میمی

 :گویدکلماتش گم شده باشند، می

تر، همیشه حکم مامان باباها رو پیدا  خواهر برادرهای بزرگ-

  هاکنن. همونقدر نگران و متعصب. من میدونم که خانوادهمی

ها تحمیل کنن و  ی خودشون رو به بچهکنن خواستهسعی می

. من که ترنم  تهش میگن بخاطر خودشون؛ اما تو اینطوری نبودی

خواستی اونا رو اذیت کنی، قصدت فقط کمک  رو دیدم. تو نمی

خواستی همه چیز رو آماده بذاری جلوی  می .بهشون بوده

مثل تو تجربه  دونستی که شاید الزمه اونا هم  دستشون و نمی

 .کنن
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کند، کیهانی که مقابلش  گوید و برای خودش تکرار میمی

گفت و نه پسر  ست که ترنم مینشسته، نه آن مرد بداخالقی

کرد. کیهان فقط تنهاست. تنها و  خودخواهی که کامران تعبیر می

 .پر از حسرت. حسرت اشتباهات جبران ناپذیر گذشته

اندازد و به  ی رها میور شانهزند. دستش را دکیهان تلخندی می

 .کشاندنرمی او را به سمت خودش می

ها  ها رو از آدمکنم. دیگه فرصتدیگه این اشتباه رو تکرار نمی-

بندم، بعد بهت وقت میدم  ی گذشته رو میگیرم. اول پروندهنمی

 .تا از خودمون حرف بزنیم

خیره   زند و با نگاهی لبریز از احساس به کیهانرها لبخند می

فشارد و با اشاره به پسری که  شود. کیهان دست او را میمی

  .ایستدآید، میبرای گرفتن قایقشان پیش می

ها  صدایش غم دارد. بیشتر از آن نگاهش؛ اما قرار نیست فرصت
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 .را از دست بدهد؛ مخصوصا امروز و این لحظه را

 از من بعید بود ولی عاشقت شدم

 شقت شود از تو بعید نیست جهان عا 

 

آورد و توی جیب  فرزان انگشترش را از انگشتش در می

تر از هر زمانی بزاقش را قورت  گذارد. محکمشلوارش می

 .شودای به درِ نیمه باز اتاق زهره، وارد میدهد و با ضربهمی

 .زن عمو-

کند و عینکش را از  تاپش بلند میزهره سرش را از روی لپ

 .دارد چشم بر می

 .جانم-

زند و همانطور که با  ان از پهلو، به کمد کنار در تکیه میفرز

 :پرسدکند، میانگشتانش بازی می
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 رها نمیاد؟ -

 .چرخدزهره نشسته روی صندلی گردان، به سمت فرزان می

ات سر رفته  پرسیا. چیه؟ حوصلهامروز زیاد احوالشو می-

 ی من بذاری؟ خوای سر به سر بچهمی

 .خنددچرخاند و میفرزان سرش را به طرفی می

ام خیلی اهمیت میدم.  دونید من به حوصلهنه بابا، شما که می-

 .کنم که سر نرهببینم دم جوشه، زیرشو کم می

 .دهدرود و سر تکان میی زهره با تاخیر به هوا میشلیک خنده

 .امان از دست تو -

ی  کشد. زهره که حاال خندهی لبش میفرزان دستی به گوشه

 :پرسدبلندش به لبخند آرامی بدل شده، دوباره می

 نگفتی، با رها چیکار داری؟ -

 .گویدخورد و آهانی زیر لب میفرزان در جایش تکانی می
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انگشترمو گم کردم. گفتم شاید دیروز که کمک رها اتاقشو  -

 .جا کردم، اونجا انداخته باشم جابه

کند  ن اضافه میآید و فرزا نگاه زهره تا دستان فرزان پایین می

 :که

 .تمام خونه رو گشتم، نیست-

کند و با چانه به  ی صندلی ستون میزهره آرنجش را روی دسته

 .زنددر اتاق اشاره می

 .خب برو اتاق رها یه نگاه بنداز-

 .کندفرزان دو به شک به زهره نگاه می

گفتم صبر کنم تا خودش بیاد. البته بهش زنگم زدما، ولی جواب  -

 .نداد

بل از اینکه به سراغ زهره بیاید، با رها تماس گرفته بود تا از  ق

ساعت بازگشتش به خانه مطلع شود و تماسش از سوی رها، 
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 .جواب مانده بودبی

احتماال نشنیده. تو برو یه سر اتاقش رو بگرد. تو و رها که از این  -

 .ها نداریدحرف

خیر  فرستد و با تافرزان یک دستش را توی جیب شلوارش می

 .دهدسری تکان می

 .باشه چون شما گفتید خیالم راحت شد-

  .چرخدتاپش میدهد و به سوی لپزهره با خنده سر تکان می

 .زندفرزان به در اتاق نرسیده که دوباره زهره را صدا می

 راستی زن عمو -

 دیگه چیه؟ -

اندازد و با اخمی ظاهری و شیطنتی که پشت  بادی به گلو می

 :گویدکشد، میاخمش سرک می

ها. به رها گوشزد  خوب نیست دختر تا دیر وقت بیرون باشه-
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 .کنید. اگه هم از پسش بر نمیاین، کافیه به خودم بگید

 :گویدزند و با خنده میزهره عینکش را می

  .حتما مزاحمت میشم-

 .کندی الیک به سوی زهره دراز میفرزان دستش را به نشانه

 .مکن براتون وقت خالی می-

کند تا  شود. زهره سعی میگوید و از اتاق خارج میاین را می

ی پیش رویش بدهد. حواسش پرت  دوباره حواسش را به مقاله

اندازد. ساعت تاپش میحرف فرزان شده. نگاهی به ساعت لپ

 .نه و نیم شب است

**** 

 

ی کوچه پارک  رها ماشینش را نرسیده به در خانه، در حاشیه

کند. نگاه کنجکاو و گیجش بین  یش را خاموش میهاکرده و چراغ
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شود و صادقی که  یشان میکامیونی که عقب عقب وارد خانه

  .کند، در گردش استکامیون را هدایت می

شباهت به یک اسباب کشی نیست و  بیند بیچیزی که می

رفت، خبری از اسباب  همین مسئله گیجش کرده. صبح که می

 !کشی اهالی این خانه نبود

شود. در ماشین را  دارد و از ماشین پیاده میکیفش را بر می

 .رودهایی بلند به سمت خانه میقفل کرده و با قدم

رسد، صادق که هنوز او را ندیده، زنگ در را  مقابل در خانه که می

 :گوید زند و از پشت زنگ به مخاطبش میمی

 .بگو فرزان بیاد کمک -

 .ایستدرود و پشت صادق میرها جلوتر می

 چه خبره؟ -

چرخد. نگاهی به سر تا پای  با سوال رها، صادق به پشت می
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 .کنداندازد و کوتاه سالم میرها می

 سالم. این کامیون چی میگه اینجا؟ -

کند و در جواب رها،  های سر آستینش را باز میصادق دکمه

 :گویدمی

 .های ماست، آوردیم بذاریم توی انباریوسیله-

 :کنددرشت میرها چشم  

 های خونتون؟ وسیله-

 .آره. خونه رو فروختم-

شباهت به داد نیست، وقتیکه با چشمان از حدقه صدای رها بی

 :پرسدبیرون زده می

 فروختی؟ -

زند و دست در جیب مقابل رها  صادق آستینش را تا می

 .ایستدمی
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 .آره. واسه مهاجرت پول الزمه دیگه-

. به برادر همیشه محق  کنداه میرها با اخم محوی به صادق نگ

 .و طلبکارش از دنیا

 مگه کارهاتون جور شده؟ -

 :گوید دهد و مطمئن میصادق سر تکان می

 .جور میشه-

گوید.  ای میاندازد و خوبهرها کیفش را روی دوشش می

تواند خودسری و  ای که هیچ خوبیتی پشتش نیست. نمیخوبه

یند و عصبی نشود. با نگاه  ی برادرش را ببهای عجوالنهتصمیم

 .شودگذرد و وارد خانه میسنگینی به صادق، از کنارش می

دارد تا بر نگردد و چیزی به صادق  هایش را تندتر بر میقدم

 .نگوید

* 
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نشیند و با  ی مبل میهای بیرون، گوشهرها با همان لباس

اضطرابی که از نظرش دلیل خیلی مشخصی ندارد، به تالش  

کند. الناز با چشمانی خیس،  ی آرام کردن ماهور نگاه میالناز برا 

دهد و ماهور با لجاجت به در  ماهور را در آغوشش تکان می

 .زندهایش صادق را صدا میکند و میان گریهحیاط نگاه می

رود.  زهره با سبد داروها و یک لیوان آب، به سمت الناز می

رفتن ماهور  گذارد و برای گ وسایل در دستش را روی میز می

 .کنددست دراز می

بر توی این داروها  تونی یه تبش به من، تو بگرد ببین میبده-

 .پیدا کنی

دهد و سبد داروها  الناز، با کمال میل ماهور را به دست زهره می

گردد و  دارد. با حالی خراب، بین داروها میرا از روی میز بر می
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 .به غر زدن نیستشباهت گوید. چیزی که بیزیر لب چیزی می

برد و با کنار زدن پرده و نشان دادن  زهره ماهور را کنار پنجره می

کند آرامش کند. وابستگی این بچه به  صادق به او، سعی می

 .ها آزار دهنده استپدرش، گاهی وقت

لرزد و بابای ضعیفی از  های کوچک ماهور روی هم میلب

ی ماهور  شقیقهای کنار  . زهره بوسهشودمیانشان خارج می

 .فشاردکارد و بعد با نگرانی دستش را میمی

سوزه. برو صادق رو صدا کن  وای الناز این بچه داره تو تب می-

 .ببریمش بیمارستان

دارد و به سمت زهره  ی شربت استامینوفن را بر میالناز شیشه

 :گویدرود. با حرص میمی

 .هاشو خالی کنهبذارید فعال وسیله-

نشاند و الناز شربت را توی قاشق  ر را روی میز میزهره ماهو
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 .ریزدمی

 .حال ماهور خوب نیست الناز-

خواهد اما نگاهش در نگاه  کند. نمیالناز سر بلند می

خواهد اما ناخودآگاه صدایش پر از  لرزد. نمیمادرشوهرش می

 .ستدلخوری

 

ها چهارتا  برم صادق رو صدا کنم که عصبی بشه جلوی غریبه-

 چارم بارم کنه؟ لی 

ی  اندازد و رها عصبی گوشهزهره با شرمندگی سر به زیر می

. خوب به این اخالق صادق آشنایی دارد.  جودلبش را می

عصبانیتی که مامان مهی معتقد است به پدربزرگش کشیده  

 .است

 .گیرددهد و او را از زهره میالناز شربت ماهور را می
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کند، رها از جایش بلند دوباره که دمای بدنش را چک می

 :گویدشود و تند میمی

 .خوای ببریمش بیمارستان؟ ماشین بیرون هستامی-

زند. لبخندی که اصال با نگاه خیس و  الناز لبخند کم جانی می

 .ناراحتش همخوانی ندارد

 .نه، االن شربت خورد، بهتر میشه-

 :گوید کند و میبه زهره نگاه می

 .تونم ماهور رو بخوابونممیمن میرم باال که اگه -

توان  زهره سکوت اختیار کرده و الناز همراه با ماهوری که می

  .رودها باال میتر شده، از پلهگفت کمی آرام

رها به سوی زهره که روی صندلی میز بزرگ غذاخوری  

کشد و  رود. صندلی کنارش را بیرون مینشیند، میمی

ی کنار زده شده، به حیاط  دهی پرنشیند. نگاه زهره از گوشهمی
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  .و تالش مردها برای خالی کردن وسایل داخل کامیون است

دوزد و بعد از کمی، آرام  رها نگاهش را به همان نقطه می

 :پرسد می

 دعواشون شده؟ -

 :زندمنظورش مشخص است. زهره با تاخیر لب می

 .نمیدونم-

و حرف زدن  تواند رها را به سکوت وادار کند؛ اما اغم صدایش می

 .دهدرا ترجیح می

 .ش رو فروختهخبر خونهصادق چه بی-

چرخاند.  شود و رها سر به سویش میسکوت زهره طوالنی می

زند و زهره بدون اینکه نگاه از حیاط بگیرد،  رخش زل میبه نیم

 :گویدمی

 .باباتم از همین عصبیه. ظاهرا به الناز هم نگفته بوده-
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ریزد و زهره ادامه  سینه بیرون می رها بازدمش را کالفه از

 :دهدمی

نمیدونم کی فکر مهاجرت رو انداخته تو سرش، اما صادق داره  -

 .ش روکنه. بیشتر از همه زن و بچههمه رو اذیت می

گیرد. حتی  نگاه خیس و دلخور الناز مقابل چشمان رها جان می

تواند خودش را به جای الناز تصور کند. صادق نه آدم  نمی

ورت کردن است و نه آدم سبک سنگین کردن. قطعا الناز زن  مش

  .تواند با او زندگی کندست که میصبوری

ش صبح واکسن زده و االن حالش  اصال انگار نه انگار که بچه-

 .خوب نیست

 :کندتر برای خودش واگویه میگوید و بعد آراماین را زهره می

 .الناز هم خوب نبود-

 کنن؟ خوان چیکار  االن می-
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  .ایستدگیرد و میزهره دستش را به صندلی می

 :گویدسر درگم سر تکان داده و کوتاه می

  .ی ما بمونن تا ببینن چی میشهیه مدت خونه-

 :گوید کند و زهره میرها نچی می

 .دلم آروم نیست. میرم به ماهور سر بزنم-

رود و رها خسته از روزی که گذرانده، سرش را روی  زهره می

گذارد. هنوز یک ربع از برگشتش به خانه نگذشته  انش میدست

 .که درگیر مشکالت خانواده شده است

 

 چند روز؟ -

ی  پرسد، بدون اینکه نگاهش را از صفحهاین را کامران می

تاپش بلند کند. نشسته روی مبل، پاهایش را روی میز روشن لپ

به  تاپش را روی پاهایش گذاشته است. نگاهش دراز کرده و لپ
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 .های آریاتاپ است و حواسش حول محور حرفی لپصفحه

کشد و قدم زنان تا کنار کامران  آریا دستی میان موهایش می

 :گوید نشیند و آرام میها میی یکی از مبلآید. روی دستهمی

 .ای اونجا بودهگفت، دو هفتهاینطور که نگهبانه می-

 .زندلندی میبندد و پوزخند بتاپ را میکامران عصبی، لپ

 !دو هفته-

 :گویدآریا تند می

 ...من شک کرده بودم، ولی-

 :دودکامران برزخی، میان حرف آریا می

 .ولی دیر فهمیدی، خیلی دیر فهمیدی-

شود که آریا سر به زیر بیاندازد. دیر  صدای بلند کامران باعث می

 .داندفهمیده است؛ خیلی دیر. خودش هم این را می

بعد از چند روز پیگیری، دیروز به مجتمعی رفته بود که چند وقت  
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ی رفت و آمد کیهان به آنجا شده بود. رام کردن و  پیش متوجه

حرف کشیدن از نگهبان مجتمع، فقط چند تراول هزینه برده بود.  

ای یک دختر در  نگهبان که به حرف آمده بود، از حضور دو هفته

ری که وقتی آریا عکس رها را  واحد کیهان حرف زده بود. دخت 

نشان داده بود، نگهبان تایید کرده بود که همین دختر بوده. 

 !کرد به تهران رفته استدختری که آریا در عین حماقت فکر می

کند خونسرد باشد وقتیکه  کشد و سعی مینفس بلندی می

 :پرسد می

 تونستم بکنم؟ فهمیدم چیکار میزودتر می-

قبل از کامران، یک تو دهنی به حساب  پرسد و سوالش را می

نویسد. کامران با چشمانی وحشی و رگ گردنی که  خودش می

 .چرخاندورم کرده، به سویش سر می

 خوای بگی االنم کاری از دستت بر نمیاد؟ یعنی چی؟ می-
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های کامران دو دو  تر از هر زمانی میان مردمک ترس آشکار

  .زندمی

هم بخاطر دارد؛ اما هیچ وقت به   آریا پنج سال پیش کامران را

 .ی االن ترسش را ندیده استاندازه

شود و هر دو دستش را پشت گردنش قالب  از جایش بلند می

 :گویدرود که میکند. به سمت پنجره میمی

اگه رها اصفهان بوده، پس کیهان باورش کرده، اگه کیهان  -

زی  باورش کرده پس قراره کمکش کنه. اول باید بفهمیم چی 

 .دونن یا نهمی

گذارد و به سمت آریا  تاپ را با صدا، روی میز میکامران لپ

گیرد و محکم او را به سمت خودش  رود. بازوی آریا را میمی

 .رودی اهل خانه، باال میمالحظهچرخاند. صدایش بیمی

دختره اول اومده سراغ تو، تو پروندیش، رفته سراغ کیهان. -
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وی االغ فکر می کردی اون تهرانه، بیخ  بعدم توی شرایطی که ت

گوشت بوده. حاال میگی چیزی میدونه یا نه؟ خب اگه  

 دونست مرض داشت قایم بشه؟ نمی

جود و با حرص  کند و کامران کلمات را میآریا متفکر سکوت می

 :گویدبیشتری می

ی کیهان مونده. به نظرت  آریا اون دختر دو هفته پنهانی تو خونه-

یعنی نباید واسه موندنش یه دلیل محکم داشته   چرا مونده؟

 باشه؟ 

 

 

ریزد و لرز خفیفی به جانش  با سوال کامران، ته دل آریا فرو می

اندازد و  شود. سرش را پایین میافتد. دلش خالی میمی

های کامران را قبول دارد اما  کند. حرفدستش را مشت می
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  .خواهد باور کندنمی

 :گویدآشنا نیست وقتیکه می صدای آریا برای خودش هم

 .هیچی دستشو نگرفته. من مطمئنم-

  .کندکامران با خشم و تاسف نگاهش می

چون تو گشتی هیچی نبوده، یعنی اونم هیچی پیدا نکرده؟ پس  -

 چرا مونده؟ 

کرد. کاش با تاکید روی  کاش کامران این سوال را مدام تکرار نمی

 .کردنمیحرفش، این نهال کم جان ترس را آبیاری  

 :گویددهد و مطمئن، در موضع قدرت میآریا محکم سر تکان می

 .فهمم درد اون دختر چیهفهمم. من باالخره میمی-

گیرد.  یک قدم بیشتر بر نداشته که کامران دوباره بازویش را می

شباهت به  چرخاند و کامران بیاز روی شانه به سویش سر می

 :یدگوها، میی این سالکامران همه
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خواستم حقیقت مشخص بشه، پنج سال  من اگه می-

نمیذاشتم برم، االنم اگه برگشتم فقط میخوام نبودنم رو برای  

 .خوام یه گند جدید رو بشهمامانم جبران کنم. نمی

  .چرخاندنگاهش را در چشمان روشن اما ناخوانای آریا می

ل  این آتیش خاموش شده، اگه دوباره روشن بشه، بیشتر از قب-

 .شعله میکشه

چرخد. حس قدرت داشتن در  آریا کامل به سوی کامران می

کند. دستش را به بازوی او  مقابل کامران، حالش را خوب می

دهد. اطمینانی که در کالمش است، نه  زند و سر تکان میمی

کند. یک دلگرمی  تنها کامران بلکه خودش را هم دلگرم می

 !واهی

  .ن نباشنمیذارم اینطوری بشه، نگرا-

 .کندبا یادآوری گذشه، جای پای حرفش را محکم می
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تو قبال هم به من اعتماد کردی و ضرر نکردی، پنج سال پیش رو  -

 که یادت نرفته؟ 

 

 ها، کارترین آدمگناه

 !ترین هستندهمیشه به ظاهر قدرتمند

 

 

 

شود و با خسته  با اتمام جلسه، رها از پشت میز بلند می

کنار دستش، تند تند کاغذهای مقابلش را  نباشیدی به همکار 

 .کندجمع می

با سر و صدایی که بخاطر تمام شدن جلسه در سالن حاکم شده  

دهد و بعد و تکاپوی جمعیت، رها به کارش سرعت بیشتری می
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تر، کنار  چرخاند؛ کمی آن طرفبرای پیدا کردن فرزان، سر می

  .کندحسابدار شرکت پیدایش می

اش  گیرد و با دست دیگرش مقنعهک دستش میها را در ی برگه

رود. در چند قدمیشان که  کشد و به سمتشان میرا جلو می

شود.  رسد، حسابدار خداحافظی کرده و از سالن خارج میمی

فرزان هم بدون اینکه رها را دیده باشد، به سمت در خروجی  

 .زندچرخد که رها صدایش میمی

 .مهندس فرهمند-

چرخاند. با  ایستد و به دنبال صدا سر میجایش میفرزان در  

کند و بعد نگاهی به ساعتش  دیدن رها، آشکارا اخم می

  .اندازدمی

ایستد. با  کند و مقابلش میرها دو قدم باقی مانده را طی می

 :پرسد وری، میلبخندی یک 
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ت رو بذارم پای اینکه از دیدن من ناراحتی یا اینکه  این اخم-

 زدم؟ رسمی صدات 

افتد. رها هم کنارش قدم بر  زند و به راه میفرزان کج خندی می

 .داردمی

 .مبذار به پای خستگی-

 

 

 :کشد تا بگویدزند و کلمات را میرها ابرو باال می

ای؟ این خستگی تمومی  ست که خستهیعنی تو یه هفته-

 نداره؟ 

اه به  رود. فرزان کوتهای مارپیچ طبقه، پایین میکنار هم از پله

 :پرسدکند و با خنده میرها نگاه می

 چیه؟ عادت کردی همیشه دلقک باشم؟ -
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کند که بایستد. کشد و مجبورش میرها دلخور بازویش را می

ایستد. این اختالف پله باعث  تر از رها میفرزان یک پله پایین

 .شود تا اختالف قدشان از بین برودمی

 :گویددلخور و ناراضی می

اخالق و باحوصله باشی،  م همیشه مهربون و خوشعادت کرد -

 .چیزی که چند روزه نیستی

داند دهد. نمیدزدد و به اطراف میاش را میفرزان نگاه کالفه

داند وارد مسیری شده است که راه  محق است یا نه اما می

 !بازگشتی ندارد

اش را به یاد  های جدید فکریتواند به رها نگاه کند و درگیرینمی

 .یاوردن

 :دهد رها تندتر از قبل ادامه می

ی ما بود، تو هر روز هم که نه، یه  مهی که خونههمیشه مامان-
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اومدی، حاال که مامان و صادق هم اونجان؛ ولی  روز در میون می

ست که نیومدی، تو شرکتم که همش  تو نمیای. یه هفته

 .ای و از من فراریحوصلهبی

کند کمی دلخوری این سعی می  کند وفرزان مهربان نگاهش می

 .دختر عموی عزیزتر از خواهر را رفع کند

 .حاال امشب میام-

فشارد و با غیظ  هایش را روی هم میرها عصبی دندان

 :گویدمی

 .ست فرزان حرف من یه چیز دیگه-

کند. تالشش برای منحرف کردن فکر رها و  ای میفرزان تک خنده

 .عوض کردن بحث، اصال موفق نیست

 خواین؟ چیه؟ مهمون نمی-

 .ی ما مهمون نیستیتو توی خونه-
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 :پرسدکند. باز رهاست که میفرزان که سکوت می

 از من دلخوری؟ -

 :گویدکند که رها میفرزان متعجب نگاهش می

از اون شبی که رفتی تو اتاقم دنبال انگشترت، اصال یه آدم  -

 ادم دلخوری؟ ای شدی. بخاطر اینکه زنگ زده بودی جواب نددیگه

  .کشاندهای فرزان را به خنده میی رها، لبگانهگیری بچهنتیجه

 چی داری میگی تو؟ -

دهد و بعد روی صورتش  رها دستش را بینشان تکان می

 .گذاردمی

 .نمیدونم. دیوونه شدم از دستت-

 .افتدکشد و به راه میفرزان دست او را می

 .کنی آخهزیادی فکر می-

 .زندی او میر دستش را روی سرشانهرها کاغذهای د 
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 خب تو چته؟ -

تفاوتی نسبت به سوالش،  گرداند و با بیفرزان سر بر می

 :پرسد می

 کارت که تموم شد، بریم یه آب زرشک بزنیم به بدن؟ -

 

 

فرزان همانطور که دستانش را با پشت شلوارش خشک  

اند،  نشستهای که مسعود و مامان مهی کند، به سمت کاناپهمی

اش از روی میز،  شود و با برداشتن ظرف بستنیآید. خم میمی

 .شودکنار مسعود، جاگیر می

 .ش خرابه عمودختر شما تو آب زرشک خوردن سابقه-

مهی در حالیکه قاشقش را توی  خندد و مامانمسعود آرام می

رود.  ای به فرزان میاندازد، چشم غرهظرف خالی بستنی می
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ای دور حرف  توجه به اخم کم جان بزرگش، از خاطرهفرزان بی

ای که تجربه شد تا هیچ وقت رها را به آب زرشک  زند. خاطرهمی

 .مهمان نکند

همون سال اولی که رها دانشگاه قبول شده بود، من یبار رفتم -

اصفهان. رها هم خواست که منو ببره یه جای َمشتی، گفت بیا  

وسه پل، یه آب اناری  های سییک بریم یجا آب انار بخوریم. نزد 

هست که خیلی آب اناراش خوبه. رها َجو گیر شد، گفت من آب  

  .خوامزرشک می

کند تا با آب و تاب  نگاه مشتاق مسعود، فرزان را تشویق می

 :بیشتری ادامه دهد

 .دوستشم باهامون بود. اونم گفت آب زرشک میخوره-

ی خودش  ینهدهد و با یک دست به س کمی تنش را عقب می

 .زندمی
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دونستم که اینا جنبه ندارن؟ براشون آب  مِن بدبخت از کجا می-

زرشک گرفتم. رها که دو قدم اونورتر فشارش افتاد نزدیک بود  

غش کنه. اما دوستش تا روی پل مقاومت کرد؛ ولی آخر کار اونم  

 .کم مونده بود جان به جان آفرین تسلیم کنه

لبخند، قاشقی بستنی توی دهانش    خندد و فرزان بامسعود می

 .گذاردمی

  .از اون روز من چشمم ترسیده شد که به رها آب زرشک بدم-

 .کندی کالمش میگوید و بعد قدرت را پشتوانهاین را می

 .دخترا که جنبه ندارن-

اش را بر  به پشتی کاناپه تکیه داده و قاشق دیگری از بستنی

چرخیده که مامان مهی تشر  دارد. کامل به سمت تلویزیون نمی

 :زندمی

خوبه خوبه، خوشمزه بازی بسه. خوبیت نداره پشت سر ُمرده  -



Romanbook.ir 
 
 

1159 
 

 .حرف بزنی

. انگار که جریان قوی برق از کف پایش راه  زندفرزان خشکش می

بگیرد و تا مغزش پیش رود و بعد در مغزش انفجاری بزرگ رخ  

اهنش باال  ی پیرگیرد و حرارت از یقهدهد. تمام تنش گر میمی

 :پرسدخورد و با بهت میزند. تکان محکمی میمی

 ُمرده؟ -

کند و آرام، لب  مسعود کمی سرش را به سوی او خم می

 :زندمی

 .منظور مادرجون ترنم، رفیق رهاست-

گیرند و دهانش خشک خشک  های فرزان از هم فاصله میلب

داند چه چیز را  شود. هیچ بزاقی ندارد. خودش هم نمیمی

دهد. چرا یادش نبود، دختری که آن  کم و صدا دار قورت میمح

روز برای خوردن آب زرشک همراهیشان کرده بود، همان  
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 ست که خودکشی کرده بود؟ دختری

 مگه ُمرده؟ -

 :دهدست که با تاثر جواب میمهیاینبار مامان

 .ترنم همون دوست رهاست که پنج سال پیش خودکشی کرد-

بخندی که انگار جزئی از صورت  ی شاد ترنم، با ل چهره

  .شوداش بود، برای فرزان تداعی میاستخوانی

ی آب  ای که خاطرههم همان دفعه  ترنم را فقط یکبار دیده بود. آن

ی  زرشک خوردنش را بارها تعریف کرده و آب زرشک را سوژه

 .مسخره کردن رها

دهد. ظرف  اش جا مانده را محکم بیرون مینفسی که در سینه

شود.  گذارد و از جایش بلند میاش را روی میز میبستنی

 .رودکشد و به سمت در حیاط میدستی به پشت گردنش می
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های خانه  های فرزان که روی پارکتمهی، روی قدمنگاه مامان

 .ماندشود، جا میکشیده می

 

سرش را به زیر انداخته و گردنش را با دو دستی که روی آرنج  

های مهر ماه، سرد  هوای اولین شب ه است.ستون کرده، گرفت 

ای که از ساختمان خارج شده لرز نیست؛ اما او لرز دارد. از لحظه

سابقه، ربطی به هوا ندارد.  دارد و مطمئن است که این لرز بی

های مامان مهی بر  ی لرزی که به جانش افتاده، به حرفریشه

  !گردد، به رها، به دوستش! امان از دوستشمی

ی خوبی نداشته و برایش عجیب است که چرا یچ وقت حافظهه

شود. تصویری از  اش پاک نمیامشب تصویر ترنم از حافظه

 !خطشلبخند و دست

کند، از  کند. چشم که باز مینشستن کسی را کنارش حس می
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بیند و پشت بندش صدای  ی چشم آتش سیگاری میگوشه

 .صادق

 پَکری؟ -

 .کشدمیسر بلند کرده و نفس عمیقی 

کند. اش میزند و صادق نیز در این سکوت همراهیحرفی نمی

شود. خاکسترش را زیر پایش خاموش  سیگار صادق تمام می

 .آوردکند و برای آتش زدن سیگار دوم، فندکش را بیرون میمی

کند.  ی دست رد میکند و او با اشارهبه فرزان سیگار تعارف می

 .کندزند که فرزان صدایش میمیصادق پکی به سیگارش 

 صادق -

 هان؟ -

 .کندهای خشکش را تر میلب

 میگم رها آخرش فهمید اون رفیقش چرا خودکشی کرد؟ -
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 .زند هایش را باال میتفاوت یکی از شانهصادق بی

 .نمیدونم-

 .اندازدفرزان چیتی به پیشانی می

 مریضی چیزی که نبوده؟ -

 :پرسد حواس میصادق بی

 کی؟ -

 .با دخترهبا -

 .من چه میدونم فرزان، تو هم سوال هایی می پرسیا-

کند. صادق با سر  چرخاند و نچ آرامی میفرزان کالفه سر می

 :پرسدزند و میبازو به بازوی فرزان می

 حاال چی شده که خودکشی دوست رها برای تو مهم شده؟ -

 :گویدخیال و عادی میفرزان بی

  .م سوال شدهمهم که نه، واسه-
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 .کندو بعد اضافه می

 .آخه با داداشش سالم علیک دارم-

 .ایستدصادق با نگاه عاقل اندرسفیهی به او، می

سالم علیک داشتن با یکی، دلیل محکمی برای سرک کشیدن  -

 .تو زندگیش نیست

ی پیش بود،  زند. اگر فرزان یک هفتهفرزان کج خندی می

توانست  می گذشت.تفاوت از کنار این حرف صادق نمیبی

 :دستش بیندازد و بگوید

 خودته یا از یه جایی خوندی؟  خداوکیلی این حرف-

 !اش را دارد و نه وقتش رااما حاال نه حال و حوصله

 :گویدایستد و کوتاه میمی

 .کنمی گوشم میحرفت رو آویزه-

گذرد و در مقابل نگاه هاج و واج او به سمت در از کنار صادق می
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 .رودخانه می

 کجا؟ -

 .دهدفرزان بدون اینکه برگردد، دستش را در هوا تکان می

 خونه -

 

بندد. کشد و با پا، در اتاقش را میماهور را در آغوشش باال می

 :پرسدای میبوسد و با صدای کودکانهمیی نرم ماهور را  گونه

 های عمه بازی کنی؟ دوست داری با عروسک -

اندازد و با ذوق  ی باالی تخت رها میماهور نگاهی به قفسه

 .گویدای میآره

فشارد و بعد روی تخت  ماهور را بیشتر به خودش می

 .نشاندشمی

ا ایستد و بماهور با ستون کردن دستان کوچکش، روی تخت می
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آید.  ی باالی تخت میهایی نامتعادل، به سمت قفسهقدم

گیرد و با  های رها میانگشت کوچکش را به سوی عروسک 

شود و تا هم قد او  دهد. رها کمی خم میشادی نشانشان می

 :پرسدزند و میشود. موهایش را پشت گوش می

 خوای عمه؟ کدوم رو می-

 :گویدمی  دهد و تندماهور خرگوش کوچکی را نشان می

 این این -

دهد. ماهور  دارد و به دست او میرها خرگوش را بر می

نشیند. چند ثانیه  گیرد و همانجا میهای خرگوش را میگوش

دهد و چند دقیقه بعد، تمام  بعد عروسک بعدی را نشان می

ها  ی عروسهای رها، مقابل ماهور گذاشته است. همهعروسک 

موشی سیاه   وسک توی قفسهترین عرجز یکی! آخرین و زشت

  .ستو زشت که یادگار روزهای سیاهی
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های دورش است و چشمان بارانی رها،  ماهور سرگرم عروسک 

توجه به  دارد و بیخیره به تنها عروسک قفسه. موش را بر می

 .نشیندماهور، کنار تخت می

ست که از ترنم برایش مانده است.  این عروسک، تنها یادگاری

اش به ترنم شکایت کرده و  بارها بخاطر زشتیعروسکی که  

گیرد. حتی یادش است  گفته بود که از آن حس خوبی نمی

وقتیکه از ترنم خواست آن را به او بدهد، ترنم مخالفت کرد؛ اما  

هایش، وسایلش را جمع  بعد از آن اتفاق، وقتیکه هم اتاقی

جا  ترین عروسک ترنم، در میان وسایل او کردند، از قضا، زشت

 .گرفت. خودش هم بعدها متوجه شد

کشد. با سر  دهد و آه سردی میفشاری به عروسک می

 .گیرداش راه گرفته را میانگشت، اشکی که از کنار بینی

اش تنگ  چقدر گاهی دلش برای همپای روزهای جوانی
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یشان برنامه چیده  سالگیشود. چقدر با ترنم برای سیمی

اش، خودش را کنار  سالگیبودند. ترنم برای روزهای سی

کرد و رها، در روزهای  دختری که پدرش علیرضا بود تصور می

اش نداشت. چقدر اتفاقات  دورش، هیچ تصوری از مرد زندگی

های پیش تفاوت دارد. ترنمی نیست که  االن، با رویاهای سال

مادر فرزند علیرضا باشد. او نیست که عاشقی برادرش و رفیق  

نبودنش، درد است. دردی که روی این  شفیقش را ببیند و 

خواستن، سایه انداخته و تا درمان نشود، عشق، روزهای  

 .گذاردخوبش را به نمایش نمی

آید. ماهور خرس کوچک  با صدای ماهور رها به خودش می

 :گویدزبانی میکشد و با شیرینپشمالو را به صورتش می

 این واسه من، باشه؟ -

کند و چندبار  سرش را کج میبیند، سکوت رها را که می
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 .کندچشمانش را باز و بسته می

 باشه باشه؟ -

ی آرامی  کشد و با لبخند، باشهرها دستی به سر او می

 .گویدمی

ست که  هاییحواسش به ماهور نیست. تمام حواسش به حرف

 .باید عصر به کیهان بزند

 

ی  رود. لبههایی بلند و محکم به سمت اتاقش میکیهان با قدم

زند و همانطور که دست  رنگش را کنار می  ایراه سورمهکت راه

فرستد، دست دیگرش را در  راستش را توی جیب شلوارش می

 :پرسدهوا تکان داده و با جدیدت می

 بار دیروز رسید؟ -

دهد و تند معاون شرکت، کاغذهای در دستش را، تکان می
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 :گویدمی

برسه، ولی نرسید. زنگ زدم  نه. قرار بود دیروز تا ظهر -

شرکتشون، گفتن بار رو فرستادن، زنگ زدم به راننده، گفت تا  

 .ظهر امروز میرسه

نگاهی به صالحی که پشت سر او  کیهان از روی شانه، نیم

 :کنداندازد و تاکید میایستاده، می

دونی که از بد قولی  ها صالحی. میدیرتر از ظهر امروز نشه-

 .خوشم نمیاد

کند. کیهان  ی سرش را تکان داده و حتمنی زمزمه میصالح

دارد و به در نرسیده، باز به  قدمی به سمت در اتاقش بر می

 .چرخدسوی صالحی می

 ...در ضمن-

صالحی به سرعت سرش را بلند کرده و منتظر به کیهان نگاه  
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 .کندمی

کشد و با تانی  ی سیاهش میی جلیقهکیهان دستی به لبه

 :گویدمی

 .مهندس کبیری تماس بگیر. بگو فردا بیاد شرکت  با-

 .اندازدصالحی چینی به پیشانی می

 برای مصاحبه؟ -

 :دهدکیهان مطمئن پاسخ می

 .برای استخدام-

چرخد. امروز مطمئن از  گوید و به سمت در اتاقش میاین را می

استخدام علیرضا کبیری، خاطرخواه خواهرش، در شرکتش حرف  

نیست وقتیکه حقیقت برمال شود، وقتیکه    زند؛ اما مطمئنمی

ی تاریک گذشته روشن شود، باز هم بتواند همینقدر  نقطه

حرف بزند. اصال مطمئن   مطمئن، در مورد ماندن علیرضا در اینجا
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قدم  نیست، علیرضایی که خودش برای کار در شرکت او پیش

 .شده، در آینده نیز برای اینجا ماندن مشتاق باشد

 آقای شاهد -

افتد و  ی در میبا صدای ظریف منشی، دستش از روی دستگیره

 .چرخدبه سمت صدا می

گیرد.  ای را به سویش میآید و بستهمنشی تند به سوی او می

های پاشنه  ی در دست دخترک، تا کفشنگاه کیهان از روی بسته

شود. چند بار باید متذکر شود که در شرکت  بلندش کشیده می

 پوشند؟ کفش پاشنه بلند ن

کند که  های درهمش، دخترک منشی را هوشیار میظاهرا اخم

کند تا حواس کیهان را به آن  با تکان دادن بسته، سعی می

 .معطوف کند

 .این بسته رو پستچی آورده، برای شماست-
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گیرد و نگاهش  کیهان با تاخیر بسته را از دست منشی می

اده است، اما  . منتظر چیزی نبوده و چیزی هم سفارش ندکندمی

 ...ی کوچک و سبک؟این بسته

رود. نگاه کیهان به  با صدای تلفن، منشی به سمت میزش می

 :گویدخورد که منشی میسوی آدرس فرستنده ُسر می

 .جناب مهندس، مهندس امامی پشت خطه-

کیهان با یادآوری تماس مهمی که در این ساعت داشته، تند به  

با پایین آوردن بسته، رو به  کند و گرد میسوی اتاقش عقب

 :گویدمنشی می

 .وصل کن اتاقم-

*** 

 

اش را پشت سر گذاشته است. آنقدر  شلوغ ترین روز کاری
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شلوغ که حتی نتوانسته به تلفن دلبرکش هم جواب بدهد. رها  

میلی، تماس را رد  یک ساعت پیش تماس گرفته و کیهان با بی

 .گیردمیکرده و پیام داده که خودش تماس 

کند. برای ناهار با مدیر داند که تا عصر فرصت تماس پیدا نمیمی

تواند در طول مسیری که به سر ها قرار دارد. مییکی از شرکت

خواهد رود با رها تماس بگیرد؛ اما دلش نمیقرار می

یشان کوتاه و از سر انجام وظیفه، یا عمل به حرفش  مکالمه

  .باشد

سکوت و خلوت اتاقش حرف بزند، نه اتاقک  خواهد با رها در  می

 .کشدهایش را میفلزی ماشین که بار سنگینی خستگی

این روزها حال رها خوب نیست و او باید که برایش وقت بیشتری  

داند که  گذرد و خوب میبگذارد. ده روز از بازگشتش از تهران می

ی گذشته است.  های رها، معمای حل نشدهدلیل تمام کالفگی
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 .ای نداردمایی که او برای حل کردنش قول داده اما هیچ ایدهمع

کند. از  تاپ را خاموش میاندازد و لپنگاهی به ساعتش می

اندازد. ی روی میز میی باز نشدهتاپ، نگاهی به بستهکنار لپ

بندد، کف دستش را روی دست دیگرش  تاپ را که میلپ

ی روی میز خیره  گذارد. به بستهتاپ میگذارد و روی لپمی

ها ذهنش را درگیر  توانست تا ساعتای که میشود. بستهمی

 .کند اما با تماس مهندس امامی، به کل بسته را فراموش کرد

زند و  شود. میز را دور میدهد و بلند میاش را عقب میصندلی

ایستاده کنار میز بزرگی که به میز خودش چسبانده شده،  

هایی که از سر جدیت درهم ارد. با اخمدی پستی را بر میبسته

اندازد. با دیدن  اند، نگاهی به بسته و آدرس فرستنده میرفته

پرد. آدرسِ تهران است! شرکت  آدرس، جفت ابرویش باال می

 !عموی رها
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های کاری، تا کنون بدون هماهنگی، از طریق  با وجود مراوده

در صورت   جا نشده،هایشان جابهای بین شرکتپست هیچ بسته

جایی نیز، قطعا به جای نام گیرنده و فرستنده، اسم شرکت  جابه

 !شود نه شخص کیهانقید می

چرخد. قطعا او، نه اهل  برای اولین گزینه، ذهنش سمت رها می

 .موقع است و نه االن شرایطتش را داردسوپرایزهای بی

با حس کنجکاوی که نگرانی را چاشنی خودش کرده، بسته را  

کند که پاکت  کند. آنقدر محکم، چسب رویش را میباز می

 .شودکاغذی، از وسط نصف می

 .شودی او هم بیشتر میرود، دلشورههرچه بیشتر پیش می

کشد. برد و یک دسته کاغذ بیرون میدستش را داخل بسته می

  .کامال گیج شده است
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کاغذ دارد. چرخاند و کاغذ سفید رویش را بر میکاغذها را می

های کاغذ اندازد و نگاهش را روی نوشتهسفید را روی میز می

چرخاند. با خواندن اولین کلمه، نگاهش روی کاغذ  در دستش می

 .شود و دستش دور آن مشتخشک می

گیرد. تمام  دست خطی آشنا، مقابل نگاه ناباورش جان می

شود. مغزش سوت  اتفاقات اخیر به یکباره به مغزش سرازیر می

گیرد و خون با مخلوطی از سرب داغ در  کشد. تنش ُگر میمی

ی کراوات و  شود. دو انگشتش را بین گرههایش جاری میرگ

 .کندی کراواتش را شل میگذارد و گرهی پیراهنش مییقه

 .نشیندی آن میکشد و لبهصندلی بیرون می

اندازد. فقط چند ثانیه، چند ثانیه زمان  کاغذها را روی میز می

کند،  برد تا محکم چشم ببندد و بعد باز کند. چشم که باز میمی

زند. تند تند زیر و  با حس سنگینی عجیبی کاغذها را چنگ می
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  .کندرویشان می

ایست که  ی همان دفترچهکند، این کاغذها ادامهاشتباه نمی

ی سیاه خواهرش را برمال کرد. این کاغذها، کلید حل  گذشته

 .های خودش و رهاستت پایان کالفگیمعمای گذشته و سو

با باور چیزی که مقابلش است، نفس سنگینش را از سینه بیرون  

  .کشددهد و دستی به پشت گردنش میمی

اش  کشد. نفسی که از سینهباید نفس راحتی بکشد؛ اما نمی

گیرد.  کند و جانش را میاش میشود، بیشتر خستهخارج می

ی پازل گذشته خوشحال  رین تکهتباید برای پیدا شدن بزرگ

داند چیزیکه  باشد؛ اما نیست. خوشحال نیست وقتیکه می

تواند حال او، رها  خواهرش را به خودکشی وسوسه کرده، نمی

و حتی علیرضا را خوش کند. این کاغذها از اتفاقات خوبی حرف  

ها را از دفترچه  اند، وقتیکه ترنم برای خوانده نشدنشان، آننزده
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 !دهجدا کر

شود. این کاغذها  ای نامعلوم خیره میبا این فکر، متفکر به نقطه

را ترنم جدا کرده یا شخصی دیگر؟ این سوال، مثل نام مجهول 

شود. باید بفهمد چه کسی و با  فرستنده، در ذهنش پررنگ می

چه هدفی کاغذها را برایش فرستاده. آدرس فرستنده فقط  

 .یچ نام خاصیآدرس شرکت عموی رهاست، بدون قید ه 

چسباند و با صدایی دو رگه، خطاب به  تلفن را به گوشش می

  :گویدمنشی می

 .خانم مسعودی، زنگ بزنید و قرار ناهار منو کنسل کنید-

دهد و سریع گوشی را قطع  ی اعتراض نمیبه منشی اجازه

کند. با کنسل کردن این قرار، امروز برای اولین بار بد قول  می

ای ندارد وقتیکه  داند رفتن به سر قرار هم فایدهشود. اما میمی

  .تمام حواسش پی کاغذهای روی میزش است
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ایستد و نفسش را بریده بریده از سینه  ترنم در پاگرد پله می

های محافظ پله  ریزد. خودش را به سمت نردهبیرون می

. تمام تنش سرد است  دهدکشاند و کمرش را به آن تکیه میمی

داند که این لرز، بخاطر خالی شدن محتویات  رد. میو لرز دا

اش از موقعیتی که در آن  اش است؛ اما ترس و نگرانیمعده

 .تاثیر نیستگرفتار شده نیز، بی

ایستد و بعد، تن گرختش را از نرده فاصله داده و  ای میچند ثانیه

ها می اندازد. نای باال رفتن ندارد. در بدو  نگاهی به انتهای پله

هایش را در آخرین رود که با هیجان و کنجکاوی باال آمده و لباسو

کرد موقع برگشت،  ی باال در آورده بود، فکر نمیاتاق طبقه

 .بخاطر این کارش پشیمان باشد

ای کنجکاوش  ی مستانهخواهد قدمی بردارد که صدای خندهمی
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  .چسباندکرده و پاهایش را به زمین می

چرخد. پیشی گرفته، به پشت میبا کنجکاوی که بر ترسش  

شود.  زند و کمی به پایین خم میمضطرب، نرده را چنگ می

شود، از پایین است. صدای  ای که بلندتر میی زنانهصدای خنده

شود و ترنم گوش تیز  ی زن میای، هم نوا با خندهمردانه

کند. تشخیص صدای کامران سخت نیست و همین  می

 .ی زنانه را پیدا کندبع خندهکند تا من ترش میکنجکاو

ی پایین، دید  های طبقهشود. خاموش بودن چراغبیشتر خم می

او را محدود کرده است؛ اما اگر کسی از پایین به باال نگاه کند،  

آید تا بهتر زیر پله را  بیند. یکی دو پله پایین میحتما او را می

ودش را  ی کسی روی زمین، تند خببیند، که با نقش بستن سایه

زند. کف دستان عرق  کشد و به دیوار کنارش تکیه میعقب می

زند و  هایش میچسباند. قلبش در گوشاش را به دیوار میکرده
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  .دهانش خشک شده است

 .شنود و پشت بندش صدای کامران راصدای پای کسی را می

کنم و شما  من طبق قراردادی که باهاتون دارم، براتون کار می-

گیرید. که دادید، اقامت دائم آلمان رو برای من میطبق قولی  

 مشکلی که نیست؟ 

ترین حالت ممکن گفته را  ای که کامران به عادیهنوز جمله

 :گویدهضم نکرده که کسی با لهجه می

 .هیچ مشکلی نیست دکتر-

مکث مرد در ادا کردن کلمات فارسی، ایرانی نبودنش را داد  

شود، ترنم خودش را تر میزند. با صدای پایی که نزدیک می

هایش  چسباند و محکم دندانش را روی لببیشتر به دیوار می

دهد تا مبادا صدایی از دهانش خارج شود. کسی از  فشار می

 .آید ها باال میپله
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 :شود صدای دختری از زیر پله شنیده می

 به مناسبت این قرار مهم نمیخواین یکم به خودتون حال بدید؟ -

  

 

 

ای  دهد. سایهی برادرش را تشخیص میی مردانهدهصدای خن 

بندد. نفسش در سینه راه خود را  روی زمین مقابلش نقش می

ی پله ایستاده اما اگر کسی ترین نقطهکند. در تاریک گم می

دهد که گوش ایستاده است. چیزی  ببیندش، قطعا تشخیص می

ها  ز پلهی سایه، مردی ابه قبض روح کردنش نمانده که در ادامه

دهد. با رفتن  ها را ادامه میآید و بدون اینکه بایستد، پلهباال می

 .کندخورد و نفسش را آزاد میمرد، او کنار دیوار ُسر می
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*** 

 

 

خورد و به  بیند. تلوتلو میآنقدر نوشیده است که چشمانش نمی

رساند. تنش را روی صندلی  سختی خودش را به صندلی می

بندد. دهد و چشم مینش را به باالی آن تکیه میاندازد و گردمی

داند که  شود و دهانش تلخ تلخ است. میاش زیر و رو میمعده

امشب افراط کرده است؛ اما انگار با خودش و دنیا سر لج دارد.  

انگار الزم بود کامش را تلخ کند تا تلخی پس زده شدن از سوی  

  .ترنم را فراموش کند

ست که آزارش  وترجیح داده است. این چیزیترنم علیرضا را به ا

 .زنددهد و آتشش میمی

کند و نگاه تارش را به جمعیت حاضر  چشمان خمارش را باز می
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تر شده اما همین مقدارش  دهد. سر و صداها کمدر سالن می

  .هم برای اویی که ذهنش پر از صداست، آزار دهنده است

سنگینی را به آن وصل  ی  کند. انگار که وزنههایش درد میپلک 

کند  کشد و سعی میهایش میکرده باشند. دستی روی چشم

از جایش بلند شود. باید قبل از اینکه سر درد شود و اختیارش را  

  .از کف بدهد، ترنم را از اینجا بیرون بَرد

هایی که ترنم از آن باال  نگاهش را بین ساعت روی مچش و پله

تواند  بیند اما میعت را نمیهای سا چرخاند. عقربهرفت، می

تشخیص دهد که ترنم دیر کرده است. مدت زمانی که باال رفته،  

 .ست که برای پوشیدن لباس الزم استبیشتر از زمانی

کشاند و با پاهایی که  ها میاش را به سوی پلهتن کرخت شده

 .رودها باال مینای حرکت ندارند، از پله

کند و به داخلشان  ها را باز مییکی یکی و به آرامی در اتاق
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داند ترنم در کدام اتاق لباسش را عوض  کشد. نمیسرک می

کرده بود. اینکه بخواهد با این وضعیت دنبال او بگردد، برایش  

رسد سر دردش  های راهرو که میسخت است. به آخرین اتاق

  .شده استفهمد که چشمان نیز قرمز بیشتر شده و می

زند.  کند و کلید برق کنار در را میها را باز میدر یکی از اتاق

شود و او، مردد به کلید برق نگاه  های اتاق روشن نمیچراغ

کند. ظاهرا برق اتاق قطع است. کرده و دوباره امتحان می

خواهد ترنم را صدا بزند که صدای جیغ بلند کسی از اتاق  می

کند و با ریختن  کند. عقب گرد میمی اش را جلبکناری، توجه

  .رودتمام قوایش در پاهایش، به سمت اتاق کناری می

 

ای تاریکی  کند و همزمان صدای جیغ دخترانهدر اتاق را باز می

ی  درد. با چشمانی درشت شده، به گوشهناک اتاق را میوهم
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کند. به لطف نوری که از پنجره به اتاق ریخته،  اتاق نگاه می

تواند مردی که محکم ترنم را به آغوش گرفته است ببیند. می

 .زندترنم میان گریه اسم او را فریاد می

 .آریا-

 .کشدگیرد و سرش سوت میهایش نبض میشقیقه

ی  برد. مرد با دیدن او، ترنم را گوشهبه سمت مرد یورش می

ایستد و  دود. آریا مقابلش میکند و به سمت در میاتاق رها می

زند و با صدایی  ی مرد میکند. محکم به سینههش را سد میرا

 :زندزخمی، داد می

 کردی؟ ناموسِ عوضی، داشتی چه غلطی میبی-

ی مرد در تاریکی اتاق کار راحتی نیست،  تشخیص چهره

 .مخصوصا برای آریا که چشمانش سوی مناسبی ندارند

ی به  ی محکمکند که مرد با ضربهی مرد میدستش را بند یقه
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  .دودکند و به سمت در میسر او، او را به کنار اتاق پرت می

آریا آنقدر اختیار در کف ندارد که بتواند تعادلش را حفظ کند.  

افتد. ترنم روی زمین  خورد و روی زمین میمحکم به دیوار می

ی آریا تا نزدیک  زند. محتویات معدهنشیند. دوباره جیغ میمی

کند. آریا دستی به  نم بلند بلند گریه میآید. ترحلقش باال می

 .کشد. دردش وحشتناک استسرش می

گذارد تا بایستد. پاهایش را جمع  کف دستش را روی زمین می

تر به زمین  کند اما قبل از اینکه بایستد دوباره و اینبار محکممی

ی  زند. صدای گریهزند. آریا عصبی پلک میافتد. ترنم جیغ میمی

شود و توان آریا برای ایستادن کمتر. آنقدر  ر میترنم بلندت

نوشیده است که نه جانی در پاهایش باشد و نه رمقی در  

ایستد. تعادل ندارد. اتاق دور سرش  دستانش. به سختی می

رسد، ترنم با ترس خودش را عقب  چرخد. کنار ترنم که میمی



Romanbook.ir 
 
 

1189 
 

را  فشارد. عادی نبودن حال اریا  کشد و بیشتر به دیوار میمی

گیرد و با صدایی که نشان  دهد. آریا دست او را میتشخیص می

 :پرسداز حال خرابش دارد، می

 اذیــتت کـــــرد؟ -

کند. یادش  اش، وحشت به جان ترنم تزریق میکلمات کشیده

رود که آن مرد قصد داشت چه بالیی سرش بیاورد. تند و  می

 :گویددهد و با لکنت میترسیده سرش را تکان می

 .ت.. ت... تو...حا..حالت...خوب...نیست-

رود. اصرار ترنم برای خوب نبودن حالش، حالش را  آریا جلوتر می

کند و در یک حرکت و  ی بینشان را پر میکند. فاصلهبدتر می

 .کشدمحکم ترنم را به آغوش می

 .من خوبـــــم. تــــو ترسیــــدی-

ا توان مقاومت در  پیچد امی ترنم میبوی دهان آریا، در شامه
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لرزد. ی خیس در آغوش آریا میبرابر او را ندارد. مثل یک جوجه

کند و سرش را کنار گوشش  آریا فشار بازوهایش را بیشتر می

 .کندخم می

  .هیــــــس. مــــن اینجـــــام-

 

 .فشاردزند. آریا کمرش را محکم میترنم عق می

قدر ضعیف و ناتوان شده  ترکد. آنی آریا میبغض ترنم میان سینه

کند. است که هیچ مقاومتی برای نماندن در آغوش آریا نمی

ریزد. آریا چشم  گذارد و اشک میی او میسرش را روی سینه

هایش  هایش تا کنار گوشکند. شقیقهبندد. سرش درد میمی

ها، حال دلش است. حال دلش خوب نیست. زند. بدتر از اینمی

های  اهد. کمی اتفاق خوب که تلخیخودلش کمی هیجان می

چند دقیقه پیش را بشوید و ببرد. که یادش برود آن خوک کثیف  
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رساند. حال خودش و داشت به ناموسش آزار می

هایش کر شده  فهمد. گوشفهمد و نمیهایش را میخواسته

است. بوی  تر از همیشهاش قویاست و به جای آن حس بویایی

تلفیقی از عطر تنش و ادکلنش را.  کشد.تن ترنم را نفس می

کند.  شنود اما بوی موهای ترنم را حس میهیچ صدایی نمی

 !بوی کنار گوشش را

ی شیرین فرو رفته است. او و هم آغوشی با دختر  در یک خلسه

 !اش، در یک اتاق ساکت و تاریک موردعالقه

کند که ترنم هنوز هم قبولش دارد. هنوز به او  به این فکر می

کرد در آغوشش بماند. وگرنه در  ماد دارد، وگرنه قبول نمیاعت 

هایش منظم  آمد. نفساش بند نمیشد. گریهآغوشش آرام نمی

شد. اصال شاید دوستش دارد. قطعا دوستش دارد! اصال اگر نمی

ترنم دوستش نداشت پس چرا همیشه از چیزهایی برای او  
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دارد!  گفت؟ دوستش گفت که به کامران و کیهان نمیمی

مطمئن است. ترنم دوستش دارد فقط باید به خودش بیاید و این  

 .را باور کند

. ترنم ترسیده، در  آیددست آریا روی کمر ترنم به حرکت در می

خورد. سردی دست آریا را حتی از روی لباس  آغوش او تکان می

کند و البته ته ریشی که پوست گردنش را قلقلک  هم حس می

دهد. حال آریا خوب نیست.  ترس بزاقش را قورت میدهد. با  می

 !این کارهایش اصال طبیعی نیست 

با برخورد نوک انگشت آریا با زیپ لباس ترنم، حسی موذی زیر  

فهمد چه  دود. حسی شبیه به یک وسوسه! نمیپوستش می

کشد. ترنم با وحشت  شود که زیپ لباس او را پایین میمی

کند اما آریا محکم تر از قبل،  ند میی او بلسرش را از روی سینه

فشارد و جیغ ترنم را میان  ی خودش میسر او را به سینه
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کند. آریا کور و کر و نفهم  کند. ترنم تقال میآغوشش خفه می

. یک کندشود. با دست و پایش، دست و پای ترنم را قفل میمی

شود.  کشد و وحشی میها میخط قرمز روی تمام حرمت

 !رحمیوحشی و ب

 

 

های زندگی عین مردن است و این مردن با  بعضی از صحنه

تر از  چشمان باز و گوش شنوا و قلب تپنده، هزار برابر دردناک

  .شودیست که به خواب ابدی تعبیر ممرگی

  .اش نباشدمردن هم درد دارد، وقتیکه هیچ ابدیتی پشتوانه

های دختری، به دستان آشنای کسی  وقتیکه تمام دخترانگی

  .شوندشود و آرزوهایش زیر پای هوس له میدریده می

قطعا او، امشب و بعد از رها شدن از آغوش آریا و بیرون دویدن  
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ن خاکسپاری و مراسم  از آن اتاق، ُمرده است. یک ُمردن بدو

ترحیم. این مردن فقط سوگواری دارد؛ ترنم یک سوگواری  

اش  آبرومند را به خودش، آرزوهایش و تصویرهای زیبای دخترانه

بدهکار است. یک عذرخواهی به علیرضا، یک دنیا شرمندگی از  

 .پروانه و کیهان و خروار خروار نفرت از آریا

و دستانی که تمام بدنش را  با یادآوری چشمان سرخ و خمار آریا 

اش باال  شود و اسید معدهاش زیر و رو میلمس کرده بود، معده

  .آیدمی

گیرد. با دست  زند و تند دستش را جلوی دهانش میعق می

ی آژانس  زند که رانندهی کنارش میدیگرش محکم به شیشه

کند و  ی وسط نگاهش میشود. از آینهاش به او جلب میتوجه

کشد و روی  ی خیابان میدیدنش، ماشین را به حاشیه  به محض

 .زندترمز می
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شود و  شود و در کنار جاده خم میترنم تند از ماشین پیاده می

  .زندعق می

اش نمانده است. بهتر است بگوید جز یک  هیچ چیزی در معده

قلب زخمی و یک بغض خفه کننده، هیچ چیزی در وجودش  

هایش، اشکش جاری  یان عق زدنفهمد کی م نمانده است. نمی

گیرد. هر دو دستش را روی  ش باال میشود و هق هقمی

 .کندکند و همانطور خم شده، هق هق میشکمش جمع می

  .باور چیزی که گذشته و اتفاقی که افتاده برایش سخت است

قبل از ورود آریا به اتاق، وقتیکه حین عوض کردن لباسش آن  

را باز کرده و داخل شده بود،   هوا در اتاقمردک مست بی

نفسی  ی خودش را خوانده بود؛ اما با ورود آریا، میان بیفاتحه

ترس و اضطراب، نفس گرفته و لبخند زده بود. آریا را ناجی دیده  

و در آغوش آشنایش آرام شده بود. آغوشی که از بچگی برایش  
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کرد، شبی در  باز بود و مامن. هیچ وقت فکرش را هم نمی

کی نفرت انگیز زمین، تمام وجودش به دست همین آغوش  تاری

  .آشنا به یغما برود

 خانم حالتون خوبه؟ -

ی آژانس نگران  کرد که رانندهاگر چند ساعت پیش بود، تصور می

داند  اش را برده، میاوست؛ اما حاال و بعد از سیلی که زندگی

  که این مرد میانسال نیز نگران خودش است و اینکه یک دختر

 .ندار، این موقع از شب برایش دردسر نشودتنها و حال

های شکمش تا زیر لگنش  کند، تمام عضلهکمر که راست می

گوید و دوباره خم  گیرد. آنقدر شدید که آخ زیرلبی میدرد می

صدا از کنار  شود و اشک آرام و بیتر میشود. بغضش تازهمی

 .گیرداش راه میی بینیتیغه

کشاند و باصدایی که برای  ردش را باال مینگاه خالی و س
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 :پرسدهایش غریبه است، میگوش

 دریا نزدیکه؟ -

 

 

کند. صدای برخورد  راننده ماشین را در نزدیکی دریا پارک می

 .شودامواج به ساحل، از همین فاصله هم شنیده می

کند. با باز  گذارد و در را باز میترنم دستش را روی دستگیره می

 :گویدچرخد و با لحن طلبکاری میاننده به پشت میشدن در، ر

 خانم من چیکار کنم؟ بمونم یا برم؟ -

ی آسمان که به زمین چسبیده،  نگاهش را به دورترین نقطه

 :کنددوزد و زیرلب زمزمه میمی

 .بمونید-

های شب، یک دخترِ تنها دل به دریا  شاید درست نباشد در نیمه
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بزند؛ اما آیا این قانون شامل دخترهای از دنیا بریده هم  

 شود؟ دخترهایی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند؟  می

رود.  آورد و قدم زنان به سوی دریا میهایش را از پا در میکفش

گذارد. نرم ساحل میهای اش را روی شنپاهای برهنه

شوند. صبح با  های نرم و خیس از الی انگشتان پایش رد میشن

 !هایش را الک زده بودچه ذوقی ناخن

ها، باید حالش را بهتر کند اما بیشتر خنکای هوا و حس خوب شن

کند. رود و آب به پاهایش برخورد میزند. جلو میآتشش می

ت دریا، جوی نگاهش  رود. عظمتوجه به سردی آب، پیش میبی

رود. آب تا زانوهایش باال  کند. جلوتر میرا برای باریدن ترغیب می

رحم  گویند دریا در شب بیآید. کاش راست باشد که میمی

های امشب را تمام کند و او را  رحمیشود. کاش دریا بیمی

ببلعد. خالصش کند تا این حس منفوری که در وجودش  
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تنفرش از آریا و بیشتر از او از   جوشد، بخشکد. تا بلکهمی

 .تر شودخودش، کم

کند و سرش را به سمت  ایستد. دستانش را از هم باز میمی

گیرد. آسمان پر ستاره برایش هیچ جذابیتی ندارد؛  آسمان می

 .ها سهم او نیستوقتیکه می داند هیچ کدام از این ستاره

  های خشکش تکانچکد و لباش میاشکش از روی چانه

 .خورندمی

 خـــــــــــــــــدا -

شود. بلندتر از قبل  زند، زخم میگلویش از فشاز جیغی که می

 .زندداد می

 این چه بازی کثیفیه؟ چرا من؟ -

شود و محکم دستانش را به دریا  میان بغض و اشک، خم می

 .زند. تند. محکم. عصبیمی
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 .من چه گناهی کردم خـــدا-

خورد. موهای بیرون  صورتش مینشیند. موج به وسط آب می

هایش  شود و بغضش میان اعتراضزده از شالش خیس می

کند. آب  زند و گریه میشکند. محکم مشتانش را به دریا میمی

تواند آتش  ای نمیتا زیر گردنش می رسد. سردی آب ذره

  .وجودش را خاموش کند. تنش داغ داغ است. تب دارد

 .ات، از این دنیای زشتت هازت متنفرم، از تو، از آدم-

 :زندهق می

 .ازت بدم میاد خدا-

 .ترنم-

ایستد و به پشت  وار میبا شنیدن صدای آشنایی، تند و دیوانه

دهد و  چرخد که تعادلش را از دست میچرخد. آنقدر تند میمی

خورد. کسی که صدایش زده برای کمک  وسط آب سکندری می
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ایستد و با نفرت  زند. مییدارد که ترنم جیغ م کردن قدمی بر می

شود. او هم نگاه  رویش خیره میبه چشمان قرمز پسر روبه

کرد روزی تا این حد  آورد. هیچ وقت فکر نمیغمگینش را باال می

 .از این چشمان روشن بیزار شود

 .خوریسرما می-

گوید. ترنم با خشم، دستش را ای میاین را آریا، با صدای دو رگه

فشارد.  هایش را روی هم میکند و دندانمیکنار بدنش مشت 

 :گویدتر میآریا آرام

 .آب سرده-

 :گویدبیند و دوباره مینگاه برزخی ترنم را می

 .هات خیسهلباس-

رود. ترنم همچنان سکوت کرده است.  با تردید قدمی جلوتر می

 :گویدِمن میآریا با ِمن



Romanbook.ir 
 
 

1202 
 

 .حالت خوب نیست. بهتره از آب بیای بیرون-

ست که ضامنش را کشیده  م دقیقا مصداق یک نارنجکیترن

 .َدَردشود و صدای بلندش سکوت شب را میباشند. منفجر می

 برات مهمه؟ برای تویی که مسبب این حالمی مهمه؟ -

 ...من-

خواهد اشک بریزد اما این حس  آید. نمیوحشیانه جلو می

 .ضعفی که در وجودش نشسته، به اختیار او نیست

شدی. کاش یه ذره وجدان  آدم بودی و خفه می کاش یذره-

اومدی. کاش یه ذره مرد بودی و از خجالت داشتی و دنبالم نمی

 .مردیکاری که باهام کردی می

 .چرخدلرزد و کلماتش خیس، روی زبانش میهایش میلب

از چشات، از خودت، از اسمت و از هر چیزی که مربوط به توئه  -

 .متنفـــرممتنفرم. 
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 :گوید کند و میآریا دست دراز می

 ...تو-

خواباند، صورت آریا به با سیلی محکمی که ترنم زیر گوشش می

شود. ترنم محکم توی  چرخد و زبانش بسته مییک طرف می

 :گویداندازد و با انزجار میصورتش تف می

خوام صدای نحستو بشنوم  خفه شو کثافت. خفه شو نمی-

 .عوضی

 .زندی آریا میاش را محکم روی سینهت شدهدست مش

 .کاش بمیری آریا. کاش بمیری-

افتد. هایی سست، از کنار آریا راه میگوید و با قدماین را می

 .شنودچند قدم بیشتر نرفته که دوباره صدای آریا را می

 .برمت اصفهانبه کامران گفتم می-

شمش  های روشن آژانس توی چایستد. چراغدر جایش می
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زند. بدون اینکه به پشت بچرخد، با صدای آرام و پر از بغضی  می

 :گویدمی

ت تنها، نصفه شبی  به کامران بگو کاری کردم که خواهر ُمرده-

 .برگرده اصفهان

 

 

خواهد. اویی که همیشه به دنبال تنهایی بوده،  تنهایی را نمی

که سرِ   خواهد. امروز به کسی نیاز داردامروز این تنهایی را نمی

اش را از روی میز بلند کند، دستان قفل شده پشت  به زیر افتاده

گردنش را از هم باز کند و به دنیا برش گرداند. کسی که نیروی  

جانش بدهد. کسی که  محرکش شود و جانی به تن بی

روی افکارش  هایش را به باز شدن تشویق کند و جلوی پیشپلک 

 .را بگیرد
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فشارد. فشار  گردنش را می با همان دستان قفل شده،

شود. آنقدری که این توان  دستانش هر لحظه بیشتر و بیشتر می

بیند که با فشار دستانش گردنش را خرد کند. را در خودش می

شاید الزم باشد قبل از شکستن گردن آریا و تف انداختن توی  

صورت کامران، گردن خودش را بشکد. یک فحش آب نکشیده نثار  

هایش بکند و بعد، مثل مردی که عزیزش را  غفلت خودش و تمام

از دست داده بر سر سوگ خواهرش بنشیند. باید یکبار دیگر و  

 .تر برای ترنم عزاداری کنداینبار متفاوت

کند.  کند و به آرامی سرش را بلند میحلقه دستانش را باز می

اش را شود و دردش، چهرهی گردنش کشیده میرگ ورم کرده

کند و چشمان  هایش از درد زوق زوق میند. شقیقهک جمع می

اش  زند. دست مشت شدهاش درد را فریاد میبه خون نشسته

هایش را روی هم  گذارد و محکم دندانرا روی میز می
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 .فشاردمی

بعد از خودکشی ترنم، بخاطر اینکه این اتفاق در یک خوابگاه  

هر زمانی در این  تر از دخترانه رخ داده بود، رد پای پلیس پررنگ 

اتفاق پیدا بود. جسد ترنم را بیشتر از شرایط عادی در پزشکی  

قانونی نگه داشتند و در نهایت پزشکی قانونی، عادی بودن  

شرایط را اعالم کرده بود. پنج سال پیش، در آن خودکشی پر  

 !ی سیاهی نبود و حاال؟سوال، هیچ نقطه

دانسته و  قت را میها حقی فکر به اینکه کامران تمام این سال

کند. فکر به اینکه آریا به عنوان مقصر اش میپنهان کرده دیوانه

هایشان، بدون هیچ عذاب وجدان و خجالتی،  اصلی تمام بدختی

کشاندش. آریا  دهد، به جنون میوسط زندگیشان جوالن می

ست که مثل خوره، روحش را  قاتل ترنم است. این جمله چیزی

  .خوردمی
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دهد. دست  زند و بزاقش را با صدا قورت میمیمحکم پلک  

کوبد و با خشم نعره  اش را محکم روی میز میمشت شده

پیچد، در مقابل دردی که روی زند. دردی که در مشتش میمی

کند، هیچ است. هیچ است که دوباره و اینبار  دلش سنگینی می

ی بزرگ میز  کوبد. شیشهتر دستش را روی میز میمحکم

دارد و او اینبار با تمام خشمش پایش را زیر  ترک بر می کنفرانس

گیرند و بعد میز با  های میز از زمین فاصله میزند. پایهمیز می

ی  شود. صدای خرد شدن شیشهصدای بدی واژگون می

های شیشه در هر  لرزاند. تکهبزرگش، دیوارهای اتاق را می

کیهان فرود  های آن، روی صورت شود و نرمهطرف اتاق پرت می

آید. مهم نیست. اصال مهم نیست که صورتش خراشیده  می

شود، که دستش درد گرفته، که قطعا صدای شکسته شدن  می
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شیشه، واحد مجاور را با خبر کرده. چه خوب که بعد از تمام  

  .شدن ساعت اداری تمام پرسنل رفتند و او تنها ماند

شود که  لند میشود. آنقدر تند ب عصبی از روی صندلی بلند می

توجه به بهم ریختگی اتاق، کتش  افتد. بیصندلی روی زمین می

هایی بلند و عصبی به سمت  زند و با قدمرا از روی میز چنگ می

 .رود. باید همین امروز به شب نرسیده، کار آریا را تمام کند در می

  .شودی کسی میکند که سینه به سینهدر اتاق را باز می

گذارد و  ی کیهان میجب، کف دستش را روی سینهعلیرضا با تع

  :پرسداش، میی به هم ریختهبعد از دیدن قیافه

 کجا؟ -

.  رودزند و به سمت در شرکت میکیهان با خشم او را پس می

 .زندافتد و صدایش میعلیرضا پشت سرش راه می

 کیهان با توام. خوبی؟ کجا میری؟ -
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کند و بازویش را  قدم تند میگیرد که جوابی از کیهان نمی

 .کشدمی

 .وایسا دیگه-

چرخد و با صدایی گرفته و خشمگین،  کیهان به سویش می

 :غردمی

 .گم شو کنار-

کند. این کیهان را هیچ وقت ندیده  علیرضا مهبوت نگاهش می

  .شناسداست. این کیهان را نمی

. شوددود و حسش قاصد خبرهای بدی مینگرانی ته دلش می

 :پرسد طرب است وقتیکه میمض

 چی شده؟ چته؟ چیزی شده؟ -

 :گویدامانش، دلیل حضورش را میهای بیو پشت بند سوال

 .رها چند بار زنگ زده جواب ندادی نگران شده -
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کشد و به تندی  کیهان بازویش را از دست علیرضا بیرون می

 :پرسد می

 م که رها، میفرسته دنبالم؟ من بچه-

 :کندمعنی میبی یعلیرضا تک خنده

 ...نه ولی-

افتد. هنوز حرفش کامل نشده که کیهان دوباره به راه می

 .کشدتر از قبل بازوی او را میعلیرضا عصبی

 .زنم. وایسا دو دقیقهبابا کیهان دارم باهات حرف می-

شود. چشمان سرخش و تحدید کیهان کمی به سوی او خم می

 .کندکالمش، ترسناکش می

 .ریزمکنی یا قبل از آریا خون تو رو میییار ولم م-

 :پرسدعلیرضا با چشمانی درشت شده و گیج می

 آریا؟ -
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جوشد.  گوید و نگرانی به سرعت در خونش میاین را می

ی در شرکت را  خواهد حرف دیگری بزند که کیهان دستگیرهمی

شود و علیرضا به  کشد. به سرعت از شرکت خارج میپایین می

  .ودد دنبالش می

 ...کیهان وایسا... وایسا حرف بزنیم-

باید مانعش شود. اگر کیهان االن و با این وضعیت به سراغ آریا  

 .آوردبرود، قطعا بالیی به سرش می

 

 

ها، نشسته، کف اتاق کیهان و سرش  علیرضا میان خرده شیشه

صدا از کنار  را به دیوار تکیه داده است. اشک، آرام و بی

فته و تا کنار گوشش ُسر خورده است. کاغذها  اش راه گرشقیقه

را تا همان جایی خوانده که کیهان خوانده بود. نه بیشتر و نه  
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کمتر. نتوانسته که بیشتر بخواند. همانطور که نتوانسته بود هق  

 .هقش را مقابل کیهان خفه کند

ساعتی پیش، با هزار التماس کیهان را به دفتر برگرداند. بد و  

و را به جان خرید و سعی کرد آرامش کند. با رها  های اراهبی

تماس گرفت و از خوب بودن حال کیهان خبر داد و مطمئنش کرد  

گیرد. وقتیکه خودش  که کیهان در اولین فرصت با او تماس می

دلیل خراب بودن حال کیهان را پرسید، مشتی کاغذ به سویش  

دتی که  پرت شد. کیهان کاغذها را به سویش پرت کرد و تمام م

های ترنم را خواند، کیهان سیگار دود کرد و  او با اشک، نوشته

چند دقیقه یکبار مشتش را روی دیوار کوبید. مشتی که باید روی  

 .آمدصورت آریا فرود می

ای هستند که هر کدامشان به تنهایی  حاال دو مرد زخم خورده

 .ی ریختن خون آریا را دارند انگیزه
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کرد، حاال مطمئن  آرام بودن التماس می اویی که به کیهان برای

است که اگر قدرتی پیدا کند و بتواند تنش را از زمین جدا کند،  

اش  تواند مانعهیچ قدرتی حریفش نیست و هیچ نیرویی نمی

 .باشد

 .جمع کن خودتو-

گوید، با صدایی گرفته و بم. علیرضا به سستی  این را کیهان می

ش نیست که پوزخند  چرخاند. دست خود به سویش سر می

 .زندمی

 تو خودتو جمع کردی؟ -

کند و پنجره را  ی پنجره خاموش میکیهان فیلتر سیگارش را لبه

 .بنددمی

 .خودتو با من مقایسه نکن-

کند. هیچ نایی در تنش  علیرضا پاهایش را روی زمین دراز می
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نمانده است. درد او اگر از کیهان بیشتر نباشد، قطعا کمتر هم  

 .نیست

 میدونی فرق بین من و تو چیه؟ -

 :گویدکند که او میکیهان منتظر نگاهش می

تو رگ غیرتت واسه خواهرت باد کرده، من واسه کسی که هیچ  -

نسبتی باهام نداشت اما همه کسم بود. فرق ما اینه ظاهرا تو  

 .حق داری عصبی باشی و من نه

کشد و  میایستد. دستش را بین موهایش  کیهان وسط اتاق می

 :کند آرام نجوا می

 .گیرههیچ کس این حق رو ازت نمی-

کشد و کمرش را از دیوار فاصله  علیرضا کمی خودش را باال می

هایش هویداست، وقتیکه کلمات را تف  دهد. نفرت میان واژهمی

 :کندمی
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 .پس حق دارم فک اون مرتیکه رو پایین بیارم-

دارد.  ش را بر میشود و چند کاغذ جلوی پای کیهان خم می

دهد. علیرضا حق دارد. همانطور که این حق را به خودش می

برای تمام کردن زندگی کسی که زندگی خواهرش را تمام کرد،  

زیاد عجله دارد اما آتشش به تندی چند ساعت پیش نیست.  

 .کشدآتشش فروکش نکرده اما نهایت دیگر شعله نمی

 .ی کاغذها رو بخونیمباید ادامه-

 .گویدگوید. این را کیهان با امیدی واهی میرا کیهان می  این

 قراره چیزی عوض بشه؟ -

 .دهدگذارد و سری تکان میچند کاغذ در دستش را روی میز می

 :گویدمستاصل می

  .نمیدونم-
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های  کشد و تا پشت شانهرها پتو را تا زیر گردن ترنم باال می

زند و در  و را چنگ میفرستد. ترنم با دستانی سرد پتلرزانش می

شود. صدای چلیک چلیک به هم خوردن  خود مچاله می

هایش، آنقدر واضح است که عالوه بر رها، کوثر و فاطمه  دندان

  .شنونداند هم، میکه روی تخت کناری نشسته

 :پرسدنشیند و پر بغض میی تخت میرها مضطرب لبه

 چی شده ترنم؟ -

گذشته، آرام روی صورتش  اشک ترنم به روال تمام یک ساعت 

هایی که  گذرد؛ لبهای کبودش میخورد و از روی لبُسر می

 .زندرنگش بد جور توی ذوق میمیان صورت بی

 :گویدکند و دوباره میرها دستش را بند پتوی ترنم می

تو رو خدا حرف بزن ترنم، از وقتی اومدی یه ریز داری گریه  -

ده؟ کسی طوریش شده؟  کنی. ُمردم از نگرانی، خب چی شمی
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 اتفاقی افتاده؟ 

 .گیردی حرف رها را میکوثر دنباله

 مگه سفر نبودی؟ چی شد که نصف شبی برگشتی؟ -

چرخد. سفر  نگاه مات ترنم، خالی از هر حسی به سوی کوثر می

بوده است؟! سفر آخرت منظورشان است دیگر؟! باید به این  

رسد؟ باید  نمیها جواب بدهد؟! پس چرا چیزی به ذهنش سوال

هایشان  از اتفاق افتاده حرف بزند یا بخاطر بیست سوالی

 اعتراض کند؟ چرا نای هیچکدام را ندارد؟ 

کشد و دستش را روی بازوی ترنم رها کمی خودش را جلو می

کشد و  گذارد. ترنم تند بازویش را از زیر دست رها بیرون میمی

  .کشدعقب می  زند. رها متعجب دستش رابا خشم به او زل می

کشاند. در ی تخت میترین نقطهترنم با اخم خودش را به گوشه

شود و پتو را روی سرش  سه کنج دیوار در خودش جمع می
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 :گویدکشد. ناالن و با صدایی ضعیف و گرفته، میمی

 .ولم کنید. کاری به کارم نداشته باشید-

ر اتاق  هق بلندش، دگوید و چند ثانیه بعد صدای هقاین را می

پیچد و چند جفت نگاه بهت زده و متعجب را به سوی خود  می

 .کشاندمی

 :گویدبرد و آرام میکوثر سرش را کنار گوش فاطمه می

 .غلط نکنم یه چیزی شده-

 :گویدرود. مثل خودش، آرام میای به او میغرهفاطمه چشم

دونیم عقل کل. فقط نمیدونیم چی  عه جدی؟ اینو که ما هم می-

 !هشد

اندازد و چند ثانیه بعد، با صاف  کوثر متفکر چینی به پیشانی می

 .زندکردن گلویش ترنم را صدا می

 ترنم، کسی طوریش شده؟ مامانت خوبه؟ داداشات؟ -



Romanbook.ir 
 
 

1219 
 

هرچند که   .ماندرها با امیدواری اندکی منتظر جواب ترنم می

  .مطمئن است جواب ترنم هرچه که باشد، خوشایند او نیست

کند،  تنها جواب ترنم به سوال کوثر است. کوثر که نچ میگریه، 

شود و تند پتو را از سر ترنم کنار  رها عصبی از روی تخت بلند می

و   شودزند. دست خودش نیست که صدایش کمی بلند میمی

 .لحنش حق به جانب

کنی، خب حرف بزن  یه ساعته اومدی یه ریز داری گریه می-

ه نصف شبی با این حال و روز  دیگه. چه مرگته؟ چی شده ک 

اومدی. اومدی اینجا؟ اگه قرار بود بیای اینجا گریه کنی که نمی

 .کردیالکی ما هم نگران نمی

. این  کندایستد و آرام اسمش را زمزمه میفاطمه کنار رها می

 .تنها تالشش برای آرام کردن اوست

 رها -
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 :دهدتوجه به او، رو به ترنم ادامه میرها بی

چی شده و خالص. کم اون پایین به   کلمه زبون باز کن بگو یه-

نگهبان جواب پس دادم که راضی بشه نصف شبی بیای باال؟ کم 

م کرد که حاال تو خفه خون  بخاطر حال و روز خرابت مواخذه

 گرفتی؟ 

 

شود و با صدایی که بر اثر  ترنم عصبی از روی تخت بلند می

 :یدگوعصبانیت و گریه دو رگه شده، می

 .تو حق نداری سر من داد بزنی -

 :گویدرها بلندتر از قبل می

 .تو هم حق نداری ما رو نگران کنی-

 .اندازدترنم نگاه گذرایی به هر سه می

 کی گفته نگران من بشید هان؟ کی گفته؟  -
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 :کندکوثر آرام و ترسیده، زمزمه می

 .خب حالت خوب نیست-

 :توپدیدارد و مترنم به سوی کوثر خیز بر می

 به تو چه؟ به تو چه که من حالم خوب نیست؟ -

 :زندتر داد میکند و او عصبیکوثر مبهوت و دلخور نگاهش می

خوام اونقدر گریه  اصال به شماها چه؟ من میخوام بمیرم. می-

 کنم که بمیرم، به شماها چه ربطی داره؟ 

ق را  دارد. ماندن در اتارها با دلخوری به سوی در اتاق قدم بر می

هایی  بیند. نه بخاطر عصبانیت ترنم بلکه بخاطر حرمتجایز نمی

 .خواهدکه ممکن است قربانی عصبانیت شود و او این را نمی

 .ها ولش کنید. این دوباره امشب هار شدهبچه-

کشد. از اشک خبری نیست. هرچه  ترنم به سوی او گردن می

 .هست عصبانیت است و خشم. خشمی غیرقابل کنترل
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گیرم، میگی چی؟ ناراحتی؟ اگه  ره هار شدم. پاچه میآ-

 .ناراحتی برو بیرون

 .گذاردی ترنم میفاطمه دستش را روی شانه

 .ترنم آروم باش-

زند. اینبار  ترنم با پشت دست دیگرش روی دست فاطمه می

 .شودفاطمه سیبل تیرهای خشم او می

  .به من دست نزن-

رای چندمین بار تاکید  ایستد و ترنم بفاطمه قدمی عقب می

 :کندمی

به شما هیچ ربطی نداره من چمه، هیچ ربطی نداره پس گم  -

 .شید بخوابید

 .اَه، خوابیدیم مثالنا-

کند. ترنم مریم است که با خم شدن از روی تختش، اعتراض می



Romanbook.ir 
 
 

1223 
 

 .کندنشیند و دستش را به سوی مریم پرت میروی تخت می

 .خفه-

  .کند، به پایین خم میمریم سرش را از روی تخت باال

 چه مرگته تو؟ نصف شبی زا به رامون کردی طلبکارم هستی؟ -

. این دختر امشب با  شودترنم مثل فنر از روی تخت کنده می

 .همه سر جنگ دارد

 بندی یا بیام ببندم؟ می-

 .کندایستد و التماسش میکوثر کنار تخت مریم می

 .بخواب مریم. سر جدت بخواب تو -

چرخاند و  سر به سوی رها که بین در ایستاده میمریم  

 :گویدهشدارگونه می

 .رها من یه چیزی به این دوستت میگما-

دهد و درمانده رو به مریم  رها متاسف برای ترنم سری تکان می
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 :زندلب می

  .کنم بخوابمریم خواهش می-

 

ها خیره  کند و به آنترنم دستانش را روی کالسورش قفل می

ی کیسه  شان نتیجهبه دستانی که قرمزی شود.می

وار دیشب است. دیشب بعد از خوابیدن  های دیوانهکشیدن

های اتاق، او وسایل حمام رها را برداشته و به حمام رفته  بچه

بود. آنقدر در حمام گریه کرده و میان گریه تمام تنش را کیسه  

ه بود.  کشیده بود که موقع بیرون آمدن، هیچ نایی در بدنش نماند

سه بار، شاید هم چهار بار، تمام تنش را کیسه کشیده بود. آنقدر  

سوزد  محکم پوست تنش را سابیده بود که االن تمام بدنش می

کند. ناراضی نیست؛ و اگر بداند که تکرار  و دستانش درد می

کند و افکار  ی این کار، کمی از حس بدش را کم میدوباره
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کند. قطعا دوباره و  کرارش میکند، قطعا تکثیفش را پاک مب

  هایی را که آریا با مستی و میان زجهچندباره تمام قسمت

 .شویدهای او لمس کرده بود، میزدن

آید. شود، به خودش میی آرامی که به بازویش وارد میبا ضربه

ی  گیرد و به کاغذی که روی دستهنگاهش را از دستانش می

 .کندشود نگاه میاش گذاشته میصندلی

 :رها نوشته است 

 چرا جواب تلفن علیرضا رو ندادی؟ -

علیرضا" این اسم شش حرفی که تا دو روز پیش عاشقش بود،  "

ی عذاب است. نشستن این شش حرف کنار  حاال برایش کلمه

هم و ساخته شدن این اسم، تمام مصیبت وارد شده به  

متنقر  کند و او را بیش از پیش از خودش اش را تداعی میزندگی

 .کندمی
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های همین مردی که االن رها سنگش  از دیشب، از ترس تماس

زند، تلفنش را خاموش کرده و صبح که روشن  را به سینه می

پاسخ کامران و علیرضا، با  های بیکرده بود، عالوه بر تماس

هایی که ثابت کرده  های آریا هم مواجه شده بود. پیامسیل پیام

های اریا  های علیرضا، پیاماز تماس ترتواند ترسناکبود می

 .باشد

های آریا را نخوانده پاک کرده و گوشی را سایلنت کرده بود  پیام

خواهد با او حرف  ی تماس علیرضا شود. دلش میتا مبادا متوجه

بزند اما عذاب وجدانش آنقدر قوی و پر رنگ است که به تمام  

 .چربدهای دلش میخواسته

کند و بزاقش را همراه با بغض  یهای خشکش را تر ملب

گیرد و  دهد. خودکار را از دست رها میمزاحمش قورت می
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 .نویسدبرایش می

  .ندیدم-

 

سابد و با حس خودآزاری  هایش را محکم روی هم میترنم لب

هایی که هر  خواند. پیامهای قبلی آریا را میبیشتری، پیام

 .دهندرا نشان میی واقعی آریا  کدامشان بیشتر از قبلی چهره

باید ببینمت. باید حرف بزنیم. تو حالت خوب نیست، درست.  - "

تونم  منم حالم بده، یه گهی خوردم که االن هیچ جوره نمی

جمعش کنم. بذار کنار هم بهتر بشیم. مطمئنم میشه. کافیه تو  

 "بخوای. من دوستت دارم ترنم

زند. عق  شود و توی گلویش میاش زیر و رو میمحتویات معده

زند. حرف آریا باعث شده تا حالت تهو بگیرد. آریا تمام دوست  می

های زیبا را  های دنیا را به لجن کشیده است. تمام واژهداشتن
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 .ها فقط توجیهی برای کاری ست که کردهکثیف کرده و این

ی دانشجوها  با صدای "خسته نباشید" استاد، ترنم زودتر از بقیه

. دودشود و به سوی در کالس مید میاش بلن از روی صندلی

ها آنقدر زیاد  ی بچهتر است. همهمهاویی که از همه خسته

ی حال خراب او و صورت خیسش  کس متوجه است که هیچ

شود. هیچ کس جز رها! رهایی که نگاه بارانی او روی  نمی

اش دور آن را دید و  ی گوشی و دستان مشت شدهصفحه

 .سکوت کرد

ه از دیشب به جانش افتاده، هر لحظه بیشتر و  ای ک نگرانی

 .شودبیشتر می

 

*** 
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گذارد و چشمانش را  ی مبل میکیهان گردنش را روی دسته

اند که حاال  های خسته و متورمش آنقدر باز بودهبندد. پلک می

تر پلک روی هم  سوزد. محکمموقع بستن، چشمانش می

این دنیا رها شود تا  فشارد. باید برای ساعتی هم که شده از می

 برای هزارمین بار از خودش سوال نکند که باید چه کند؟  

رود. دو شب است که پروانه را دو شب است که به خانه نمی

ندیده و پی دلتنگی را به تنش مالیده تا با کامران رو به رو نشود.  

خوابد که  دو شب است که به جای تخت خودش، روی تختی می

 .کردنش در این خانه از آن استفاده میرها موقع ساکن بود 

خواهد  چقدر به رها نیاز دارد. چقدر کمش دارد. چقدر دلش می

شد  هایش مینفسیکرد، نفس بیرها کنارش بود. آرامش می

گرفت. داد. شاید رها بهتر تصمیم میو راه و چاه نشانش می

دانست در شرایط پیش آمده باید چه کرد. اگر به  شاید او می
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خواهد آریا را از هستی ساقط کند و ترجیحش  ودش باشد، میخ

ای معطل  خواهد ثانیهاین است این اتفاق خیلی زود بیفتد. نمی

کند اما انگار هیچ چیز به خواست او نیست. نیست که آریا برای  

 .گرددماموریتی به بندرعباس رفته و تا پس فردا بر نمی

ی  اهایش را از دستهگذارد و پاش میساعدش را روی پیشانی

  .کندمبل آویزان می

در دو روز گذشته هر بار که رگ غیرتش ورم کرده و تعصب  

اش به جوش آمده، چیزی مانعش شده است. چیزی  برادرانه

کند و این حس برای  شبیه به حس گناه! احساس گناه می

 .برادری که خواهرش از او فراری بوده چیز عجیبی نیست

اندازد. با تاخیر به پهلو  روی اعصابش خط میزنگ موبایل  

ی گوشی که روی میز  ی چشم به صفحهچرخد و از گوشهمی

 .شوداست خیره می
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  .های اخیر استنام رها برایش یادآور تمام کم توجهی

ی خشکی دارد و با وصل کردن تماس، بلهگوشی را بر می

 .کندزمزمه می

 :عصبی و حق به جانب  شود.رها مثل انبار باروت منفجر می

 کیهان معلومه تو کجایی؟ چرا جواب تلفنتو نمیدی؟ -

 :گویدکشد و رها میکیهان لب زیر دندانش می

دو روزه اصال حواست نیست که منم هستم و اینجا دارم بال بال -

، زنگ میزنم به علیرضا سر  میزنم. زنگ میزنم به تو جواب نمیدی

 چیزی شده؟ شماها چتونه؟   .باال جواب میده

شود و دستش را پشت گردنش  کیهان روی مبل نیم خیز می

  .دهد کشد. به این دختر طلبکارِ عصبی حق میمی

 .ببخشید که نگرانت کردم-

تر  اش مثل ریختن بنزین روی آتش است. رها عصبیجمله
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 :گویدمی

کیهان من اینا رو نگفتم که عذرخواهی کنیا. عذرخواهی به  -

خوام بفهمم چی شده. چی شده که تو  ن میخوره. مدردم نمی

خوام خودت زنگ بزنی ولی  حتی جواب تلفن منو نمیدی. نمی

 .الاقل من که زنگ میزنم جواب بده

کشد. در  کند و دستش را بین موهایش میکیهان سر خم می

اش این همه کالفگی را تجربه  طول سی و چند سال زندگی

موذی آزار دهنده را    نکرده بود و حاال درست زمانی این حس

اش رنگ  کند که دختری مثل رها وسط زندگیتجربه می

 .گیرد. دختری که عزیز است و کیهان ناخواسته او را رنجاندهمی

شود، رها محتاط و با ترس  سکوت کیهان که به درازا کشیده می

 :پرسد می

 کاغذها رو پیدا کردی؟ -
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بلعد. ا صدا میدهد و هوا را ب کیهان نفس سنگینش را بیرون می

 :دهدحس، پاسخ میبا صدایی سرد و بی

 .دو روز پیش یکی کاغذها رو برام فرستاد-

اراده  پیچد و کیهان بیهای رها توی گوشی میصدای نفس

  .چسباندتر به گوشش میگوشی را محکم

 کی؟ -

 .نمیدونم. از تهران پست شده بود. شرکت عموت -

شود را به پای بهت رها  ر میکیهان چند ثانیه سکوتی که بر قرا

گذارد چرا که بعد از چند ثانیه رها با صدایی که مشخص  می

 :پرسداست ولومش در اختیارش نیست، می

 شرکت عموی من؟ -

شود و پاکت سیگارش را هم بر  کیهان از روی مبل بلند می

 .روددارد. به سوی تراس میمی
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 .آره-

 خوندیشون؟ -

یان هوای خنک پاییز بازدمش را بیرون  کند و م در تراس را باز می

 :کندشود که با درد، زمزمه میدهد. سکوتش پاسخ رها میمی

 !وای-

 

 

گذارد و انگشتان مشت  ی پنجره میعلیرضا آرنجش را لبه

ی  چسباند. نگاهش را به جادهاش میاش را به شقیقهشده

 .ریزدرویش دوخته و میان مرور خاطراتش، اشک میتاریک روبه

کنند، یک دروغ محض است. مردها هم  اینکه مردها گریه نمی

برند. شوند و گاهی از زندگی میشوند، درمانده میخسته می

اینجاست که دیگر هیچ قاعده و قانونی ارزش ندارد. همه چیز  
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 .بازدرنگ می

های شهر مقابل نگاهش تار است اما خاطرات به روشنی  چراغ

  .همیشهتر از  روز. صداها واضح

 .میشه یه دلیل برام بیاری؟ یه دلیل قانع کننده-

ست که در مقابل مخالفت  پرسد. تنها سوالیاین را علیرضا می

ترنم برای علنی شدن خواستگاری دارد. ترنم از روی نیمکت بلند  

 .کشداش را روی دوشش میشود و بند کولهمی

 :گویدایستد و توی صورتش، میمقابل علیرضا می

 .صرف شدم. نمیخوام ازدواج کنممن -

 .کندعلیرضا ناباور اخم می

 مگه بچه بازیه؟  -

 :پرسدچرخاند و او میترنم رو می

 .تا دیروز که حرفت یه چیز دیگه بود-



Romanbook.ir 
 
 

1236 
 

 .نظرم عوض شده-

 :رودصدای علیرضا از عصبانیت باال می

 یعنی چی ترنم؟ -

 :گویدترنم تند و حاضر جواب می

خودتو کوچیک نکن. چون حتی اگه اونم  یعنی نرو پیش کیهان. -

 .راضی بشه، جواب من منفیه

افتد. این ترنم همان ترنم چند روز  دستان علیرضا کنار بدنش می

 پیش است؟ 

 فهمی چی میگی؟ می-

 این ترنِم سنگ دل همان دختر عاشق است؟ 

ی  فهمم. بهتره تو هم بفهمی و الکی این رابطهآره من خوب می-

 .پوچ رو کشش ندی

 .زند. صدا دار و پر از دردعلیرضا پوزخند می
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گفتی این رابطه مقدسه، این رابطه یه عشق واقعیه، تو که می-

 پس چی شد؟ حاال شد پوچ؟ 

 .کردماشتباه می-

چرخد. علیرضا بهت زده صدایش  گوید و به پشت میاین را می

  گیرد و تندترتر میاش را محکمایستد. بند کولهزند. ترنم نمیمی

گذارد  دارد. نگاه عاشق علیرضا را پشت سرش جا میقدم بر می

 :کندو با حس خفگی، زیر لب زمزمه می

 ای دور که آسیب نبینی از فاصله-

 بنشین و فقط شاهد ویرانی من باش 

 

کند توانسته  کند که فکر میکیهان موبایلش را در حالی قطع می

رها نیاز دارد اما    رها را برای نیامدن به اصفهان متقاعد کند. به

ی حساس  ترجیحش این است که االن و در شرایط فعلی، روحیه
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ماند و  داند واقعیت پنهان نمیاو را به هم نریزد. هرچند که می

 .گیردغم این مصیبت، دیر یا زود دامن رها را هم می

کشد و دسته کاغذهای روی میز را  دستی به پشت گردنش می

خواهد نخوانده رهایشان دلش میکشد. کاغذهایی که  جلو می

 .کند و عقلش برای خواندن اصرار دارد

ها را با اشک  ها را خوانده و آخرین برگهعلیرضا تا ته نوشته

مچاله کرده بود. حاال نوبت اوست. نوبت اوست تا آخرین  

ی ترنم را بخواند و به این حکایت تلخ پایان  های دفترچهبرگه

 .دهد

کند تا  آورد و کمی کمر صاف میهش باال میها را مقابل نگابرگه

 .تر بنشیندراحت

کند. دستش را روی پهلویش  ترنم سرش را از روی میز بلند می

اش را کمی  گذارد و با دست دیگرش، گردن خشک شدهمی
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چرخاند و در نهایت  دهد. گنگ نگاهش را در اطراف میماساژ می

ظهر است.  اندازد. ساعت نزدیک دو نگاهی به ساعتش می

تعداد دانشجویانی که در سلف هستند انگشت شمار است. 

آید کی خوابش برد. اصال کی به اینجا آمد و غذا  یادش نمی

ی کنارش، تکلیفش را  خورد؟! ظرف استانبولی سرد شده

 !کند. اصال غذا نخورده استمشخص می

دارد و بدون اینکه ظرف  اش را از روی صندلی کناری بر میکوله

  .گیرد را تحویل بدهد، مسیر خروج را پیش میغذا 

امروز باید به خانه بر گردد. طبق حرفی که به خانواده زده بود،  

زند و  گشت. پوزخندی برای خودش میامروز باید از سفر بر می

 .رودی فنی باال میاز سراشیبی دانشکده

باید در اولین فرصت با رها حرف بزند تا مبادا چیزی از بازگشت  

 .یمه شبش، به خانواده بگویدن
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رسد، لرزش موبایلش در جیبش  نزدیک ایستگاه اتوبوس که می

تر قدم بر دارد. گوشی را از  شود تا کمی آهستهباعث می

اراده گوشی را از  آورد و با دیدن نام کامران، بیجیبش در می

اش، به  دهد. شوکه از حرکت غیرارادیخودش فاصله می

مران از پشت تلفن خطری برای او ندارد،  زند. کاگوشی زل می

 آید؟پس این همه ضعف از کجا می

خواهد گوشی شود. میخورد تا قطع میگوشی آنقدر زنگ می

تر از  لرزد. کامران ِسمجرا خاموش کند که باز میان دستانش می

 .جواب بگذاردآن است که ترنم بتواند تماسش را بی

چند قدِم مانده تا ایستگاه  کند و با اکراه تماس را وصل می

 .کنداتوبوس را طی می

 .بله-

 :پرسدکامران بدون سالم و کوتاه می
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 دانشگاهی؟ -

 :زندایستد و لب میی درختی میزیر سایه

 .آره-

 .من دم در شمالی وایسادم، زود بیا-

کند. ی حرفی بدهد تماس را قطع میو بدون اینکه به او اجازه

کند، آمادگی  آورد و با خودش فکر میپایین میترنم گوشی را 

مقابله با کامران را دارد؟! جوابش با یک زهرخند تلخ همراه  

است. آمادگی دارد. آمادگی دارد وقتیکه آریا با یک دروغ سر و ته  

 .خبر استحقیقت را به هم رسانده و کامران از همه چیز بی

 

 ساکتی؟ -

بیند او  ندازد و وقتیکه میا نگاهی به سمت ترنم میکامران نیم

 :گویدهیچ تمایلی به حرف زدن ندارد، دوباره می
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 قهری؟ -

های خالی به  و باز هم از سمت ترنم سکوت است و نگاه

 .های شلوغنخیابا

 :پرسدکامران اینبار عصبی و با صدایی کمی بلندتر از قبل، می

 چته تو؟ -

چرخاند. یزند و از روی شانه، سر به سمتش مترنم پلکی می

رنگش اولین چیزی بود که در بدو  چشمان گود رفته و صورت بی

نشستنش در ماشین به چشم کامران آمد و حاال، حاال چیزی که  

احساس و لحن سردش  کند، نگاه بیبیشتر از آن متعجبش می

 :پرسداست، وقتیکه می

 چیکارم داشتی؟ -

کند و با  میکامران متعجب از تغییر رفتار ترنم، سرعتش را کمتر 

 :پرسد احتیاط می
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 بخاطر اون شب مهمونی ازم دلخوری؟ -

ی مقابلش به  گیرد و از شیشهترنم نگاهش را از کامران می

توجهی کامران  دهد. باید دلخور باشد؟ باید بخاطر بیخیابان می

در آن مهمانی دلخور باشد؟ پس چرا بیشتر از اینکه دلخور باشد  

لش از هر حسی نسبت به این  ست؟ دکند دلش خالیحس می

 .ستپسری که باید برادر صدایش بزند خالی

شود تا برای توجیه خودش ادامه  سکوتش به نفع کامران می

 :دهد

شد که هم حواسم  نمی من اون شب یه قرار کاری مهم داشتم.-

به کارم باشه هم به تو. از قبل هم بهت گفته بودم برای چی  

  .استم باورم کنیخوبرمت مهمونی. فقط میمی

 :دهدبا مکث، ادامه می

در ضمن تنها هم که نبودی، آریا بود. تازه مطمئنم آریا بیشتر از  -
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 .من حواسش بهت بوده

آید که  پوزخندش دست خودش نیست و به چشم کامران می

 :غردمی

برای من ادا در نیار ترنم. بگو ببینم دردت چیه؟ وسط مهمونی  -

گردونه اصفهان؟ اگه یکی باید طلبکار  جنی شدی گفتی آریا برت 

باشه اون منم نه تو. شماها ماشین رو بردید میدونی چقدر من  

 سختم شد؟ 

توانست از هیچ کدام از  ترنم حاضر جواب همیشه، نمی

جواب بگذارد اما ترنم جدید، به هیچ  های کامران بگذرد و بیحرف

کند و نه  کند. نه بحث دروغ آریا را باز میکدامشان توجه نمی

 .کندتالشی برای برداشتن منت کامران از سر خودش می

 :پرسد ربط و با صدایی خشک میکوتاه، بی

 کی میری؟ -
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چرخد. ماشین پشت سری بوق  کامران متعجب به سویش می

 .گیردزند و سبقت میای میکشیده

یشان  ی خانهدهد و بعد وارد کوچهکامران فحشی به راننده می

 :پرسدم دوباره میشود. ترن می

 کی از ایران میری؟ -

کند. اخم تندی ابروهایش  کامران ماشین را مقابل خانه پارک می

 .را به هم گره زده است

 

 تو چی میدونی؟ -

 .کشداش را روی پایش باال میترنم کوله

 .زیادی باورت کردم-

 .کندکامران عصبی نچی می

 تو توی مهمونی عوض شدی؟ -
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  .خالص شده است. مرده استعوض نشده است، 

تو زدن خاموشت کردن، حرف نمیزنی حرفم که  اصال انگار دکمه-

 .زنیمیزنی تیکه دار حرف می

 :گویدکند اما قبل از اینکه پیاده شود، دوباره میترنم در را باز می

 .من به کیهان چیزی نمیگم. نه اینکه حرفی نداشته باشما.... نه-

گیرد اما صدایش سراسر غم  یی لبش کمی زاویه مگوشه

 .است

کشم. از کیهان خجالت  هایی که باید بزنم خجالت میاز حرف-

 .میکشم

بندد. کامران هم عصبی پیاده  شود و در را محکم میپیاده می

 :گویدشود و با صدای بلندی میمی

برای من ادای دخترهای صاف و ساده رو در نیار. هیشکی  -

 .چوب خطت چقدر پرهندونه من یکی خوب میدونم  
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زند و  کند. کامران ماشین را دور میترنم در سکوت نگاهش می

 .ایستدمقابل ترنم می

ترسم  کیهانم هر کاری کرده واسه خودش کرده من از اون نمی-

 .کنیکه با اون تحدیدم می

کشد و با حالتی هشدار دهنده  ی لبش میدستی به گوشه

 :گویدمی

الو نیستم. تو اگه به کیهان چیزی  در ضمن ترنم خانم، من ه-

. تو به کیهان چیزی  نمیگی بخاطر خودته. منتی سر من نیست

نمیگی چون اگه بفهمه قبل از اینکه من بخاطر کارهام مواخذه  

بشم، تو توبیخ میشی که پاشدی با ما اومدی مهمونی. اونم چه 

 !مهمونی

دش  پای خودش گیر است. بیشتر از همیشه و هر وقتی! پای خو 

 !هایشو دخترانگی
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چرخد و کلیدش را از  در مقابل نگاه منتظر کامران به پشت می

آورد. حرفی برای گفتن ندارد و  اش بیرون میزیپ کوله

 .خواهد که چشمانش مهر تاییدی روی حرف کامران باشدنمی

ایستد تا ببیند در عرض چند ثانیه بهت  شود و نمیوارد خانه می

 .نشیندان میاست که در نگاه کامر

 

ی  اش را دو گوشهایستد. دو انگشت اشارهترنم مقابل آینه می

کند روی  کشد. تالش میگذارد و آنها را باال میهایش میلب

صورتش طرحی از لبخند بنشاند، اما لبخند مضحکی که میان  

گیرد، بیشتر شبیه  ی دختر درون آینه شکل میصورت رنگ پریده

کجی به تمام رویاهایی که  ست. دهنبه یک دهن کجی مسخره ا 

مقابل این آینه شکل گرفت. دهن کجی به دختری که تا دیروز  

اش را  ایستاد و نوع آرایش شب عروسیمقابل این آینه می
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کرد. دستانش را به حالت پف لباس عروسش باز  تصور می

کرد و برای خودش، میان رویاهایش و مقابل مردی که  می

رقصید. چه رویاهایی که مقابل  د، میکرعاشقانه نگاهش می

این آینه ساخته نشد. حاال باز هم این دختر مقابل همین آینه  

ایستاده است؛ با کمی تفاوت. با لبخندی که دیگر نیست و  

رود که به فراموشی سپرده شود. چشمانی که دیگر فروغ و  می

ای خسته  روشنایی قبل را ندارد و ذهنی که برای هر رویا پردازی

 .است

دیروز سعی کرد علیرضا را از خودش براند. آنقدر قاطع حرف زد  

ای مانده و نه  که خودش هم باورش شد که دیگر نه عالقه

  .تمایلی برای ازدواج

تر دل بکند؛ اما باز  سعی کرد علیرضا را از خودش براند تا راحت

آخر شب علیرضا پیام داده بود. یک پیام کوتاه با مضمون  
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 ""خوبی؟

وفا بودن  کند بیجواب گذاشت چون فکر میام علیرضا را بیپی

بهتر از منفور بودن است. علیرضا اگر بفهمد چه بالیی به سرش  

شود. دختر  شود. رها هم متنفر میآمده حتما از او متنفر می

 ...هایی باز شود و بعدسبک سری که پایش به چنین مهمانی

از خودش متنفر   دهد. وقتی خودشبه رها و علیرضا حق می

خواهد خواهد بفهمند. نمیدهد، نمیها هم حق میاست به آن

 .این تنفر را در نگاهشان ببیند

ی میز نشیند و دستش را لبهروی صندلی جلوی آینه می

شود و به دنبالش  اش بلند میگذارد. صدای پیامک گوشیمی

های  شود. باز هم آریا! باز هم حرفاش روشن میصفحه

 !یتکرار

اند وقتیکه به دست آریا  کند. چقدر کلمات زشتپیام را باز می
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 .ساخته شده باشند

با کی لج کردی؟ دو روزه از من فراری هستی. جواب تلفنمو  -"

. میام خونتون از اتاق بیرون  جواب میذاریهامو بینمیدی. پیام

 "بینم در قفلهنمیای، میام دم اتاقت می

عد از اینکه کامران و ترنم به خانه  دیروز آمده بود. یک ساعت ب 

آمدند. ترنم از اتاق بیرون نرفت اما صدای او را از پذیرایی شنید. 

شنیدن صدایش برای قفل کردن در اتاق کافی بود. برای لرزیدن  

 .ی تمام تن ترنم و تحریک شدن بغض و اشکشدوباره

 

 .رسدصفحه گوشی هنوز خاموش نشده که دومین پیام می

ت باش ترنم. با این ضایع بازی تو، همه  ر خانوادهبه فک- "

 "فهمن. که اگه بفهمن همه چیز خراب میشهمی

ریزد. کنجکاو و مظرب پیام بعدی  هایش میپیام آریا، ترس به رگ



Romanbook.ir 
 
 

1252 
 

 .خواندرا می

به فکر کیهان باش، قلب مریض مامانت. بدتر از همه کامران.  - "

ی  قرارداد بزرگ بسته. اگه قضیهترنم کامران پاش گیره. تازه یه  

تو لو بره و کار به جای باریک بکشه کامران بدبخت میشه. اگه  

 " ُبرنگیر بیفته اعدامش نکنن، کم کم براش حبس ابد می

خورد و اشک به چشمانش نیش  نفسش در سینه گِره می

ی ان قرارداد شنیده بود. قراردادی که قرار  زند. خودش دربارهمی

 .لش کامران از کشور برودبود در قبا

اندازد و با هر دو دست دهانش را  گوشی را روی میز می

ای که به او گذشته، کامران را  پوشاند. برمال شدن فاجعهمی

شوند و پروانه...! . خواهر و برادری بدبخت میکندبدبخت می

هایش مسبب آورد؟ وقتی بفهمد بچهوای پروانه! قلبش دوام می

 شود؟ اند چه حالی میبدبختی یکدیگر
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شود یا کامران مسبب  اصال او مسبب بدبختی کامران می

 بدبختی اوست؟ 

 .باز هم صدای گوشی و پیامکی از سمت آریا

 "اصال میام خواستگاریت من یه غلطی کردم. پاشم وایسادم.- "

کند. قلبش دو روز است که روی ریتم  اشکش روی گونه چکه می

 :کندزد وقتیکه تایپ میلرزند. دستانش میکند می

 "بمیری آریا. بمیری- "

 

گیرد. سرش را خم  ی کابینت میکیهان هر دو دستش را لبه

 .بنددکند و با درد چشم میمی

خواهد فکر ی افکارش را هم ببندد. نمیتوانست دریچهکاش می

خواهد به تمام آنچه که خوانده فکر کند. تهدیدهای آریا  کند. نمی

های کامران و  یشتر و بیشتر شده بود، ندانم کاریکه هر روز ب
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ترس ترنم، همه چیز دست به دست هم داده بودند تا دختری که 

پر از امید به زندگی و اشتیاق برای آینده بود، تصمیم بگیرد همه  

 .چیز را تمام کند

نه تنها برای خودش، بلکه برای قلب بیمار مادرش و حتی طرز  

توانست منفی  کند هیچ وقت نمیمی فکر رفیقی که کیهان فکر

شود. رها دختری نیست که با دانستن حقیقت در مورد ترنم بد  

فکر کند، که از او متنفر شود. حتی علیرضا! علیرضایی که او  

ها مخالف ازدواجش با ترنم بود، حاال آنقدر برایش ثابت  سال

کند اگر پنج سال پیش حقیقت را  شده است که فکر می

شاید االن وضعشان خیلی بهتر از این بود. شاید حتی  فهمید، می

  .کرد تا به زندگی برگرددبه ترنم کمک می

ها اشک ریخت  ی آن نوشتهعلیرضایی که بعد از خواندن هر کلمه

توانست از دختری  توانست متنفر شود؛ نمیو عربده کشید، نمی
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اش را در دست دارد متنفر شود؛ اما ترنم  که هنوز هم حلقه

 .نقدر تحت فشار روانی بود که به این مسئله فکر نکردآ

زند و از میان  آورد. پلک میکیهان کمی گردنش را باال می

های نیمه بازش به لیوان آبی که مقابلش گذاشته است  پلک 

 .خیره می شود

 .لولدچند جمله تیتروار و پررنگ در میان افکارش می

ش  س ابد واسهاگه گیر بیفته، اعدامش نکنن، کم کم حب "

 "ُبرنمی

 "ت باشبه فکر خانواده"

 "اصال میام خواستگاریت "

تواند تمام غیرتش را به جوش  ست که میآخرین جمله چیزی

فشارد که صدای  بیاورد. مشتش را آنقدر محکم می

ی  خواهد به ادامهآید. نمیهای دستش در میاستخوان
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. به حس بدی که  های ترنم، بعد از این حرف آریا فکر کندنوشته

ترنم از آن جمله گرفته بود. حس اینکه او یک دختر کثیف است و  

 :آید. ترنم نوشته بوداش میآریا با منت به خواستگاری

هایی که حق زندگی را از من  توانم زنده بمانم و کنار آدممی- "

گرفتند، روزمرگی کنم. کنار برادری که بوی خالفش در تمام شهر 

ها فکر ای که تمام این سالفهمیم و پسر داییمیپیچیده و ما ن

کردم برادر سوم است و نبود. آریا حتی پسر دایی هم نبود.  می

ی ما خورده بود را نگه  وگرنه حرمت نانی که سر سفره

اش  داشت. نه اینکه طوری حرف بزند که انگار با خواستگاریمی

انطور که  کند. من محتاج این لطف او نیستم. همبه من لطف می

 "هایش را ندارمها و حرفتوان تهدید

با وجود عصبانیت و خشم، چند ساعتی روی آن مبل نشست و  

ی پایان را، تا جایی که با دیدن  ها را خواند. تا نقطهتمام نوشته
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خون پشت لب هم اتاقی رها، ترنم ترغیب شده بود تا فکری را  

ند. و در آن  گرفت را عملی ک که روزها در ذهنش پر و بال می

لحظه آنقدر از تصمیمش مطمئن بود که بخواهد همان جا و در  

خوابگاه همه چیز را تمام کند. خون آمدن پشت لب مریم ترنم را  

 .ترغیب کرده بود تا برای همیشه رگ این زندگی را بزند

گیرد. هر دو دستش را پشت  کیهان کمی از کابینت فاصله می

 .زندط آشپزخانه قدم میهدف وسکند و بیگردنش قفل می

ها را خواند و هر بار فکر کرد برمال شدن حقیقت، برمال  این نوشته

های  های این سالشدن دلیل خودکشی ترنم، دلیل نبودن

کامران و این همه پررنگ بودن اخیر آریا چقدر پروانه را به هم  

 !ریزدمی

نباشد  ای که دخترش ترجیح داد با پنهان ماندن حقیقت، او  پروانه
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تا مادرش پنج سال بیشتر زندگی کند؛ حتی شده با زبانی  

  !بسته

سابد.  هایش را روی هم میفشارد و دندانگردنش را محکم می

گیرد. صدای زنگ آپارتمان که بلند  فکش از این فشار درد می

ی پنجره به آسمان  ی کنار رفتهی پردهشود، از گوشهمی

ظر کسی نیست و کسی هم  کند. منتنارنجی دم صبح نگاه می

خواهد بیخیال زنگ شود اما انگار  . میداند که او اینجاستنمی

زند. کیهان  فرد پشت در خیال کوتاه آمدن ندارد. تند تند زنگ می

هایی بلند و خشمگین به  چرخد و با قدمروی یک پا به عقب می

رود. باید حساب این مزاحم وقت نشناس را برسد.  سوی در می

اندازد و تند در را باز می کند. قبل از اینکه  ت در را میقفل پش

 .شماردفرد پشت در را ببیند کلمات را در دهانش می

 ....به شما یاد ندادن-
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 .کندبا دیدن فرد پشت در، ناباور چشم درشت می

ماسد و او با چشمانی درشت شده به دختر  حرف در دهانش می

 .کندایستاده مقابلش نگاه می

 ....تو-

  .شودای است که بعد از ُبهتش ساخته میو این تنها واژه

 :گویدای میکند و با صدای خستههای خشکش را تر میرها لب

 .نتونستم تحمل کنم و نیام. ببخش که زیر قولم زدم -

 

**** 

 

نشیند و بدون اینکه به  کیهان روی دسته مبل، پشت به رها می

گیرد. رها برای دیدن او  متش میاو نگاه کند، لیوان آب را به س

رخ او  برد و به نیمکند. سرش را کمی پیش میسرش را بلند می
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دهد. رها با تاخیر حرف لیوان را تکان میزند. کیهان بیزل می

 .کندگیرد و آرام صدایش میلیوان را از دستش می

 کیهان  -

کند. دلخور است. نه بخاطر قولی که  از گوشه چشم نگاهش می

ی رها در این سفر شبانه. ر پا گذاشته شده بلکه بخاطر عجلهزی

فکر به اینکه رها تمام شب تنها در جاده رانندگی کرده، در کنار  

ی قبلی، دست به دست هم داده و زبانش را  افکار آزاردهنده

بسته است. االن بیشتر از اینکه درگیر ترنم باشد، درگیر کار  

کند تا به این بهانه،  ل میرهاست. و به سختی خودش را کنتر

 .عصبانیتش را سر رها خالی نکند 

گذارد و بلند نوشد. لیوان را روی میز میرها کمی از آب را می

ایستد. کیهان سر زند و مقابل کیهان میشود. مبل را دور میمی

کند. صورت گرفته، ابروهای  کند و رها دقیق نگاهش میبلند می
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ته ریشی که از همیشه بلندتر است. گره خورده، نگاه پر حرف و  

خواهد برای آرام کردن این پسر کاری کند اما انگار هیچ  می

آورد. کف دستش را یک  چیزی بلد نیست. دستش را باال می

کند. تر میگذارد و خودش را به او نزدیک طرف صورت کیهان می

ی کیهان قلبش را مالش  برخورد دست سردش با تن ُگر گرفته

 .دهدمی

 :زندنگاهشان اتصالی قطع نشدنی دارد وقتیکه رها لب می

ی لعنتی  تمام طول مسیر به این فکر کردم توی اون دفترچه-

. اینقدر به هم  چی میتونه باشه که اینقدر تو رو به هم ریخته

خوای باهام  ریخته که حتی جواب تلفن منو نمیدی. که حتی نمی

نم به هیچ جا نمیرسه. حرف بزنی. اینقدر فکر کردم که دیگه ذه

تهش با خودم گفتم چیزیکه باعث  ای نگرفتم. اما تههیچ نتیجه

شو تموم کنه، اونقدر سنگین بوده که تو را هم  شده ترنم زندگی
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 .به این وضع انداخته

گذارد و او را بیشتر به سمت  کیهان دستش را روی پهلوی او می

 .کشاند. نگاهش پر حرارت استخودش می

 :پرسدرها می

خوای بهم بگی چی  خوای بهم بگی چی شده؟ نمینمی -

 خوندی؟ 

برد و او را به خودش  کیهان دستش را پشت کمر او می

 :کندبرد و زمزمه میچسباند. سرش را جلو میمی

 .ایخسته-

اش  آید و روی سرشانهی کیهان پایین میدست رها از روی گونه

 .نشیندمی

 

 .ی تونه به اندازه-
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 .کندهای او قفل میهای کِدرش را روی لبسیاهی کیهان

 .کنمت میها خستهاون نوشته-

 .کشدی گردن او میرها آرام انگشتش را روی رگ ورم کرده

 .اون موقع شاید بشم مثل تو-

ی لبش کمی زاویه دارد اما  کشاند. گوشهنگاهش را باال می

 .لبخندی در کار نیست

 چرا همه چی به من میرسه؟ -

 .دهدا مطمئن و تند جواب میره 

 .چون برام مهمی-

چسباند. چشم اش را به پیشانی رها میکیهان پیشانی

کند،  کشد و چشم که باز میبندد. چند باری عمیق نفس میمی

 .اش پر از عطر رهاستبینی

 .قول بده بعد خوندنشون باهام حرف بزنی. نیاز دارم آرومم کنی-
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کشد. تکان  ا زیر دندان میهای لرزانش ر رها مضطرب، لب

 .دهد. در دلش بلواستکوچکی به سرش می

کند. کوتاه اما محکم  اش را از پیشانی او جدا میکیهان پیشانی

رود. رها  بوسد و بعد به سوی تراس میاش را میشقیقه

گیرد و به دسته کاغذهای روی  ی مبل میدستش را به دسته

 .کندمیز نگاه می

 

 

تواند با دقت کلمات را  است که حتی نمی رها آنقدر مضطرب

گذارد.  نشیند و کاغذها را روی پایش میبخواند. لبه تخت می

گذارد و چند باری عمیق  اش میدستانش را روی قفسه سینه

های او برای جذب  است یا ریه  گیرد. هوای اتاق خفهنفس می

 .دانداند، نمیاکسیژن کم کار شده
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کند با پلک  کشد و وقتی که آزاد میمیلبش را محکم زیر دندان  

ها ادامه داستان هزار و  دارد. این نوشتهمحکمی کاغذها را برمی

خواند. داستان هزار و یک یک شبی است که او برای کیهان می

 .شبی که ترنم آن نوشته است

گوید کی به خوابگاه میروی و من هاج و واج نگاهش  مامان می"

کند که تصمیم داشتم بعد از آن سفر  یکنم. برایم یادآوری ممی

کند که چیزی به  برای درس خواندن مصمم شوم. یادآوری می

پایان ترم و شروع امتحانات میان ترم نمانده است. مامان تعداد  

کند و اینکه هیچ  های مشروط شده را برایم یادآوری میترم

فرصت دیگری ندارم. چه خوب که مامان هست. چه خوب که  

یادآوری کند من دیگر فرصت تکرار هیچ اشتباهی را هست تا 

ام و اشتباه  ندارم. که تا اینجای زندگی هم سراسر اشتباه بوده

هایی که به  ام. من یک آدم اشتباهی میان زندگی تمام آدمکرده
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ی  نحوی برایم نگرانند. باید از یک جایی طناب به هم تنیده

ی اتصال این  کنم ریشهاشتباهات را پاره کنم. باید ببرم و قطع 

 " .اشتباهات را

ی پاره کنم در . کلمهبنددکشد و چشم میرها نفس عمیقی می

ی  کند ادامهریزد. فکر میزند و دلش میسرش زنگ می

 .ها مثل روز برایش مشخص استنوشته

 

گذارد و خودش هم ایستاده  ترنم ساک کوچکش را کنار در می

 .شودهایش میبند کتانیمیان در، مشغول باز کردن 

 :پرسدکوثر نشسته روی صندلی وسط اتاق، با خنده می

 اومدی که بمونی؟  -

هایش را روی  اندازد. کفشترنم کوتاه نگاهی به کوثر می

 :گویدبندد. کوتاه میگذارد و در اتاق را میجاکفشی می
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 .فقط چند روز -

ر دستش کند. گازی به سیب دکوثر متعجب و وارفته نگاهش می

 :گویدزند و کوتاه میمی

 .خوبه -

ی بین کوثر و ترنم  اولین بار است. اولین بار است که مکالمه

اینقدر ساده و کوتاه است. همیشه این ترنم بود که با حاضر 

نه   کرد.ی مکالمه ترغیب میهایش کوثر را برای ادامهجوابی

این دختر  های اطرافش را. و حاال انگار تنها کوثر، تمام آدم

گیرِ از دنیا بریده، نه میلی به زندگی دارد و نه  افسرده و گوشه

 .هاهم صحبتی با آدم

اندازد و لبه تخت  اش را روی تخت رها میمانتو و مقنعه

  .نشیندمی

 رها کجاست؟ -
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چرخاند اما قبل از اینکه جوابی بدهد در  کوثر سر به سویش می

زار و خسته میان در ظاهر  ای شود و رها با قیافهاتاق باز می

کند. با دیدن  گذارد و سالم میشود. کیفش را کنار کمد میمی

 :پرسدترنم، می

 عه، اومدی؟ -

 :دهد و می گویدی تخت تکیه میترنم سرش را به میله

 .پس فردا امتحان استاتیک داریم  -

ی صورت رها را  کشد که لبخند تمام اجزای خستهطولی نمی

کند و روی صندلی  اش را از سرش میمقنعه. کنددرگیر می

 :پرسدآید و با لبخند میاندازد. به سمت تر نمیمی

 اومدی که درس بخونیم؟ -

توان احساسات را از آن  ی درهم که نمیترنم با همان چهره

 :گویدخواند، می



Romanbook.ir 
 
 

1269 
 

 .اومدم به قولم عمل کنم -

قبل   دارد.ی اتاق بر میرها بطری آب را از یخچال کوچک گوشه

 :گوید از این که درش را باز کند، هیجان زده می

 .عاشقتم. حتی اگه بداخالق و عصبی باشی -

**** 

 

 

میخورد. سرش را از در اتاق   گوشی ترنم میان دستان رها زنگ 

های  ی بچهزند. همهمهکند و بلند ترنم را صدا میبیرون می

ه گوش  حاضر در کریدور آنقدر زیاد است که شک دارد صدایش ب 

ترنمی که برای آوردن کتری به آشپزخانه رفته، برسد. 

پوشد و دوان به سوی  های انگشتی کوثر را میدمپایی

شود.  رود. نرسیده به آشپزخانه تماس قطع میآشپزخانه می
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اندازد  نگاهی به گوشی و تماس از دست رفته از سوی آریا می

و دست به بغل  و وارد آشپزخانه می شود. ترنم کنار گاز ایستاد 

ی درهمش مشخص است که  کند. از چهرهبه کتری نگاه می

ی آرامی به  ایستد و ضربهحواسش اینجا نیست. رها کنارش می

خورد و به سوی رها  زند. ترنم تکان سختی میاش میشانه

چرخد. رها بدون اینکه بخواهد سوال پیچش کند، گوشی را  می

 :گویداندازد و میگیرد. نگاهی به گوشی میبه سمتش می

اش  گوشیت زنگ خورد تا اومدم بهت بدم قطع شد. هنوز جمله -

 .خوردتمام نشده که دوباره گوشی زنگ می

 :زندکند. رها سوالی ابرو باال میترنم سریع تماس را قطع می

 

 چرا جواب ندادی؟  -

 :گویدکند و کوتاه میترنم گوشی را سایلنت می
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 .با کامران بحثم شده -

تواند ربط تماس آریا و بحث کامران و ترنم به هم را  ها نمیر

 :پرسد کشد و میتشخیص بدهد. چهره در هم می

 کامران؟  -

 :پرسددهد. رهاست که دوباره میترنم در سکوت سر تکان می

 چرا؟ سر چی؟  -

بخارهای بلند شده از لوله کتری، نشان از جوش آمدن آب دارد.  

کند اما کتری را بر نمی دارد. انگار  ترنم زیر گاز را خاموش می

قصد جواب دادن به سوال رها را ندارد که در مورد تماس آریا  

 :دهدتوضیح می

آریا هم االن زنگ زده که طرف کامران رو بگیره. به رها نگاه   -

 :دهدکند و ادامه میمی

 .حتما به تو هم زنگ میزنه. اگه زنگ زد جواب نده-
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 :گویددهد و آرام، میتکان میرها نامطمئن سر 

یادم نمیاد هیچ وقت تو با کامران بحثی داشته باشی. خودش  -

هم به یاد ندارد. همیشه برخالف رابطه متشنجش با کیهان،  

کرد  ی خوبی با کامران داشت. برادری که همیشه فکر میرابطه

فهمد. اینطور مواقع  هایش را بهتر میکند و خواستهدرکش می

کرد این بهتر فهمیده شدن از سوی کامران، به خاطر  فکر می

کرد عقاید کیهان  گردد. فکر میترشان بر میاختالف سنی کم

کهنه و قدیمی است و کامران....و کامران.... افکارش حاال با چند  

وقت پیش خیلی متفاوت است. بحث دیروزش و تهدیدهای  

شیده نشود.  کامران آنقدر کارساز بوده که کار به بحث دیگری ک 

که نخواهد دیگر با کامران دهن به دهن شود. با کامران بحث  

زیادی نداشته است اما همان بحث دیروز نشان داد که کامران  

کیهان نیست. کامران آدم سکوت کردن نیست. کامران احساس  
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 .کندخطر که بکند تهدید می

. آیددارد و همراه با رها از آشپزخانه بیرون میکتری را برمی

دارد تا مبادا آب جوش روی  کتری را با فاصله از خودش نگه می

توجه به چیزی که  ربط به حرف رها و بیدست و پایش بریزد. بی

 استاتیک خوندی؟ -گوید:  کردند، میدر مورد آن صحبت می

 :زندرها شانه باال می

 .یکم -

 :گویدترنم ناامید می

ام و  ه اصالً دانشجوولی من هیچی بارم نیست. انگار نه انگار ک 

 .این درس رو برداشتم

 .زندرها چشمک ریزی می

 .باهم میخونیم -

ایستد تا اول ترنم وارد  کند. کنار میگوید و در را باز میاین را می
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کند. برای گفتن  رسد مکث میاتاق شود ترنم مقابل او که می

دهد. ترنم کوتاه اما  چیزی مردد است. رها سوالی سر تکان می

 :گوید ا بغض میب

 .تو خیلی خوبی. خیلی خوب و مهربونی-

 

ماند و گلویش از حجم بغض درد  نفس رها در سینه جا می

گیرد. آن شب را به خوبی به یاد دارد. شب آخری که ترنم  می

 !کنارشان بود را

 

 

**** 

 

گذارد و کتش را  اش میآریا چمدانش را کنار هال کوچک خانه
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های پیرهنش را باز  ا خستگی دکمهکند. بروی مبل پرت می

. به چند ساعت خوابیدن نیاز دارد. این سفر چند روزه  کندمی

 .اش کردهحسابی خسته

اندازد. چند دقیقه مانده به هشت صبح. با  نگاهی به ساعت می

اش از بین  چند ساعت خوابیدن و دوش آب سرد، خستگی

 .گذاردتواند با کامران برای ناهار قرار برود. میمی

آورد که با کامران  اش را از جیب شلوارش بیرون میگوشی

ای  خورد. شمارهتماس بگیرد اما بالفاصله گوشی زنگ می

ناشناس است. نگاهی به شماره انداخته و با تاخیر تماس را  

 .کندوصل می

 بله -

سالم آقای عظیمی خوب هستید؟ چند باری زنگ زدم در  -

 .دسترس نبودید
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 :پرسدیش غریبه است. گیج میصدای مرد برا

 سالم. شما؟ -

 .ام. نگهبان مجتمعِ آقای شاهدمن عسکری-

شود.  اطالعات داده شده از سوی مرد در ذهنش پردازش می

 :گویدشود که میخیلی زود همه چیز برایش واضح می

 .بله بله. بفرمایید-

 :گویدتر میکند و آرامی خشکی میمرد تک سرفه

اومده بودید اینجا در مورد دختر خانمی که   آقا اون سری که-

مدتی توی واحد آقای شاهد بودن سوال کردید. گفتید اگه باز  

 .اومد اینجا بهتون خبر بدم

کند. فشارد و گوش تیز میآریا با دو انگشت چشمانش را می

ی  چسباند. مرد با خندهگوشی را بیشتر به گوشش می

 :دهدای ادامه میمعنیبی
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اون خانمه اومد. وظیفه دونستم بهتون خبر بدم. باالخره  امروز  -

 .ی شماییمما نمک پرورده

 .ست که از آریا گرفته بودهاییاش به دسته اسکناسو اشاره

 !چرخد. رها برگشته است؟آریا تند در جایش می

 کِی؟ کِی اومد؟ -

 :گوید مرد که مشخص است با لحن تند آریا دستپاچه شده، می

های صبح بود. ساعت پنج، پنج و نیم بود.  دمال آقا دمواال... وا-

 .من اون موقع بهتون زنگ نزدم گفتم شاید خواب باشید

کشد. لعنتی زیر لبی  آریا عصبی دستی میان موهایش می

 :گویدگوید و توی گوشی میمی

  .ممنون که خبر دادی-

گیرد و سریع تماس را  ی حرف زدن را از مرد پشت خط میاجازه

هایش را با سرعت  کند. دکمهای میکند. دندان قروچهع میقط
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رود. باید با کامران حرف بزند! بتید به  بندد و به سوی در میمی

 !کامران خبر بدهد 

 

 

ست که سکوت شب را  خروپف فاطمه تنها صداییصدای 

شکند. ساعت از دو شب گذشته است و ترنم بدون اینکه  می

قصد خوابیدن داشته باشد، دستانش را زیر سرش گذاشته و به 

ی نورِ ماهی که از پنجره به وسط اتاق افتاده، خیره شده  باریکه

ی  گیرد، مریم نچ بلند است. صدای خروپف فاطمه که باال می

شود. کنار تخت فاطمه  کند و از روی تختش بلند میمی

 .زندایستد و با صدایی آرام اما عصبی صدایش میمی

 فاطمه -

دهد که انگار نه انگار تا همین  فاطمه آنقدر سریع جوابش را می
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چند ثانیه پیش خواب بود و صدای خر و پفش خواب را از دیگران  

 .گرفته بود

 .بله-

ت رو درست بذار. نمیذاری بخوابیم فردا امتحان  تو رو خدا بالشت-

 .دارم

 .گویدای میچرخد و باشهفاطمه به پهلو می

ی  کند، این باشهگردد و ترنم فکر میمریم روی تختش بر می

فاطمه فقط چند دقیقه ارزش دارد. مطمئن است به نیم ساعت  

  .شودخوابد و خروپفش بلند مینکشیده باز طاق پشت می

تواند ست که میشدار پیامک گوشی ترنم، همان چیزیصدای ه

توجه به بقیه، بلند اعتراض  ی صبر مریم را لبریز کند. بیکاسه

 .کندمی

خاموش کن اون وامونده رو ترنم، تا االن که خروپف فاطمه  -
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 .نمیذاشت بخوابیم االنم صدای گوشی تو. اَه

ف مریم و  آید. یکی دوتا در تایید حرتقریبا صدای همه در می

اند در اعتراض به  مابقی که ظاهرا با صدای مریم بیدار شده

  .صدای بلندش

دارد. رو  اش را بر میکند و گوشیترنم عذرخواهی کوتاهی می

کند. پیام از سوی مزاحم  چرخد و پیام را باز میبه دیوار می

 .سمج این روزهایش است

خوب نبوده.   گفت وقتی رفتی خوابگاه حالتعمه نگرانته. می- "

گفت تو و ترنم چِتونه که از بعد  کامران هم شک کرده. امشب می

 " مهمونی رفتارهاتون عوض شده

کند تا پیام  قصد جواب دادن ندارد اما گوشی را سایلنت می

ها را اذیت نکند. مطمئن است آریا دوباره پیام  اتاقیبعدی آریا هم

 .دهدمی



Romanbook.ir 
 
 

1281 
 

ی لج، هیچ رقمه  روی دنده  شناسم، افتادیترنم من تو رو می- "

هم کوتاه نمیای. ولی اگه تو خری من خر ترم. شاید اگه اینقدر  

آوردی منم اینطوری باهات حرف نمیزدم. من  بچه بازی در نمی

 " .نمیدونم دیگه چطوری باید بهت بفهمونم دوست دارم

ی  گیرد و به تیغهی چشمش راه میاختیار او از گوشهاشک بی

 .کندراهش را به سمت گوشش کج می دماغش نرسیده،

 .کندتند و عصبی تایپ می

 

 

وجداِن  ت نکن. تو یه بیی کار حیوانیدوست داشتن رو بهانه- "

 "پست فطرتی که هیچی از دوست داشتن نمیدونی

آورند.  های تلنبار شده روی دلش، به چشمانش فشار میحرف

 .کندریزد و تندتر تایپ میتند اشک می
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دونستی هیچ وقت با من اینکارو  اگه دوست داشتن میتو - "

کردی. حتی تو عالم مستی. من بهت التماس کردم آریا، به نمی

پات افتادم، تو رو به همه چیز قسم دادم اما تو نفهمیدی. تو مثل  

ارزش، با  یه حیوون با من رفتار کردی. مثل یه دختر پستِ بی

دی که از خودم بدم  ترین حالت ممکن. تو با من کاری کرخشن

ی دست تو شدم. از اینکه  . از اینکه بازیچهبیاد. از اینکه دخترم

های من از چشم یه مردی مثل تو فقط به اینکه ازم لذت  ارزش

ببره و بعد مثل یه آشغال پرتم کنه یه گوشه. بعدم سرم منت  

 " .بذاره که میاد خواستگاریم

گذارند. بقه میهایش مسا خورد و اشک نفسش در گلو گره می

آید. گیرد و تند از تخت پایین میدستش را جلوی دهانش می

 .ی هق هقش بشوندها متوجهخواهد بچهنمی

زند. شود و توی کریدور به دیوار تکیه میاز اتاق خارج می



Romanbook.ir 
 
 

1283 
 

  .دهدداند چرا آریا پیامی نمینمی

کند. سرشار  گیرد و دوباره تایپ میگوشی را بین دو دستش می

 .های سنگین چند روزهنگفتن است. سرشار از عقدهاز 

باهام بد کردی آریا. خواب و خوراک و زندگی رو ازم گرفتی.  - "

لبخند، امید، آینده... تو همه چی رو ازم گرفتی آریا. کاری کردی  

از مردی که دوستش دارم فراری بشم. کاری کردی به رها که از  

من کثافتی ساختی که از  خواهرم عزیزتره دروغ بگم. آریا تو از 

کشه. این آدم کثافتی که ساختی ازت  کیهان خجالت می

 " .متنفره

ی  گیرد. صفحهکشد و اشکش را میاش میدستش را زیر بینی

 .داند که حرفش را تمام کندبیند اما الزم میگوشی را تار می

من نه نیازی به کمکت دارم، نه ترحمت. تو گند زدی، من  - "

. مجبورم جمعش کنم چون از این زندگی که بوی  کنمجمعش می
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تعفن میده بیزارم. چون اگه اینطوری ادامه بدم تبدیل میشم به  

دونم تا کی میتونه  گوی کثیف که نمیاحساس دروغیه آدم بی

م به پای گناه  کنم که خانوادهادامه بده. من یه جوری جمعش می

 " .من و اشتباه تو نسوزن

اش باال  گیرد تا صدای گریههانش میدستش را محکم روی د 

ای برای گریستن  نگیرد. چقدر خسته است و چقدر دلش شانه

 .خواهدمی

 :نویسدبا دستانی لرزان می

 " کنم تمام روزهات پر از درد باشه. پر از درد و ترسآرزو می- "

 

کند؛ آنقدر که رها  ی زمین امروز بهتر از هر زمانی عمل میجاذبه

اندازد  روی زمین عجله دارد. کاغذها را روی تخت می  برای افتادن

ی تخت  . پشتش به لبهخوردو کنار تخت روی زمین سرد ُسر می
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فهمد. دردی که روی قلبش  شود. نمیکشیده و خراشیده می

 .تر استسایه انداخته بزرگ

دهد و با  نشیند و سرش را به تشک تخت تکیه میروی زمین می

شود. صفحه آخر  ید مقابلش خیره میناباوری به دیوار سف

داند که چه شده است. تمام  ها را از بَر است. نخوانده مینوشته

روز آخر را به خوبی به یاد دارد. آن روز زودتر از هر روز بیدار شده  

کند  بودند. ترنم اما زودتر از آنها بیدار شده بود. حاال که فکر می

ه بود؛ شاید چون مطمئن  شاید اصالً آن شب ترنم اصالً نخوابید

 !کشدبود بعد از آن شب خوابی عمیق انتظارش را می

تر از همیشه  ترنم چای دم کرده و صبحانه چید. و آن روز شاداب

 .سر سفره نشست

 :فاطمه با تعجبی آمیخته به خنده گفت

چه خبره ترنم خانم؟ بخاطر خوندن استاتیکه که اینقدر  -



Romanbook.ir 
 
 

1286 
 

 خوشحالی؟ 

بعد از اینکه مریم دستمال را محکم پشت صبحانه خوردند و کمی 

لبش گرفته بود تا خون بند رود، با عجله از اتاق بیرون رفته بود تا  

ی رها را  به قرارش برسد. ترنم هم به بهانه حمام تشت و حوله

برداشت و از اتاق بیرون زد. اعتراض رها مبنی بر اینکه فقط چند  

فایده  اند بیرا نخواندهاند و هنوز خیلی از مباحث  سوال حل کرده

 .بود. ترنم انگار عجله داشت

 .ای که ترنم گفت این بودیادش است آخرین جمله

من هیچ وقت خواهر نداشتم اما اگه یه خواهر داشتم   - "

 " .مطمئنم به اندازه تو دوسش نداشتم

کند  آن روز عادی از کنار این جمله رد شده بود و حاال آرزو می

داشت و  گشت تا ترنم را نگه میبر میکاش زمان به عقب 

 .پرسید که منظورش از این جمله چیستمی
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ترنم راهی حمام شد و با تماس زهره باعث شد تا رها چند 

ساعتی از ترنم غافل شود. وقتی که به سراغ ترنم رفت همه  

چیز تمام شده بود. همه چیز به سرعت جاری شدن خون از  

کف حمام خوابگاه را خون گرفته  های او تمام شده بود. تمام رگ

بود. ترنم دختر باهوشی بود. آخرین حمام آخرین راهرو را انتخاب  

اش  کرده بود. حمام زیر زمین. جایی که کمتر کسی حوصله

کشید این همه پله را برای رفتن به آنجا طی کند. آن هم  می

  !فصل امتحانات

 با صدای چرخش در روی لوال، کیهان به سوی اتاق سر

شود و رها با تأخیر میان  چرخاند. در به آرامی باز میمی

ایستد. کیهان فیلتر سیگارش را لبه میز  چارچوب در می

نشیند. رها  کند و متمایل به او میای خاموش میشیشه

گذارد و سرش را به آن  دستش را روی دیوار کنار در می
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که   ستی درهم و نگاه مغمومش همان چیزیچسباند. قیافهمی

تواند کیهان را تا مرز نابودی بکشاند. این دختر بیشتر شبیه  می

  .ست که از جنگ برگشته استایخورده  سرباز شکست

ی  ی رها دقیق شده که متوجهایستد. آنقدر روی چهرهکیهان می

فهمد. قدمی به  شود اما چیزی نمیهایش میتکان خوردن لب

ی رها دوباره  ید شدهرنگ و سف های بیدارد. لبسویش بر می

ها میان ارتعاش صدایش ساخته  لرزد و این بار واژهمی

 .شوندمی

 .باورم نمیشه ترنم این همه زجر کشید و من هیچی نفهمیدم -

رساند. مقابلش که  کیهان با یک قدم بزرگ خودش را به رها می

اندازد و در سکوت، او را  اش میایستد، دستش را دور شانهمی

کند و  ی دستش را تنگ میکشاند. حلقهخودش میبه سمت 

رها مثل یک کودک ترسیده   .رها رامحکم به خودش می فشارد
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سابد  ی او میرود. صورتش را به سینهدر آغوش کیهان فرو می

. هردویشان به این هم آغوشی نیاز  کندو بغضش را آزاد می

 .دارند؛ رها شاید کمی بیشتر

تر. هر دویشان نیاز دارند البته حساس تر از کیهان است واو داغ

چند ثانیه برای خودشان باشند تا شاید کمی آرام شوند. کمی از  

 .هم آرامش بگیرند

کم به  هق بلند رها کمگذرد. هقفهمند چقدر مینمی

شود. کیهان نوازش وار دستش را از  ی آرامی تبدیل میسکسکه

و   ب دادن سینهکشاند و با عقروی کمر او تا روی موهایش می

  .اندازدشل کردن دستش، از باال نگاهی به نیمرخ رها می

برد و موهای چسبیده به صورتش را  دست آزادش را پیش می

خورد و نگاهش تا  های خیس رها به هم میزند. مژهکنار می

 .آیدنزدیکی چشمان کیهان باال می
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 خوبی؟ -

جوابی باشد او را  لرزد و کیهان بدون اینکه منتظر ی رها میچانه

کند تا بنشیند. لیوانی آب  کشاند. کمکش میتا کنار مبلی می

دهد. خودش پایین مبل زانو  ریزد و به دستش میبرایش می

زند اما قبل از اینکه حرفی بزند با صدای زنگ موبایلش  می

کند. با دیدن  خورد و به گوشی روی نگاه میحرفش را می

 .کندس را وصل میمعطلی تما ی خاتون بیشماره

 بله خاتون؟ -

 کجایی مادر؟  -

ریزد. ترسی که به پروانه و  سوال خاتون ترس به جانش می

 .گردداش بر میبیماری

 .چرخدهدف دور خودش میایستد و بیتند در جایش می

 چی شده خاتون؟ -
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دلش گواهی بد   شود.رها مضطرب و منتظر به کیهان خیره می

 .دهدمی

میان صدای داد بلند کامران به سختی شنیده  صدای خاتون از  

 .شودمی

 .قیامت شده مادر. اینجا کامران و آریا افتادن به جون هم -

اش در  لرزد و در کسری از ثانیه، صدای گریهصدای خاتون می

 :گویدپیچد. میان گریه میگوشی می

 .کیهان مادر هرجا که هستی زود بیا-

گوید:  زند و به خاتون میگ میکیهان پیراهنش را از روی مبل چن

 .آروم باش خاتون، حواست به مامان باشه من االن میام

اش باال  کند. صدای گریهخاتون چیزی شبیه به باشه نجوا می

های  کند. دکمهتوجه به او تماس را قطع میگیرد و کیهان بیمی

 .ایستدبندد که رها کنارش میپیراهنش را می
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 کجا میری؟ چی شده؟  -

 .کنداش کلمات را ادا میهای کلید شدهز میان دندانا

  .آریا و کامران افتادن به جون هم  -

 :گوید رها تند می

 .منم میام-

 .کندکیهان عصبی نگاهش می

 چی میگی تو؟ -

اش کارساز نیست. رها شال و مانتویش را در دست  غرهچسم

 :گویدتر میگیرد و مطمئنمی

 منم باهات میام. بریم  -

 .کشدکند و بازوی رها را مییهان عصبی نچ بلندی میک

 ...یعنی چی که بریم؟ اگه ببیننت -

 :ُبرد رها حرف او را می
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 .دیگه قراره چی بشه؟ بذار بیام کیهان. نمیذارم تنها بری -

پایش  کند. این دختر آمده که همکیهان مستاصل نگاهش می

 .باشد

 

کند. آنقدر  ه پرت میکامران موبایل در دستش را به سوی پنجر

افتد. شکند و گوشی از پنجره به بیرون میمحکم که شیشه می

کشد. تلفن  خاتون ایستاده کنار دیوار اتاق پروانه هین بلندی می

فشارد. کاش کیهان زود برسد. تر از قبل در دستش میرا محکم

 !قبل از اینکه پروانه با صدای کامران بیدار شود

 .داردکامران بر میآریا قدمی به سوی 

 ...گوش کن بزار حرف بزنم -

دارد.  کامران با چشمانی به خون نشسته به سویش خیز بر می

چسباند. صدایش  گیرد و با ضرب او را به دیوار میاش را مییقه
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 :گویدلرزد وقتیکه میاز عصبانیت می

 .ببند این گالون رو. بستشه هرچی باز بوده-

نی از حدقه بیرون زده به کامران زل  آریا با ُبهت و با چشما

فشارد و با  زند. کامران دو دستش را بیخ گلوی او میمی

 :گویدعصبانیتی فوران کرده می

پنج سال به تو اعتماد کردم. پنج هر سازی زدی رقصیدم. هر   -

تصمیمی گرفتی مِن خاک بر سر عملی کردم. پنج سال پا روی  

 .زدی به همه چیز خون خواهرم گذاشتم آخرش هم تو گند

کند و دستان کامران را  آورد و تالش میآریا دستانش را باال می

زند  تر گلوی او را چنگ میاز دور گردنش باز کند اما کامران محکم

 .شودکند راه نفسش بسته میطوریکه آریا حس می

کردم. همون روزی که فهمیدم کیهان شک کرده  ت میباید خفه -

ی کیهان  کردم. روزی که گفتی رها تو خونهباید تو رو خفه می
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 .دیدمبوده من باید امروزو می

رود. تقالهایش برای رهایی بیشتر  صورت آریا رو به کبودی می

شود. نه صورت  شود و انگار که زور کامران هم بیشتر میمی

شنود. حتی  ی خاتون را میبیند و نه صدای گریهکبود آریا را می

زند اما  در این خانه هست که حرف نمییادش نیست که زنی  

ها سعی  . زنی که کامران تمام این سالشنودهمه چیز را می

کرده بود حقیقت را نفهمد و حاال ظاهرا به ته خط رسیده است.  

 .به جایی که فهمیدن پروانه اهمیتی ندارد

ی کیهان بوده و حاال بدون  دختری که دو هفته پنهونی تو خونه -

گشته، هیچی واسه از دست دادن نداره  هیچ ترسی بر

 .میفهمی؟ هیچی نداره

زند و بعد با دست به  ی محکمی به پای کامران میآریا با پا ضربه

دهد و محکم  زند. کامران تعادلش را از دست میاش میسینه
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 .افتدخورد و بعد روی زمین میبه مبل پشت سرش می

رده است. میان  کند. اکسیژن کم اوآریا تند تند سرفه می

 .غرداش، مینفسیبی

فهمی هر مشکلی یه راه حلی داره.  اینقدر احمقی که نمی-

فقط بلدی صداتو بندازی رو سرت. من یبار واسه دوست رها  

 ....دردسر درست کردم پس میتونم این

دارد و به سوی آریا پرت  کامران با خشم گلدان روی میز را بر می

دارد و دوباره کنار دیوار اسیرش  میکند. به سویش خیز بر می

 .کندمی

 گه نخور آریا. یاوه نگو عوضی. دیگه چیکار میخوای بکنی؟ -

 ...من -

 .گذارد اریا ادامه دهدکامران نمی

های تو مِن خر رو به این روز انداخت. من من من. این منم منم -
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آریا دختره همه چی رو میدونه. کیهان همه چی رو میدونه. اون  

ج زهرماری که نمیشه باهاش حرف زد و دو شبه خونه نمیاد،  بر

دونه که به خاتون میگه نمیام خونه. دختره یه  یه چیزی می

 فهمی؟ ش شده که نصف شبی اومده اصفهان. میچیزی

های کامران را و نه دلیل خودش برای  فهمد. نه حرفآریا نمی

کرده   فهمد که عجلهگفتن آمدن رها به اصفهان را. حاال می

است. قبل از اینکه از تماس نگهبان به کامران بگوید، باید این  

 .کردبینی میحال او را پیش

 .رم کردی یه ریز داری حرف میزنی. بزار منم یک کلمه بگم -

خورد.  زند. سرش محکم به دیوار میی اریا میکامران زیر چانه

 .بندد. صدای کامران دو رگه شده استآریا از درد چشم می

چی داری بگی هان؟ چی داری بگی؟ میخوای به مِن خاک بر  -

سر یادآوری کنی که پنج سال پیش پا روی خون و آبروی  
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غیرتیم رو نشه.هان؟ که کیهان و  خواهرم گذاشتم و رفتم تا بی

مامان نفهمن تو اون مهمونی لعنتی طرف قرارداد من با  

 ....خواهرم

 چه مرگتونه؟ -

کشاند.  ی آریا را به سوی خود میصدای کیهان نگاه وق زده

افتد. به  شود و پایین میدستان کامران از دور گردن آریا شل می

کند. خشم نگاه  چرخد. با ُبهت نگاهش میسوی کیهان می

های غرق شده در سرخی،  لرزانتش! خشم سیاهیکیهان، می

 .لرزاندپشتش را می

 !؟چرا حضور دو زن در این خانه را فراموش کرده بود 

 

آریا با وحشت به دیوار پشت سرش تکیه داده است. فکر به  

هایشان را شنیده باشد، پشتش را  اینکه کیهان تمام حرف
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. در با صدای  زندلرزاند. کیهان با پا، محکم به در ضربه میمی

هایی  شود. کیهان با قدمخورد اما دوباره باز میبدی به هم می

ایستد. دستش را  بلش میرود. مقابلند به سوی کامران می

 :گویدگذارد و با تحکم میی او میروی شانه

زنیم.... حتی اگه از رازهای خاک  ما توی این خونه داد نمی-

 !خورده حرف بزنیم

ی چشم نگاهی به  کشد. کیهان از گوشهکامران نفس بلندی می

شود. کیهان  اش حبس میاندازد. نفس آریا در سینهآریا می

 .زندکند و پوزخندی میی کامران وارد مینهفشاری به شا

 !گفتیمی-

اندازد. دیگر هیچ  بندد و سر به زیر میکامران چشم می

زند و  ی او میای ندارد. کیهان دستش را با ضرب زیرچانهگفتنی

 :گوید. محکم و با صدایی بلند میکندسرش را بلند می
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 .به من نگاه کن-

اینکه خجالت بکشد. فقط دلش   . نهکندکامران چشم باز نمی

 .خواهد این گرداب را بیش از این هم بزندنمی

 :گوید فشارد و بلندتر میی او را میکیهان چانه

 !غیرتبه من نگاه کن بی-

اش نبض  شود و رگ شقیقهجا میسیبک گلوی کامران جابه

کند و به چشمان  هایش را باز میگیرد. با تاخیر الی پلک می

  .زندزل می  عصبی کیهان

سابد و بدون اینکه حواسش  هایش را روی هم میکیهان دندان

  .شودی کامران بیشتر میباشد، فشار دستش روی چانه

کند. حاال دیگر مطمئن است که کیهان  آریا با ترس نگاهشان می

داند. کف دستش را به دیوار پشت سرش  همه چیز را می

امان قلبش گوش  چسباند و میان بحث دو برادر، به کوبش بیمی
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 .سپاردمی

ی کامران را رها  دهد. چانهکیهان سری از روی تاسف تکان می

ی برای تحلیل اتفاقات بدهد، با  کند و بدون اینکه به او وقت می

نشاند. ی کامران میهمان دستش سیلی محکمی روی گونه

دهد و روی زمین  آنقدر محکم که کامران تعادلش را از دست می

.  شودافتد. صدای هین بلند کسی از پشت سر شنیده میمی

. نه کیهانی که دستش را کنار بدنش کنندای نمیهیچ کدام توجه

 .کنداش را پاک میو نه کامرانی که خون بینی  کندمشت می

چرخد و کیهان از  ی آریا به سوی کامران میچشمان وحشت زده

کند. به موجود منزجر کننده و  ی چشم به آریا نگاه میگوشه

 !فعال با او کاری ندارد ی کنار دیوار.ترسیده

.  کندکشد و بلندش میرود. محکم بازوی کامران را میجلو می

ایستد. به شکل گیرد و میاش میکامران دستش را زیر بینی
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عجیبی سکوت کرده است. سکوتی که اصال با شخصیت  

 .اش تناسب نداردیاغی

 .از خون پایمال شده و آبروی حراج رفته حرف میزدی-

شوند،  های بلند کیهان میان کلماتی که با خشم ادا مینفس

 .اندازد فاصله می

سال پنهونش کردی و بخاطر فاش نشدش  از حقیقتی که پنج -

 .در به درِ غربت شدی

کشد. کیهان با کف  کامران محکم دستش را زیر دماغش می

دهد. حواسش  زند و به عقب هلش میی او میدست به سینه

 .هست که صدایش از حدی باالتر نرود

 

چی شد؟ ساکت شدی؟ تا چند دقیقه پیش که خوب عربده  -

کردی. حرف بزن. از  زدی. تهدید میکشیدی. خوب حرف میمی
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هات، از ترنمی که  چیزهایی که من نمیدونم بگو. از کثافت کاری

ی قبرستون خوابیده. اونم فقط بخاطر تو! تو و  پنج ساله سینه

 .تر از خودتیکی کثافت

کند. خونریزی دماغش امان صحبت کردن  کامران فینی می

 :گویددهد. کوتاه مینمی

 .دونیهمه چی رو می-

تر از قبل به  کند. محکمکیهان با یک قدم بلند فاصله را پر می

 .شودزند. کامران باز هم به عقب پرت میاش میسینه

 .ناموسی تو رو نمیدونمهنوزم حجم بی-

کند و با چشمانی برزخی، به کیهان نگاه  کامران تند سر بلند می

داد   کند واش را به سوی او پرت میکند. دست خونیمی

 :زندمی

 گی حاال؟ چی می-
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گذرد. مغزش سوت  چیزی مثل برق دو فاز از سر کیهان می

ی  شود. یقهکشد و خشم به تمام احساساتش غالب میمی

کشد. کلمات را از  گیرد و او را به سمت خودش میکامران را می

 .کنداش تف میهای کلید شدهمیان دندان

غیرت شدی  و توی بیپنج سال تن خواهرت تو گور لرزید -

همدست کسی که زندگی خواهرتو گرفت. پنج سال روی گندی  

ی ما پنهونش کردی. به ترنم انگ  که زده بود خاک ریختی. از همه

ش رو توجیه کنی. حاال زبونتم  روانی بودن زدی که خودکشی

 درازه؟ حق تو زندگیه؟ 

را   زند و با تقال خودی کیهان میاش را شانهکامران دست خونی

  .دهداز دست او نجات می

گی. آره من یه گهی خوردم، تاوانش  تو حق منو مشخص نمی-

هم دادم. ترنمم اگه اون اتفاق براش افتاد بخاطر جاسوس  
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های خودش بود. من بهش هشدار داده بودم تو کار من  بازی

 .دخالت نکنه

 !خجالت بکش-

 :گویدزند و کامران از او بلندتر میکیهان داد می

مگه من بهش تجاوز کردم که خجالت بکشم؟ من فقط بردمش  -

تو اون مهمونی! همین! اونجا هرچی که شده به من ربطی  

 .نداره. من مقصر نیستم

خورد و  شود. نفسش در سینه گره میفک کیهان منقبض می

 :گویدمالحظه، باز میکامران با همان صدای بلند و بی

د. ترنم خودش چموشی کرد.  ترنم با آریا بود. آریا حواسش بو -

 !وگرنه آریا حواسش بود

 

ست تا کیهان به سوی  ی کوتاه کامران، کافیهمین چند جمله
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دهد اما کیهان بازوی او را  آریا خیز بر دارد. آریا جا خالی می

زند. صدایش  ی لباسش را چنگ میگیرد و با یک حرکت یقهمی

وقتیکه  لرزد های همیشه ناخوانایش میهمانند سیاهی

 :گویدمی

 !آریا فقط حواسش بوده تا یه جای خوب ِخفِتش کنه-

ای ساخته  خورد اما واژههایش تکان میآریا الل شده است. لب

شود. کیهان به جبران تمام این روزهایی که خشمش را با  نمی

فشارد. فکش را  دود سیگار مهار کرده بود، گلوی آریا را می

دهد. آریا هیچ اعتراضی  میاش را فشار گیرد و چانهمی

 .کند. نای اعتراض کردن ندارد نمی

این چرخ و فلک زندگی هر طور که بچرخد، االن کیهان باالست و  

 .او پایین

 چقدر بهت التماس کرد عوضی؟ چقدر گریه کرد؟ -



Romanbook.ir 
 
 

1307 
 

. طوریکه صدای به هم  زندی آریا میمشت محکمی زیر چانه

اش را  شدن چهره فهمد و جمعهای آریا را میخوردن دندان

 :زندبیند. داد میمی

 چقدر مست بودی؟  -

 .کنددهد. اما توجه نمیی کسی آزارش میصدای گریه

گفت  یادته گاهی داداش صدات میزد، یادته مامانم همیشه می-

گفت داداش ترنمی! حیوون با هم خون  مثل پسرشی، می

 خودش کاری که تو کردی رو میکنه؟ 

 .کندی اتاق پرت میگوشهبا لگدی او را به  

 !تریتو از حیوونم پست-

 ....من-

 .زندکیهان با پا به ساق پای اریا می

بُِبر صداتو. اون شب که زندگی خواهرمو گرفتی هوش و  -
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حواست کجا بود؟ فهمیدی کسی که داری مثل یه دختر خراب  

باهاش رفتار میکنی ناموس خودته؟ فهمیدی داره بهت التماس  

 ش نداشته باشی؟ که ولش کنی؟ میکنه کاری

شود. کامران است که پر بهت  بازوی کیهان از پشت کشیده می

 :پرسد می

 چی داری میگی کیهان؟ -

کشد. باید به خودش  کیهان کف دستش را پشت گردنش می

 .تواندمسلط باشد اما نمی

 .گفته و نگفتهچیزهایی که این آشغال باید می-

 !آریا-

 .زندی کامران میلی به شانهی متواکیهان چند ضربه

بهت نگفته خودش بوده که ترنم رو تو اتاق گیر انداخته؟ نگفته  -

 کاری کرده که یه دخترِ تنها شبونه برگرده اصفهان؟ 
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اندازد. با تاخیر به سوی  ناباوری روی صورت کامران سایه می

  .چرخاندآریا سر می

کند. هنوز  شود تا لیوان آبی برای خودش خالی کیهان خم می

 .شودپارچ را روی میز برنگردانده که صدای جیغ خاتون بلند می

 .یا خدا. آقا کیهان. پروانه خانم-

کند. به سوی اتاق پروانه  کیهان پارچ را میان هوا و زمین رها می

  .دودمی

شود. کیهان  هنوز وارد راهرو نشده که رها از در ورودی وارد می

رها هم نگران دنبالش راه  دود.و می  گیردزیر لبش را نشنیده می

 .افتدمی

پروانه روی ویلچرش سرش را به دیوار تکیه داده و چشم بسته.  

 .صورتش کبود کبود است
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های فلزی کنار راهروی بیمارستان  صندلیرها به سستی روی 

چسباند و دستانش را  نشیند. کف دو دوستش را به هم میمی

داند باید با خاتون، که صدای  گذارد. نمیبین زانوهایش می

دردی کند، یا به کیهان دلداری  اش در راهرو پیچیده همگریه

کند  بدهد. حال هیچ کدامشان خوب نیست اما او احساس می

دو به همدردی و دلداری نیاز دارد؛ اویی   خودش بیشتر از آن االن

  .ها را تکمیل کندکه دقایقی پیش کامران کنارش کشید تا ناگفته

هایی  در حیاط بیمارستان، ایستاده مقابل کامران مخاطب حرف

های  کاریها راز مانده بودند. کامران از تمام مخفیشد که سال

داند ته خط است و  آدمی که می اش پرده برداشت. مثلگذشته

چیزی برای از دست دادن ندارد، همه چیز را گفت. او با خشم  

حرف زد، با تاسف لب گزید و رها تنها نگاهش کرد. رها در  

بازی نگاه کرد. به  های این آتشسکوت و حسرت به بازمانده
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 :هایش گفتکامرانی که ته تمام حرف

زدی. تو باعث شدی  ممنون که اومدی و گذشته رو شخم  "

چشمای منم باز بشه" و آریایی که با صورتی کبود و فکی  

 .شکسته از بیمارستان خارج شد

وجدان  . بخاطر عذابکندنفهمید کامران از چه بابت تشکر می

ای که با مرگ  شود، یا پروانهخودش که قطعا چند برابر می

ت  خواهد فکر کند کامران بابکند! میدست و پنجه نرم می

آرامش ترنم خوشحال است. بابت باز شدن چشمانش به روی  

 !حقیقت

نشیند. نگرانش  بیند که کیهان کنارش میی چشم میاز گوشه

ی مقابلش که با رنگ قرمزی روی  است اما نگاهش را از شیشه

کشد. دارد. کیهان نفس بلندی میبر نمی icu آن نوشته شده 

که کیهان سهم او از    آورد. انگارکند نفس کم میرها حس می
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کشد و  اکسیژن را نفس کشیده باشد. کمی خودش را عقب می

رخ درهم  تواند نیمزند. حاال بهتر میبه پشتی صندلی تکیه می

کیهان را ببیند. به نظرش حال این پسر خیلی خراب است.  

تر از کسی که چند دقیقه پیش شنیده است مادرش بعد از  خراب

 .ه استی دوم به کما رفتسکته

چرخاند. کند که کیهان به سویش سر میآنقدر خیره نگاهش می

. لرزداختیار میکند، چشمان رها بینگاهشان که تالقی می

اندازد.  ی او میزند و دستش را دور شانهکیهان پلک محکمی می

کشد. قبل از اینکه اشکش راه بگیرد، او را به سمت خودش می

گذارد و دستش را روی سرش  ی خودش میسرش را روی شانه

 .دهدوار، حرکت مینوازش

ی  زند و در آغوش مردانههای زیر پایش زل میرها به سرامیک 

ماند، تمام امروز را مرور  کسی که خودش مثل یک گسل می
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 :گویدکند. با صدای ضعیفی میمی

وقتی اومدم توی خونه مطمئن بودم باید بخاطر اینکه زیر قولم  -

کردم  ین پیاده شدم از دلت در بیارم. فکر نمیزدم و از ماش

 .جوری بشه که خودم رو سرزنش کنم که چرا زودتر نیومدم باال

کند. بغضش صدایش را  سرش را در گردن کیهان فرو می

 .تاثیر قرار دادهتحت

 .بخشماگه خاله طوریش بشه، من هیچ وقت خودمو نمی-

رد. خاتون هم  فشا تر از قبل او را به خودش میکیهان محکم

ی  زدهچیزی شبیه به این جمله را گفته بود. اینکه آنقدر بهت

 .ای هم هستحرف کیهان و کامران شد که یادش رفت پروانه

ای  کند و با صدای دو رگهکیهان دستش را روی پایش مشت می

 :گویدمی

 .نباید میذاشتم توی خونه بحث باال بگیره  احتیاطی کردم.من بی-
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گذارد. آرام  برد و روی دست کیهان میرا پیش میرها دستش  

 .کندآرام مشت او را باز می

ها این بحث  اونجا قبل از تو، صدای کامران و آریا بلند بوده. اون-

 .رو شروع کردن

گیرد و آن را زیر دست خودش  کیهان دست رها را محکم می

  هایشان است و ذهنش درگیرگذارد. نگاه رها به اتصال دستمی

چیزهایی که شنیده و باید به کیهان منتقلشان کند. دلش  

خواهد در  تر کند. نمیی او را خستهخواهد ذهن خستهنمی

شرایطی که پروانه تمام فکر کیهان را به خود مشغول کرده، او  

چرخد. از چیز دیگری حرف بزند اما زبانش به خواست دلش نمی

 :گویداختیار میبی

 .کامران باهام حرف زد-
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اش حس  ی سینهمقدمهتعجب کیهان را از عقب رفتن بی

خواهد نگاهش کند اما او با اصرار بیشتری  . کیهان میکندمی

. خودش هم از این حرف  داردی او نگه میسرش را روی شانه

مقدمه تعجب کرده و شاید تنها با نگاه دزدیدن از کیهان بتواند  بی

همان صدای آرام ادامه   حرفش را کامل کند. با تاخیر اما با

 :دهدمی

هرچی که نمیدونستم رو بهم گفت. از اینکه آریا قضیه رو طوری  -

کرده طرف قرارداد خودش ترنم رو  تعریف کرده که اون فکر می

تونسته بزنه زیر قراردادش و نه حقیقت  اذیت کرده و چون نه می

 .رو بگه، مجبور شده پنهان کاری کنه

شود. رها  ی دست رها بیشتر میفشار دست گرم کیهان رو 

کند با وجود سر و صدای اطراف، صدای قلب کیهان را  حس می

های خشکش را دهد و لب. بزاقش را با صدا قورت میشنودمی
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 .کندتر می

ی پزشک قانونی چیزی مشخص  آریا کاری کرده که توی نامه-

 .نشه. کامران هم بخاطر این مسئله یه جورایی مدیون آریا بوده

رود و  کند. سرش گیج میی او بلند میسرش را از روی شانه

بیند. کیهان آنقدر حالش خراب است که متوجه  چشمانش تار می

گیرد و  ی صندلی میحال بد رها نشود. رها دستش را به دسته

  .زندبه چشمان کیهان زل می

 .ها بازی خوردهسال کنم کامران تمام اینحس می-

هان خبر از عصبانیتش دارد. رها لب روی  ی کی فک منقبض شده

 .کنداندازد. زمزمه میسابد و سر به زیر میهم می

 .سوزهدیوانگیه اما من دلم واسه کامران می-

ریزد و دستش را  اش را بیرون میکیهان نفس جا مانده ته سینه

 .کشدپشت گردنش می
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ین انگیزتر دیوانگی نیست وقتیکه از نظر خودش هم کامران ترحم

ها گناه کسی دیگر را  فرد این اتفاقات است. کسیکه سال

پوشانده و بارها سرزنش شده، تهدید شده و حتی ترسانده  

های  ها سپر اشتباهات و گناهشده است! کامران تمام این سال

 .آریا بوده

ی اتاق پروانه  شود و تا کنار پنجرهکیهان از جایش بلند می

گیرد و به زن خوابیده روی  یرود. دساش را پایین شیشه ممی

شود. انگار باید قبول کند که این زن برای زنده  تخت خیره می

ماندن و زندگی کردن خسته است. باید بپذیرد همانقدر که برای  

 .بیدار شدنش امیدوار است، ترس همیشه خوابیدنش را هم دارد

 

دهد.  گیرد و در هوا تکان میزهره ساندویچی به سمت رها می

 .ی دخترش نگرانش کردهی رنگ پریدهچهره
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ی بیمارستان،  ی گل کاری شدهرها با پلک زدنی، چشم از باغچه

گیرد و به سوی  دار روشن مانده، میهای پایهکه با نور کم چراغ

چرخاند. زهره دوباره با چشم به ساندویج اشاره  زهره سر می

 :کندکند و تاکید میمی

 .بگیر-

گذارد. نفسش را با آه  رد و روی پایش میگی رها ساندویچ را می

های نم، دراز  دهد و پاهایش را روی چمناز سینه بیرون می

 .کندمی

ی خیلی تحت فشاره اما چیزی بهم نمیگه. نمیدونم بیشتر غصه-

 .خوره چی رو می

داند دخترش از  ی رها مشخص است. زهره خوب میفاعل جمله

 .زندچه کسی حرف می

ی مامانش که معلوم نیست کی چشم باز کنه یا  غصه-
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 .داداشش یا پسر داییش

 :گویددهد و با ضعف میبغضش را همراه بزاقش قورت می

 .نگرانشم. خیلی داره اذیت میشه-

 :گویدفشارد و با قوت قلب میی رها را میزهره شانه

 .پسر مقاومیه-

سمت زهره  کند و خودش را به رها پاهایش را در شکم جمع می

 .کشاندمی

مامان اون االن یه کوه درده. چند ماهه که از همه طرف تحت  -

 ...فشاره. با اتفاق امروزم که

  .کندحرفش را نیمه رها می

دیشب که رها تصمیم گرفت شبانه راهی اصفهان شود، زهره  

کرد چند ساعت بعد خودش و مسعود هم همان  اصال فکر نمی

هر بود که رها تماس گرفت و خواست  راه را طی کنند. حوالی ظ 
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 .به اصفهان بیایند 

  :گویدکند و با لبخندی ظاهری میزهره گلویی صاف می

 .کنهسالمتی مامانش خستگی رو از تنش در می-

 اگه خستگی تو تنش بمونه؟ اگه خاله به هوش نیاد؟ -

 .چکدلرزد. اشکش روی گونه میگوید و پشتش میاین را می

 ...ه تو کما. ممکنه دیگه هیچ وقت به هوش نیاددکتر میگه رفت-

 .کندزهره اخم می

  .یه احتمال دیگه هم هست. ممکنه دوباره به هوش بیاد-

کشد و با خستگی  اش را روی سرش میرها شال ُسر خورده

گذارد. ته صدایش یک حسرت عمیق سرش را روی پای زهره می

 :گویداست وقتیکه می

دار شم ببینم همه اینا یه کابوس بوده.  دلم میخواد بخوابم، بی -
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 !خودکشی ترنم، کارهای آریا، اشتباهات کامران. حال بد خاله

 .دهدکند و رها با بغض ادامه میزهره موهای رها را نوازش می

 

ای با کیهان آشنا شده باشم. یه  خواست طور دیگهدلم می-

ونقدر آروم  ی لطیف و آروم رو تجربه کنم. اجوری که یه عاشقانه

ترین دغدغهم این باشه که همیشه به چشم کیهان  که بزرگ

  .خوب بیام

ی ناشی از  کشد و با صدای دو رگهدستش را زیر چشمش می

 :گویدبغض می

هر دو سختی کشیدیم.   ایم.من و کیهان هر دو زخم خورده-

اونقدر این مدت اذیت شدیم که خودمون رو یادمون رفته.  

هایی که  ون رفته. ما هیچ کدوم از عاشقانهعالقمون رو یادم 

 .ها تجربه کردن رو تجربه نکردیمخیلی از عاشق و معشوق
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هایش گلوی زهره را هم سنگین  . حرفکندی پر دردی میخنده

 .کرده

نه اون موهای منو بافته، نه من کراوات اونو با عشق بستم. ما   -

 .ون غم نباشهحتی یبار نشده دست همو بگیریم و ته نگاه یکیم 

کند. چرخاند و همانطور خوابیده، به زهره نگاه میسر می

 .چشمان زهره نم دارد و صورت رها خیس است

ی این تلخی  ما بد باهم آشنا شدیم مامان. خیلی تلخ. سایه-

 .مونههمیشه باهامون می

کشد و اشکش را پاک  زهره آرام دستش را زیر چشم رها می

ها به مراجعینش زده  را که سال  هایی. تمام حرفکندمی

فراموش کرده و حاال فقط یک مادر است. یک مادری که فقط  

 .تواند نگران باشدمی

چیزهایی که آسون به دست میاد، آسونم از دست میره. لذت  -
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  .کشههاییه که عاشق میعشق به سختی

 .زندرها هق می

 !ما تلخی کشیدیم مامان-

بوسد. صورتش را در  را می شود و پیشانی رهازهره خم می

 :گویددارد و با تحکم میفاصله کمی از صورت او نگه می

ها خلق شدند تا معجزه کنن.  تونی. زنتو شیرینش کن. تو می-

ی این مسیر دست توِ. تویی که قراره زندگی  اینو یادت نره! ادامه

 .رو واسه کیهان شیرین کنی

. زهره به آرامی سر او را  کندرها مردد و نامطمئن به او نگاه می

 :گوید نشیند و زهره می. رها میکنداز روی پای خودش بلند می

 .ساندویچت رو بخور-

 .میشه یه چیزی واسه کیهانم بگیری؟ هیچی نخورده-

 .دهدزند و سر تکان میزهره لبخند محوی می
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 .نگران اون نباش. بابات پیششه-

 :گویداحساس میکند و با رها ساندویچش را باز می

 .چه خوب که شما اومدید-

 

 

 کجا؟ -

پرسد. کامران نرسیده به  این را کیهان با صدای نسبتا بلندی می

ان سرش را از  . کیهچرخدایستد و رو به کیهان میمی icu در

کند و با نگاهی عصبی به کامران، از  روی دستانش بلند می

  .شودجایش بلند می

کشد و آرام  ایستد. کامران دستی به سرش میمقابلش می

 :گویدمی

 .میخوام مامانو ببینم-
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 :گویدکند و با انزجار میاشاره می icu کیهان با چانه به در

 .شی که برای دیدنش نیایکردم اونقدر حیا داشته بافکر می-

سه روز است که فاطمه در بیمارستان است. سه روز است که  

نه از کامران خبری بوده نه از آریا. حاال بعد از سه روز کامران با  

ای ناالن برای دیدن مادرش آمده اما هنوز هم از آریا خبری  قیافه

 .نیست

کشد  کشد. دستش را توی صورتش میکامران نفس بلندی می

ی تایید سر تکان  آورد، تند و به نشانهو سرش را که باال می

 .دهدمی

تر  تر و باهوشتو ُبردی؛ مثل همیشه. مثل همیشه که عاقل-

بودی. مامان هم بیشتر قبولت داشت. من االن دیگه قبول کردم  

م. دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. از اولش  که یه بازنده

 .انو ببینم. بذار باور کنم هنوز اونو دارمهم نداشتم. ولی بذار مام 
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اش را چین انداخته  ی کیهان، پیشانیابروهای سر خم کرده

 .است. فکش سخت است و صدایش دو رگه

ی  مامان رو هم نداری. او جسم نیمه جونی که انداختی گوشه-

 .تخت دیدن نداره. برو کامران. اگه مامان برات مهمه از اینجا برو

زند. اینبار  انیه در سکوت به چشمان کیهان زل میکامران چند ث 

برعکس همیشه قبول دارد که کیهان مصلحت خانواده را  

  !ای مانده باشدخواهد. البته اگر خانوادهمی

همیشه جلوت وایسادم. مخالفت کردم. گردن کشی کردم ولی  -

  .کنماینبار ازت خواهش می

کوبد و این  اش را کف دست دیگرش میکیهان دست مشت شده

اش چیزی نیست که از  های عصبیکند. حالتپا و آن پا می

 .چشم کامران مخفی بماند

رو بشم، اونقدر گلوت رو فشار  کردم وقتی باهات روبهفکر می-
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بدم تا نفست بُبره. همین حس رو نسبت به آریا هم داشتم، ولی  

تر از اونی هستید که من بخوام  بینم شما بدبختاالن می

 !ُبُکشمتون. ُمردن برای شما یه ُبرد بزرگه

زند اما محکم و دستوری  مشتش را آرام روی بازوی کامران می

 :گویدمی

برو. اگه مامان به هوش اومد خودش تصمیم میگیره باهات  -

 ....چیکار کنه اگر هم

 .کندکند و با تاخیر حرفش را تمام میمکثی می

  .شه برواگر هم به هوش نیومد، تو برای همی -

چرخد و به سوی در خروجی بیمارستان قدم بر  به پشت می

خواهد بایستد و این کامران جدید را ببیند. کامران  دارد. نمیمی

 !ویران را
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چسباند و با دست دیگرش  کامران کف دستش را به دیوار می

دهد و باز زنگ  فشارد. عصبی پایش را تکان میتندتند زنگ را می

  .زندمی

داند؛ اما او  آریا را پیدا کند. کیهان آریا را الیق ُمردن نمیباید 

ُبرد. شاید کمی  تواند بکشدش. با دستانش نفسش را میمی

آرام شود. شاید فراموش کند که تمام این پنج سال با تمام  

هایش، َگند آریا را پوشاند اما منت آریا بر سرش بود.  کاریپنهان

از برمال شدن حقیقت ترساند در  تمام این پنج سال آریا او را 

 .حالیکه حقیقت را برایش تحریف کرده بود

دهد. همان  ست که آزارش میاش داد. این چیزیآریا بازی

کند، خونش را به جوش  چیزیکه نیروی دستانش را بیشتر می

کند. همان چیزی که  هایش جاری میآورد و خشم را در رگمی

  .ن شهر دل ببردگذارد راحت برود! راحت از ای نمی
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  .گویدزند و لعنتی بلند میعصبی با مشت روی زنگ می

آید. با تعجب به  شود و مردی بیرون میدر ساختمان باز می

خواهد در را ببندد که کامران مانع  کند. مرد میکامران نگاه می

 .فشاردگذارد و با دستش آن را میشود. پایش را بین در میمی

 کجا آقا؟ -

 :دهدحوصله جواب مییتند و ب

 .پسر داییم طبقه سوم همین ساختمونه-

 :پرسدمرد که انگار باور نکرده، می

 واحد چند؟ پسر داییت کیه؟ -

شود.  زند و وارد ساختمان میکامران عصبی او را کنار می

 .گویدکند و برو بابایی میدستش را به سویش پرت می

 .زندمی افتد و صدایشمرد پشت سر کارمران راه می

آقا کجا؟ همینطوری سرتو انداختی پایین داری میری؟ اصال  -
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 شما کی هستی؟ 

کند که نگهبان ساختمان از  ها راه کج میکامران به سوی پله

 .آیداتاقکش بیرون می

 چی شده آقای وارسته؟ -

 .دهدمرد تند کامران را نشان می

 .آقا رضا این آقا بدون اجازه اومدن تو-

کند و با دیدنش  رود نگاه میها باال میران که از پلهآقارضا به کام

 :گویدمی

 عه، آقای شاهد سالم. اومدید دنبال آقای عظیمی؟ -

 .ایستدکامران در پاگرد پله می

 .سالم. آره-

رود. مرد همسایه هم  آقا رضا قدم زنان تا پایین پله می

 .کندایستد و با کنجکاوی نگاهشان میمی



Romanbook.ir 
 
 

1331 
 

 .شبه خونه نیومدن آقای عظیمی که دو-

 :پرسدکامران با اخم و صدای نسبتا بلندی می

 نیومده؟ -

 .زندآقا رضا سر باال می

 .نه. دو روز پیش با یه چمدون رفت، هنوزم نیومده-

زند و  های محافظ پله میکامرام مشتش را محکم روی نرده

 .کشاندی سوم باال مینگاهش را تا طبقه

 !با یک چمدان! آریای لعنتی آریا رفته است. دو روز پیش!

 

دارد و به  اش را بر میزند. گوشیموهایش را پشت گوش می

گیرد و گوشی را به  ی فرزان را می. شمارهرودسمت تراس می

و تا کنار تک   شودچسباند. قدم زنان وارد تراس میگوشش می

رود. بعد از چند بوق  ی تراس پیش میصندلی فلزی گوشه
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 .پیچدصدای فرزان در گوشی می

 بله -

 .گرداندنشیند و پا روی پا میی میروی صندل

 سالم فرزان خوبی؟ -

به به رها خانم. پارسال دوست امسال آشنا، چی شده یاد فقیر -

 فقرا کردی؟ 

زند؛ لبخندی که خیلی زود  لبخند محوی به سر خوشی فرزان می

 :گویدحوصله میشود. کوتاه و بیهایش پاک میاز روی لب

 .کارم به فقیر فقرا گیره-

 :گوید ان با قهری ظاهری میفرز

همینه. میدونستم. تو تا با ما کار نداشته باشی که زنگ  -

 .نمیزنی. ولی الاقل اینقدر رک نباش بذار یکم دلمون خوش باشه

ی کند. رها موهایش بافته شدهخندد. فرزان نچ نچی میآرام می
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 .زند گیرد و فرزان را صدا میخیسش را به بازی می

 .فرزان-

شود تا فرزان با جدیت و شاید کمی  شکش باعث میصدای خ

  :نگرانی بپرسد

 چیزی شده؟ -

 .دهدرها بزاقش را قورت می

 .میخوام یکاری برام بکنی-

 چی؟ -

اندازد و صاف  بافت موهایش را با ضرب پشت سرش می

. نگاهش به نمای کوه صفه است و ذهنش در حال  نشیندمی

 .جمع کردن کلمات برای جمله سازی

ی گذشته کسی از شرکت  یخوام پیگیری کنی ببینی هفتهم -

ای برای شرکت کیهان پست کرده یا نه. اواسط شما بسته
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 .ی قبل بودههفته

کند. سکوت فرزان برایش عجیب است که بعد از چند  سکوت می

 :پرسدثانیه می

 فرزان، هستی؟ -

 :دهدفرزان تند جواب می

  .آره آره... باشه باشه-

 :کندلماتش را کمی کشیده ادا میرها متفکر، ک

 .پس خبرشو بهم بده-

 باشه. فعال کاری نداری؟ -

 :گوید. مردد و متعجب میکشدرها با ناخنش روی پایش می

 .شمنه. برو مزاحمت نمی-

 .کندفرزان نفسش را توی گوشی فوت می

 رها؟ -
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 بله؟ -

 :گویدکند و بعد تند میمکثی می

 .هیچی. مواظب خودت باش-

کند. رها گوشی  داحافظی کوتاهی، سریع تماس را قطع میبا خ

ی  گذارد و با دنیایی از عالمت سوال، به منظرهرا روی پایش می

 .شودرویش خیره میروبه

 کند؟فرزان، فرزان همیشه نبود یا او اینطور فکر می

کند به داخل  چرخد و سعی میبا صدای در خانه، در جایش می

  .نگاه کند

 مامان؟ شمایی؟ -

شود. با سر و  شود و وارد خانه میگیرد. بلند میجوابی نمی

دارد.  آید، به آن طرف قدم بر میصدایی که از آشپزخانه می

ایستد و به کیهان که پشت به او، مقابل سینک  پشت اپن می
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 !کند. چقدر دلتنگش استایستاده نگاه می

ان ماند تا مراقب  دیروز مسعود به تهران برگشت اما زهره اصفه 

 .رها باشد

در این سه روزی که پروانه بیمارستان بوده، او کیهان را نداشته  

هایشان به  هایشان هم کوتاه بوده و حرفاست. حتی تلفن

 .احوال پرسی از پروانه محدود شده بود

 .شودگیرد و کمی به جلو خم میی اپن میدستانش را لبه

زد برای دل  به سرم می اونقدر کمت داشتم که دیگه داشت-

 .خودمم شده یکاری بکنم

زند. خسته  چرخد. لبخند کم جانی میکیهان روی یک پا، می

 .آیدشود گفت لبخندش به چشم نمیاست. آنقدری که حتی می
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ای پوشیده با یک  ی ریز سورمهکراوات ندارد. پیراهن چهارخانه

ت. ی اول پیراهنش باز اس. دو دکمهشلوار کتان مشکی

 .ای داردموهایش آشفته است و ته ریش چند روزه

ایستد.  آید و کنار رها میقدم زنان از آشپزخانه بیرون می

گذارد و پایش را روی پای دیگرش  دستش را روی دست او می

 .چرخاندمی

 !انگاری من زودتر کم آوردم-

 .زندایستد. چانه باال میرها صاف می

 .اومدماومدی تا عصر، من میاگه نمی-

ی باز لباس رها، نگاه او را دهد. یقهکیهان با رضایت سر تکان می

کند. رها را به سمت  اش میاسیر تتوی دوست داشتنی ترقوه

 .کشداش میکشد و با انگشت، آرام روی ترقوهخودش می

 .شد رفع دلتنگی کرد. تو بیمارستان که نمیخوب شد اومدم-
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آورد و کنار گوش کیهان،  می  خندد. سرش را جلورها آرام می

 :کند نجوا می

 حالت خوبه؟ -

کشد. رها از  ی رها میتر روی ترقوهکیهان انگشتش را محکم

زند. اندازد و لبخند میی چشم نگاهی به انگشت او میگوشه

 .شود اما قصد اعتراض نداردقلقلکش می

چسباند و  ی او میاش را به گونهبرد. گونهکیهان سر جلو می

 :گوید مرده میش

 !اومدم که حالمو خوب کنی-

کند. دلش  بندد و نفسش را در سینه حبس میرها چشم می

 .شودریزد و قلبش گرم میفرو می

دهد. کیهان محکم او را به  ته ریش کیهان، پوستش را قلقلک می

گذارد و آرام  فشارد. رها دستش را روی پهلوی او میخودش می
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 .کنداو آزاد می یآرام نفسش را بین سینه

  .ای. چند شبه اصال نخوابیدیخسته-

برد تا به چشمان رها نگاه کند. کیهان سرش را کمی عقب می

 :گویداست وقتیکه می شیطنتش اسیر خستگی

 !تری دارمنیومدم اینجا که بخوابم! کارهای واجب-

 :پرسدزند و کیهان میرها لبخند می

زیر و رو نکن؟ یادته گفتم نذار    یادته بهت گفتم این خاکستر رو-

 این آتیش شعله بکشه؟ 

کند. موهایی که از بافت بیرون زده، توی  رها با ناز سر خم می

  .ریزد صورتش می

 .من دختر حرف گوش کنی نبودم -

زند. مرموز  کیهان با دو انگشت موهای او را پشت گوشش می

 :گویدکند و مینگاهش می
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ت بدم این حرف گوش نکردنت  خوام نشونمیدونم. حاال می-

 !مجازات داره

کند. کیهان با یک حرکت رها را روی  رها سوالی نگاهش می

کشد. کیهان  اندازد. رها جیغ کوتاهی میی دو نفره میکاناپه

گیرد و  گذارد. دو دستش را میی کاناپه میسر او را روی دسته

برد.  می د. کیهان سر جلوخندشود. رها بلندتر میروی او خم می

 .اندترش کردهاش، جدیچشمان خسته

کنم پای کاری که  کنم. مجبورت میبه روش خودم مجازاتت می-

کردی وایسی، پای آتیشی که روشن کردی، مرد مغروری که  

  .کنم رهاعاشق کردی. اسیرت می

خواهد  چرخاند. میرها سرش را این طرف و آن طرف می

شود. کشد که کیهان مانع میدستانش را از دست کیهان بیرون ب

ای نیست.  زند. دیگر نگران هیچ مسئلهبه چشمان کیهان زل می
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 !های آیندههای گذشته و نه ترسنه تلخی

 .من عاشق این اسارتم. من عاشق این مرد مغرورم-

 :زندآورد. در یک وجبی صورت رها لب میکیهان سر جلو می

 !خودت خواستی-

ی رها  برد و خندهبندد. کیهان سر جلو میمیرها با خنده چشم 

هم باشد، نوبت   کند. نوبتیهایشان خفه میلب را میان بازی

ها هستند که باید سکاندار این عشق باشند. هاست. آنلب

 .ی این عشق بازیادامه دهنده

 !ی بوسیده شدناینجا اول مسیر است. ابتدای نقطه

 

  یلیدختر قرض گرفته است، حالش خ نیاز وجود ا که یخوب است. بعد از آرامش حالش

و   ندیکاناپه بنش یرو شیروزها نیا یهایریها به دور از درگساعت تواندیخوب است. م

اش  به ذهن خسته یبا فکر  بودن او، کم تواندیسر رها را در آغوشش نگه دارد. م
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تر رها تنگ یانهدستش را دور ش یمطلق، حلقه امشآر نیآنتراکت بدهد. با فکر به ا

و نفس   شودیجا مجابه اشنهیس ی. سر رها روفشاردیبه خودش م شتریو او را ب کندیم

  .دهدیو پوستش را قلقلک م ندینش یم اشنهی س یقسمت برهنه یگرمش، رو

منقبض    یهاچهیماه یرا رو گرشیدست د کهیو در حال گذاردیسر رها م یرا رو سرش

 :دیگویم یادو رگه یشکم او گذاشته، با صدا یشده

  .ستیوجودته اصال به نفعت ن  یکه تشنه یبه آدم یکینزد نقدریا-

 :پرسدیم کهیوقت کند،یو با ناز ادا م دهی. کلماتش را کشکندیم یزیر یخنده رها

 انکار کنم دوستش دارم؟ انکار دوست داشتنش به نفعمه؟ -

به   تواندیم تعارفی اقرار ب نیکه ا داندیدختر م نی. اشودیم دهیکش هانیلب ک یگوشه

 زند؟ ی حرفش را م حیصر نقدریو ا داندیضررش تمام شود؟ م

به چشمان پر حرف او زل  نیی. از پاکندیرها سر بلند م شود،یم یکه طوالن  هانی ک سکوت

  رونیب  شهیتر از هممحکم یکه در جانش افتاده، بازدمش را کم یطنتیو  با حس ش زندیم
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او همراه است.   یبا پلک زدن کالفه  هان،یگردن ک یکه نشستن نفسش رو ندیبی. مدهدیم

 .تا نخندد ردیگیلبش را از داخل گاز م

خط و  شیتر به رها نگاه کند. با نگاهش براتا راحت کشدیتنش را عقب م یکم هانیک

 :پرسدیو م کشدینشان م

 ؟ ی جسور نقدریتو چرا ا-

بخاطر  زندیاز آن حرف م هانیکه ک یجسارت نیا داندی. نمکندیبا ناز، گردن کج م  رها

به کدام موضوع است؛ اما او دلش   هانیک یاشاره داندیاو. نم طنتی ش ایاست  شانیکینزد

معروف   یخودش را به کوچه طنت،یش یربطش بدهد و درباره شانیکیبه نزد خواهدیم

 .بزند چپیعل

 .خودم نگه دارم یها رو براگرفتم از احساسم حرف بزنم تا آدم ادی-

تن   ایگرم است  یادی. دست او ز بردیم شیپ  شیشکم او، تا پهلو  یدستش را از رو هانیک

  سرد؟ یادیرها ز
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و   زندیرا پشت گوشش م شیهاشانه یشده رو ختهیر یاز موها یابا آرامش، دسته رها

 :دیگویم یبارز یبا کالفگ هانیک

 .ترش نکن. پس با زبونت واسه من سختدهیرو لو م  زیهم چشات همه چ یتو حرف نزن-

 :دهدیو هشدار م زندیرها را از صورتش کنار م ی اوست که موها نباریا

 .خطرناک بشم تونمیتو وسط باشه من م  یاعتماد نکن. پا به من -

 

. صورتش پر از خنده است و چشمانش پر از گذاردیکاناپه م یپشت یسرش را رو رها

را   شیهامقابلش نشسته است. لب هانیمثل ک یمرد کهیندارد وقت ییآرامش. اضطراب معنا

 :پرسدیم شیهااز شانه یکیو با باال انداختن  سابدیهم م یرو

 چقدر خطرناک؟ -
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اش را! کم رنگ شده یهاو لب طانی. چشمان درشت و شگرددیصورت او را م هانیک

 یتتو شدا رو ی . به فرشتهکندیگردنش نگاه م یدگی. به کشکشدیم نیینگاهش را پا 

 .دهدینم یشروی. به خودش اجازه پدیآینم ترنیی اش. نگاهش پاترقوه 

فرشته شکل گردنبند، که خودش به گردن رها انداخته بود   زیو آو بردیم شیپ دستش را 

. سرش را جلو کندیم ی. رها همکارکشدی. آرام به سمت خودش مردیگی را در دستش م

صورت او، کلمات را شمرده  یمتریلیو در چند م بردیم شیسرش را پ هانی. کآوردیم

 .کندی شمرده ادا م

اون   یدو نفرمون رو ریتصو  نکهیا اینره رژ پررنگ زدن مجازات داره  ادتیکه  یاونقدر-

! که  یشب تا صبح بخواب یاتاق تو ذهنت پررنگ بشه و نتون یگوشه یتخت تک نفره

 !نکنه طنتیدلت هوس ش گهید

. نفسش را کنار کشدیم یقی نفس عم شیعطر موها  انی. مبردیرا کنار گوش او م سرش

 :پرسدیم  هانیو ک زندیپلک م  ی. رها با حال دگرگوندهدیم رونیگوش رها ب

 بازم بگم؟  ای هیکاف-
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مرد را دوست  نی. اسارت در دستان اکندیسخت او نگاه م  رخمیچشم به ن یاز گوشه رها

بخصوص است که به   یهااخالق نیرا هم! اصال هم شیدهایتهد یو حت  هایی دارد. زورگو

 .دهدیاو جسارت م

 خطرناکت هم جذابه؟  یدونستیم-

اتفاق   نیترینیبشیپ رقابلیدختر غ نی. ادهدیاو حرکت م یبازو یدستش را رو هانیک

 .است اشیزندگ

 نداره؟ یترس واسه تو معن-

  .اندازدیم یشانیبه پ ینیو چ ندی نشیصاف م رها

 از تو؟  ؟یاز چ ؟یترس؟ از ک-

و خودش را به سمت   گذاردیم هانیدستش را کنار گردن ک هان،یمقابل چشمان منتظر ک در

  .کشدیاو م

 هم بترسه هم کنارش آروم باشه؟  یآدم از کس شهیمگه م-
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دستش را  . هر دو بردیرا هم باال م گرشی. رها دست دزندیاز قبل لبخند م ترقیعم  هانیک

را   شیهاو نفس کندی. چشمانش را قفل چشمان او مکندیدر هم قفل م هانیپشت گردن ک

 .شیهانفس یهم صدا

 !بشم  خوابیها ببرم که تمام شب شیپ یی! من حاضرم با تو تا جاچ ی که ه یداریشب ب  هی-

 :دیگویو آمرانه م یدی. محکم، تاکچسباندیاو م یشانیرا به پ اشیشانیپ هانیک

 .یبش  مونیپش یحق ندار-

 :دهدیجواب م خجالتیو ب  تعارفیمطمئن، ب رها

 .بشم مونیپش ستیقرار ن-

 

 بسازم یتیتا از تو ابد گذارمیم  اتنهیبرابر آ یانهیآ

 

 جانم رها؟ -
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 هان؟ یک ییکجا-

 یهر خبر بد دنیروزها منتظر شن نی. مخصوصا که اکندیرها، نگرانش م یصدا اضطراب

 !است

 :پرسدیجواب، م ی. به جاشودیشرکت م یاصل ابانیسرعت وارد خ با

 شده؟ یزیچ-

را  یگوش یعصب هانی. کچدیپیم یدر گوش شی. آنقدر بلند که صداکشدیم ینفس بلند رها

تسلط بر  یکه تا چه حد، برا دیفهم شودی. از کلمات لرزان رها، م چسباندیبه گوشش م

 .کندیخودش تالش م

 ؟ یینشده. کجا یزینه چ-

 :دهدیجواب م شود،یشرکت م نگیوارد پارک کهیو در حال کندیسرعتش را کم م  هانیک

 ؟ یخوب یاومدم شرکت. تو مطمئن-

 .شرکت ام یآره آره خوبم. منم م-
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کلماتش مختصر  یکه بفهمد وقت شناسدی. آنقدر رها را مکندیم  یمکث کوتاه هانیک

 .لنگدیکار م  یجا کی یعنیو جمالتش کوتاه،  شودیم

 :پرسدیم 

 بفرستم دنبالت؟  نیماش یخوایم-

 :دهدیجواب م  حواسیب رها

 .اونجام گهیساعت د  هیهست. تا   ن ینه ماش-

. کندیرها فکر م یجمله نیو به آخر  کندیتماس را قطع م هانیرها، ک یخداحافظ با

  یبه اصفهان برگشت و از آن روز رها به خانه شیهست" زهره چند روز پ  نی"ماش

 !باشد ینیماش دی! پس قاعدتا نبا ستیدر آن خانه ن ینیپروانه نقل مکان کرده است. ماش

را نزده که دوباره  موتی. هنوز رشودیم ادهیپ  فشیو با برداشتن ک  کندیرا پارک م نیماش

کتش  بیرا از ج ی ممکن است رها باشد، گوش نکهی. با حدس اخوردیزنگ م اشیگوش

تماس را وصل  یبدون مکث و با نگرات مارستانیب یشماره دنی. با دآوردیم رونیب

 .کندیم
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 بله؟ -

 :پرسدیم یجوان زن

 شاهد؟  یآقا-

 .بله خودمم-

 .مارستانیب دیاریب  فیتشر عیلطفا سر-

  نیزم یرا محکم رو شیکف پا اریاختیو ب  شودیم شتریب فیک یدستش دور دسته فشار

 :پرسدی. مفشاردیم

 حال مادرم خوبه؟ -

  .ماندیجا م نه یهست، در س دنشیکه احتمال شن  یاز ترس جواب نفسش

 :دیگو یم حوصلهیاز حال منقلب او، ب خبریب زن

 .نی ایب عی فقط سر دینگران نباش-
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که نتواست به   ی. امروز هم به دو روزشودیم  نیو تند سوار ماش کندیرا قطع م تماس

 !شرکت برود اضافه شد

 .دیای به شرکت ن دیبه رها زنگ بزند و بگو دیبا

  نکهی. اکندیم ادیکه دکتر از آن به عنوان معجزه  ستیزیباز پروانه همان چ چشمان

برگشته است از نظر دکتر معجزه است و از نظر  یاو دوباره به زندگ طیبا شرا یماریب

نفس   یتر از هر زمانو راحت ترقیعم تواندیدوبل! امروز م ژنیمنبع اکس  کی هانیک

 .شده باشد ازب اشیبکشد. انگار راه تنفس

 داندی. مشودیم رهیپروانه خ رخمیو به ن ردی گیم  شهیش نییسنگ سرد پا یرا لبه دستش

  دیاما شا ست؛یالزم ن  یحیتوض ده،یخودش شن یهارا با گوش قتیزن که تمام حق نیا یبرا

  .کند دایالزم باشد کامران را پ

  چینشود، ه  شیدایاز کامران خواست برود و تا زمان به هوش آمدن پروانه پ کهیروز از

به خانه   یان حتکامر یعنی نی. چمدانش هنوز هم در خانه است و است یاز کامران ن ینشان
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دست   نباریهم ا دیشهر با خودش خلوت کرده. شا نیا یحوال ییجا دی هم برنگشته است. شا

 !یالهیوس نیترچکرفته است. بدون کو یخال

 هان یک-

بلند    ییها. رها با قدمچرخدیرها، کامل به سمتش م دنیو با د چرخاندیصدا م یبه سو سر

که   هانیندارد. کنار ک  یلبش همخوان ی با لبخند رو سشی. چشمان خدیآیم شیبه سو

 :پرسدیبا بغض م رسدیم

 واقعا به هوش اومد؟ -

. کف دستش را ستدیایاو م ی. رها شانه به شانهدهدیجوابش را م یبا پلک زدن هانیک

تخت نگاه   یرو یدهیبه صورت زن رنگ پر  سیخ یو با چشمان گذاردیدهانش م یرو

 .کندیم

 :کندیلرزان زمزمه م ییصدا با

 .شهیباورم نم-
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 .شهیباورت م  یباهاش حرف بزن یبر یوقت-

 :پرسدیو با تعجب م  کشدیرا باال م دماغش

 زنه؟ یحرف م-

سر باال   یو منف فرستدیخوش دوختش م یاشلوار پارچه بیج  یدستش را تو هانیک

 .زندیم

 .شنوهیصداتو م ینه ول-

. مثل  ستیخوب یاما شنونده ستین ندهی. پروانه گودهدیحرف او سر تکان م دییدر تا رها

 !شهیهم

رم پروانه را تنظ یدست، پرستار ی. با اشارهداردیبه جلو بر م یقدم   کندیم میکه س 

که پروانه به او نگاه کند. پرستار خم شده   خواهدیو با اشاره، م کند یخودش م یمتوجه

. گذاردیکمر رها م یگود یو دستش را رو  دیآیجلوتر م هانی. کدی گویبه پروانه م یزیچ

. رها تند اشکش را  چرخاندیسر م ری. پروانه با تاخزنندیزل م روانه هر دو منتظر به پ

و  ردیگیم پروانه راه مچش یاز گوشه ی. اشک دهدیاو دست تکان م یو برا کندیپاک م
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لبخند   ه، یگر انی. مستیاشک رها کاف یدوباره  دنیجوش یبرا نی. هم افتدیبالشت م یرو

.  شودیم دهیکش هانی اما خوشحال ک ی. نگاه پروانه از رها، تا صورت جدزندیم یپر بغض

  .اندازدیم ریسر به ز هانی تا ک کندینگاه م  هانی. آنقدر به کشودیرنگ نگاهش عوض م 

 !حق دارد اگر او را مقصر بداند پروانه

 .کندیم یشدن پرده، رها معترض نچ دهیکش با

 شش؟ یپ  میبر میتونینم-

رها را به سمت   ست،ین شیپ یقیدقا یکه به خوش یدرهم و حال یبا صورت  هان،یک

 .کندیم تیکنار راهرو هدا یهایصندل

 .فعال نه-

 .کندیجا مرا در دستش جابه فشیک رها

 ؟ یتا ک-

 .دونمینم-
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و نفس  گذاردیم   شیها. رها کف دستانش را دو طرف گونهنددی نشیم هایصندل یرو

 :دیگویبلند و از ته دل م  ی. کمکشدیم یقیعم

 .شکرت ایخدا-

  یتماس ساعت یادآوری. با زندیم یا. لبخند قدرشناسانهکندیشانه نگاهش م یاز رو هانیک

رها   یران پا ی. دستش را روافتدیم نیچ  اشیشانیو پ کنندیسر خم م شیابروها ش،یم

 :دیگویو م گذاردیم

 ؟ یسر حال نبود یلیانگار خ میکه حرف زد شیساعت پ هی-

 :دیگویم  ریتاخ  هیو با چند ثان کندیگنگ نگاهش م رها

 !فرزان یوا-

 فرزان؟ -

 .ستدیایو م داردیرا بر م فشیک

  .مارستانهی ب اطیپسر عموم. اومده اصفهان. االن تو ح-
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 :دیگوی. رها کوتاه مکندینگاهش م یو سوال جی گ هانیک

 باهات حرف بزنه  خوادیم-

 

 

وحده است و رها  اند، فرزان متکلمنشسته مارستان یبه ب شاپیکاف نیترکیکه در نزد حاال

 ریمسئله در آرامشش تاث نیو قطعا ااست  هانیدست ک ریمخاطب. دست رها ز هانیو ک

 .ستیپشت تلفن ن  یرها یدارد؛ چرا که به آشفتگ 

که هر طرفش را   ی اذهن آن دو بوده است. ناگفته یکه معما دیگویم یااز ناگفته فرزان

 .رسدیبه فرزان م یریبگ

  هی یَمهاز عمو و مامان اتفاقات بودم. انیبعد از برگشتن رها به تهران، دورا دور در جر-

  .نداره یخوب یروح طیکه رها شرا دمیدیهم م یبودم. از طرف دهیشن ییزایچ

  .کندیبه رها نگاه م می مستق نباری و ا کندیمکث م فرزان
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شکم اون   یمتوجه شدم تو یاتفاق یلیخ  یجا کناون روز که کمکت کردم اتاقتو جابه-

به   یبود رونیهست. تمام روز بعد تو فکرش بودم. شب بعدش که تو ب یزیچ هیعروسک 

اون کاغذها تو شکم عروسکه کنجکاو   دمید یگم کردن انگشترم رفتم اتاقت. وقت یبهونه

  .شدم

 :دهدیادامه م شه،یفرزان هم اتیو با روح کندیم یاخنده تک

تو    نهینب یکس نکهیا  یو برا ینوشت  تیوران نوجووند یهاطنتیاولش فکر کردم تو از ش-

 ...فکر کاغذها رو برداشتم اما بعدش نی. با ایکرد م یشکم اون عروسک قا

  ستییزهایچ یاز برا اشی . شرمندگاندازدیم  ریسر به ز مان ی. شرمنده و پششودیم یجد

 .کرده  نشیبه او نداشته اما غمگ یربط چی که ه  ییهاکه خوانده. نوشته

که در مرکز اتفاقات  ی. مقابل برادرهانیسخت است. آن هم مقابل ک  شیادامه دادن برا 

  .بوده است ریاخ

خوندم که   نیا یمن فقط دو صفحه از اون کاغذها رو خوندم. اون دوصفحه هم فقط برا-

 .هیها درباره چبفهمم اون نوشته
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 :دیگویم  هانیو با پاک کردن دهانش، رو به ک خوردی اش را مسرد شده یاز قهوه  یقلپ

خودم برات   تونستممینداشت. نم  یخوب یروح طیبدمش به رها. اون اصال شرا تونستمینم-

 .ارمیب

 .کندیحرفش را تمام م و چرخاندیاخم کرده م هانی ساکت و ک یرها نیرا ب نگاهش

 .مجبور شدم پست کنم-

عذاب   یپنهانکار نی مدت بخاطر ا  نی. در تمام اکشدیم یقیو نامحسوس نفس عم دیگویم

 .دوشش برداشته شده است یاز رو یبار بزرگ کندیوجدان داشته و حاال حس م

 :زندیم یو مردانه لبخند گذاردیدست او م یرو ز،یم یدستش را از رو هانیک

 .یکرد یکمک بزرگ-

 .دهدیفرزان با خنده سر تکان م 

 .حد قد داد  نیکردم. عقلم در هم یاگه کوته فکر دیببخش گهید-
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آنقدر مضطرب  کرد،یم ینیب شیپ هانیرفتار ک نیاگر ا دی. شازندیم  یلبخند پر آرامش رها

 .نبود

 :دیگو یم هانیک 

 .یمرد یلیخ-

 :دیگویچشم به رها، م یبا اشاره  فرزان

 .یته مردونگ یعنی یمنو بزن  یمخ دخترعمو یتونست نکهی. ایشما مردتر-

 :پرسدی. مخنددیبا صدا م هانیک

 ؟ یمخشو بزن یخواست ینکنه تو هم م-

 :بردیدستانش باال م میو  با حالت تسل کشدیتند خودش را عقب م فرزان

 .بابام بخندم شیمن به ر-

 :رودیبه فرزان چشم غره م رها

 !نمیرو بب  من عمو-
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 .واال بخدا-

 :دیگویم هانی. به کدهدیبا تاسف سر تکان م فرزان

 .می. جنس بُنُجل بهت انداختکنمایم فیدارم ازش تعر نینب-

را  یو نگاه چند مشتر شودیو فرزان گم م  هانیبلند ک یخنده انیاعتراض رها، م  یصدا

 .کشاندیبه سمت خود م

سنگ   یدسته گل را رو رضای. علشهیتر از همو باغ رضوان خلوت  ستیکیرو به تار هوا

قدمتش  گریکه چند ماه د یسنگ قبر نی. ازندیو کنار قبر زانو م گذاردیقبر شسته شده م

  .و مامن آرامش او بوده است دیام یتنها خانه یادیز یروزها شود،یشش ساله م

حرف زدن با   ی. براکندیگل را جدا م یهاو با آرامش شاخه کندیها را باز م دور گل ربان

 !کند تی شکا  ایاز کجا شروع کند. اول خبرها را بدهد  داندیترنم آمده اما نم

و  فشاردیاسم ترنم را نپوشاند. ربان را در مشتش م کهی. طورندیچیقبر م یرا رو هاگل

 :دیگویم یاگرفته یو با صدا زندیم  ی. پلکزندیم گرشیمشتش را به کف دست د
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سرت   یاگه بفهمم چ یکه فکر کرد یمنو شناخت یعوض نقدریبودم؟ ا یعوض نقدریا یعنی-

 شم؟ یاومده ازت متنفر م

از ترنم   دهیرا فهم قت یحق کهیده است. از روزاز سه هفته است که به ترنم سر نز شتریب

 .از او از خودش شتریاست. ب ریدلگ

ترنم. با  یازت متنفر بشم؛ اما من االن از خودم متنفرم. بد کرد ید یترس ،یتو بهم نگفت-

 ...تمن، خودت، خانواده

 .فرستدیم رونیو نفسش را با آه ب کندیم  مکث

 با رها -

  شیهاتی. گله و شکا اوردیب ادی را به  شیهاحرف کندیم یو سع کشدیدندان م ریرا ز لبش

  .را فراموش کرده است

 :دیگویو با تکان دادن سرش، م کشدیم سیسنگ خ یرا رو دستش
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  روزیبود، د مارستانیب  یابا رها حرف زدم. مامانت دو هفته روزی حال همشون خوبه. د-

 .تهران گردهیمرخص شد. رها هم فردا بر م

 :دیگویم یسخت ی. با صداروندیدرهم م  شیهاو اخم شودیسنگ مشت م یرو دستش

 ....کامران ی. خودشو گم و گور کرده ولستین یخبر ایاز آر-

 :کندیو نجوا م دهدی را قورت م بزاقش

اما مامانت نخواسته   مارستانیمامانت به هوش اومده کامران رفته ب  کهیهمون روز-

 .بره شه یهم ی. خواسته کامران براندشیبب

  لیتما بیاما عج گذاردیو پروانه احترام م هان یبه نظر ک بود. دهیرا از زبان رها شن هانیا

 .تشنه است ایبه خون آر بیدارد گردن کامران را خرد کند. عج

 .امران برگرده آلمانک کنمیفکر م-

 .زندیم یتلخ یخنده تک
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با   دیتر، کامران شا پر غم کمیتفاوت. مامانت   کمیسابقشون. با  یبه زندگ گردنیهمه بر م-

 ....هانیعذاب وجدان، ک

 :دیگویم یو با حس بهتر گذاردیهم م ی . چشم روشودیساکت م رسدیکه م هانیک به

 .خوب باشه. اون رها رو داره دیبا  هانیحال ک-

. بغض  شودیاسم ترنم م یهایبا تو رفتگ یو مشغول باز ردیگیها را ماز گل یکی یساقه

 .دودیم شیصدا انیم

. یکردیذوق م شدیرها زن داداشت م نکهیچقدر از ا یاگه زنده بود کنمی دارم فکر م-

همو دوست دارن. فکر کنم   یلی. خانیبه هم م  ی. ولادهیز هانیرها از سر ک یگفتیم دمیشا

 .روزها عقد کنن، حال مامانت که بهتر بشه نیهم

 ی. گل را روکندیم ی نی سنگ اشنهیس یرو یزی. چکشدیم یو آه بلند کندیپا و آن پا م نیا

که پنج سال است در دستش  یا. حلقهشودیاش مبا حلقه یو مشغول باز اندازدیقبر م

 .است
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حجم از تنفر از خودش   نیآدم با ا هی ! همه جز من! شونیعاد یبه زندگ گردنیهمه بر م-

 تونه؟ ی کنه! م یزندگ یعاد تونهینم

.  ستدیایبه سنگ قبر، م یطوالن یبشنود. بعد از نگاه یجواب ستیکه قرار ن داندیم

سنگ قل   ی. حلقه رواندازدیسنگ م یو از باال رو  آوردیاش را از دستش در محلقه

 رضای. علافتدیم ر یترنم گ یلیحرف "ه" فام یهایتو رفتگ یرو تیو در نها خوردیم

 :کندی. زمزمه مزندیم یزهرخند

  .دلتنگتم یلی. خ معرفتیدل تنگتم ب-

ترنم جا   شیاش پحلقه. رودیباغ رضوان م ی. به سمت خروجچرخدیو به پشت م دیگویم

 .او جا مانده است شیهاست پکه سال ی . درست مثل دلماندیم

 به وصالت  دمیکه هرگز نرس هرچند

 عشق، حاللت  یکه حرام تو شد ا یعمر

 ی دینشن یاز عشق و جوان امیدیپرس

 که سزاوار سکوت است، سوالت  بشنو
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 دل  یبه اصرار تو عاشق شدم ا بارکی

 به حالت  یوا ،یاگر اصرار کن بارنیا

 

او باشد، وارد اتاق   یمنتظر اجازه نکهیو بدون ا زندیبه در اتاق زهره م یاضربه

تخت   یزهره که پشت به او، رو دنیو با د اندازدیبه دورتا دور اتاق م ی. نگاهشودیم

  .ندینشیم شیهالب ینشسته، لبخند رو

 .رودیو به سمت زهره م گذاردیباز م مهیرا ن در

 ...اما قبلش کننیحرکت م گهیساعت د هیحرف زدم گفت  هانیمامان با ک-

. تند کنار گذاردیزهره، حرفش را نصفه م یو صورت قرمز شده  سیچشمان خ دنید با

 :پرسدیم یو با نگران ندینشیزهره م

 ؟ یمامان؟ خوب-
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خشکش را با   یهاو لب کشدیچشمش م ریدر دستش را ز یپرز شده  یدستمال کاغذ زهره

 .کندیزبان تر م

 .زمیخوبم عز-

 :پرسدیو دوباره م گذاردیدست او م یدستش را رو رها

 شده؟ یچ ؟یکنیم هیچرا گر-

 یو اشکش رو لرزدیزهره م ی. چانهجوشاندیاشک زهره را م یچشمه سوالش،

  .خوردیاش ُسر مگونه

 صادقه؟ آره مامان؟ بخاطر -

و دستش را   گذاردیمادرش م یبازو ی. رها سرش را رودهدیبا بغض سر تکان م زهره

به   شانیخانواده از دست صادق و کارها  یروزها تمام اعضا نی. ااندازدیاو م یدور شانه

 .هیاز بق شتریاند. ظاهرا زهره بتنگ آمده

 .شمیشدن زندگ من مقصرم رها. من مقصر اخالق بد صادق و تلخ-
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 :پردیحرف زهره م انیتند م رها

 .ینکرد یشما اشتباه-

 :دیگویتر و مصرتر مو مطمئن گذاردیدست رها م یدست آزادش را رو زهره

م  که به شدت وابسطه یچرا اشتباه کردم. من ده سال صادق رو تنها گذاشتم. ده سال پسر-

  هیبه آرزوهام رفتم  دنیرس یرو ول کردم و برا نجایدانشگاه ا نیبود رو تنها گذاشتم. بهتر

من درست   ستمین مونی. از دنبال کردن آرزوهام پشستمی ن مونی. از رفتنم پشگهیکشور د

  یم برارفتم. من با رفتنم ناخواسته به صادق نشون داد یاشتباه ی جاده اانتخاب کردم ام

. اگه صادق یندار ندهیآ نجای . ناخواسته بهش گفتم ایبر نجایاز ا د یبه مطلوب، با دنیرس

ش تلخ کرده بخاطر رو به خودش و زن و بچه یخواهان رفتنه بخاطر منه. اگه زندگ نقدریا

 .به صادق بگم نرو  تونمیکردم، االن نم یزندگ گهید شورک هیکه خودم ده سال  یمنه. من

و ادامه   کشدی. زهره دماغش را باال مفشاردیزهره م یبازو یرو شتریسرش را ب رها

 :دهدیم
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خوب و   یها. صادق پسرمه، اخالقشمیش مشرمنده نم،یبیالناز رو که م سیخ یچشما-

ش رو خانواده  یکنم که راحت تشیترب یبوده طور ن یتالشم بر ا شهی. هم شناسمیبدش رو م

  .بده اما ظاهرا خطا کردم حیترج یزیبه هرچ

 :کندیتر، نجوا مو آرام کندیم یمکث

ش آرامش داشته باشن؛ اما  بره که خانواده رانیاز ا خوادیخودش م الیصادق به خ-

 .االن آرامششون رو گرفته دونهینم

  یگونه یرو یاو بوسه چسباندیخودش را به مادرش م شتری. بکندیسرش را بلند م رها

 .زندی م ی. زهره لبخند پر دردکاردیاو م

 :دیگویرها م 

 .شهیدرست نم  یزیکه چ هینکن. با گر تیخودتو اذ-

 .کندیو با پشت دست صورتش را پاک م دهدیحرف او سر تکان م دییدر تا زهره

 .ادیسر عقل ب کمی دیبا صادق حرف بزنم. شا دیآره. با-
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 :پرسدیآمده باشد، م ادشی یزیو انگار که تازه چ چرخدیبه رها م رو

 شگاه؟یآرا یمگه قرار نبود بر ؟یینجایتو چرا ا-

 .کندیو سرش را کج م زندیم  یلبخند پر از ناز رها

 .رمیم رترید-

 چرا؟-

 .. تا برسن شبهانیم رترید نایخاله ا-

 .کندیو بلندش م کشدیاو را م ی. بازوستدیایو تند م کندیاخم م زهره

  یهاغنچه دی. پاشو تنبل خانم. امروز بایکار دار یخودت کل ؟یبه اونا دار کاریتو چ-

 .ا ی سفره عقدم انتخاب کن

 :دیگویو معترض م افتدیدنبال زهره راه م رها

 م؟ یبر هانیاونو فردا با ک شهینم-

 .شودیزودتر از او از اتاق خارج م زهره
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  نیکارو سپرده به خودت. بب نیا هی، کمک حالت بوده هانیکارها ک یحاال خوبه همه .رینخ-

 .یزنیچقدر ن ق م

 روزیو انجام کارها. د دیخر یرها برا یتهران بود و همپا هانیگذشته ک یهفته  کی تمام

رها افتاد و  یعقد همراه پروانه برگردد. انتخاب غنچه به عهده یبه اصفهان رفت تا برا

را ندارد. بد جور به بودنش   یکار چیانجام ه یزهیانگ هانیبدون حضور ک کندیحس م او

 .معتاد شده است

  زیخندان آن دو را قاب گرفته، همه چ  ریکه تصو یانهی. از درون آباستیز زیچ همه

. کنندیرا فراموش م ریچهار ماه اخ یهایکه رها مطمئن است تمام تلخ بای. آنقدر زباستیز

 ایاز آر یخبریرفتن دوباره کامران، ب مارستان،یمشکالت پروانه بعد از مرخص شدن از ب

 .را یو دلتنگ یدور یو حت

ضربان قلبش به   جانی که از شدت ه ییهستند. رها شهی تر از هممتفاوت شانیامروز هردو 

که به   یدست رها را ول کند. با فشار هیثان کی  یحت ستیکه حاضر ن یهانیو ک دهیاوج رس

 .چرخاندیسر م هانیو رو به ک ردیگیم نهینگاهش را از آ شود،یدست رها وارد م
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 :کندیو کنار گوشش، زمزمه م کندیخم م یسرش را کم هانیک

 ؟یتو فکر-

. تا چند  دهدیاو مانور م یانار یهالب یرو هانی. نگاه کزندیلبخند م  ،یبا دلبر رها

مسئله طاقتش را طاق   نیاوست. فکر به ا یدختر تمام و کمال برا نیا گرید یقهیدق

 .کندیم

  :دیگویو آرام م زندیاش را پشت گوش مف ر شده   یاز موها یادسته رها

 .دارم جانیه-

 :پرسدیم طنتی و با ش زندیرا باال م ش یابرو یتا کی هانیک

 بعد عقد؟  ایواسه عقد -

.  اندازدیرا به خنده م هانی. حالت گنگ چشمانش ککندینگاهش م یو سوال جیگ رها

و با حرص   کندیاو، چشم درشت م یخنده دنی. رها با دردیگیم  هیلبش زاو یگوشه

 :کوبدیاو م  ینهیس یمشتش را تو
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 !هانیک-

 :دیگویلب م ریو رها ز  خنددیمردانه م هانیک

 .یشعوریب یلیخ-

 :دیگویکنار گوشش م طنت، یبا همان ش هانیک

 .واسه بعد عقده یاصل یشعوریب-

. رودیم فون ی. صادق به سمت آشودیزنگ بلند م یرها اعتراض کند، صدا نکهیاز ا قبل

 :دیگویزهره م

 .حتما عاقده-

. اضطراب دارد.  دستانش سرد سرد است. صادق در را کندیاز داخل پوست لبش را م رها

 :دیگویو مردد م چرخدیم هانی ک  ی. به سوکندیباز م

 .با تو کار داره ه، ییآقا هیعاقد نبود. -

 .شودیمبل بلند م یاز رو  هانی. ککندینگاه م هانینگران به ک  رها
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 با من؟ -

 :دیگویدو به شک م صادق

 .آره-

 :پرسدیم هانیو رو به ک  ستدیایم رها

 ه؟ یک-

و  دهدیم شیبه بازو یبا بستن چشمانش او را آرام کند. فشار کم کندیم یسع هانیک

 :دیگویم

 .ام ی نگران نباش. االن م-

 .کشدیکتش را م نیقدم بر نداشته که رها آست  کی هنوز

 هان یک-

 :دیگویو مطمئن م ردیگینگاه م ی. عصبکندیاش مرها کالفه یو آشفتگ ینگران

 .گردمیبر م-
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. گذاردیم هانیزخم کنار لب ک یرا رو ینیبتاد  یو در همان حال، پنبه کندیم ینیف نیف رها

 .زهر شده باشد اشیخوش  هیدر عرض چند ثان شودیهنوز هم باورش نم

 .دستش بشنکه-

او را  ی. بازوهااندازدیم نیزم یو رو کشدیم رونیپنبه را از دست رها ب ، یعصب هانیک

 :پرسدی. با اخم مکشاندیو او را به طرف خودش م ردیگیم

 .ادیدستش بشنکه که باعث شد اشک تو در ب یآره اله-

  هانیبلند و فرش نشسته است. ک  یهامژه  ی. قطرات اشک روزندیبا بغض پلک م رها

که   ییای. آرکردیرا خفه م ایو او آر گشتی. کاش زمان به عقب بر م کندیم ینچ یعصب

کرد  هیحرف زدن آمد. کتک زد و کتک خورد. حرف زد. توج یقبل از عقد، برا قهیچند دق

آواره  یهاآدم هیشب شتریکه امروز ب ییای. آرکشتیا را میفرار کرد. کاش آر تیو در نها

 .شهیپوش هم کیقدرتمند و ش یایبود تا آر

 درد داره؟ یلیخ-

 :زندی. پر احساس لب مدوزدیاو م یشده  شیسوال رها، چشمانش را به چشمان آرا با
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 .دردم از اشک تو  -

 :بپرسد یبخندد و با شوخ کندیم یسع

 ؟ یخواینم یلیشوهر زخم و ز ه؟یچ-

 :رودیم یاو چشم غره کندیم یاخم ناز رها

 .وونهید-

صورتش را پاک  یو رد اشک رو کشدیچشم او م ریانگشتش را ز یبه آرام هانیک

  .کندیم

عقد شوهرت صورتش   یکه سر سفره ی من خوبم که. نکنه ناراحت ؟یکنیم هیچرا گر-

 بوده؟ یزخم

 !هانیک-
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اما دردش  کند؛یو زخمش سر باز م شودیم دهیلبش کش ی. گوشهخنددیو با صدا م آرام

که عاقد خطبه   یکه تمام مدت یدختر است. دختر نی. مهم خوب شدن حال استیاصال مهم ن

 .نگاه کرد و با بغض بله داد هانی به ک نهیاز درون آ یبا نگران خواندیم

.  زندیرا بوسه م شیموها  ی. روردیگیو در آغوش م کشدیاو را به سمت خودش م هانیک

 :پرسدیرها م

 ش؟ یتو هم زد-

 :دیگویم یو با چشمک کندیرا از خودش جدا م  رها

 .بخورم نکهیزدم تا ا شتریب-

 :پرسدیمن کنان مناخواناست. من هانیک ی. ترس ته نگاهش برازندیم  یلبخند کمرنگ رها

 گفت؟ یم یچ-

 :دیگو یو قاطعانه م کندیاخم م هانیک
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بد خرابش  یهابه خودم قول داده بودم بعد عقد فقط با تو باشم. پس فکر نکن با حرف-

 .کنمیم

  !و پر از عشق  ی. طوالنکند یتنها نگاهش م رها

 :یگویم یو با لحن خاص زندیم یبیدلفر لبخند

 !یخودت بد قول نش  شیمن هستم که به پ-

  .کشدیم یقینفس عم هانیک

 .یباش یتو مجبور-

 .خنددیم زیر رها

 .مستنبد-

حرکت   کیبا   هانیو ک دهدی. رها سر عقب مکشاندیمحکم او را به سمت خودش م هانیک

گردن او  یگود یسرش را تو هانی. کخنددی. رها با صدا مبوسدیاو را م یگلو ریز عیسر



Romanbook.ir 
 
 

1378 
 

رها   یشانیبه پ یشانیپ کند،ی. سرش را که بلند مکشدینفس م  قیو عم کندیفرو م

 :پرسدیم یاگرفته یو با صدا کندینگاه م  لتشچشمان خوش حا ی. توچسباندیم

 ت چشمم رو گرفت؟ترقوه یتتو ،ی ایخودت به چشمم ب نکهیقبل از ا یدونیم-

 .زندیابرو باال م طنت،یبا ش رها

 !رو گرفته ایلیچشم خ-

 :دیگویبا تحکم م هانیک

 .من روش حساس شدم نمیبخاطر هم-

 !جذابش اهیس ی. به فرشتهکندیاش نگاه مبه ترقوه یچشم ریز رها

 .اش راشانه گریدست کمر او را گرفته و با دست د کیبا   هانیک

 مرد جذابه؟  هی یترقوه برا یبه نظرت تتو-

 .زندیو شانه باال م سابدیهم م ی لب رو طنتیبا ش رها

 .کردمیمردها فکر نم یبرا تشیبه جذاب زدمیم یمن وقت-
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 .کشدیتتو م یانگشتش را رو هانیک

 .جاست نیاشتباهت هم-

 :دیگویبه او، م یثی با نگاه خب هانیو ک کندینگاهش م یسوال رها

 !یتتو داشته باش گه ید یجا هیترقوه،  یمن دوست داشتم به جا -

 .کندیچشم درشت م رها

 مثال کجا؟ -

به   یچشم ری. رها زبردیم شیو تا گردنش پ  کشدیرها م یشانه یانگشتش را رو هانیک

  هانی! ککندیمرد با قلبش م نیکه ا ی. به کارکندیپوستش نگاه م یانگشت او رو یباز

 .گردن حساس است یهیکه رها از ناح دهیخوب فهم

 ...گردنت یمثال رو-

 .کشدیرا تا پشت گوشش م انگشتش

 ...پشت گوشت ای-
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ر داندی. نمکندیچشمان خمار رها مکث م یرو هیچند ثان فقط که هر گاه   ستیچه س 

و تند  زندیم ی. لبخند شودیخمار م نطوریچشمانش ا  کشد،یگردنش م یدستش را رو

 .گذاردیاو م ینهیس یدستش را رو

 !ات نهیس ریز ای-

 

سرش را  هانی. کردی گیرا هوا م شیو جا زدیری. قلبش فرو مکندیبهت زده نگاهش م  رها

 .کندیو کنار گوش او خم م بردیجلو م

 !مردها جذابه یها براقسمت نیا-

 :دیگویگوش او، م یگرفتن الله یبا به باز هان یو ک شودیم دهیکش  یرها به لبخند یهالب

 !جذاب یخصوص یتتو هی-

 گذارد یاو م یشانه ی. دستش را روکندیم کی نزد هانی. خودش را به ککندیم  طنتیش رها

 .دهدیسرش را عقب م یو باطناز
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 داره؟ یتیگردن و پشت گوش چه جذاب یرو فهممیمن نم-

 :پرسدیو م گرددیاو را م طانیچشمان ش هانیک

اون رو   ستیالزم ن ؟ یفهمیرو م نهیس ریز  یعنی ؟یفهمیفقط گردن و پشت گوش رو نم-

 بدم؟   حیبرات توض

را وسوسه   هانیبدجور ک اشیانار یها. لبسابدیهم م یخجالت، لب رو یابدون ذره رها

 .کنندیم

 ؟ یتونیم نجایا-

 :دیگو یو با اشاره به در اتاق، م کندیبه چشمان درخشان او نگاه م هانیک

 !تا در اتاقت قفل بشه یتو بخوا هیفقط کاف-

 .چرخاندیدر سر م  یبه سو رها

 !دره یرو دیکل-
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انقدر . گذاردیم هانیک  یگونه یرا رو شیها. لبآوردی. سر جلو مستدیایپا م یپنجه یرو

چشم  یبا حال دگرگون هانی. کافتدیصورت او م یکه رد رژش کامل رو بوسدیمحکم م

 :دیگوی. رها مبنددیم

 .من قبال گفته بودم از بودن باهات ترس ندارم-

  نیرها اول فی. انگشتان ظردیآیکمر رها باال م ی. دستش از روکندیچشم باز م هانیک

  .رندیگیم یرا به باز هانی ک راهنیپ یدکمه

 :کندیاست که زمزمه م هانی. کزندیلبخند م  طنتی. رها با ششودیدکمه باز م نیاول

 .بودن ترس دارم  وانهیهمه د نیمن از بودن باهات ترس دارم. از ا یول-

دوباره   هانی. ککندیدکمه را باز م نی. دومکندی . لبخندش را حفظ مکندیسر بلند نم رها

 :دیگویم

  قتیحق هیاولش قرار بود  ؟یختیذهن منو به هم ر یهامعامله ینطوریا یاومدتو از کجا -

 .یقرار نبود منو مبتال کن ،یرو برمال کن
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 :دیگویباز کند، م نکهی. قبل از اگذاردیدکمه م نیسوم یدستش را رو رها

 یگرد خاکستر سوخته شهیهم  دیروشن کردم که دامن جفتمون رو گرفت. شا یشیآت هیمن -

 .که آخرش خوشه نه یا تشیباشه اما نها  مونیزندگ یتو شیآت نیا

.  کشاندیاتاق م ی . رها را با خود تا کنار تخت گوشهکندیباز م  هانیدکمه را ک نیسوم

ندارد. فقط در حد   یاصال وقت رونیب یهاندارد. با حضور مهمان یادیکه وقت ز داندیم

 !قهیچند دق

 !آخرش با تو خوشه-

 

 

 !آتش است یعشق خاموش کننده یگاه یتا ثابت کن یآمد تو

 

 .نود و نه رماهیت امیوقت س به


@Romane_sahnedar_r
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