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 آواز ققنوس: رمان نام

  

 طرفگان نجمننسترن حمزه کاربر ا :سندهینو

 

 اجتماعی، عاشقانه :ژانر

 

 فاطمه عباس نژاد :جلد طراح

 

 طرفگان تیسا:لیموبا نسخه هیته

 

 :تیسا درسآ

www.torfegan.ir 

 

 :تلگرام کانال

@torfegan 

 

 : نستگرامیا

roman_torfegan 
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 خالصه:

 یهحاش یچه یکند، ب یم یو متوسط، زندگ یمعمول یصبور و مهربان که در خانواده ا یدختر یاس،

نشانه  سیا یشود که مهربان یشروع م ییاز جا یز! با همان اخالق آرام و انسان دوستانه، اما همه چیا

 شود... یگرفته م

 

 مقدمه:

 بندم. یرا م چشمانم

 کند تمام گذشته را! یم یآزرده خاطرم تداع یاد

 ام فرو رفت.  یزندگ یکه در خوش یدگو یم ییرنگش از نقش دندان ها یشترینکه ب یا گذشته

 کشم. ینوشم و نفس م یم پیکی

 بازگشت! یب یدهد؛ وداع یوداع م یسرد که بو نفسی

 وداع از خودم!

 ام! یخودم و تمام احساسات بهار از

 از خودم رد شوم. یدرا با اینبار

 هم وجود دارد. ییشوم و فراموش کنم که گرما رد

 .یرمرا بگ یطانیش یشوم و تقاص آن دندان ها رد

 منم! ین! اآری

 ام بود. یرنج آور زندگ یآمدها یششد که صاحب پ ینگاه یکه تمام عمرم، فدا منی

 گرگ نبود. یکاو، نگاه  نگاه

 کرد. یبود که نقش کفتار را باز یریکرکس پ نظر

 نوشم.  یما را مسر یکپ آخرین

 بندم، من عهدشکن! یم یمانبار، پ یننخست ینوشم و برا می

 مرا گرم نخواهد کرد. یققنوس یچآواز ه یگرد یم،به از دست رفته ها قسم

 !ینجا مانده در زم یک یراست تقد ینا و
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درست کنار گوشش، مات  ی،شکستن یصدا یدنبه هم زدن مواد درون کاسه بود که با شن یقاعم حواسش

 یمورد عالقه  یستالکه چطور کر یدد ی. سر چرخاند و در کمال ناباوریدو مبهوت دست از کار کش

 یخچالقل خورد و در کنار  یرپایشکه آرام ز یا ی. شیدشد. پلک چپش پر یرمادرش خرد و خاک ش

 را به هوا برد. یغششد ج متوقف

 !یاسین-

قرض کند و فرار را بر  یگرد یدو پا یش،عالوه بر دو پا یاسینکه هشدار دهنده بود  یتا حد جیغش

 دهد. یحقرار ترج

 :یدکش یاداوپن آشپزخانه گذاشت و فر یبود رو یکمواد ک یرا که حاو یکاسه ا یاس،

 !یستیبه نفعته خودت وا-

 

 پشت مبل ها سنگر گرفت. یاسین

 رسه انقدر احمق باشم. یبه نظر نم-

 

آوردنش  یرزودتر گ یبرا یداشت راه یکننده، همانطور که سع یدکرد و تهد یزچشمانش را ر یاس

 شد. یرهدر نگاهش خ یابدب

 !یاسینآقا  یدد یمخواه -

 یگریپشت مبل د ینبارکرد و ا یزرنگ یاسینکه  یندازدب یرشگ یایدقبل از آنکه او به خودش ب خواست

 رفت.

 .یدکش یجانشبه صورت سرخ شده از ه دستی

 نکردم.  ینکاروخورم اتفاق بود. من که از قصد ا یقسم م-

 سرش را کج کرد.

 انجام بدم. یتو گفت یهفته هر چ یکدم تا  یقول م یگه؟ببخش د-

 به خام شدنش نمانده بود. یزیچشم دوخت که چ یاسیملتمسش را مظلوم تر کرد و منتظر، به  نگاه

 

 سر تکان داد. یاس
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 . یستبارت ن یناول ینکه ا یدون یم-

 نگاهش کرد. خشمگین

 ی،. به نظرت اگه از دست من خالص شیمامان رو ترکوند یدوست داشتن یستالکه کر یدون یو م-

 ی؟از دست مامان زنده در بر یتون یم

 

 چهره اش را معصوم کرد. یاسین

 تو...-

 شود. یرگذارترگذاشت و اجازه داد چشمانش تاث یتمام باق یمهرا ن حرفش

 

 تند تند تکان داد. با وحشت سرش را یاس

 !یروندرصد! فکرش رو از سرت بنداز ب یک یکنم. حت یکار ینامکان نداره همچ-

 

 

 شد. یکشکرد، آرام نزد یکه حاال کمتر احساس خطر م یاسین

 کنم. ی! خواهش میآج-

 

 کنم. یکارو نم ینگفتم نه! من ا-

 

 شد. یکبه او نزد یشتررا لرزاند و ب لبانش

 !یکبارو یندم جبران کنم. فقط هم یقول م-

 

برگشت  یچارگیو با ب یدکش یبرادر خرابکار شده. تنها هوف ینکه باز هم خام ا یافتدر یدیبا ناام یاس

 تا به اوضاع آشپزخانه سروسامان دهد.

 ییسر و صدا ی" بیبود با ذوق، دستش را مشت کرده باال برد و "هورا یدهکه به هدفش رس یاسین

 .یدکش
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 یشو بفهمه باز هم آت یادمامان ب ینکهتوپت رو بردار قبل از ا یاب یتالک یها یذوق زدگ ینا یجابه -

 .یسوزوند

 

به  یشاش را جمع کند، اما قبل از آنکه پا یپنچر شده، پشت سرش روانه شد تا آالت خرابکار یاسین

 و پشت بندش مادرش وارد شد. یددر قفل چرخ یدآشپزخانه برسد، کل

 نشان دهد. یدانست چه عکس العمل یمانده بود و نم باز دهانش

 داد ابرو باال انداخت. یجا م یآورد و در جاکفش یرا در م یشکه کفش ها یدر حال پریسا

 . یو سالمتم خورد یادبت رو قورت داد ینجوریکه ا یبه آب داد یباز چه دسته گل-

 

 شانه باال انداخت. سریع

 !ینجوریهم یچی،ه-

 زد و به طرف اتاقش پا تند کرد. یمسخره ا لبخند

 .یسمرو بنو یاضیمر یمن برم مشقا -

 

 .یدآتش پاره راست بگو یندانست ا یم یدنگفت. بع یزیداد و چ یچلب پ پریسا

 

 

 مامان جان؟ ییکجا یاس؟-

 

 کرد. یمقا ینتو توپ را درون کاب یدگز لب

 مامان!  ینجاما-

 

 چشمانش گرد شد. یدبه طرف آشپزخانه رفت. به دهانه اش که رس پریسا

 چه خبره؟ ینجامن! ا یخدا-

 و لب به دندان گرفت. یچانددست در هم پ یاس
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 دم. یکنم. قول م یدارو پ ینشع یکیتونم  یمتاسفم مامان! حواسم نبود. م-

 

 باشه که خانم جون بهم داد. هان؟ یستالیکر ینامکان نداره ا-

 

 .یدخط و نشان کش یاسین یانداخت و در دل برا یینحرف سرپا بی

 دستانش گرفت. یانسرش را م پریسا

 !یدبهت بگم که نبا یزیچ ینکهفقط برو تو اتاقت قبل از ا-

حرف  ینا یمحتاطانه از کنارش گذشت و به سمت اتاقش رفت. معن ییبا گام ها یر،آرام و سر به ز یاس

حوصله  ی. بیدپلک یدور و برش م یادیز یدنبا یندهاقلش تا دو سه روز آحد یعنیدانست،  یمادرش را م

با  دانشگاهآخر هفته  یخواست در مورد اردو ینشست و کتاب شعرش را باز کرد. مثال م یزشپشت م

 شد.   یرفتن م یالخ یاالن ب یناز هم یدبا یرتفاس ین! با اینهم از ا ینمادرش حرف بزند. ا

 هدف کتابش را ورق زد.  یرنگش را پشت گوش گذاشت و ب یمشک موهای

 مهربان! یبلکه با لبخند ین،وارد شد. اما نه خشمگ یسابه در خورد و پس از آن پر یا تقه

 تر شد. یقلبخندش عم یدرا که د یاسداد؛ نگاه گنگ  یهدر تک یدهانه  به

 ی؟که تو انجامش نداد یریگ یمرو به عهده  یکار یتچرا مسئول ی؟ش یانقدر مهربون م یچرا گاه-

 

 لب باز کرد تا انکار کند. یاس

 من...-

 

 سکوت دست باال برد. یبه معنا پریسا

 بود.  یدهها تنش چسب یشهاز خرده ش یکی. یدمد یکرد یمرو که قا ی! توپیسه-

 یاش را نگران یهکه درون ما یرنگش با محبت نگاه کرد. محبت یشد و در چشمان مشک نزدیکش

 پر کرده بود. ینامحسوس

 ترسونه. یمن رو م یهات گاه یمهربون ینا-

 را نوازش کرد. موهایش
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بشه. باور کن اون با  یرپذ یت. بذار مسئولیکرد تو هست یفکر کنه هر وقت که خرابکار یاسیننذار -

 .  یرهم یمن نم یادچهارتا داد و فر

 

 .یدکش یزم یرو یا یاشکال فرض یاس،

 شم. یوروجک م ینحق با توئه مامان، من زود خام ا خوام. یمعذرت م-

 

4 

*** 

 شد. یکنزد یثهو با لبخند به حد یداش را باالتر کش کوله

 یش؟تا ببخش یستهاونجا وا یدبا یگهبه نظرت چقدر د-

 نازک کرد. یپشت چشم حدیثه

 تا آخر عمرش! یدشا-

 

 کرد و کنارش نشست. یا یتصنع اخم

 ینکارخواست با ا یچقدر دوست داره. اون فقط م یدون ینگو! خودتم م ینجوریکنم ا یخواهش م-

 کردنت نبود. یعبهت کمک کنه. باور کن قصدش ضا

 

 رنگش را در آسمان چرخاند. ییکرد و چشمان خرما یثمر یب یخنده  حدیثه

من  کنه. انگار نه انگار که یم یگه. رسما داره از اون طرفدار یم یداره چ ینمن! بب یخدا یوا-

 دوستشم!

 

دستانش  ی. در چشمانش نگاه کرد و دست رویردکج شد تا سرش درست مقابلش قرار گ یکم یاس

 گذاشت.

 .یتفاوت شده باش یکنم که انقدر زود نسبت بهش ب یباور نم-
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 سخت شد.  ینه،و دست به س یدکش یروندستش ب یردستانش را از ز حدیثه

 کنم. یتا از اشتباهش چشم پوش ینکن با حرف هات قانعم کن یسع-

 

 سبز روبرو چشم دوخت. یو به فضا یدخودش را عقب کش خسته

 ساده ازش عبور نکن. ینجوریبده. ا یحکارش رو برات توض یلبهش بده تا دل یفرصت یکحداقل -

 

 جمع کرد. یزم یجزوه اش را از رو حدیثه

 کنه.  تونست ازش استفاده یکار رو دادم. م ینفرصت ا یکباربهش -

 

 ی؟چند لحظه به حرف هام گوش کن یارزش ندارم که برا یبه نظرت انقدر-

 

 پشت سرش باشد. ینکرد مب ی. فکرش را نمیداز جا پر حدیثه

 بلند شد. یصندل یاز رو یا یپوست یرز یبا خوشحال یاس

 منتظرمه، فعال خداحافظ! یاسینوقته  یلیبرم. خ یدخب! فکر کنم با-

 

 

 چرخاند. ینشاندر ب یچشم یدی. با ناامیستادها ا یستالاز کر یگرد یو کنار طبقه ا یدرا کش یاسین دست

 .یمکن یداشفکر نکنم پ-

 

 .یدلب باال کش یاسین

 .یمبخر یگهد یزچ یک یا. بیمکن یداهمون رو پ ینتا ع یمبرگرد یشسال پ یستبه ب یدحداقلش با-

 

 حواله اش کرد. یآرام یحرص، پس گردن با

 .یمکن یدابه اون پ یهشب یزیچ یکقشنگت با چشم هات بگرد بلکه  یفکرها ینا یبه جا-
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 حوصله دهانش را کج کرد. یب یاسین

. یچرخون یم من و یدار یاز دانشگاه اومد ینوشتم. از وقت یموندم و مشقام رو م یکاش خونه م-

 خسته شدم.

 به چهره اش گرفت. یهگر حالت

 یومدی؟چرا با دوستت ن یاعت بگرددو سه س ینجوریا یخواست یتو که م-

 

 شد. یادآور یشبرا یکش داد و با حالت اداگونه ا یخود یلبانش را ب یاس

 ینکها ی. سوما، به جایستنتو ن یمن مسئول خرابکار یخودش کار داشت. دوما دوستا یثهاوال که حد-

 کمک کن. یکم یبند غر بزن یک

 

رفت زبان  ینکهشکلک درآورد. هم یشبرا یاسینظرف ها شد،  یپشت کرد و دوباره مشغول تماشا تا

زبانش را به  یمدار بسته خورد. خجالت زده، تند یندرآورده اش را در دهان ببرد چشمش به دورب

 را تا بناگوش باز کرد. یششن یندهان برد و رو به دورب

 با تعجب به او و حرکاتش نگاه کرد. یاس

 ی؟کن یم یکارچ یدار یقادق یشه بگ یم-

 

 و ناالن نگاهش کرد. یزانآو ی،و خستگ یهم گرسنگ یکه داد، از طرف یخجالت زده از گاف یاسین،

 .یامقدمم راه نم یک یگه. پاهام درد گرفت. تازه گرسنه ام هم شد. من دیمعالمه مغازه چرخوند یکتو -

 

 

 .یدرنگ کوتاهش کش یقهوه ا یبه موها یشد و دست نزدیکش

پارک هست،  یکاطراف هم  ینخرم. ا یم یچکردم. االن برات ساندو یرو یادهز نکهیخب! مثل ا یلیخ-

 اونجا تا جبران بشه، هان؟ یمر یم

 حرف سر تکان داد و به دنبالش روانه شد. یب یاسین

 و نوشابه اش را به دستش داد. یچساندو یاس،نشستند و  یسبز رنگ یمکتن روی
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 کنم؟ یباز یکمتونم  یبعدش م-

 .یدآمد به او نه بگو یشد دلش نم یمظلوم م یزد. وقت لبخند

به مامان بدم. تازه مشقاتم  یتونم جواب یبشه نم یرچون اگه د ی،طولش ند یادز یقول بد یدبا یآره، ول-

 مونده.

 

و  ییدرا تند تند جو یشآزاد پارک، لقمه ها یدر هوا یشترب یباز یتذکر، به شوق کم یناز ا یاسین

 . یددو یباز یها یلهتمام شده نشده از جا برخاست و به سمت وس یچشقورت داد. ساندو

 و در دل قربان صدقه اش رفت. یدخند یاس،

بزرگ،  یاش را درآورد و شروع کرد به سرچ کردن انواع فروشگاه ها یشد، گوش یکه مشغول باز او

 دردسرساز! یستالکردن کر یداپ یبرا

سر بلند کرد. با  یعسر یاسین، ی یهافتادن و پشت بند آن گر یصدا یدنکه با شنتمرکز مشغول بود  با

. اما قبل از او یدافتاده بود با عجله و هول شده به طرفش دو ینزم یکه به آن شکل رو ییاو یدند

 بود کنارش نشست و کمکش کرد که بلند شود. یاسین یکه در چند قدم یمرد

 دستش را گرفت. یدهترس یاس

  یاسین؟کنه؟  یکجات درد م یهو؟د ش یچ-

 

برد. در همان حال  یمکتحرکت بلند کرد و به طرف ن یککرد، با  یم یهرا که هنوز گر ییاو مرد،

 گفت: ینهآهسته و با طمان

 خانم! یدآروم باش-

 

 

 را باال بزند. ینشکرد شلوار ج ینشاند و سع یمکتن یرا آرام رو یاسین مرد،

وجود ندارد  یشکستگ ینکهاز بابت ا یالشخ یشده بود، کم یجادا یشساق پا یکه رو یزخم یدنبا د یاس

 راحت شد.

 کرد آرامش کند. یخم شد و سع مقابلش

 کنه؟ ی! کجات درد میزمنکن عز یهگر-
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 کرد، تکرار کرد: یرا گرفت و همانطور که نوازشش م دستش

 نگام کن! یاسین؟کنه؟  یبگو کجات درد م-

 

 یکه زخم ییدرست همان جا یش،تا شدت اشکش کمتر شود. به ساق پا یدکشبه چشمانش  یدست یاسین

 شد اشاره کرد. 

 مرد با همان وقار و فراغت، آهسته گفت:

تونم کمکتون  یم یداگر باز هم نگران هست یکنه. منته یتشاز زخم پاش اذ یربه غ یزیکنم چ یفکر نم-

 .یدشببر یمارستانکنم که به ب

 

 ینانآمد، تالش کرد تا اطم یخوشش نم یمارستانب یاز فضا یکه ترس از آمپول داشت و از طرف یاسین

 دهد که حالش خوب است. 

 خونه! یمسوزه. بر ی! فقط پام میمن خوبم آج-

 

قانع شد. سرش را دو به شک تکان داد. صاف  یاندک یدنگاه مصرش را د ینگاهش کرد. وقت نامطمئن

 و به مرد مقابلش چشم دوخت. یستادا

داشته باشه. به هر حال متشکرم  یا یکنم مشکل جد یرسه حق با شما باشه. منم فکر نم یبه نظر م-

 بابت کمکتون!

 

را وادار کرد  یاسکه  یطور یکبود،  یطور یکشد. چشمان به رنگ شبش  یرهدر نگاهش خ مرد

 نگاه بدزد.

 .یستبه تشکر ن یازبود. ن یانسان ی یفهوظ یکفقط  ینا-

 

 

 .یدبه سرش کش یکرد و دست یاسینبه  رو

به خواهرت کمک کنم که به خونه  یدبا یا یخودت راه بر یتون ی. میرس یبه نظر م یا یپسر قو-

 برسونتت؟
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 داد. مرد به شوق آمده بود، کودکانه باد به غبغب انداخت و مطمئن سر تکان یفاز تعر یکه حساب او

 تونم. یآره م-

دست برادرش را  یمکت،ن یاز رو یفشکرد و بعد از برداشتن ک یسپاسگزار تشکر دوباره ا یاس،

 شد. یراه یکوتاه یگرفت و با خداحافظ

 زد. یرا به دندان گرفت و لبخند نرم یرینشاز پشت سر به رفتنشان نگاه کرد. لب ز مرد

*** 

 زد. یشچسب زخم را به پا یزسرزنش آم پریسا

 .یکرد یطونیکار کنم آخه؟ امروزم که تو مدرسه ش یمن از دست تو چ-

 خواست انکار کند که دستش را به نشانه سکوت باال آورد. یاسین

 .یبزن یرشز یتون یمعلمت بهم زنگ زد، پس نم-

 

 را که دستش بود مقابلشان گرفت. یزد و طرح یروناز اتاقش ب یاس

 چطوره؟ یشرکت خدمات یک یغتبل یبه نظرتون برا-

 

 ینبارکرد ا یاستقبال م یشکه با شوق از کارها یشهکرد، اما برادرش، برخالف هم ییدبا لبخند تا مادرش

 بسنده کرد. یتنها به سر تکان دادن آرام یزانآو یبا لب ها

 

 

 به مادرش نگاه کرد.

 شده؟ یزیچ-

 

 از کنار پسرش بلند شد. پریسا

قباش  یریشاالنم که به روش آوردم به ت یخته،! فقط آقا زاده دوباره کالس رو با کارهاش بهم ریرنخ-

 برخورده!
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 آن نشست. یدسته  یمبل گذاشت و خودش هم رو یرا رو طرحش

 بازم؟ یاسین؟آره -

 برگشت. یساطرف پر به

 به بابا هم زنگ زدن؟-

 

 باال انداخت. یشانه ا مادرش

کنم. از  ینم یمن دخالت یندفعهنشده باشه. دفعه قبل هم به خاطر تو تنبهش نکرد. ا ینطورا یدوارمام-

 االن بگم. ینهم

 

 بغض کرد. یاسین

 .یمکن یبا بچه ها شوخ یکممن که تنها نبودم، رضا هم بود. اون گفت -

 

 نگاهش کرد. یعصب پریسا

معلمشم  یزم یرتازه آقا شجاعتش گل کرده رفته ز یه؟بچه ها شوخ یرو صندل ییدستشو یهما یختنر-

بخوره. حاال بماند که چندتا از بچه ها به خانواده شون  یناون بنده خدا هم زمبود  یک. نزدیختهر یهما

 داشته باشه.  یشامدهاییاطالع دادن و فردا روز ممکنه چه پ

 

 دهانش نشست. یزده رو یرتح دستانش،

 کرده. یکار یننگو همچ یاد،اشکش در م یقهدم به دق یخود یچرا امروز ب ینگم ا یمن م-

 

 چشمانش از اشک پر شد. یاسین

 نکنم. ینکاروا یگهدم د ینگو! قول م یزیبه بابا چ-
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که  ید یانجام م یکار یبابا چقدر حساسه، واسه چ یدون ی. تو که مید یکه قول م یستبار اولت ن-

 بشه؟ یدنسبت بهت ناام

 

 بست گفت: یکه سر الکل را م یرا جمع کرد و در حال یهاول یجعبه کمک ها پریسا

کنم به  یم یمنم سع ینجوری. ایکن یم یدوست هات عذرخواه یمدرست! از معلمت و باق یامفردا م-

 ی؟نگم. متوجه یزیپدرت چ

 

نداشت، پس اجبارا سر تکان  یگریراه د ینکهشود و هم ا یادهپ یطانخواست از خر ش یهم نم یاسین،

 نشست. یشداد و مسکوت سرجا

 

*** 

 گذاشت. یسپهر یآقا یزم یسبزش، طرح را رو یشهبا لبخند هم یاس

 مورد پسندتون باشه. یدوارمام-

 

 گفت: ینکشکردن ع یینباال و پا یاش طرح را گرفت  و با کم یشگیهم یبا همان خشک سپهری

. یندوم طرح شرکت فراخ رو قرار شد با هم کار کن ی یمهکجا هستن؟ ن ی. خانم خسرویستبد ن-

 ین؟ش داشتالزم رو در باب یمطالعه 

 

 نشود. لبخندش رنگ مصلحت گرفت. یانکرد تعجبش در چهره اش نما سعی

بعد  یمقرار گذاشت ینهم یکنه، برا یشقاط یطرح بودم نخواستم ذهنم با بعد ینا یرراستش چون درگ-

 .یمرو شروع کن یداز تموم شدنش، طرح جد

 

 به او انداخت. ینینگاه کوتاه و سنگ ینکش،ع یاز باال سپهری

 یففعال تشر یدتون ی. میستن یراپذ ینشد و نتونستم ین. بنابرایدکه فقط دو هفته وقت دار یددون یم-

 سرکارتون! یدببر
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 یرا لعنت کند. حت یکه خدا خسرو یزمزمه کرد و از اتاق خارج شد. ا یرلبز ی" آرامی"با اجازه 

و وارد اتاق خودشان  یدکش ینفسبا او صحبت نکرده بود.  یدجد یغاتیطرح تبل ینراجع به ا یکلمه ا

 کرد. یشد. رو به خانم کرم

 ین؟دونست یم یزیچ یدشما از طرح جد-

 

که  یی. البته تا جاینبهش گفت که با هم روش کار کن یشاز سه هفته پ یمگه بهناز بهت نگفت؟ سپهر-

 کرد. یلتکم یبادونم قسمت مربوط به خودش رو تقر یمن م

 

 .یداش کش یشانیبه پ یگرد شد. ناباور دست چشمانش

 کنم؟ اونم تو دو هفته! یکارچ یدبهم نگفت. حاال با یزیبهناز چ یمن! جدا؟ ول یخدا-

 

 پا و آن پا کرد. ینا یکم کرمی

 راستش...-

 اش شد. یرهموس برداشت و خ یاز رو دست

باعث شده  یمشغول شد ینجاکه تو به پشتوانه پدربزرگت ا ییاز اونجا یول یزم،عز یربگ یدهاز من نشن-

 .یرهبگ یدهکنه تو رو ناد یم یسع ینباشه. واسه هم ینبدب یکمبهناز نسبت بهت 

 

 .یدنوع قضاوت، نامفهوم خند ینمتعجب از ا یاس

 یخود یب ید؛شناس یرو م یسپهر یشد.  خودتون که آقا یدهاز من آزمون گرفته شد. کارهام د یول-

 کرد. یمعرف . پدربزرگم فقط من رویارهرو تو شرکتش نم یکس

 

 لبخند زد. کرمی

مسائل، چون  ینا یحساسه رو ی. بهناز کمیبد یحمن توض یبرا یست! الزم نیزمدونم عز یمن م-

 !ییکار رو بدست آورد. به خصوص که هنوز دانشجو ینا یخودش به سخت

 

 خراب کنه. یسپهر یآقا یرحمانه بخواد من رو جلو یب ینطورشه ا ینم یلدل یول-
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 نشست. یشلب ها یرو نیشخندی

 یبرا ین حواسش نبود بهم بگه. حتاز طرح بهش گفته، او یشمن و بگو که فکر کردم چند روز پ-

قط فدونم. نگو خانم کار خودش رو تموم کرده  یطرح نم یناز ا یزیبراش بد نشه نگفتم که چ ینکها

 .ینهرو بب یخممنتظره توب

 از جا برخاست. یو عصب ناراحت

 خواست موضوع را رفع و رجوع کند. کرمی

 یکاراز کار ب یستکرد. بنده خدا گرفتاره، خوب ن یعقل یاز سر ب یکار یکاون  یا،حاال تو کوتاه ب-

 بشه.

 

 

 زد. یوتردر آورد و به کامپ یفشفلشش را از درون ک یاس،

که نسبت بهش  یهبار ینآخر ینکردم، اما ا ینم یکار ینهم همچ یدگفت یاگر نم یحت یدمطمئن باش-

 کنم. یم یا یفداکار ینهمچ

 یسالم سرد ید،را که شن یشصدا ی،بهناز را گرفت. پس از چند بوق متوال یرا برداشت و شماره  تلفن

 رفت سر اصل مطلب! یهحاش یداد و ب

 منابعش برام بفرست. یرو به عالوه  یددستور طرح جد-

 

 به حرف آمد. یا یهپشت خط نشان از جا خوردن بهناز داشت. پس از گذشت چند ثان سکوت

 دم. یخودم بهت م یامرسم شرکت، م یم یگهساعت د یممن تا ن-

 

 اش نشست. یصندل یانعطاف رو یب یاس

 زمان رو از دست دادم. یکاف یاالن برام بفرست. به اندازه  ین! همیرهد-

 

چه نوعش  یگرد ینگفت و قطع کرد. چشمانش را در حدقه چرخاند. ا یآهسته ا" یبه زور "باشه  بهناز

 بود. طرف بابت اشتباه خودش هم طلبکار بود.

 رفت با خنده گفت: یخودش م یزهمانطور که به سمت م ی،چا یوانیبا ل یفیلط آقای



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
7

 

 بهت خورده گرفت؟ یدختر؟ سپهر یکن یو آسمون رو رصد م ینچرا زم-

 

 بود. یآمد. مرد بلند نظر و خوش قلب یمرد خوشش م ینزد. از ا یگرن یبهار لبخند

 بشه. یزیچ یننه! فقط کائنات دست به دست هم دادن تا همچ-

 

 .یدنوش یشاز چا یکرد و قلپ یآرام یخنده  لطیفی

 ی! هر وقت احساس خطر کردییهکائنات رو شکست دادم. رازش چا ینا ییعمره فقط با چا یکمن که -

 ببر براش! ییچا

 

 یبا چا یخوب ی یانهبود. چراکه او م یرا گفته بود که عکس عادات سپهر یزی. او درست چیدخند یاس

 کرد. ینسکافه استفاده م یانداشت و بلکل از قهوه 

 !ینسرسخت کائنات یارانشما هم از  ینکهمثل ا-

 

 با خنده سر تکان داد. یپ،در حال تا لطیفی

چهارم  یبود از طبقه  یکبرد، نزد ییبراش چا یرینیخودش یبچه ها از رواز  یکی یلاون اوا یادمه-

 !یینپرت بشه پا

 

 یرا باز کرد و مشغول بررس یپیوترکام یصفحه  یمیلشهشدار ا یصدا یدنبود که با شن یدنحال خند در

. یدکش یبود نفس سخت یماییشرکت هواپ یکمربوط به  یغتبل ینبارا ینکهآن همه منابع و ا یدنشد. با د

 کند." یردر دل زمزمه کرد، " خدا خودش به خ

*** 

از چشم بستنش  یا یه. هنوز چند ثانیدتخت دراز کش یدراور گذاشت و خسته رو یزم یرا رو کتش

کرد و  یبحوصله، دست در ج یاش شد مختل اندک آرامشش! ب یزنگ گوش ینگذشته بود که صدا

و تماس را برقرار کرد. بعد از  یدپشت گردنش کشبه  یمادرش، دست یشماره  یدندرش آورد. با د

 معمول، سکوت کرد و منتظر شد تا او حرف بزند. یاحوالپرس

 باز هم بغض کرده بود. یی. گویدمادرش لرز صدای

 یدی؟با شکم گرسنه دراز کش یاورده،مادر؟ نکنه باز لباس در ن یشام خورد-
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 .یدبا انگشت شست و اشاره اش چشمانش را مال کالفه،

 خوردم. نگران نباش! یزیچ یک یرونبغض نکن مامان! ب یالک-

 

 رعنا دلخور شد. صدای

دارم. انقدرم اون  یمن چه حس یکه بفهم یخودت بچه ندار ی؟بغض الک یگ یمن م یتو به نگران-

 رو دستم! یمون یم یریگ یرو نخور. آخرش زخم معده م یرونب یها یزهرمار

 .یردمادرش جان بگ یداد گله هامعمول خاموش ماند و اجازه  طبق

 ی؟باز من دو کلمه حرف زدم تو ساکت شد-

 

 اش گفت: یخواب یاز ب یگرفته ناش یهمان صدا با

 کنم تو رو به خواسته ات برسونم. یم یخب منم دارم سع ی،سبک ش یبگم؟ مگه زنگ نزد یچ-

 

 رنگ شد و ناالن! یرعنا هم ب صدای

 .یرهتا من دلم آروم بگ یستیبه فکر خودت ن یکم! چرا یخسته ا یرسم-

 حرف را عوض کرد. یدسکوت کرد، ناام یرمرتبه که سم دو

! برادرت هم ینجاا یانخوان ب یم یناا ییتفردا شب دعوتت کنم. دا یآقا بزرگ گفت زنگ بزنم برا-

 هست.

 

14 

 :یدتفاوت پرس یب ی،را دست به دست کرد. مست خستگ یبه جا شد و گوش جا

 خبره مگه؟ چه-

 

 شد و تند! یحرص رعنا
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 یامچون پدربزرگت خواسته؛ نم ینجاا یایفردا شب م یم؟بشه ما دور هم جمع بش یخبر یدمگه حتما با-

 . انقدرم با یستن یرفتهتونم و کار دارم هم پذ یو نم

 یکمو منم ج یتو کار، خودت رو غرق کرد یهات من رو خون به جگرم نکن. بسه هر چ یالیخ بی

 ! خداحافظ!ینجاییفردا شب ا یچه نخوا ی. چه بخوایومددر ن

 

جان، کنج لبش نشست. هر دفعه  یمهن یپاسخش را بدهد قطع کرد. لبخند یرقبل از آنکه اجازه دهد سم و

 ینهم فلسفه ا یچوقت. هیافت یم یانشد و با قهرش پا یبود، مکالمه شان با بغض رعنا شروع م ینهم

ورد. پوزخند بد یاخواست مثال او را به خودش ب یم ینگونها یدبود. شا یدهفهمنوع رفتار مادرش را ن

 ها به خانه برگردد. یهقهر و گر ینداشت که او با ا یدزد. سه سال گذشته بود و مادرش هنوز ام یطعم

دکمه  یده،آنطرف تر گذاشت. در همان حالت خواب یرا کم یسرش را برعکس کرد و گوش یرز بالش

و فکر کرد،  یداش باال کش ینهس یرا باز کرد و به زحمت آن را از پا کند. پتو را تا رو نشیشلوار ج ی

 بگذرد تا او حالش خوب شود؟  یدبا یگرچند سال د

 نداشت.  یتمام یشروزها ینوقت ا یچه یدرمق چشم بست. شا بی

 یادآور یشرنگ پر صالبت، هنوز هم برا ییپدرش پشت چشمانش جان گرفت. آن نگاه خرما تصویر

 شدن به آن چشم ها را به خودش بدهکار بود. یرهقدرت بود. چقدر خ

 

 

کرد. خواب از چشمانش  یراش را درگ یعصب یشد و تمام سلول ها یرکیز یباز هم شعله  خشم،

تخت نشست. خشم، درد، حسرت و...  یرا هم به او حرام کرد. رو یدنآرام یشد و همان دم یفرار

 .یددلش جوش یانم

اش غوطه ور  یرهدر خانه بماند و در افکار ت ینکهبزند تا ا ینبه افش یجا برخاست. بهتر بود سر از 

 زد. یروناش از واحدش ب یخانه و گوش یدو با برداشتن کل یدشلوارش را پوش یگرشود. بار د

بناگوش که تا  یشیبا ن یندر باز شد و افش یدهنکش یقهرا زد و منتظر ماند. به دق ییواحد روبرو زنگ

 مبدل شد. یمسخره ا یبه کج دهن یضشلبخند عر یر،سم یدنبا د یباز بود ظاهر شد، ول

 یی؟تو-

 

 در کنارش زد و وارد خانه شد. یاز جلو یشخندیبا ن سمیر
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کل ساختمون  یامضا یعقوبی یشدو هفته پ ینمگه هم ی؟رو دعوت کرد یاصل و نصب یباز کدوم ب-

  ی؟رو نگرفت که تو خودت رو درست کن

گه ناعصابش را آرام  یشتررنگ نشست و اخم آلود فکر کرد، در خانه ماندن ب یشطرنج یکاناپه  روی

 داشت. یم

 .یامتحانت رو پس داد یکاف یکنم؛ به اندازه  یضمانتت رو نم یگهد یکی،من -

 

 زد و مرموزانه در چشمانش نگاه کرد. یزیآم یطنتهم مقابلش نشست. لبخند ش افشین

 بره. یکفت م ینیشتور کردم. بب یا یچه شاه ماه یدون ینم-

 

 کرد. یافتاد. با سر اشاره ا یزم یرو یزد و نظرش به گل ها و شمع ها یرآمیزیتحق پوزخند

 یه؟تدارکات واسه اون اجنب یناما-

 

 اخم کرد. ی. با مسخره بازیدخند ینافش چشمان

 !یهعسل یرینچه ش یدیبه عشقم! تو که ند ینجورینگو ا-

 

 ابرو باال داد.

 کرد و بعد هم زد به چاک؟ یعسل کل گاو صندوقت رو خال یرینش یکنبود که  یبرات کاف یاون سر-

 

 کرد. یزچشم ر ی. با حالت خاصیدلبش را گز یگوشه  افشین

 کنه.  یجنسش فرق م یکی ینا-

 

 رنگ انداخت و سرد لب زد: یینگاهش را به ساعت طال سمیر

 رو بزنن. یبتووس نما جطا یشغال ها ینحقته هم-

 

 چشم درشت کرد و دوباره قلمش را دست گرفت. حدیثه
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 .یبگذر یموضوع ینکه از همچ یاحمق باش یدکنم چقدر با یدارم فکر م-

 

 لبخند زد و با عشق، قلمش را به رنگ قرمز آغشته کرد. یتاهم یب یاس،

 پس تالش نکن. ی،کن یکاحساس خشمم رو تحر یتون یجدا نم-

باشد باز  یو طراح یتمام عمر هم مشغول نقاش یبرا یو به ذهنش آمد، اگر حت یدبوم کش یرا رو قلم

 شود. یهم خسته نم

 اش که حکم لباس کارش را داشت، پاک کرد. یلباس آب یاش را با گوشه  یدست رنگ حدیثه،

 یاحساس یغده  احساس خشمه؛ موندم اصال تو ینکرد هم یجادشه در تو ا یکه نم یآره خب! تنها حس-

 نه! یا یخشم دار

 تر، چشمک زد. یقعم ینگاهش را به سمت او برگرداند و با لبخند یاس

من رو نخور!  یکنن، پس لطفا غصه  یدارن ازم سواستفاده م یدم نذارم احساس کن یبهت قول م-

 .یرو به خودت بد یناناطم ینا یتون یم یستم،مطمئنا احمق ن

 

 زد. یشخندگرفت ن یپوست م یبیکه س یتخت نشست. در حال یرا برداشت و رو یوهظرف م حدیثه،

 کنه.  یلبخندات من رو دل نگران م ینهم-

 

 قلمش کرد. یدهنده  ینرنگ زرد را آذ اینبار

 بره؟ از کجا معلوم... یگن طرف با پنبه سر م یم یدیشن-

 کرد. یانهو لحنش را موز یدلب گز یا ثانیه

 ها باشم. یتشخص ینااز  یکیمنم  یدشا-

 

 را قاچ زد و پوزخند زد. یبس حدیثه

 برن؟ یکه با  پنبه سر م یناییاز ا یعنی-

 خرد شده را به دهان برد.  یباز س یسر تکان داد و او، تکه ا یاس

 !یدوارمام-
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 پرسشگر سر تکان داد. ییدجو یرا م یبشکه س همانطور

 ی؟تمومش کن یموندهزمان باق ینتو ا یتون یم ی؟کن یکارچ یدهجد یغتبل ینبا ا یخوا یحاال م-

 

 متفاوت برداشت. یو اندازه  یزبا سا یگریکنار دستش گذاشت و قلم د یوانرا درون ل قلم

مجبوره  یعنیکنه.  یکه داده داره کمکم م یرو تموم کردم. بهنازم با توجه به گاف یشعکاس یکارها-

 .یامتونم از پسش برب یان شاهللا که مکنم.  یکمکم کنه. منم دارم تمام تالشم رو م

 

 به بشقاب درون دستش اشاره زد. حدیثه

 گردن؟ یبرم یک ینامامانت ا ی؟خور ینم-

 

 باال انداخت. ینف یبه نشانه  سری

 گردن، البته فکر کنم. یبر م یگهدوساعت د یکینه، نوش جان! اونا هم تا -

 

 سوال ازت بپرسم؟ یک-

 

 سر خم کرد و نگاهش کرد. ی،نقاش یپشت تابلو از

 مثال؟ یچ-

 را کنار گذاشت و دست از خوردن برداشت. یوهظرف م حدیثه

 اومده؟ یشپ یمشکل ی؟ر یعموت نم یخونه  یگهچرا د-

 

 شد. ینهگذاشت و دست به س یینرا پا قلم

 مشکل که نه، اما نرفتنم به صالحمه!-
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 ادامه داد: یدگنگش را که د نگاه

 یم یاشتباه یممادر و پدرش تصم یشنهادگم؛ داشت به پ یپسر عموم رو م ی،شناس یرو که م یدفر-

 نوع رفتار رو مناسب دونستم. ینپروبال ندم ا یمشبه تصم ینکها یگرفت. منم برا

 

 

 .یچاندلب پ حدیثه

 یناست؟و ا یمنظورت خواستگار-

 حرف را گرفت. یهم گذاشت و او دنباله  یچشم رو یاس

 اشتباه؟ مگه تو چته؟ یمحاال چرا تصم-

 

 .خندید

که  یزیه. طرز تفکرش درست عکس چیمخور یما بهم نم ی. منتهیستن یزیش. اونم چیستن یزیممن چ-

 خندونه. یکه فکر به با اون بودن هم من رو م یمتو ذهن منه! ما اونقدر با هم تناقض دار

 .یددر هوا کش یکرد و با ادا شکل قلب یکرا بهم نزد یشها پلک

 .یفتمتو دام نم یفتهبه پام ن یادز یاز عاشق یضمن، من تا کس در-

 

 .یدبا تاسف خند حدیثه

 و فرهاد گذشته، االن دور دور پوله! یرینش یدلت خوشه خواهر! دوره -

 

 تخت نشست. یکارش را درآورد و کنارش رو روپوش

 یاره؟م یبه نظرت پول خوشبخت-

 

 بود. یشرتاشاره کرد که در واقع مدل ت یشرتشت یبه سوراخ رو یا یشینما یبا ناراحت حدیثه،

! مثال اگه من پول داشتم مجبور نبودم از یو چه نخوا ی. چه بخوایادم یخوشبخت یپول که داشته باش-

 پاره بپوشم. یشرتفقر، ت
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 شد. یرهو به سقف اتاق خ یدتخت دراز کش یکرد. به پشت، رو یا خنده

 باشه. یمن خوشبختتونه ضا یپول هرگز نم یگذشته از شوخ-

 

 هم کنارش ولو شد. حدیثه

رو نداشت  یطشاگه شرا ینمب ینرو خوشبخت کنه. هم یتونه کس یقبول کن که عشق تنها هم نم یول-

 دادم. یبهش آنچنان بها نم

 

 االن؟ ینهم یحت-

 

 تخت را بغل زد. یشد و بالش رو مردد

رو نسبت به  یتمتو قلبم رسوخ کرده که بتونه ظرف یجور یهدوست داشتنه  ینکنه. ا یاالن فرق م-

 مسائل باال ببره. یبعض

 برگرداند. یاسرا به طرف  سرش

سخته! به عشق بها نده. به  یلی. متعهد شدن خیمستقل بمون ینطورتو اشتباه من رو نکن. بذار هم یول-

 سوزونتت. یم یجا که انتظارش رو ندار یکقول مامانم 

 

 

 .ینندتخت بش یرو یشانر دودر باعث شد ه صدای

 فکر کنم اومدن.-

اتاق  یگلوله خودش را تو ینع یاسینجا برخاست و به طرف در رفت. همزمان با باز کردن در،  از

 پرت کرد.

 خورم. یکه امشب از کنارت تکون نم یرمن رو بگ یاس-

کردند شانه باال انداخت و مستاصل سر  یکه با چشمان گشاده شده نگاهش م یثهو حد یاس یدند با

 خاراند.

 کردم. یفکر کنم بازم مامان رو عصبان-

 و به کنار دستش اشاره زد. یدخند حدیثه
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 دم امشب ازت محافظت کنم. یاگه من رو بخندونه قول م ی؟کرد یکارچ ینمکن بب یفتعر ینجاا یاب-

 

 فکر کرد و سپس کنارش نشست. یمردد کم یاسین

 !یادههم به مامان اضافه بشه ز یاس ینکهاحتمال ااگه بگم -

 منتظر شد. یجانکرد و با ه ینشده، خنده ا یچیهنوز ه حدیثه،

 .یمش یمپس زودتر بگو تا حداقل من و تو هم ت-

 

 تر شد. یکنزد یثهبه حد یگرفت و کم یاساز  یدرا با ترد یشقهوه ا چشمان

 یدپرس ینکردم واسه هم یکاری. بابا فکر کرد من یدخند یعمو الک یم،کرد یم یباز یدبا فر یمداشت-

 شد، بعد... یچ

 

 در ظاهر شد. یدر دهانه  یعصب پریسا

 خوام باهات حرف بزنم. یم یاسین، یراییزود برو تو پذ-

 

 به رسم ادب از جا بلند شد. حدیثه

 مزاحم شدم. یدسالم خاله جون! حالتون خوبه؟ ببخش-

 

از خودش و خانواده اش، دوباره به پسرش اشاره   ید و بعد از احوالپرسنرم ش یاو اندک یدنبا د پریسا

 دست مادرش را گرفت. یاسزد. 

 یخت؟هاش بهم ر یطونیعمو رو با ش یشد مامان؟ خونه  یچ-

 

سر برداشت و به چشمانش  یشده باشد، شالش را از رو یدوباره اش عصبان یادآوریانگار که از  پریسا

 .یددست کش

عموت من رو سکه  یخانواده  یچطور جلو ی. اگه بدونیختر یهاش اونجارو بهم م نتیطکاش با ش-

 پول کرد. یک ی
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 انداخت. یینسر پا یزانآو یبا لب ها یاسین

 به خدا از دهنم در رفت.-

 دخالت کرد. حدیثه

 یجلو یا یسوت یکخواهر من، پارسال  ین. همیادم یشمسائل پ ینخاله جون! از ا یدشما آروم باش-

 یگاه یگه،. بچه ان دیدباور کن یعیهماه کمر به قتلش بسته بود. طب یکداد که مادرم تا  یمپدر یلکل فام

 شه. یم ینطوریا

 

فکر دهن باز کنه. راست  یب یددونه نبا یسالشه هنوز نم یازدهخرس گنده کجاش بچه س؟  ینآخه ا-

ازدواج  یرزنبا پ یدشده، با یرپ یدگه فر یاون همه آدم م یعموش زل زده، جلو یراست تو چشم ها

 کنه نه با خواهر من!

نتوانست خودش را کنترل کند و  یثهحد یتدر نها یه،باز ماند. پس از گذشت چند ثان یاسو  یثهحد دهان

 آرام کرد. یرا کم یدهترس یاسینخنده اش به هوا پرتاپ شد. غش غش خنده اش  یکشل

 نکند. یعصبان یناز ا یشبود که مادرش را ب ین. تمام تالشش ایدخند یم یرکیز یرهم ز یاس

 ها از صدتا بچه هم بدترن! ینتو رو خدا، ا ینشوناز دست شما! بب-

 به آن ها رفت و از در خارج شد. یغره ا چشم

 زد. یاسینبه  یاز خنده اش بکاهد. چشمک یبه زحمت توانست کم حدیثه

 ی؟شد که اون رو گفت یحاال چ-

 شه، منم... یم یاسین یبرا یخوب یهمباز یدازدواج کنن، فر یدو فر یاسآخه عمو گفت اگه -

 نگاهشان کرد. یچشم زیر

 گفتم. یبدم اومد اونجور-

 

 انداخت. یاسخندان به  ینظر حدیثه،

 داشتن هم داستان داره ها! خب... یرتیداداش غ-

 سر به سمت او برگرداند.
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 گفتن اون لحظه؟ یچ یناعموت ا ینم،کن بب یفتعر-

 

 زد. یشهاو هم ر یلب ها یراندک، خنده ز اندک

 یشد،بعدشم به مامان گفت خوبه که کتاب ها یعصبان یلیعوضش زن عمو خ ینگفت. ول یچیعمو ه-

 .یفرزند بخون یتترب

 

 .خندید

 امشب رو کامل کنه. یافتتا ض یدطلب یم یاس یکاوه اوه! اونجا فقط -

 

 .یدخند یزآم یطنتش یقکرد و با ذو یکنزد یثهخودش را به حد یاسین

 بگم؟ یزچ یک-

 چشمان منتظرشان باعث شد تا ادامه دهد:

 کفشش رو کندم. یزد پاشنه  یداشت با مامان حرف م یوقت-

 

 اخم کرد.  یاس

 زشت بود. اگه مامان بفهمه... یلیکارت خ ینا-

 .یدکوب یشبا آرنج به پهلو حدیثه

 بودنت. یزهاز فاز پاستور یاامشب! درب یمخوش باش یکمدختر! بذار  یالخ یب-

 

 اش سر شوق آمد. با خنده گفت: یاز طرفدار یها بود، حساب یطنتش ینجورکه عاشق ا یاسین

 .یارمم یزهرو کنار پاستور یاسبزنم حتما اسم  یاتکارخونه لبن یروز یکاگه -

 بوم اشاره کرد. یرو ینقاش به

 .یمخاطره خنده دار بگ ینیمهم بش یثهرو کامل کن، من و حد ینتو ا یخوا یم-
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 خودش تشک پهن کرد.  یبه او زد و کنار تخت برا ینه چندان محکم یپس گردن یاس

 .یادهم خوابم م یمن که حوصله اتون رو ندارم. کل ینین،شما تا صبح بش-

 

 .یددستانش را بهم کوب ییبا پررو یاسین

 .ینیمترسناک بب یلمآخجون! پس ف-

 

 

 زد. یشصدا یگذاشت که همزمان خانم کرم زیم یرا رو یشچا یوانل یاس

 جانم؟-

 اشاره کرد. یسپهر یبه اتاق آقا کرمی،

 !یاونم با مشارکت گروه یم،دار یدجد یغاتیطرح تبل ینکهمثل ا-

 

 ید؟رو کار جد یامب یرو تموم نکردم. چطور یمن هنوز طرح قبل-

 

 شانه باال انداخت. کرمی

 یم یبده که تو چه سبک کار یحنشسته و قراره برامون توضفعال که طرف قرارداد تو اون اتاق -

 ینیمتا بب یمبر یافکر نکنم کمتر از دوماه تموم بشه. فعال ب یست،که معلومه کار سبک ن ینطورخواد. ا

 .یادم یشپ یچ

 

 ینهاش را باال آورد تا به اصطالح نقش آ یگوش یتکان داد و مقنعه اش را مرتب کرد. صفحه  سری

 کند. یباز یشرا برا

 بهناز اونجاست؟-

 

 ی،هم گذاشت. با هم به سمت اتاق جلسه رفتند و بعد از زدن چند تقه ا یچشم رو ییدتا یبه معنا کرمی

 وارد شدند.



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
2
9

 

بود؛  یدهدر پارک د یشروبرو شد که چند هفته پ یکند، با همان مرد یتا سر بلند کرد که احوالپرس یاس

 نسازد و با متانت رفتار کند. یانکرد تعجبش را ع یحال سع ینبا ا

 نشستند.  یکه تمام شد همگ تعارفات

 کرد. یا یمصلحت یگذاشت و سرفه  یزم یدست رو یسپهر آقای

 ...یپروژه  یکگفتن ما با  یرانفردم یکه آقا ییخب با توجه به حرف ها-

که اصال  یتنها کس یان،م ینقرارداد بسته شد. ا ین،در اتاق ماندند و بعد از توافق طرف یساعت یک

بودند  یغاتیتبل یپروژه  یهم که مشغول گفتگو درباره  یبهناز بود. تمام مدت یدرس یبه نظر نم یراز

 زل زده بود. یزاو اخم کرده به م

 

 

 بهناز شد. یکآرام نزد یاساز اتاق خارج شدند..  یکبه  یکتمام شد و  جلسه

 .یستیخوب ن یاومده؟ انگار یشپ یمشکل-

 

 چپش را باال انداخت. یانه ش بهناز

 !ینخسته ام، هم یکم. فقط یستن یزیچ-

از آن صبر کند با عجله از کنارش گذشت. نامفهوم از رفتار گنگش  یشترحرف، بدون آنکه ب ینگفتن ا با

 داد. یچندانستن لب پ یخود، به نشانه  یبرا

 زد. یشصدا یربه طرف اتاقش برود که سم خواست

 !یانمهرخانم ک-

 و به طرفش برگشت. یستادا سرجایش

 !ییدبفرما-

 

خوام اونجا باشم تا کارها بهتر  ی. میدو اطالع بد یریدقبل از اومدن با شرکت تماس بگ ی،عکاس یبرا-

 انجام بشه.
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زند که انگار او ناظر کار است.  یحرف م یمرد طور ینسکوت کرد. با خودش فکر کرد ا متعجب

 اطاعت کرد. سکوت، آهسته یا یهپس از ثان

 بله، حتما!-

 

 درآورد. یبشاز ج یکارت سمیر

نره.  یادتونخوام، پس دقت عمل از  ینقص م یکار رو ب ینا یدهم کارت شرکت! فراموش نکن ینا-

 فعال خدانگهدار!

 

 مطمئن... ی،بود انگار! خشک، جد یبمرد عج یناش شد. ا یرهپاسخش را داد و از پشت سر خ یاس

به  یقضاوت! راهش را به طرف اتاق خودشان کج کرد و وارد شد. لبخند یبرا . زود بودیدکش هوفی

 یزد. با چشمان یرونب ینشست، همزمان بهناز برخاست و عصب یوترشزد و پشت کامپ یفیلط یآقا

 بر و بر نگاه کرد. یگرد شده، کم

 بود؟ یچرا عصبان یناومده؟ ا یشپ یمشکل-

 

 

 انداخت. یبه خانم کرم ینگاه یمن ی،چشم یرزد ز یله مسر و ک ینشهمانطور که با دورب لطیفی

 باشن.  یاندر جر یشترب یفکر کنم خانم کرم-

 

از حرف  یزیچ یستمبود. اصال مطمئن ن یمن حواسم تو جلسه هم بهش بود. انگار اونجا هم عصبان-

 باشه. یدهفهم یهبق یها

 

 دخالت کرد. کرمی

 یعلت حالش رو بپرسم، که اگر بپرسم هم جواب یماتونم مستق ینم ییهکه دختر درون گرا ییاز اونجا-

 ست! یهودهب یتونکه کنجکاو یددون یخواهشا، م ید. به کارتون برسیرمگ ینم

 

 اما کالم را ادامه داد: یفیکارش شد. لط یلنگفت و مشغول تکم چیزی
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درخواست وام کرد.  برگه یتقاضا یکه از خانم بهرام یدمداشته باشه. صبح شن یفکر کنم مشکل مال-

 جوابش کرده. یحتما سپهر

 

 داره؟ ینگفت چه مشکل-

 

 درآورد. یزشم یچند برگه از کشو لطیفی

 به گوشم خورد.  یاتفاق ینمنه! هم-

 

 داد. ییرجهت بحث را تغ کرمی

 گرفتن باشه. یراداهل ا یومدمرد م ین. آخه بدجور به ایمبه مشکل بربخور یکم یدفکر کنم تو طرح جد-

 

 گفت: ینانهخوشب سیا

 .یمنگران باش یدچرا با یم،کن یتمام تالشمون رو م یمدون یداره. ما که م یرادمگه کارمون ا-

 

 کرد. یخنده ا لطیفی

تجربه ش  یادسال ها ز ین. عوضش من تو ایگ یم ینجوریهنوز پرت به پر آدم بدقلق نخورده که ا-

 بود اخراج بشم. یکنزد یاطوار یآدم ها یناز هم یکیمرتبه به خاطر  یک یرو داشتم. حت

 

 کرد. یهمچنان بر سر حرفش پافشار یاس

و حساس بود که البته چندان بد هم  یقدق یادیز یکمباشه، فقط  یدگ یکه شما م ینطورکنم ا یفکر نم-

 .یستن

 

 

 به سرش زده بود. حاال یرو یادههوس پ یب. امروز عجیدکش یزد و خندان، نفس یروندر شرکت ب از

 یبهار یها یمقدم زدن دم غروب، آن هم تنها و هم قدم با نس ینجورحاالها هم قصد خانه رفتن نداشت. ا

 کرد. یاش را شاد م یهروح یحساب
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حس خوبش را چند  یدوز یکه م یمیرا حرکت داد. باد مال یشدوشش گذاشت و گام ها یرا رو کیفش

قلم و بوم کم  یکلحظه  یننگاه کرد و در همان حال فکر کرد، در ا یشپا یرز ینبرابر کرد. به زم

ن مواقع یدر ا ی،خال یثهحد یاراده زد. جا یب یبکشد. باز هم لبخند یرداشت تا تمام شوقش را به تصو

زده باال!" لبخندش، از افکار درون سرش به  یرنیشگفت"باز رگ ش یزد م یجهت لبخند م یکه او ب

 یشترباعث شد، متعجب ب ییغرق بود که صدا یشها یالشد. در خاطرات و خ یلتبد ییلبخند دندان نما

تا زودتر  بخشیدسرعت  یشدختر! به پاها یک ی یهبود، آن هم گر یهبه گر یهشب یشتردقت کند. صدا ب

مشرف  یپله ها یاز مقابل مسجد گذشت، محو و مات ماند. بهناز رو ینکهکند. هم یداعامل صدا را پ

شد تا رهگذران به  یکه مانع از آن م یواریداده بود. د یهتک یواربه مسجد نشسته بود و سرش را به د

تر رفت. بهناز آن قدر در حال خودش بود که اصال متوجه اش  یشکرده پ یرت. حیننداو را بب یراحت

او اما از هر زمان  راه انداخته بودند و او، یکهچشمانش بار یاشک، آرام از گوشه  ینشد. شره ها

 آمد. یمظلوم تر به چشم م یگرید

ترش زانو زد و دستش را  یینپله پا یک یرو یخودش آمد و با عجله به طرفش رفت. با نگران به

 گرفت.

 چت شده؟ ی؟بهناز؟ خوب-

 

 یدنکش یطول یبند آمد، ول یشاشک ها یرا نداشت لحظه ا یدنشدرصد هم انتظار د یک یکه حت بهناز

 شد. یشترب یختنشاشک رکه شدت 

 شد. ینوضع، غمگ ینبه ا یدنشدانست چرا آنطور از د یباز هم تالش کرد. نم یاس

 کنه؟ یدرد م ییتجا ی؟خورد ین. زمیکنم بهناز! نگرانم کرد یخواهش م-

 

سر باز کرده  یمتنفر! عقده ها یادن یاست و از همه  یگریپناه تر از هر وقت د یاحساس کرد ب بهناز

 را هل داد و از جا برخاست. یاسفکر  یب یا یهتلخ بود که ثان یاش تا حد

 .یدار یزازت متنفرم! متنفرم که همه چ-

 یرا گرفت و خوشبختانه توانست تعادلش را حفظ کند. نگاهش به قدم ها یوارد یوحشت زده لبه  یاس،

 شد. یو نامتعادل از او دور م یشد که به تند یدهبهناز کش

از  یلیکه خ ییتفاوت باشد. از آنجا یحال بدش ب ینتواند نسبت به او، و ا یو فکر کرد نم یستادپا ا سر

 .یدبه او برسد. عزمش را جزم کرد و به دنبالش دو یدنتوانست با دو یاو دور شده بود، فقط م

 دختر! یستا! وایستابهناز؟ وا-
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 یشترشد او تندتر از قبل دور شود. سرعتش را ب یبود، چون فقط باعث م یدهفا یب یشزدن ها صدا

 . یردرا بگ یشتوانست بازو یکرد و با خوش شانس

 .یدداد کش یاز اشک به سمتش برگشت. عصبان یسخ یکرده، با صورت یظغ بهناز

هم  فردا یتون ی! مینتا دلت خنک بشه؟ خب بب ینیکردنم رو بب یهگر یخوا یم ی؟خوا یم یچ یه؟چ-

 .یجار بزنو همه جا  یبر

 

 دستانش را بلند کرد. یمتسل یاز حالش، به نشانه  متاثر

 ندارم. من فقط نگرانتم! یقصد ینبه جون خودم اصال همچ-

 

 پرسرعت تر شدن نداشت. یبرا ییجا یگربهناز د یها اشک

 نباش! نگران نباش!-

 جان شد. یب صدایش

 نبود، تو هم نباش. یچکسه-

 

 

بغض بهناز در آغوش او  ینبارگذشت تا ا یا یهمطمئن و محکم! چند ثان. یداراده به آغوشش کش بی

 .یدبشکند، اما متفاوت تر و دردناک تر! آرام به پشتش دست کش

 آروم! یزم،. آروم باش عزیش ی. االن خوب میستن یچی! هیشه-

در  نکرد. تنها خواسته اش یتوجه یاسکه از کنارشان رد شد مشکوک نگاهشان کرد.  یا یچادر زن

شدند  یکه رد م ینیچندان شلوغ نبود و جز چند ماش یابان،دختر را آرام کند. خ ینبود که ا ینآن لحظه ا

 نبود. یگریخبر د یابان،در آن طرف خ یادهو چند عابر پ

 .یدچشمانش دست کش یرخودش را جمع و جور کند. از او جدا شد و به ز یگذشت تا بهناز کم یا دقیقه

 کنترلم رو از دست دادم.  کمیخوام.  یمعذرت م-

 

 دستش را گرفت.

 یم؟حرف بزن یکم یخوا یکنه. م یحرف زدن حالت رو بهتر م-
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 ادامه داد: یناناعتماد نگاهش کرد و او با اطم یب بهناز

 اونجا، هان؟ یمسبز هست. بر یفضا یکباالتر  یابونخ یکمونه.  یخودمون م ینب-

 دستش را گرفت.  یشتریبا اعتماد ب یاسسکوت کرد و  او

 یانهصورتش رنگ تاز یانداخت. هنوز هم رد قطرات اشک رو یینسبزه ها نشستند. بهناز سر پا روی

 داشت.

هر آنچه که  یو غصه بخورد. غصه  یندخواست ساکت بش یخواست حرف بزند، فقط م ینم انگار

 داشت و او نداشت. یاس

 باالخره... ینکه! تا اتریشب یحت یاساعت  یمبه ن یبغر یدنگفت، شا یزیچ یاس

که  یخانواده ام. فرزند آخر یدو تا خواهر دارم. هر دوشون ازدواج کردن. من اما دختر ناخواسته -

پدر و  یایمهر یها و ب ینباشه. اما موندم. موندم و شدم ابزار تحمل بدخلق یاو تو دن یرهقرار بود بم

 قانون بود. یکمثل  ینمقصر بودم. ا ینشد من اول یمادرم! هر جا هر چ

 اش گرفت. یهگر دوباره

دم نزدم. نه که نخوام ها، نه! فقط  یخوره تموم جونم رو خورد، ول ینسال ها ع ینتو ا ییاحساس تنها-

 چون حقش رو نداشتم.

 

 

دستمال مچاله شده ته  یکشد  یشجستجو ی یجهرا گشت و نت یشها یبج یاس. یداش را باال کش بینی

 فت.! به سمتش گریبشج

 آهسته، ادامه داد: یرا گرفت و پس از تشکر دستمال

نتونستم  یگههام از سقف عبور کرده که د ییتنها یدگم. شا یبهت م ینارودونم اصال چرا دارم ا ینم-

 خودم رو کنترل کنم.

 کرد، لبخند زد. یدستش را گرفت و همانطور که نوازشش م یاس

 .یداش کش ینیرا به ب دستمال

شد  یموندن از خونه باعث م یرونبهتر شد. ب یتموضع یکنم کم یداکه تونستم کار پ یشاز دو سال پ-

خواسته هام بهشون رو بندازم و هر لحظه ازشون  ینبود برا یازن یکمتر باهاشون روبرو بشم، از طرف

 حال کنارشون بودم. ینسرکوفت بشنوم. با ا

 نگاهش را به آسمان دوخت. غمگین،
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 کنم. یخوام جدا زندگ یخوام ازشون جدا بشم. م یم تونم، ینم یگهد یول-

 را نگفته بود. یزهاچ یلیاحساس سبک شدن دارد، هر چند که هنوز خ ید،شد و در ذهنش چرخ ساکت

 شکسته شد. یاس یبا صدا ینبارسکوت، ا ینا خاموشی

 .یمشه. بهتره بر یم یکداره هوا تار-

 .یستادرا برداشت و ا یفشحرف ک بی

من رو  یبتون یدوارمنداشتم. ام ی. من درموردت قضاوت خوبیبه حرفام گوش داد ینکها ممنون بابت-

 .یببخش

 

 هم برخاست و دست پشت کمرش گذاشت. یاس

 بخشمت. یخونه امون م یایو ب یاگه امشب دعوتم رو قبول کن-

 

 زد. یبود. لبخند تعارف مابانه ا یبه چشمانش نگاه کرد. به نظر جد متعجب

 خونه راحت ترم! ممنون! برم-

 

 کرد. یا یاخم مصنوع یاس

 دم بهت بد نگذره. یقول م یا،. تو بیباش یتعارف یاد! اصال بهت نمیالخ یب-

 

شاد است.  یلدل یدانست چرا ب یرا در قفل چرخاند و تعارف زد تا اول او وارد شود. نم یدکل یاس،

 آرام شدن بهناز، دل او را هم ستاره باران کرده بود.  ییگو

با آن ماسک مسخره و "پخ"  یاسین ی یکباره یدنلبخند زد و وارد شد. اما وارد شدنش همانا و پر بهناز

و  یردصورتش بگ یبود که دست جلو ینکردنش به هدف ترساندن خواهرش همانا! تنها واکنشش ا

 از سر ترس بزند. یغیج

 کرد. یعذرخواه یخجالت زده تند یاس،

 ی؟! خوبیگوشهباز یکمبرادرم  ینتوروخدا! ا یدببخش یوا-

 کرد. یدشکند و هشدار گونه، با چشمانش تهد یاسینسر  یرا با چشم غره از رو ماسک
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 یبود کم یدهدوست خواهرش را ند ینکه تا به حال ا ییانداخت. از آنجا یینسر پا ییبا مظلوم نما یاسین

 هم معذب شد.

 !یدببخش-

 

 زد. یلبخند کج و کوله ا بهناز،

 .یادم یشنداره. پ یبع-

 

 را تا بناگوش باز کرد. یششن ید،خوش د یتا رو یاسین

 یاسی؟ یددوست جد یه؟اسمت چ-

 خواهرش هم نتوانست مجابش کند که عقب بکشد. یو اشاره  اخم

 ...یراست ی؟بلد یتو هم نقاش ی؟هم دوست یثهبا حد ین؟تو دانشگاه دوست شد-

 

 از تاسف تکان داد. یآمد و با خنده، سر یروناز آشپزخانه ب پریسا

 ساکت باش پسر! انقدر سوال نپرس!-

 . با لبخند با او دست داد.یدد یبار او را م یناول یکرد که برا یرو به دختر سپس

خواد تا خود صبح سرت رو  یم یوروجکم توجه نکن. اگه بهش بها بد ین! به ایزمعز یخوش اومد-

 بخوره. 

 .یدخند یاسشد و  نیزاآو یاسین یها لب

 یا یمیتا به حال دوست صم یشخانوادگ یطشد. به خاطر شرا یجهمه محبت و احترام گ یناز ا الناز

 یشگلو یرو ینسنگ یغده  یکدانست چرا  یهم رفت و آمد داشته باشند. نم ینداشت که به خانه 

 آورد. یم یادشنشسته و دائم حسرت ها را به 

 

 

 یکخانواده را از نزد یبار معنا یناول یبرا ییخوردند و بهناز گو یخانوادگ یمیصم یطرا در مح شام

 کرد. یدرک م
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کرد.  ییراهنما یراییاجازه نداد و او را به پذ یسااز صرف شام، بهناز هم خواست کمک کند که پر بعد

 کتاب شد. یآنکه او راحت باشد به اتاقش رفت و مشغول مطالعه  یبرا یاس،پدر 

 .یدچرخ یم یزبود و فکرش اما، حول همه چ یرهخ یزیونتلوهدف به  بی

 باشد. یاس یخواست جا یدلش م چقدر

  ی؟بخواب یخوا یم ی،فکر کنم خسته باش-

اوقات  یطنتتوانند با ش یاست و م یثهکرد او هم مثل حد ینه! فکر م یدزد که او بگو یدل دل م یاسین

 یهدختر اصال شب ینپنچر شد و کنترل را دست به دست کرد. ا ییدشبا تا یبا هم داشته باشند، ول یخوش

 آمد. یم یثهامشب حد اش. کیدداد. لب باال کش ینم یتهم به او اهم یادنبود. کم حرف بود و ز یثهبه حد

 تو امشب تو اتاق مامان و بابا بخواب. یاسین-

 

 لج کرد. یاسین

 خوام. دوست دارم تو اتاق خودم بخوابم.  ینم-

 

 به سمت اتاقش انداخت. ینشست و نگاه کوتاه کنارش

. یدیخواب یشمونپ یشهبود هم یثههم که حد یی. وقت هایکیمدونم من و تو اون اتاق رو با هم شر یم-

خودمون بخواب. امشب ممکنه  یشبعد که اومد تو هم پ ی! دفعه هاینامامان ا یشاما امشب رو برو پ

 خجالت بکشه. باشه؟ 

 " گفت. یفکر کرد و سپس به ناچار "باشه ا کمی

 ین. با ایستشد متوجه شد که خواب ن یم یشاز نفس ها یاتاق شد. بهناز چشمانش بسته بود، ول وارد

 .یدخواب یاسینتخت  یسر و صدا رو یو بعد از خاموش کردن المپ اتاق، ب یاوردخودش ن یحال به رو

و  یبهم اعتماد کرد ینکه. از ایستیلوس و خودخواه ن! تو برعکس تصورم اصال یاسازت ممنونم -

 کنم.  یفراموش نم یجوقتلطفت رو ه ینامشب مهمونت باشم ممنونم! ا یاجازه داد

که  یزد. لبخند یشکل یشد. لبخند انار یاراده احساسات یهم ب یاسآن قدر بغض داشت که  صدایش

 دم سحر را داشت. یها یمطعم نس

 .یمن حساب کن یبه عنوان دوست رو به بعد یناز ا یتون یم-

 

 کرد. یشصدا یرفت که منش یبه سمت اتاقش م سمیر
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 به طرفش برگشت و منتظر نگاهش کرد.

 .یارنم یفتشر یعکاس یزنگ زدن گفتن برا یانمهرخانم ک-

 خواست. یهمانطور بود که او م یزمکث کرد و سپس آهسته سر تکان داد. همه چ یا لحظه

 یرد یلیرا گرفت و فکر کرد، خ ینافش یدرآورد. شماره  یبشهمراهش را از ج یو گوش یدکش نفسی

 .یردبگ یشیعده پ یکآنکه از  یبرا یستن

 شروع به حرف زدن کرد. یسالم و احوالپرس یقصد برداشتن کرد؛ ب ینخورد تا افش یبوق چند

 م خودم باشم.تون ینم یرمگ ییمن جا یم؛جلسه دار ییشرکت باش با صفا یگهد یقهتا چند دق-

 

 .یدکش ییبلند و باال ی یازهاز پشت تلفن خم افشین،

بحث کنم. به اندازه  ینمش ینم یزم یک یبا اون عصا قورت داده رو یکینکن. من  یتاذ یرجون سم-

 اعصاب هستم. یامروز ب یکاف ی

 شد. یانهموز لحنش

 کنم. مثال بخش... یداآرامش روح پ یکمکه  یمبفرست یبخش یک یدامروز با-

 

حرفش  یانم یرفت، جد یآب برداشت و همانطور که به طرف اتاقش م یوانیاز آب سرد کن، ل سمیر

 .یدپر

 یمشکل یگهکه د یرو متقاعد کن ییصفا یجور یکخوام  یکنار! م یذار یهات رو م یامروز لودگ-

 یچکه ه یقبل یتخوام بشه حکا یبرسم. نم یغاتیتبل یبه کارها ید. من بایمقرارداد نداشته باش یبرا

 از کارمون شد. یآبک یغتبل یکروش نبود و رسما  ینظارت

 

 :یدنال افشین

 ینع یکی یقادق ین،متقاعدش کنم آخه! ا یبابا طرف کل عمرش رو آب استخون خورده، من چجور-

 کنم تو هم... یم یدگیرس یغاتطلبه. من به کار تبل یخودت م

 

 برگرداند. یبشرا به ج یفش را کامل کند، تماس را قطع کرد و گوشاز آنکه او بتواند حر قبل
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از طرح  یرا باز کرد و آلبوم یزشم ی. کشویداش کش یقهشق یبه گوشه  ینشست و دست یزشم پشت

 یمخصوص به منش یتلفن را برداشت و دکمه  یدر همان حالت، گوش ید،کش یرونفرش ب یدجد یها

 شرکت را زد.

 :یدکه برداشت پرس یبرهان خانم

 از طرح ها نفرستاده؟ یدتریآلبوم جد یوریغ-

 

 ندادن. یباهاشون تماس گرفتن اما جواب درست ییعصر هم خانم کال یروزنه متاسفانه! د-

 

 آلبوم را باز کرد.

 کنم. یم یدگیخودم رس یست،ن یخب، مشکل یلیخ-

 یشکند اخم ها یتآنکه احساس رضااز  یشترطرح ها شد. ب یگذاشت و مشغول تماشا یشرا سرجا تلفن

 نبودند. یدنیکه انتظارش را داشت جالب و د یآن یدرهم شد. به اندازه 

 هم نبود. ینبد نبود، اما بهتر یغتبل یسوژه  یشد. برا یرهاز طرح ها خ یکیآلود و متفکر به  اخم

 به در خورد. یتقه ا چند

 " گفت.ییدیبود "بفرما یینکه سرش پا همانطور

 ی؟عکاس یبفرستمشون برا یاآوردن، بگم منتظر باشن  یفو همراهشون تشر یانمهرکخانم -

 

 سر بلند کرد. سمیر

 .یامم یگهکن، منم تا چند لحظه د یراییازشون پذ-

 " لب زد و خارج شد. ی"چشم برهانی

 انداخت. یشرکت نگاه یواربه در و د بهناز

 یاییم؟باز هم ب یدبا یاشه  یتموم م یعکاس یبه نظرت امروز کارها-

 

 لبخند زد. یاس
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 .یادخوشم م یزاچ ینجورندارم. کال از فرش و ا یمن که مشکل-

 

 

 یشاناحترام از جا یاز اتاقش خارج شد. هر دو به منزله  یربپرسد که سم یگریخواست سوال د بهناز

 بلند شدند و سالم کردند.

 اسخشان را داد. لب نشاند و پ یرا به منظور لبخند رو یرنگ یب یمنحن سمیر،

 .یمشروع کن یداگه آماده هست-

 

 کرد. یدست یشپ بهناز

 .یمبله، بهتره زودتر شروع کن-

 پچ زد. یاسکرد. بهناز آرام کنار گوش  ییشانسر تکان داد و راهنما سمیر

 خودشه؟ ینجاا یسبه نظرت رئ-

 

 آورد. یینرا تا حد امکان پا یشهم صدا یاس

 ارث باباش رو به کار زده باشه. ینکهخوره. مگه ا یفکر نکنم. به سنش که نم-

 

 کرد. یمیمال یخنده  بهناز

کرد به زور لبخند زد، انگار اسلحه گذاشته بودن پشت  ی. داشت سالم میرهگ یخودش رو م یلیخ یول-

 سرش!

 

 .یدخند یرتفس ینا به

 که اعتماد به نفس کاذب دارن. یناییهفکر کنم از ا-

 

 و به داخلش اشاره زد. را باز کرد یدر سمیر

 !یکارگاه اصل یمر ی. بعد اگه وقت شد میرینعکس بگ یسنت یلوسا ینخوام اول از ا یم-
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کان ت یسر ینتحس یشده بود. از رو یینتز یسنت یلبا وسا یباییبود به طرز ز یشانرو یشکه پ سالنی

 کرد. رو به بهناز گفت: یمرا تنظ ینشداد و دورب

 !یرتو هم شونه و نخ هاش رو بگ یرم،گ یم یمن از دار قال-

 

 را دست گرفت. ینهم دورب بهناز

 یست؟ن ینطورکنه، ا یجلب توجه م یشتررنگ ها اگه از رنگ گرم باشه ب یببه نظرم ترک-

 

 کرد. فکری

 شه.  یم یآره عال-

دقت نبودند. با  ینظرشان گرفت. برعکس تصورش سهل انگار و ب یرز یردو مشغول شدند و سم آن

 کردند.  یجا به جا م یشانها یدها یرا برا یلگرفتند و گاها وسا یافت تمام، از همه جهات عکس مظر

 یزشود به ظاهرش اعتماد کرد. چشم ر یدانست تا چه حد م یشد. خوشرو بود، اما نم یرهخ یاس به

دو نشان  یرت یکبا  یتوانست به راحت یزد. م یآمدند. کج خند یهم م یگرکرد. بهتر بود چند بار د

 بزند.

 

 

و اجازه داد بهناز هم کارش را تمام  یستادا یمخصوصش گذاشت. گوشه ا یفرا درون ک یندورب یاس،

صورتش انداخت،  یکرد و خود را رو یزبهناز گر یمقنعه  یراز ز یرکانهکه ز یچموش یکند. حلقه مو

 یتکه مو بهناز را کالفه کرد که آنطور ب ینا یطنتش یینشاند. گو یاس یبه چهره  یزیلبخند محبت آم

اش را  یگوشیرنگ انگار قصد نداشت باز ییخرما یشمابر یناولش؛ اما ا یاعصاب فرستادش سر جا

چشمانش  یرا از جلو یشرا دور گردنش انداخت، موها ینو دورب یستادصاف ا ینبارکنار بگذارد. بهناز ا

راحت شد، بار  تباب ینکه از ا یالشجمع کرد و سفت و سخت آن را به درون مقنعه اش فرستاد. خ

 مشغول به کارش شد.  یگرد

به  یمزاحم، خنده اش گرفت. خنده اش وقت یبند مو یکبا  یدهدوست تازه و رنج کش یناز جدال ا یاس

بود به  یاناز درون مقنعه اش نما یباییز یجلوه  یبرا یحلقه حلقه اش که اندک یو موها یدصورت سف

 که با او دوست بود. یشد. بهناز را جدا دوست داشت، بدون توجه به مدت کم یلتبد یلبخند ملس

 ید؟خوش دل ینطورا یشههم-
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. یداراده از جا پر یاو، آن هم درست پشت سرش، ب یصدا ی یکباره یدنکه حواسش نبود، با شن یاس

 کرد خود را تبرئه کند. یشد، سع شیدنکه متوجه ترس یرسم

 خواستم بترسونمتون! یمتاسفم، نم-

 

 زد. یا یو مزحک خود لبخند تصنع یرعادیشرمزده از واکنش غ یاس،

 کنم. من حواسم نبود.  ینه، خواهش م-

 

 بود. یناو اما، موقر و سنگ لبخند

اومدن  یرونب یالدونم حاال حاالها خ یم یدکه خب، بع یدهمکارتون شد یدنالبته! شما انقدر مجذوب د-

 .یداز افکارتون رو داشت

 

 

بود. دستپاچه  یگرینظر کس د یرکرد خودش هم ز یکه او بهناز را تماشا م یمتوجه شد تمام مدت یاس

خود و  یاست که ب یوانهدخترک د یدگو یبا خودش فکر کرد که چقدر بد شده، البد طرف با خودش م

 خندد. یجهت م یب

را که در  یزیرفع و رجوع کند تنها چ یمسئله را به شکل ینا ینکها یپا و آن پا شد، برا ینا لمستاص

 به زبان آورد. یدرس یآن لحظه به ذهنش م

 اون عالوه بر همکار، دوستم هم هست.-

 

 .یدباال پر یبه شکل خاص یرسم ابروهای

 .یادبه شوق ب ینطوردوستش ا یدنکه با د یدمرو ند یچه جالب! تا حاال آدم-

 

 یفقط داشت خودش را متقاعد م ید؛نداشت که بگو یزیزد و سکوت کرد. چ یا یلبخند مصلحت تنها

 .یدهد یمرد او را در چه وضع ینکه ا یستندارد، و مهم ن یبیکرد که ع

 نگفت و خاموش ماند. یزیچ یگرهم به تبع او د سمیر
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 را خاموش کرد و به طرفشان برگشت. ینشدورب بهناز

 کارش تموم شد. ینجاخب، ا-

 انداخت. یساعتش نگاه به

 باشه. یامروز کاف یبه نظرم برا-

 حرفش منتظر شد. ییدتا برای

 برگشت. یرتکان داد و به طرف سم یسر یاس

 .یدهر کدوم که مورد پسندتون بود ما رو مطلع کن یم،کن یم یمیلمنتخب رو براتون ا یعکس ها-

فورا از سالن مربوطه خارج شد تا اگر هنوز جلسه  ی،سر تکان داد و پس از خداحافظ یبا فروتن سمیر

 اش را حضور داشته باشد. یبرقرار هست حداقل بخش

 بود.  یدهرس یانبه پا یشساعت پ یمن یباجلسه تقر ی،خانم برهان یبا توجه به گذشت زمان، طبق گفته  اما

که چشمانش بسته  یدر حال ی،نشسته و با آسودگ یزشم که پشت یدرا د ینوارد اتاق شد افش همینکه

 گذاشته! یزم یاست پا رو

 

 

 یزم یرا از رو یشمالحظه پا یبه طرفش رفت و ب یاش در محل کار، تند ینزاکت یب یناز ا حرصی

 پرت کرد.

 را چنگ زد. یزم یلبه  ین،زم یاز افتادنش رو یشگیریپ یخورده چشم باز کرد و برا یکه افشین

 ی؟کرد یکارچ ییباصفا-رنگ نشست.  یچرم مشک یصندل یخونسرد رو ،سمیر

 

 .یدکش یلب به او داد و نفس یرز یفحش پدر مادر دار افشین

با  ینکهزدم، عوض ا ی! دو ساعت داشتم با اون مردک چوب خشک سر و کله میاقتیل یالحق که ب-

 ...ینجوریا یکن یدارمناز و نوازش و بوسه ب

 لب غر زد. یر" گفت. زی"استغفرالله یتمام گذاشت و به حالت مسخره ا یمهحرفش را ن یحقه باز با

 کنه آدم مسائل پشت پرده رو رو کنه. یکار م یک-
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 کرد.  یآرام یداد خنده  یتاسف سر تکان م یهمانطور که از رو سمیر

 یدین؟به کجا رس ییرو بذار کنار! بگو با صفا یمزلف باز-

 

 با ادا جلو داد و پشت دست خودش را ماچ کرد.را  یشلب ها افشین

چشماش برق زد.  یدرو د یستگیمباره. جون تو تا شا یهنر م یکقربون خودم برم که از هر انگشتم -

 ام شد که به زور فرستادمش بره. یفتهش ینهمچ

 به خود گرفت. یمتفکر حالت

 یجد یندهآ یخواست شام دعوتش کنم تا دست پختم رو هم بخوره، فکر کنم قصدش برا یاز نظرم م-

 بود.

لذت بخش بود.  یشکردنش بدجور برا یتر شد. عصبان یطانش یدرا که د یرسم یحوصله  یب ی چهره

 تر برد. یینرا پا یشصدا

دستام بود. فکر کنم  رفتم قرارداد رو امضا کنم همه ش چشمش دنبال یتا م یخودمون بمونه، ول ینب-

 نه! یاحلقه دارم  ینهخواست بب یم

 اطوار درآورد. یبند هم کرد و با حالت لوس و زنانه ا یرا به حالت التماس گونه ا دستانش

 خدا کنه اشتباه نکرده باشم. آخه دو قلو بودن.-

 دهد. یحتوض یشترب یثانهباعث شد خب یرمتعجب سم چشمان

 حامله! یمردها یبرا یرمم یگم. اوف، من م یشکمش رو م یتو یبچه ها-

 یرو یدستمال کاغذ یکه جعبه  ی. و در حالیدخوددار باشد و خند یناز ا یشترباالخره نتوانست ب سمیر

 " نثارش کرد.یکرد" مسخره ا یرا به سمتش پرت م یزم

 

 

 

 و مشتاق نگاهشان کرد. یخترا درون شالش ر موهایش

 .یدبه چهره اش خند حدیثه

 !یکن ینگامون م یدار یچشم کرد ینجوریتاب دادن ا یه بهت تمگ-

 به طرف بهناز برگشت.
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رو  یناول رو با اختالف کسب کرده. االنم ذوق ا یرو! تو مثبت بودن رتبه  یاس ینا یهنوز نشناخت-

 رو جا به جا کرده که انقدر خوشحاله! یارهداره که مثال مارو با هم آشنا کرده، انگار دو تا س

 زد اشاره کرد. یرا کج کرد و به او که هنوز با محبت لبخند م نشدها

 ش رو نگاه! یافهق-

 کرد. یزرا ر چشمانش

 ی؟دعوا کرد یتو عمرت با کس یثهجون حد-

 

 بهناز نشست. یلب ها یرو یدهشور یچونان پروانه ا ی،پرمهر لبخند

 یقادق ینکهبهم هشدار داد، بدون ا یرمستقیمکردم فقط غ یانصاف یدر حقش ب یوقت یوقت! حت یچه یدشا-

 و سرم داد بزنه. یارهبه روم ب

 

 حوصله در حدقه چرخاند. یچشمانش را ب حدیثه

و رو به راه  ینا ینیمش یخوش بود که با هم م یکمدلم  یا،ن یادا مثبت ینا ینع یگهد یکیتو رو خدا تو -

! دو روز ینم. واال من نگران ایفتهدعوا ب یکیتا با  یمکن یجادبراش صحنه ا یدبا ی. دو سه بارینمک یم

کالش پس معرکه  بیارهدر  یشوهرش مثبت باز یبخواد برا یجور یناگه هم یکه رفت تو زندگ یگهد

 س!

 

 آن چشم گرداند. یچوب ینما یکافه داد و رو یاش را به صندل یهتک یاس

 یم،با هم خوش بگذرون یماومدکه  ینه. موضوع ایستمجدا االن موضوع من ن ی؟کش یچرا از من دست نم-

 .یریبگ یراداز من و رفتارام ا ینیبش ینکهنه ا

 

 

و با آه  یدکش یرا که درست پشت سر بهناز بود هدف قرار داد. نفس یشاتوت یتابلو یثه،حد چشمان

داده  ینآذ یباییتابلو را به طرز ز یشد که چهار گوشه  یرهخ یزیر یبه شمع ها ینبارا یافسوس ناک

 بودند. 

 کنه. یتتخدا بتونه به راه راست هدا ید. شایاداز دستم بر نم یکار یگهمن که د-
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 یزخم خورده  یحساب ییزد که گو یحرف م یطور یاس یچند ساله  یقرف ین. ایدنرم خند بهناز،

 بود. یاس یها یمهربان

 او را نشانه رفت. یثهدست حد یکباره به

 ی؟بش یکباهام شر یحاضر ینم،بگو بب-

 

 با خنده و کالفه سرش را گرفت. یاس،

جمع کن.  یارخودت  ی. بذار دو روز بگذره بعد برایبنده خدا رو خورد ینبابا من به درک! مخ ا-

 تو گروه خودت! یکه کال برد یاسینم

  

 اش را به دهان برد. یسنت یاز بستن یمانی. قاشق پر و پیدخودش را عقب کش حدیثه

 کنم.  یدگیدارم تا بعدا مفصل تر رس یخب، فعال دست برم یلیخ-

 

 مقابل بهناز گذاشت. یز،م یدرآورد و رو یرا باز کرد. پاکت یفشک یپحرف ز بی

 یم یتبه نظرم به خوشحال یهفته زودتر اقدام کردم، ول یکدونم  یتولدت! م ی یهبه عنوان هد ینا-

 ارزه.

 

معطل شود تا از  یادنبود ز یاز. نیدکه در آن بود را د یا پاکت را باز کرد. برگه یرتبا ح بهناز

حد نتوانسته به او احساس  ینتا ا یآن حس کرد در کل عمرش کس یکآن آگاه شود. فقط  یاتمحتو

 شد. یکه تصور م یزیهر چ یبود؛ فرا یفتوص یرقابلارزش دهد. حاالتش در آن لحظه غ

 

 را ناباور تکان داد. یشها لب

 دختر؟ یکار کرد یتو چ-

 

کرد. گردنش را  یکشاش را نزد یبه افراد حاضر در کافه، صندل یدق یآن قدر کنجکاو شد که ب حدیثه

نگذشت که او هم شوکه  یزیآن برگه با خبر شود. چ ی یهکه جا داشت دراز کرد تا از درون ما ییتا جا

 خود ثابت ماند. یبر جا
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 تکرار نداشت. یخلبخند در طول تار نیبهناز، انگار که ا یلبخند زد. برا یاس

ام نبه  ینشه بهت دوباره وام بده، واسه هم ینم یراض یسپهر یدونستم چون چوب خطت پره آقا یم-

 کوچولو بد بشم و دروغ بگم. یکخودم برات گرفتم، البته مجبور شدم 

 داد. یرنگ شوخ طبع یشکرد و به صدا یا خنده

دم که مبلغ کم شده  یهر ماه بهت وقت م یانفقط ده روز تا پا شه. یقسطش هر ماه از حقوقم کسر م-

 .یرو دوباره به حسابم برگردون

 

 اشک در چشمانش جمع شد. یادشد که از شوق ز یچنان احساسات بهناز

بهت کمک  یجا که واقعا تو مخمصه افتاد یکدم  یکنم. بهت قول م یلطفت رو فراموش نم ینهرگز ا-

 یم یزنه، فورا برات وار یااز حسابت کسر شده  یاصال حقوق یکنم که نذارم بفهم یکنم. و مطمئنت م

 کنم.

 

مهم باشد.  یاس یجز خودش آن قدر برا یگریخواست کس د یاش شد. دلش نم یحسود یکم حدیثه

 شد. یزآم یهاراده لحنش کنا یباشد. ب یتخودش در اولو یشهدوست داشت هم

 ی؟بخر یخوا یم یزیچ ینیماش یبهناز جون؟ به سالمت یکن یکارچ یخوا یپول م ینحاال با ا-

 

درست  یق،عم یاز لحنش را هم متوجه نشد. با لبخند یدرصد یخوشحال بود که حت یبه حد بهناز

 شد. یرهخ یاس یدست مشک یکآرام، به چشمان  یسرما یکدر آغوش  یبرف یدانه ها یزبه ر یهشب

زودتر از  یلیتونستم خ یاسرو نداشتم. حاال به لطف  یششاجاره کنم. پول پ ییتسو یکخوام  یم-

 انتظار به خواسته ام برسم.

 

 یشداد. صدا یدرون دستش را باز یپویگرفت و ز یختر یصدا اشک م یکه ب ییچشم از او سمیر،

 بود. همان اندازه سرد! یکوهستان زمستان یهمچون برف ها

 .یستن یدائم یمتو زندگ یزچ یچگفته بودم که ه-

 شد. یرهکه در آن متوقف شده بود خ یخلوت یتر به کوچه  یقفرمان گذاشت و عم یرو تدس
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 یاز آن رو یاش که تکه ا یمشک یبه او نگاه کرد. به موها یدبار یکه هنوز م یبا چشمان پریسان،

 یب یباتقر یداد؛ به لب ها یابهت م یصورتش جلوه  یکه رو یشیبود؛ به ته ر یختهاش ر یشانیپ

 توانست مالک قلب او باشد. یشد اگر م یها را از نظر گذراند و فکر کرد چه م ینرنگش؛ تمام ا

 بود گفت: یهاز گر یو گرفته اش که ناش یتو دماغ یهمان صدا با

 خوشگل تر از منه؟-

 

 یطرز نگاهش متوجه افکار درون سرش شد. تک خنده  یدننامفهوم به طرفش برگشت. اما با د سمیر

داشبرد  یرا رو یپو. خونسرد زیدندرس یچقدر دخترها در نظرش احمق به نظر م یکرد. گاه یا یکباره

 کرد. ییدتا یالیخ یانداخت و با ب

 !یلیآره، خ-

 

 گرفت. یشتریجان ب یشها یهگر یصدا ینباررک بودنش سوخت و ا یناز ا پریسان

 !یلیخ ی،رحم یب یلیخ-

 

 سر تکان داد. یگربار د القید،

 !ینطورهخودمم هماز نظر -

 

 انداخت. یاسخندان به  ینظر حدیثه،

 داشتن هم داستان داره ها! خب... یرتیداداش غ-

 سر به سمت او برگرداند.

 گفتن اون لحظه؟ یچ یناعموت ا ینم،کن بب یفتعر-

 

 زد. یشهاو هم ر یلب ها یراندک، خنده ز اندک

 یشد،بعدشم به مامان گفت خوبه که کتاب ها یعصبان یلیعوضش زن عمو خ ینگفت. ول یچیعمو ه-

 .یفرزند بخون یتترب
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 .خندید

 امشب رو کامل کنه. یافتتا ض یدطلب یم یاس یکاوه اوه! اونجا فقط -

 

 .یدخند یزآم یطنتش یکرد و با ذوق یکنزد یثهخودش را به حد یاسین

 بگم؟ یزچ یک-

 چشمان منتظرشان باعث شد تا ادامه دهد:

 کفشش رو کندم. یزد پاشنه  یداشت با مامان حرف م یوقت-

 

 اخم کرد.  یاس

 زشت بود. اگه مامان بفهمه... یلیکارت خ ینا-

 .یدکوب یشبا آرنج به پهلو حدیثه

 بودنت. یزهاز فاز پاستور یاامشب! درب یمخوش باش یکمدختر! بذار  یالخ یب-

 

 اش سر شوق آمد. با خنده گفت: یراز طرفدا یها بود، حساب یطنتش ینجورکه عاشق ا یاسین

 .یارمم یزهرو کنار پاستور یاسبزنم حتما اسم  یاتکارخونه لبن یروز یکاگه -

 بوم اشاره کرد. یرو ینقاش به

 .یمخاطره خنده دار بگ ینیمهم بش یثهرو کامل کن، من و حد ینتو ا یخوا یم-

 

 خودش تشک پهن کرد.  یبه او زد و کنار تخت برا ینه چندان محکم یپس گردن یاس

 .یادهم خوابم م یمن که حوصله اتون رو ندارم. کل ینین،شما تا صبح بش-

 

 .یددستانش را بهم کوب ییبا پررو یاسین

 .ینیمترسناک بب یلمآخجون! پس ف-
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 زد. یشصدا یگذاشت که همزمان خانم کرم یزم یرا رو یشچا یوانل یاس

 جانم؟-

 اشاره کرد. یسپهر یبه اتاق آقا کرمی،

 !یاونم با مشارکت گروه یم،دار یدجد یغاتیطرح تبل ینکهمثل ا-

 

 ید؟رو کار جد یامب یرو تموم نکردم. چطور یمن هنوز طرح قبل-

 

 شانه باال انداخت. کرمی

 یم یبده که تو چه سبک کار یحفعال که طرف قرارداد تو اون اتاق نشسته و قراره برامون توض-

 ینیمتا بب یمبر یافکر نکنم کمتر از دوماه تموم بشه. فعال ب یست،که معلومه کار سبک ن ینطورخواد. ا

 .یادم یشپ یچ

 

 ینهاش را باال آورد تا به اصطالح نقش آ یگوش یتکان داد و مقنعه اش را مرتب کرد. صفحه  سری

 کند. یباز یشرا برا

 بهناز اونجاست؟-

 

 ی،با هم به سمت اتاق جلسه رفتند و بعد از زدن چند تقه ا هم گذاشت. یچشم رو ییدتا یبه معنا کرمی

 وارد شدند.

بود؛  یدهدر پارک د یشروبرو شد که چند هفته پ یکند، با همان مرد یتا سر بلند کرد که احوالپرس یاس

 نسازد و با متانت رفتار کند. یانکرد تعجبش را ع یحال سع ینبا ا

 نشستند.  یکه تمام شد همگ تعارفات

 کرد. یا یمصلحت یگذاشت و سرفه  یزم یدست رو یسپهر آقای

 ...یپروژه  یکگفتن ما با  یرانفردم یکه آقا ییخب با توجه به حرف ها-
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که اصال  یتنها کس یان،م ینقرارداد بسته شد. ا ین،در اتاق ماندند و بعد از توافق طرف یساعت یک

بودند  یغاتیتبل یپروژه  یمشغول گفتگو درباره  هم که یبهناز بود. تمام مدت یدرس یبه نظر نم یراز

 زل زده بود. یزاو اخم کرده به م

 

 

 بهناز شد. یکآرام نزد یاساز اتاق خارج شدند..  یکبه  یکتمام شد و  جلسه

 .یستیخوب ن یاومده؟ انگار یشپ یمشکل-

 

 چپش را باال انداخت. یشانه  بهناز

 !ینخسته ام، هم یکم. فقط یستن یزیچ-

از آن صبر کند با عجله از کنارش گذشت. نامفهوم از رفتار گنگش  یشترحرف، بدون آنکه ب ینگفتن ا با

 داد. یچندانستن لب پ یخود، به نشانه  یبرا

 زد. یشصدا یربه طرف اتاقش برود که سم خواست

 !یانمهرخانم ک-

 و به طرفش برگشت. یستادا سرجایش

 !ییدبفرما-

 

خوام اونجا باشم تا کارها بهتر  ی. میدو اطالع بد یریدقبل از اومدن با شرکت تماس بگ ی،عکاس یبرا-

 انجام بشه.

 

زند که انگار او ناظر کار است.  یحرف م یمرد طور ینسکوت کرد. با خودش فکر کرد ا متعجب

 سکوت، آهسته اطاعت کرد. یا یهپس از ثان

 بله، حتما!-

 

 درآورد. یبشاز ج یکارت سمیر
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نره.  یادتونخوام، پس دقت عمل از  ینقص م یکار رو ب ینا یدهم کارت شرکت! فراموش نکن ینا-

 فعال خدانگهدار!

 

 مطمئن... ی،بود انگار! خشک، جد یبمرد عج یناش شد. ا یرهپاسخش را داد و از پشت سر خ یاس

به  یشد. لبخندقضاوت! راهش را به طرف اتاق خودشان کج کرد و وارد  ی. زود بود برایدکش هوفی

 یزد. با چشمان یرونب ینشست، همزمان بهناز برخاست و عصب یوترشزد و پشت کامپ یفیلط یآقا

 بر و بر نگاه کرد. یگرد شده، کم

 بود؟ یچرا عصبان یناومده؟ ا یشپ یمشکل-
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 انداخت. یبه خانم کرم ینگاه یمن ی،چشم یرزد ز یسر و کله م ینشهمانطور که با دورب لطیفی

 باشن.  یاندر جر یشترب یکر کنم خانم کرمف-

 

از حرف  یزیچ یستمبود. اصال مطمئن ن یمن حواسم تو جلسه هم بهش بود. انگار اونجا هم عصبان-

 باشه. یدهفهم یهبق یها

 

 دخالت کرد. کرمی

 یعلت حالش رو بپرسم، که اگر بپرسم هم جواب یماتونم مستق ینم ییهکه دختر درون گرا ییاز اونجا-

 ست! یهودهب یتونکه کنجکاو یددون یخواهشا، م ید. به کارتون برسیرمگ ینم

 

 اما کالم را ادامه داد: یفیکارش شد. لط یلنگفت و مشغول تکم چیزی

برگه درخواست وام کرد.  یتقاضا یکه از خانم بهرام یدمداشته باشه. صبح شن یفکر کنم مشکل مال-

 جوابش کرده. یحتما سپهر

 

 داره؟ یمشکلنگفت چه -
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 درآورد. یزشم یچند برگه از کشو لطیفی

 به گوشم خورد.  یاتفاق ینمنه! هم-

 

 داد. ییرجهت بحث را تغ کرمی

 گرفتن باشه. یراداهل ا یومدمرد م ین. آخه بدجور به ایمبه مشکل بربخور یکم یدفکر کنم تو طرح جد-

 

 گفت: ینانهخوشب یاس

 .یمنگران باش یدچرا با یم،کن یتمام تالشمون رو م یمدون یداره. ما که م یرادمگه کارمون ا-

 

 کرد. یخنده ا لطیفی

تجربه ش  یادسال ها ز ین. عوضش من تو ایگ یم ینجوریهنوز پرت به پر آدم بدقلق نخورده که ا-

 بود اخراج بشم. یکنزد یاطوار یآدم ها یناز هم یکیمرتبه به خاطر  یک یرو داشتم. حت

 

 کرد. یحرفش پافشار همچنان بر سر یاس

و حساس بود که البته چندان بد هم  یقدق یادیز یکمباشه، فقط  یدگ یکه شما م ینطورکنم ا یفکر نم-

 .یستن

 

به سرش زده بود. حاال  یرو یادههوس پ یب. امروز عجیدکش یزد و خندان، نفس یروندر شرکت ب ز

 یبهار یها یمقدم زدن دم غروب، آن هم تنها و هم قدم با نس ینجورحاالها هم قصد خانه رفتن نداشت. ا

 کرد. یاش را شاد م یهروح یحساب

حس خوبش را چند  یدوز یکه م یمیرا حرکت داد. باد مال یشدوشش گذاشت و گام ها یرا رو کیفش

م قلم و بوم ک یکلحظه  یننگاه کرد و در همان حال فکر کرد، در ا یشپا یرز ینبرابر کرد. به زم

ن مواقع یدر ا ی،خال یثهحد یاراده زد. جا یب یبکشد. باز هم لبخند یرداشت تا تمام شوقش را به تصو

زده باال!" لبخندش، از افکار درون سرش به  یرنیشگفت"باز رگ ش یزد م یجهت لبخند م یکه او ب

 یشترباعث شد، متعجب ب ییغرق بود که صدا یشها یالشد. در خاطرات و خ یلتبد ییلبخند دندان نما

تا زودتر  بخشیدسرعت  یشدختر! به پاها یک ی یهبود، آن هم گر یهبه گر یهشب یشتردقت کند. صدا ب

مشرف  یپله ها یاز مقابل مسجد گذشت، محو و مات ماند. بهناز رو ینکهکند. هم یداعامل صدا را پ

شد تا رهگذران به  یکه مانع از آن م یواریداده بود. د یهتک یواربه مسجد نشسته بود و سرش را به د
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تر رفت. بهناز آن قدر در حال خودش بود که اصال متوجه اش  یشکرده پ یرت. حیننداو را بب یراحت

راه انداخته بودند و او، او اما از هر زمان  یکهچشمانش بار یاشک، آرام از گوشه  ینشد. شره ها

 آمد. یمظلوم تر به چشم م یگرید

ترش زانو زد و دستش را  یینپله پا یک یرو یبا عجله به طرفش رفت. با نگرانخودش آمد و  به

 گرفت.

 چت شده؟ ی؟بهناز؟ خوب-

 

 یدنکش یطول یبند آمد، ول یشاشک ها یرا نداشت لحظه ا یدنشدرصد هم انتظار د یک یکه حت بهناز

 شد. یشترب یختنشکه شدت اشک ر

 شد. ینوضع، غمگ ینبه ا یدنشدانست چرا آنطور از د یباز هم تالش کرد. نم یاس

 کنه؟ یدرد م ییتجا ی؟خورد ین. زمیکنم بهناز! نگرانم کرد یخواهش م-

 

سر باز کرده  یمتنفر! عقده ها یادن یاست و از همه  یگریپناه تر از هر وقت د یاحساس کرد ب بهناز

 از جا برخاست. را هل داد و یاسفکر  یب یا یهتلخ بود که ثان یاش تا حد

 .یدار یزازت متنفرم! متنفرم که همه چ-

 یرا گرفت و خوشبختانه توانست تعادلش را حفظ کند. نگاهش به قدم ها یوارد یوحشت زده لبه  یاس،

 شد. یو نامتعادل از او دور م یشد که به تند یدهبهناز کش

از  یلیکه خ ییتفاوت باشد. از آنجا یحال بدش ب ینتواند نسبت به او، و ا یو فکر کرد نم یستادپا ا سر

 .یدبه او برسد. عزمش را جزم کرد و به دنبالش دو یدنتوانست با دو یاو دور شده بود، فقط م

 دختر! یستا! وایستابهناز؟ وا-

 یشترشد او تندتر از قبل دور شود. سرعتش را ب یبود، چون فقط باعث م یدهفا یب یشزدن ها صدا

 . یردرا بگ یشنست بازوتوا یکرد و با خوش شانس

 .یدداد کش یاز اشک به سمتش برگشت. عصبان یسخ یکرده، با صورت یظغ بهناز

فردا هم  یتون ی! مینتا دلت خنک بشه؟ خب بب ینیکردنم رو بب یهگر یخوا یم ی؟خوا یم یچ یه؟چ-

 .یو همه جا جار بزن یبر

 

 دستانش را بلند کرد. یمتسل یاز حالش، به نشانه  متاثر
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 ندارم. من فقط نگرانتم! یقصد ینجون خودم اصال همچ به-

 

 پرسرعت تر شدن نداشت. یبرا ییجا یگربهناز د یها اشک

 نباش! نگران نباش!-

 جان شد. یب صدایش

 نبود، تو هم نباش. یچکسه-

 

 

بغض بهناز در آغوش او  ینبارگذشت تا ا یا یه. مطمئن و محکم! چند ثانیداراده به آغوشش کش بی

 .یداما متفاوت تر و دردناک تر! آرام به پشتش دست کش بشکند،

 آروم! یزم،. آروم باش عزیش ی. االن خوب میستن یچی! هیشه-

نکرد. تنها خواسته اش در  یتوجه یاسکه از کنارشان رد شد مشکوک نگاهشان کرد.  یا یچادر زن

شدند  یکه رد م ینیو جز چند ماشچندان شلوغ نبود  یابان،دختر را آرام کند. خ ینبود که ا ینآن لحظه ا

 نبود. یگریخبر د یابان،در آن طرف خ یادهو چند عابر پ

 .یدچشمانش دست کش یرخودش را جمع و جور کند. از او جدا شد و به ز یگذشت تا بهناز کم یا دقیقه

 کنترلم رو از دست دادم.  یکمخوام.  یمعذرت م-

 

 دستش را گرفت.

 یم؟حرف بزن یکم یخوا یکنه. م یحرف زدن حالت رو بهتر م-

 ادامه داد: یناناعتماد نگاهش کرد و او با اطم یب بهناز

 اونجا، هان؟ یمسبز هست. بر یفضا یکباالتر  یابونخ یکمونه.  یخودمون م ینب-

 دستش را گرفت.  یشتریبا اعتماد ب یاسسکوت کرد و  او

 یانهصورتش رنگ تاز یانداخت. هنوز هم رد قطرات اشک رو یینسبزه ها نشستند. بهناز سر پا روی

 داشت.

هر آنچه که  یو غصه بخورد. غصه  یندخواست ساکت بش یخواست حرف بزند، فقط م ینم انگار

 داشت و او نداشت. یاس
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 باالخره... ینکه! تا ایشترب یحت یاساعت  یمبه ن یبغر یدنگفت، شا یزیچ یاس

که  یخانواده ام. فرزند آخر یوشون ازدواج کردن. من اما دختر ناخواسته دو تا خواهر دارم. هر د-

پدر و  اییمهر یها و ب ینباشه. اما موندم. موندم و شدم ابزار تحمل بدخلق یاو تو دن یرهقرار بود بم

 قانون بود. یکمثل  ینمقصر بودم. ا ینشد من اول یمادرم! هر جا هر چ

 اش گرفت. یهرگ دوباره

دم نزدم. نه که نخوام ها، نه! فقط  یخوره تموم جونم رو خورد، ول ینسال ها ع ینتو ا ییاحساس تنها-

 چون حقش رو نداشتم.

 

 

دستمال مچاله شده ته  یکشد  یشجستجو ی یجهرا گشت و نت یشها یبج یاس. یداش را باال کش بینی

 ! به سمتش گرفت.یبشج

 آهسته، ادامه داد: یرا گرفت و پس از تشکر دستمال

نتونستم  یگههام از سقف عبور کرده که د ییتنها یدگم. شا یبهت م ینارودونم اصال چرا دارم ا ینم-

 خودم رو کنترل کنم.

 کرد، لبخند زد. یدستش را گرفت و همانطور که نوازشش م یاس

 .یداش کش ینیرا به ب دستمال

شد  یموندن از خونه باعث م یرونبهتر شد. ب یتموضع یکنم کم یدام کار پکه تونست یشاز دو سال پ-

خواسته هام بهشون رو بندازم و هر لحظه ازشون  ینبود برا یازن یکمتر باهاشون روبرو بشم، از طرف

 حال کنارشون بودم. ینسرکوفت بشنوم. با ا

 نگاهش را به آسمان دوخت. غمگین،

 کنم. یخوام جدا زندگ یشون جدا بشم. مخوام از یتونم، م ینم یگهد یول-

 را نگفته بود. یزهاچ یلیاحساس سبک شدن دارد، هر چند که هنوز خ ید،شد و در ذهنش چرخ ساکت

 شکسته شد. یاس یبا صدا ینبارسکوت، ا ینا خاموشی

 .یمشه. بهتره بر یم یکداره هوا تار-

 .یستادرا برداشت و ا یفشحرف ک بی

من رو  یبتون یدوارمنداشتم. ام ی. من درموردت قضاوت خوبیبه حرفام گوش داد ینکهممنون بابت ا-

 .یببخش
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 هم برخاست و دست پشت کمرش گذاشت. یاس

 بخشمت. یخونه امون م یایو ب یاگه امشب دعوتم رو قبول کن-

 

 زد. یبود. لبخند تعارف مابانه ا یبه چشمانش نگاه کرد. به نظر جد متعجب

 راحت ترم!ممنون! برم خونه -

 

 کرد. یا یاخم مصنوع یاس

 دم بهت بد نگذره. یقول م یا،. تو بیباش یتعارف یاد! اصال بهت نمیالخ یب-

 

 

شاد است.  یلدل یدانست چرا ب یرا در قفل چرخاند و تعارف زد تا اول او وارد شود. نم یدکل یاس،

 آرام شدن بهناز، دل او را هم ستاره باران کرده بود.  ییگو

با آن ماسک مسخره و "پخ"  یاسین ی یکباره یدنلبخند زد و وارد شد. اما وارد شدنش همانا و پر بهناز

و  یردصورتش بگ یبود که دست جلو ینکردنش به هدف ترساندن خواهرش همانا! تنها واکنشش ا

 از سر ترس بزند. یغیج

 کرد. یعذرخواه یخجالت زده تند یاس،

 ی؟! خوبیگوشهباز یکمبرادرم  ینتوروخدا! ا یدببخش یوا-

 کرد. یدشکند و هشدار گونه، با چشمانش تهد یاسینسر  یرا با چشم غره از رو ماسک

 یبود کم یدهدوست خواهرش را ند ینکه تا به حال ا ییانداخت. از آنجا یینسر پا ییبا مظلوم نما یاسین

 هم معذب شد.

 !یدببخش-

 

 زد. یلبخند کج و کوله ا بهناز،

 .یادم یشنداره. پ یبع-
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 را تا بناگوش باز کرد. یششن ید،خوش د یتا رو یاسین

 یاسی؟ یددوست جد یه؟اسمت چ-

 خواهرش هم نتوانست مجابش کند که عقب بکشد. یو اشاره  اخم

 ...یراست ی؟بلد یتو هم نقاش ی؟هم دوست یثهبا حد ین؟تو دانشگاه دوست شد-

 

 از تاسف تکان داد. یآمد و با خنده، سر یروناز آشپزخانه ب پریسا

 ساکت باش پسر! انقدر سوال نپرس!-

 . با لبخند با او دست داد.یدد یبار او را م یناول یکرد که برا یرو به دختر سپس

خواد تا خود صبح سرت رو  یم یوروجکم توجه نکن. اگه بهش بها بد ین! به ایزمعز یخوش اومد-

 بخوره. 

 .یدخند یاسشد و  یزانآو یاسین یها لب

 یا یمیتا به حال دوست صم یشخانوادگ یطشد. به خاطر شرا یجهمه محبت و احترام گ یناز ا الناز

 یشگلو یرو ینسنگ یغده  یکدانست چرا  یهم رفت و آمد داشته باشند. نم ینداشت که به خانه 

 آورد. یم یادشنشسته و دائم حسرت ها را به 

 

 

 یکخانواده را از نزد یبار معنا یناول یبرا ییخوردند و بهناز گو یخانوادگ یمیصم یطرا در مح شام

 کرد. یدرک م

کرد.  ییراهنما یراییاجازه نداد و او را به پذ یسااز صرف شام، بهناز هم خواست کمک کند که پر بعد

 کتاب شد. یآنکه او راحت باشد به اتاقش رفت و مشغول مطالعه  یبرا یاس،پدر 

 .یدچرخ یم یزبود و فکرش اما، حول همه چ یرهخ یزیونهدف به تلو بی

 باشد. یاس یخواست جا یدلش م چقدر

  ی؟بخواب یخوا یم ی،فکر کنم خسته باش-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
5
9

 

اوقات  یطنتتوانند با ش یاست و م یثهکرد او هم مثل حد ینه! فکر م یدزد که او بگو یدل دل م یاسین

 یهدختر اصال شب ینپنچر شد و کنترل را دست به دست کرد. ا ییدشبا تا یبا هم داشته باشند، ول یخوش

 آمد. یم یثهامشب حد اش. کیدداد. لب باال کش ینم یتهم به او اهم یادنبود. کم حرف بود و ز یثهبه حد

 تو امشب تو اتاق مامان و بابا بخواب. یاسین-

 

 لج کرد. یاسین

 خوام. دوست دارم تو اتاق خودم بخوابم.  ینم-

 

 به سمت اتاقش انداخت. ینشست و نگاه کوتاه کنارش

. یدیخواب یشمونپ یشهبود هم یثههم که حد یی. وقت هایکیمدونم من و تو اون اتاق رو با هم شر یم-

خودمون بخواب. امشب ممکنه  یشبعد که اومد تو هم پ ی! دفعه هاینامامان ا یشاما امشب رو برو پ

 خجالت بکشه. باشه؟ 

 " گفت. یفکر کرد و سپس به ناچار "باشه ا کمی

 ین. با ایستشد متوجه شد که خواب ن یم یشاز نفس ها یاتاق شد. بهناز چشمانش بسته بود، ول وارد

 .یدخواب یاسینتخت  یسر و صدا رو یو بعد از خاموش کردن المپ اتاق، ب یاوردخودش ن یحال به رو

و  یبهم اعتماد کرد ینکه. از ایستیس و خودخواه ن! تو برعکس تصورم اصال لویاسازت ممنونم -

 کنم.  یفراموش نم یجوقتلطفت رو ه ینامشب مهمونت باشم ممنونم! ا یاجازه داد

که  یزد. لبخند یشکل یشد. لبخند انار یاراده احساسات یهم ب یاسآن قدر بغض داشت که  صدایش

 دم سحر را داشت. یها یمطعم نس

 .یمن حساب کن یبه بعد به عنوان دوست رو یناز ا یتون یم-

 

 

 کرد. یشصدا یرفت که منش یبه سمت اتاقش م سمیر

 به طرفش برگشت و منتظر نگاهش کرد.

 .یارنم یفتشر یعکاس یزنگ زدن گفتن برا یانمهرخانم ک-

 خواست. یهمانطور بود که او م یزمکث کرد و سپس آهسته سر تکان داد. همه چ یا لحظه
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 یرد یلیرا گرفت و فکر کرد، خ ینافش یدرآورد. شماره  یبشهمراهش را از ج یو گوش یدکش نفسی

 .یردبگ یشیعده پ یکآنکه از  یبرا یستن

 شروع به حرف زدن کرد. یسالم و احوالپرس یقصد برداشتن کرد؛ ب ینخورد تا افش یبوق چند

 باشم. تونم خودم ینم یرمگ ییمن جا یم؛جلسه دار ییشرکت باش با صفا یگهد یقهتا چند دق-

 

 .یدکش ییبلند و باال ی یازهاز پشت تلفن خم افشین،

بحث کنم. به اندازه  ینمش ینم یزم یک یبا اون عصا قورت داده رو یکینکن. من  یتاذ یرجون سم-

 اعصاب هستم. یامروز ب یکاف ی

 شد. یانهموز لحنش

 کنم. مثال بخش... یداآرامش روح پ یکمکه  یمبفرست یبخش یک یدامروز با-

 

حرفش  یانم یرفت، جد یآب برداشت و همانطور که به طرف اتاقش م یوانیاز آب سرد کن، ل سمیر

 .یدپر

 یمشکل یگهکه د یرو متقاعد کن ییصفا یجور یکخوام  یکنار! م یذار یهات رو م یامروز لودگ-

 یچکه ه یقبل یتخوام بشه حکا یبرسم. نم یغاتیتبل یبه کارها ید. من بایمقرارداد نداشته باش یبرا

 از کارمون شد. یآبک یغتبل یکروش نبود و رسما  ینظارت

 

 :یدنال افشین

 ینع یکی یقادق ین،متقاعدش کنم آخه! ا یبابا طرف کل عمرش رو آب استخون خورده، من چجور-

 کنم تو هم... یم یدگیرس یغاتطلبه. من به کار تبل یخودت م

 

 برگرداند. یبشرا به ج یفش را کامل کند، تماس را قطع کرد و گوشاز آنکه او بتواند حر قبل

 

 

از طرح  یرا باز کرد و آلبوم یزشم ی. کشویداش کش یقهشق یبه گوشه  ینشست و دست یزشم پشت

 یمخصوص به منش یتلفن را برداشت و دکمه  یدر همان حالت، گوش ید،کش یرونفرش ب یدجد یها

 شرکت را زد.
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 :یدکه برداشت پرس یبرهان خانم

 از طرح ها نفرستاده؟ یدتریآلبوم جد یوریغ-

 

 ندادن. یباهاشون تماس گرفتن اما جواب درست ییعصر هم خانم کال یروزنه متاسفانه! د-

 

 آلبوم را باز کرد.

 کنم. یم یدگیخودم رس یست،ن یخب، مشکل یلیخ-

 یشکند اخم ها یتآنکه احساس رضااز  یشترطرح ها شد. ب یگذاشت و مشغول تماشا یشرا سرجا تلفن

 نبودند. یدنیکه انتظارش را داشت جالب و د یآن یدرهم شد. به اندازه 

 هم نبود. ینبد نبود، اما بهتر یغتبل یسوژه  یشد. برا یرهاز طرح ها خ یکیآلود و متفکر به  اخم

 به در خورد. یتقه ا چند

 " گفت.ییدیبود "بفرما یینکه سرش پا همانطور

 ی؟عکاس یبفرستمشون برا یاآوردن، بگم منتظر باشن  یفو همراهشون تشر یانمهرکخانم -

 

 سر بلند کرد. سمیر

 .یامم یگهکن، منم تا چند لحظه د یراییازشون پذ-

 " لب زد و خارج شد. ی"چشم برهانی

 انداخت. یشرکت نگاه یواربه در و د بهناز

 یاییم؟باز هم ب یدبا یاشه  یتموم م یعکاس یبه نظرت امروز کارها-

 

 لبخند زد. یاس

 .یادخوشم م یزاچ ینجورندارم. کال از فرش و ا یمن که مشکل-

 

 یشاناحترام از جا یاز اتاقش خارج شد. هر دو به منزله  یربپرسد که سم یگریخواست سوال د بهناز

 بلند شدند و سالم کردند.
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 لب نشاند و پاسخشان را داد.  یرا به منظور لبخند رو یرنگ یب یمنحن سمیر،

 .یمشروع کن یداگه آماده هست-

 

 کرد. یدست یشپ بهناز

 .یمبله، بهتره زودتر شروع کن-

 پچ زد. یاسکرد. بهناز آرام کنار گوش  ییشانسر تکان داد و راهنما سمیر

 خودشه؟ ینجاا یسبه نظرت رئ-

 

 آورد. یینرا تا حد امکان پا یشهم صدا یاس

 ارث باباش رو به کار زده باشه. ینکهخوره. مگه ا یسنش که نمفکر نکنم. به -

 

 کرد. یمیمال یخنده  بهناز

کرد به زور لبخند زد، انگار اسلحه گذاشته بودن پشت  ی. داشت سالم میرهگ یخودش رو م یلیخ یول-

 سرش!

 

 .یدخند یرتفس ینا به

 که اعتماد به نفس کاذب دارن. یناییهفکر کنم از ا-

 

 را باز کرد و به داخلش اشاره زد. یدر سمیر

 !یکارگاه اصل یمر ی. بعد اگه وقت شد میرینعکس بگ یسنت یلوسا ینخوام اول از ا یم-

 

تکان  یسر ینتحس یشده بود. از رو یینتز یسنت یلبا وسا یباییبود به طرز ز یشانرو یشکه پ سالنی

 کرد. رو به بهناز گفت: یمرا تنظ ینشداد و دورب

 !یرتو هم شونه و نخ هاش رو بگ یرم،گ یم یقال من از دار-
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 را دست گرفت. ینهم دورب بهناز

 یست؟ن ینطورکنه، ا یجلب توجه م یشتررنگ ها اگه از رنگ گرم باشه ب یببه نظرم ترک-

 

 کرد. فکری

 شه.  یم یآره عال-

دقت نبودند. با  ینظرشان گرفت. برعکس تصورش سهل انگار و ب یرز یردو مشغول شدند و سم آن

 کردند.  یجا به جا م یشانها یدها یرا برا یلگرفتند و گاها وسا یظرافت تمام، از همه جهات عکس م

 یزشود به ظاهرش اعتماد کرد. چشم ر یدانست تا چه حد م یشد. خوشرو بود، اما نم یرهخ یاس به

دو نشان  یرت یکبا  یه راحتتوانست ب یزد. م یآمدند. کج خند یهم م یگرکرد. بهتر بود چند بار د

 بزند.

 

و اجازه داد بهناز هم کارش را تمام  یستادا یمخصوصش گذاشت. گوشه ا یفرا درون ک یندورب یاس،

صورتش انداخت،  یکرد و خود را رو یزبهناز گر یمقنعه  یراز ز یرکانهکه ز یچموش یکند. حلقه مو

 یتکه مو بهناز را کالفه کرد که آنطور ب ینا یطنتش یینشاند. گو یاس یبه چهره  یزیلبخند محبت آم

اش را  یگوشیرنگ انگار قصد نداشت باز ییخرما یشمابر یناولش؛ اما ا یاعصاب فرستادش سر جا

چشمانش  یرا از جلو یشرا دور گردنش انداخت، موها ینو دورب یستادصاف ا ینبارکنار بگذارد. بهناز ا

راحت شد، بار  تباب ینکه از ا یالشعه اش فرستاد. خجمع کرد و سفت و سخت آن را به درون مقن

 مشغول به کارش شد.  یگرد

به  یمزاحم، خنده اش گرفت. خنده اش وقت یبند مو یکبا  یدهدوست تازه و رنج کش یناز جدال ا یاس

بود به  یاناز درون مقنعه اش نما یباییز یجلوه  یبرا یحلقه حلقه اش که اندک یو موها یدصورت سف

 که با او دوست بود. یشد. بهناز را جدا دوست داشت، بدون توجه به مدت کم یلتبد یملس لبخند

 ید؟خوش دل ینطورا یشههم-

. یداراده از جا پر یاو، آن هم درست پشت سرش، ب یصدا ی یکباره یدنکه حواسش نبود، با شن یاس

 کرد خود را تبرئه کند. یشد، سع یدنشکه متوجه ترس یرسم

 خواستم بترسونمتون! یمتاسفم، نم-

 

 زد. یا یو مزحک خود لبخند تصنع یرعادیشرمزده از واکنش غ یاس،

 کنم. من حواسم نبود.  ینه، خواهش م-
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 بود. یناو اما، موقر و سنگ لبخند

اومدن  یرونب یالنم حاال حاالها خدو یم یدکه خب، بع یدهمکارتون شد یدنالبته! شما انقدر مجذوب د-

 .یداشتاز افکارتون رو د

 

 

بود. دستپاچه  یگرینظر کس د یرکرد خودش هم ز یکه او بهناز را تماشا م یمتوجه شد تمام مدت یاس

خود و  یاست که ب یوانهدخترک د یدگو یبا خودش فکر کرد که چقدر بد شده، البد طرف با خودش م

 خندد. یجهت م یب

را که در  یزیرفع و رجوع کند تنها چ یمسئله را به شکل ینا ینکها یپا و آن پا شد، برا ینا مستاصل

 به زبان آورد. یدرس یآن لحظه به ذهنش م

 اون عالوه بر همکار، دوستم هم هست.-

 

 .یدباال پر یبه شکل خاص یرسم ابروهای

 .یادبه شوق ب ینطوردوستش ا یدنکه با د یدمرو ند یچه جالب! تا حاال آدم-

 

 یفقط داشت خودش را متقاعد م ید؛نداشت که بگو یزیزد و سکوت کرد. چ یا یلبخند مصلحت تنها

 .یدهد یمرد او را در چه وضع ینکه ا یستندارد، و مهم ن یبیکرد که ع

 نگفت و خاموش ماند. یزیچ یگرهم به تبع او د سمیر

 

 را خاموش کرد و به طرفشان برگشت. ینشدورب بهناز

 کارش تموم شد. ینجاخب، ا-

 انداخت. یساعتش نگاه به

 باشه. یامروز کاف یرم برابه نظ-

 حرفش منتظر شد. ییدتا برای

 برگشت. یرتکان داد و به طرف سم یسر یاس
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 .یدهر کدوم که مورد پسندتون بود ما رو مطلع کن یم،کن یم یمیلمنتخب رو براتون ا یعکس ها-

جلسه  فورا از سالن مربوطه خارج شد تا اگر هنوز ی،سر تکان داد و پس از خداحافظ یبا فروتن سمیر

 اش را حضور داشته باشد. یبرقرار هست حداقل بخش

 بود.  یدهرس یانبه پا یشساعت پ یمن یباجلسه تقر ی،خانم برهان یبا توجه به گذشت زمان، طبق گفته  اما

که چشمانش بسته  یلدر حا ی،نشسته و با آسودگ یزشکه پشت م یدرا د ینوارد اتاق شد افش همینکه

 گذاشته! یزم یاست پا رو

 

 یزم یرا از رو یشمالحظه پا یبه طرفش رفت و ب یاش در محل کار، تند ینزاکت یب یناز ا حرصی

 پرت کرد.

 را چنگ زد. یزم یلبه  ین،زم یاز افتادنش رو یشگیریپ یخورده چشم باز کرد و برا یکه افشین

 ی؟کرد یکارچ ییباصفا-رنگ نشست.  یچرم مشک یصندل یخونسرد رو سمیر،

 

 .یدکش یلب به او داد و نفس یرز یفحش پدر مادر دار افشین

با  ینکهزدم، عوض ا ی! دو ساعت داشتم با اون مردک چوب خشک سر و کله میاقتیل یالحق که ب-

 ...ینجوریا یکن یدارمناز و نوازش و بوسه ب

 لب غر زد. یر" گفت. زی"استغفرالله یت مسخره اتمام گذاشت و به حال یمهحرفش را ن یحقه باز با

 کنه آدم مسائل پشت پرده رو رو کنه. یکار م یک-

 

 کرد.  یآرام یداد خنده  یتاسف سر تکان م یهمانطور که از رو سمیر

 یدین؟به کجا رس ییرو بذار کنار! بگو با صفا یمزلف باز-

 

 را با ادا جلو داد و پشت دست خودش را ماچ کرد. یشلب ها افشین

چشماش برق زد.  یدرو د یستگیمباره. جون تو تا شا یهنر م یکقربون خودم برم که از هر انگشتم -

 ام شد که به زور فرستادمش بره. یفتهش ینهمچ

 به خود گرفت. یمتفکر حالت
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 یجد یندهآ ی، فکر کنم قصدش براخواست شام دعوتش کنم تا دست پختم رو هم بخوره یاز نظرم م-

 بود.

لذت بخش بود.  یشکردنش بدجور برا یتر شد. عصبان یطانش یدرا که د یرسم یحوصله  یب ی چهره

 تر برد. یینرا پا یشصدا

رفتم قرارداد رو امضا کنم همه ش چشمش دنبال دستام بود. فکر کنم  یتا م یخودمون بمونه، ول ینب-

 نه! یا حلقه دارم ینهخواست بب یم

 اطوار درآورد. یبند هم کرد و با حالت لوس و زنانه ا یرا به حالت التماس گونه ا دستانش

 خدا کنه اشتباه نکرده باشم. آخه دو قلو بودن.-

 دهد. یحتوض یشترب یثانهباعث شد خب یرمتعجب سم چشمان

 حامله! یمردها یبرا یرمم یگم. اوف، من م یشکمش رو م یتو یبچه ها-

 یرو یدستمال کاغذ یکه جعبه  ی. و در حالیدخوددار باشد و خند یناز ا یشترباالخره نتوانست ب سمیر

 " نثارش کرد.یکرد" مسخره ا یرا به سمتش پرت م یزم

 

 

 و مشتاق نگاهشان کرد. یخترا درون شالش ر موهایش

 .یدبه چهره اش خند حدیثه

 !یکن ین منگامو یدار یچشم کرد ینجوریتاب دادن ا یمگه بهت ت-

 به طرف بهناز برگشت.

رو  یناول رو با اختالف کسب کرده. االنم ذوق ا یرو! تو مثبت بودن رتبه  یاس ینا یهنوز نشناخت-

 رو جا به جا کرده که انقدر خوشحاله! یارهداره که مثال مارو با هم آشنا کرده، انگار دو تا س

 زد اشاره کرد. یرا کج کرد و به او که هنوز با محبت لبخند م دهانش

 ش رو نگاه! یافهق-

 کرد. یزرا ر چشمانش

 ی؟دعوا کرد یتو عمرت با کس یثهجون حد-

 

 بهناز نشست. یلب ها یرو یدهشور یچونان پروانه ا ی،پرمهر لبخند
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 یقادق ینکهبهم هشدار داد، بدون ا یرمستقیمکردم فقط غ یانصاف یدر حقش ب یوقت یوقت! حت یچه یدشا-

 سرم داد بزنه. و یارهبه روم ب

 

 حوصله در حدقه چرخاند. یچشمانش را ب حدیثه

و رو به راه  ینا ینیمش یخوش بود که با هم م یکمدلم  یا،ن یادا مثبت ینا ینع یگهد یکیتو رو خدا تو -

! دو روز ینم. واال من نگران ایفتهدعوا ب یکیتا با  یمکن یجادبراش صحنه ا یدبا ی. دو سه بارینمک یم

کالش پس معرکه  بیارهدر  یشوهرش مثبت باز یبخواد برا یجور یناگه هم یکه رفت تو زندگ یگهد

 س!

 

 آن چشم گرداند. یچوب ینما یکافه داد و رو یاش را به صندل یهتک یاس

 یم،با هم خوش بگذرون یمکه اومد ینه. موضوع ایستمجدا االن موضوع من ن ی؟کش یچرا از من دست نم-

 .یریبگ یرادمن و رفتارام ا از ینیبش ینکهنه ا

 

 

و با آه  یدکش یرا که درست پشت سر بهناز بود هدف قرار داد. نفس یشاتوت یتابلو یثه،حد چشمان

داده  ینآذ یباییتابلو را به طرز ز یشد که چهار گوشه  یرهخ یزیر یبه شمع ها ینبارا یافسوس ناک

 بودند. 

 کنه. یتتخدا بتونه به راه راست هدا ید. شایاداز دستم بر نم یکار یگهمن که د-

 

 یزخم خورده  یحساب ییزد که گو یحرف م یطور یاس یچند ساله  یقرف ین. ایدنرم خند بهناز،

 بود. یاس یها یمهربان

 او را نشانه رفت. یثهدست حد یکباره به

 ی؟بش یکباهام شر یحاضر ینم،بگو بب-

 

 با خنده و کالفه سرش را گرفت. یاس،

جمع کن.  یارخودت  ی. بذار دو روز بگذره بعد برایبنده خدا رو خورد ینبه درک! مخ ابابا من -

 تو گروه خودت! یکه کال برد یاسینم
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 اش را به دهان برد. یسنت یاز بستن یمانی. قاشق پر و پیدخودش را عقب کش حدیثه

 کنم.  یدگیدارم تا بعدا مفصل تر رس یخب، فعال دست برم یلیخ-

 

 مقابل بهناز گذاشت. یز،م یدرآورد و رو یرا باز کرد. پاکت یفشک یپحرف ز بی

 یم یتبه نظرم به خوشحال یهفته زودتر اقدام کردم، ول یکدونم  یتولدت! م ی یهبه عنوان هد ینا-

 ارزه.

 

معطل شود تا از  یادنبود ز یاز. نیدکه در آن بود را د یپاکت را باز کرد. برگه ا یرتبا ح بهناز

حد نتوانسته به او احساس  ینتا ا یآن حس کرد در کل عمرش کس یکن آگاه شود. فقط آ یاتمحتو

 شد. یکه تصور م یزیهر چ یبود؛ فرا یفتوص یرقابلارزش دهد. حاالتش در آن لحظه غ

 

 

 را ناباور تکان داد. یشها لب

 دختر؟ یکار کرد یتو چ-

 

کرد. گردنش را  یکشاش را نزد یبه افراد حاضر در کافه، صندل یدق یآن قدر کنجکاو شد که ب حدیثه

نگذشت که او هم شوکه  یزیآن برگه با خبر شود. چ ی یهکه جا داشت دراز کرد تا از درون ما ییتا جا

 خود ثابت ماند. یبر جا

 تکرار نداشت. یخلبخند در طول تار ینبهناز، انگار که ا یلبخند زد. برا یاس

به نام  ینشه بهت دوباره وام بده، واسه هم ینم یراض یسپهر یچوب خطت پره آقادونستم چون  یم-

 کوچولو بد بشم و دروغ بگم. یکخودم برات گرفتم، البته مجبور شدم 

 داد. یرنگ شوخ طبع یشکرد و به صدا یا خنده

دم که مبلغ کم شده  یهر ماه بهت وقت م یانشه. فقط ده روز تا پا یقسطش هر ماه از حقوقم کسر م-

 .یرو دوباره به حسابم برگردون
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 اشک در چشمانش جمع شد. یادشد که از شوق ز یچنان احساسات بهناز

بهت کمک  یجا که واقعا تو مخمصه افتاد یکدم  یکنم. بهت قول م یلطفت رو فراموش نم ینهرگز ا-

 یم یزنه، فورا برات وار یاشده از حسابت کسر  یاصال حقوق یکنم که نذارم بفهم یکنم. و مطمئنت م

 کنم.

 

مهم باشد.  یاس یجز خودش آن قدر برا یگریخواست کس د یاش شد. دلش نم یحسود یکم حدیثه

 شد. یزآم یهاراده لحنش کنا یباشد. ب یتخودش در اولو یشهدوست داشت هم

 ی؟بخر یخوا یم یزیچ ینیماش یبهناز جون؟ به سالمت یکن یکارچ یخوا یپول م ینحاال با ا-

 

درست  یق،عم یاز لحنش را هم متوجه نشد. با لبخند یدرصد یخوشحال بود که حت یبه حد بهناز

 شد. یرهخ یاس یدست مشک یکآرام، به چشمان  یسرما یکدر آغوش  یبرف یدانه ها یزبه ر یهشب

زودتر از  یلیتونستم خ یاسرو نداشتم. حاال به لطف  یششاجاره کنم. پول پ ییتسو یکخوام  یم-

 انتظار به خواسته ام برسم.
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 یشداد. صدا یدرون دستش را باز یپویگرفت و ز یختر یصدا اشک م یکه ب ییچشم از او سمیر،

 بود. همان اندازه سرد! یکوهستان زمستان یهمچون برف ها

 .یستن یدائم یمتو زندگ یزچ یچگفته بودم که ه-

 شد. یرهکه در آن متوقف شده بود خ یخلوت یتر به کوچه  یقفرمان گذاشت و عم یرو دست

 

 یاز آن رو یاش که تکه ا یمشک یبه او نگاه کرد. به موها یدبار یکه هنوز م یبا چشمان پریسان،

 یب یباتقر یداد؛ به لب ها یابهت م یصورتش جلوه  یکه رو یشیبود؛ به ته ر یختهاش ر یشانیپ

 توانست مالک قلب او باشد. یشد اگر م یرد چه مها را از نظر گذراند و فکر ک ینرنگش؛ تمام ا

 بود گفت: یهاز گر یو گرفته اش که ناش یتو دماغ یهمان صدا با

 خوشگل تر از منه؟-
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 یطرز نگاهش متوجه افکار درون سرش شد. تک خنده  یدننامفهوم به طرفش برگشت. اما با د سمیر

داشبرد  یرا رو یپو. خونسرد زیدندرس یر مچقدر دخترها در نظرش احمق به نظ یکرد. گاه یا یکباره

 کرد. ییدتا یالیخ یانداخت و با ب

 !یلیآره، خ-

 

 گرفت. یشتریجان ب یشها یهگر یصدا ینباررک بودنش سوخت و ا یناز ا پریسان

 !یلیخ ی،رحم یب یلیخ-

 

 سر تکان داد. یگربار د القید،

 !ینطورهاز نظر خودمم هم-

 

 .یدراستش کش یابرو یپشت شستش به گوشه  با

 کار دارم. یشو که کل یادهاگه نظراتت تموم شد زودتر پ-

 

 شده اش، با حرص ناخنش را به دندان گرفت. یکوربه ناخن مان یتاهم یب پریسان،

 آره؟ ی،شه به خوشگل بعد یاحتماال کارت مربوط م-

 

 اش را از دست ندهد. یکرد خونسرد سعی

 شو! یاده! حاال پیقاآره دق-

 

 مانند بلند شد. یغج یسانپر صدای

 ینکنم. تا وقت یاکنم  یکارچ یکه به من بگ یستین ی. تو کسیکن یمراه مسخره عصب یننکن از ا یسع-

 .یکن یرونب ینتمن و از ماش یتون یهم که نخوام نم

 

 شمرده بود و هشدار دهنده! یشآرام پاسخش را داد. نوا یینوا با
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 داد نزن!-

 هان برد و رها کرد.به د یرا لحظه ا یینشپا لب

 ...یدون یشجاع نباش! م-

 چشمان نافذش را درست در چشمانش دوخت.

 در مقابل من شجاع نباش.-

 را به حرکت درآورد. آهسته تر لب زد: ینبرگرداند و ماش سر

 ترس خوبه، بهش فکر کن.-

 

 یو لب از لب باز نکند. م یردزبان به دهان بگ یسانگذار و ترساننده بود که پر یرآن قدر تاث کلماتش

برده بود که  یپ ینکه با او بود حداقل به ا یمدت ینخاص است. در ا یرسم یها یتدانست که عصبان

را رد  یشخط قرمزها یکم یعنی یرطرز حرف زدن سم یندانست ا یزند. خوب م یم یاداو کم فر

 کرده. آب دهان قورت داد.

 :یدپرس یدلرز یکه م ییلب ها با

 ی؟ر یا مکج یدار-

 .یرداسترس بگ یشترباعث شد ب سکوتش

 نکن. یتماذ ینجوریا یر،کنم سم یخواهش م-

 را گرفت. یشآرام تر شده. به خودش جرات داد و آهسته بازو یدکرد شا فکر

 تند رفتم. یکمخوام،  یمعذرت م-
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 نشان دهد لب باز کرد. یآنکه عکس العمل به خصوص بی

 .یریبگ یتاکس یکه بتون ییرسونمت جا یم-

 

شد. او را دوست داشت. از نظرش  یجار یشدفاع اشک ها یسکوت کرد. سکوت کرد و ب پریسان

 یبود و با آن ها نشست و برخاست کرد متفاوت بود. و با بدشانس یدهکه تا حاال د ییبا تمام مردها یرسم

 یواکنش هچ یددانست با یمرا بسته، چرا که ن یشمتفاوت بودنش دست و پا ینکه هم یدرس یجهنت ینبه ا
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و پول و ثروت،  یاو اثر نداشت، نه عشوه گر یرو یزچ یچداشته باشد. انگار ه یشاو و حرف ها یبرا

 که در ذهنش بود. یگرد یزو هزار چ یو نه بدخلق

در رستوران مقابلش نشسته بود و  یربود که سم یروزد ین. چقدر زود گذشته بود؛ انگار همیدکش آهی

مانده تا رابطه شان  یلیگفت حاال خ یگفت. چقدر آن لحظات با خودش م یمدت م ید طوالناز عدم تعه

که  یزیتنها چ ایدبه افکار آن روزها زد؛ ش یشخندیکند. ن یتمام شود، حتما تا آن زمان او را وابسته م

 بود. یوابستگ ینکرد هم ینم یررا درگ یرسم

حاصل از  یسیتا خ یدبه صورتش کش ی. دستیدهرس یکه متوقف شد متوجه شد زمان خداحافظ ماشین

 پاک شود.  یشاشک ها

 دوباره؟ ییآشنا یک یبرا یریمدوباره سر راه هم قرار بگ یباشم که روز یدوارام ینتونم به ا ینم-

 

 قاطع بود. یحساب یرسم لحن

 درصد!  یک یحت-

 

د. شجاعت خرج داد و خودش را به او نبو یرو به سمتش برگشت. نگاه سم یداش کش ینیدستمال به ب با

 یاشود  یم یحرکتش عصبان ینداشت که او از ا یتینباشد، چه اهم یگرقرار بود د یکرد. وقت یکشنزد

تا  ندخواست تمامش نک یدلش م ید،گذاشت و نرم و با مکث بوس یشگونه ها یرا رو یشنه! لب ها

تمامش کرد  یاحساس تر! قطع یو ب . سردتر شدیداما عقب کش یر. سمیردجان بگ یدیام یکورسو یدشا

 و گفت:

 خداحافظ!-

 

 کند.  یکه خداحافظ یاوردطاقت ن یشد. حت یادهپ یناز ماش یهبا گر یشاز خواسته ها یبنص یب پریسان

از رستوران  یکیدر  یندهزد. شک نداشت که حداکثر تا چند روز آ یشبه او و اشک ها یپوزخند سمیر

 شود. یم یدشطب جدبا مخا یدنمجلل مشغول خند یها

 

 

 را بلند کرد. یشصدا یگرگذاشت و بار د یزم یرا رو یچا ینیس پریسا

 اول بخور بعد برو! یختم،رو ر ییچا-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
7
3

 

کرد به  یسر مرتب م یاش را برداشت و همانطور که مقنعه اش را رو یدوش یفبا عجله ک یاس

 طرف آشپزخانه رفت.

 شده. یرمد یکل ی،نکرد یدارممامان چرا ب یوا-

 

 درست کرد و به طرفش گرفت. یمانیپر و پ یلقمه  پریسا

 یمشکل یقه،با آقاجون رف یسپهر ی. تازه آقایش یکه اخراج نم یرربع تاخ یککه شده، به خاطر  یهکار-

 اومد... یشپ

 

 داشت اعتراض کرد. یرا برم یچا یوانکه ل ینذاشت مادرش حرف را کامل کند. در حال یاس

کنن من دارم از  یخوام زودتر برم، چون همه فکر م یم ینهم یبرا یقادق کنم مامان! یخواهش م-

 !یتممسئول یکنم. دوست ندارم فکر کنن ب یسواستفاده م یتمموقع

 

 .یدخند پریسا

 .یزن یحرف م ینجوریا یکنه کوه مشکالت رو جا به جا کرد یندونه فکر م یکیخب حاال،  یلیخ-

 

. لقمه را از دست مادرش گرفت و با یدرا نوش یشاز چا یکرد و قلپ ینیاز جبهه اش عقب نش کمی

به طرف در رفت. خواست در را باز کند که قبل از اقدام او در باز شد و صاف رفت  یتند یخداحافظ

 شکم پدرش! یتو

 صحنه!  ینا یدنکه تازه از اتاقش خارج شده بود غش کرد از د یاسین

 رس کرده. شکم بابا رو پ یاسکه  یامامان ب-

 

 به او رفت. یچشم غره ا یدمال یاش را م ینیبرگشت و همانطور که ب یاس

 .یتو برو موهات رو مرتب کن که انگار تازه از آمازون فرار کرد-
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بود  ینکه حضور پدرش مانع از انجام کارش شد، تنها عکس العملش ا یاوردخواست زبان در ب یاسین

 قدم کج کند. یبهداشت یسکند و به سمت سرو یا یکه دهان کج

 در کنار رفت. یاز جلو رحمان

 به من! یبخور ینجوریکه ا یکن یچرا عجله م-

 .یدخند یاس

 ی؟ر یبابا، شکمت بدجور رو فرمه ها! باشگاه نم یمخودمون-

 

 کرد. یبا خنده اخم رحمان

 برو اون... یابرو بچه! ب یاب-

 کرد. یلب استغفار زیر

 کنه.  یبچه ات داره مسخره ام م ینا یساپر-

 یکه مادرش درست کرد را با چشمک به پدرش داد و بالفاصله خداحافظ یچی. ساندویدخند یزر یاس

 کرد.

 

را به راننده داد و در  یهزنگ تلفن همراهش بلند شد. کرا ینشست صدا یدرون تاکس ینکهبا ا همزمان

 همان حال تماس را برقرار کرد.

 جان؟جانم بهناز -

 

 وقت نداره. یادکه ز یمزنگ زد گفت زودتر بر یرانفردم ینا یی؟بابا دختر تو کجا-

 

 .یدبه مقنعه اش کش دستی

 یادت. نمونه کارها رو هم یدممنم رس یهمونجا! تا تو کارت رو شروع کن یامم یمپس تو برو، منم مستق-

 .ینره بردار

 

 باشه، پس زودتر خودت رو برسون، فعال!-
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هد د یشنهادپ یا یدهچه ا یدکه با یدچرخ یموضوع م ینا یس را قطع کرد. تماما فکرش حوالتما یاس

دش را حاال خو ینبود. از هم یآدم بدقلق یر. از نظرش سمیایداز آب در ن یا یشهو کل یتا کار تکرار

 آماده کرده بود.  یشنقدها یبرا یحساب

 شد و به طرف شرکت رفت. یادهکه توقف کرد، پ ماشین

 

 

 .یستادشرکت ا یمنش مقابل

 سالم! از شرکت...-

 

 رنگ اشاره کرد. یبدون آنکه اجازه دهد او حرفش را به اتمام برساند به طرف در قهوه ا منشی

 تو اون اتاق! ییدهستم. بفرما یانبله، در جر-

 

 را به آن سمت جهت داد. یشتکان داد و قدم ها یبا لبخند سر یاس

 د.به در زد و وارد ش یا تقه

 داد. یا یدرهم بهناز به چشمش آمد. سالم کل یاول اخم ها یدرجه  در

 بود. یکتراف یکمکردم،  یرد یدبخش یم-

 

 یلحن شوخ یکاش راحت تر نشست و با  یصندل یرو یدشد یبار م یناول یکه برا یا یبهغر مرد

 اظهارنظر کرد. یمابانه ا

 !یکهتراف یرمشق ننوشتن بچه ها هم تقص یالبته! از نظر من حت-

 

مثال نامحسوس آن مرد اصال  ی یهکنار بهناز نشست. از کنا یصندل یزد و رو ینه چندان واضح لبخند

 .یامدخوشش ن

 .یردآرام بگ یرا مجاب کند که چند لحظه ا ینکرد با چشمانش افش یمتوجه حالش شد و سع سمیر
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 بهناز سکوت را شکست.

 !یهو پا افتاده و سطح یشاز نظرشون پ یستن،نبا طرح موافق  یرانفردم یآقا ینکهمثل ا-

 

 ننده!ک یبتخر ینطورنه ا یول یرندبگ یرادنتوانست تعجبش را پنهان کند. انتظارش را داشت که ا یاس

طرح داشته باشن،  یدست تو یماخودشون مستق یشونا یادم یش! کم پیهسپهر یخود آقا یشنهادپ یناما ا-

 ...ینبارا یول

 

 دخالت کرد. افشین

 کاره!  یفیتخانم، مهم ک یستما شخص طراح مهم ن یبرا-

 

بکوبد،  یوارمرد را به د ینخواست سر ا یبا حرص گوشت درون دهانش را گاز گرفت. دلش م بهناز

 گرفت. یانداخت و به کار خرده م یم یکهکه آمده بود داشت ت یاز اول

شما بدون  یماول کار رو فرستاد ی یمهن یبراتون قابل درک باشه که ما وقت یدحق با شماست، اما با-

از نظر  ینو درشت همه ش مربوط به قسمت دوم کاره؟ ا یزهمه مشکل ر ین. حاال ایداشکال پسند کرد

 یه؟خودتون منطق

 

 

 یشد. دختر جنگ طلب و گستاخ یرهبه خصوص در چشمان بهناز خ یابرو باال انداخت و با نگاه افشین

 یانه. کج خند موزیایدتوانست از پسش برب یبسته بود، وگرنه بهتر م یشدست و پا یربود. با وجود سم

 خودش! ی یژهو ی یوهشد. و البته به ش یکنج لبش نقاش یا

 یریم؟چون و چرا بپذ یب یدشما کار رو از نظر گذرونده ما با یسچون رئ ینکها یه،از نظر شما منطق چ-

 

 ینا یاش، خوب معنا یدرهم شد. با تمام سادگ یشاخم ها یاش به بهناز، حساب یانهاز نگاه موز یاس

 کرد. یردانست. رو به سم یپرده را م ینگاه ب

 .یمکن یتا بررس یدکن یانکه مدنظرتونه ب یاشکاالت-
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 یمصلحت یدو دختر متشنج کرده. سرفه  یجو را برا ینبا توجه به اخم آن ها، متوجه شد که افش سمیر

 گذاشت. محکم و در کمال ادب رو به آن ها کرد. یزم یو روکرد. دو دستش را چفت هم گره زد  یا

نوع  ینسه. ار یبه نظر م یبهو غر ی. مشکل اجراست، کامال مصنوعیممشکل ندار یما با طرح کل-

 نشده. یترعا یغتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه. تعادل در تبل یاجرا نم

 انداخت. یاس یبه چهره  نظری

دم اول کار بزنم کنار، چه برسه به  یم یحمعامله مواجه بشم ترج یبرا یزیچ ینبه شخصه اگه با چن-

 ...ینکها

 

 تمام گذاشت و دستانش را به عالمت ندانستن بلند کرد. یمهرا ن حرفش

 یحساب بنده رو کم ین. با ایستن یکی یدمکه از شرکتتون شن یفایینوع کار اصال با تعر ینبهتره بگم ا-

 .یدنداز یم یداد به تردروند قرارد یدر ادامه 

 

 چرم گرفت.  یاش را از صندل یهتک یاس،

بشه. در اون  یتا توسط ما هدف قرارداد عمل ینجاییمما ا یستیم،قرار داد ن یما مسئول صحبت درباره -

 .یدحرف بزن یبا خود جناب سپهر یدباب شما با

 

 زد. ینبه افش ی. اشاره اشل هم نبودند ینهمچ ینکهباال رفت. نه، مثل ا یرسم یابرو یتا یک

 کند. یانیخودش را دخالت داد و به اصطالح خواست پادرم افشین

 .یدقبال ندار یندر ا یتیمسئول ید،کن یحق با شماست. شما فقط اونجا کار م-

 .یدکش یشتاپش را پ لپ

 تو فلش! یزمر یکار رو ذکر کردم. االن هم م یرادهایمن براتون ا-

 

 را درآورد. یشادا یو کفر یدکش یاز در خارج شد نفس آسوده ا ینکههم بهناز

 کشه. یم ییپا یرمردک خل وضع واسه من ز-

 نگاه کرد و تندتر ادامه داد: یاس به

 . یانخواستن برامون اطوار ب یاقضا ینجورو ا یژسر پرست یدن،حاضرم قسم بخورم که اصال کار رو ند-
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 دهانش گرفت. یرا مشت کرد و جلو دستش

کار  یباباشونه چجور یبو رو خدا! دو تا جوجه مهندس که کل پول و پلشون از قبل جااا...نگاه کن ت-

 سوال! یرمارو بردن ز

 

48 

 را دست به دست کرد. یفشک یاس

 یزیچ یا یچیساندو یکدور و ورا  ینشم. به نظرت ا یهالک م ی! من دارم از گرسنگیناروول کن ا-

 یست؟ن

 

 انداخت.بهناز شانه باال 

 یسپهر یاشتهام رفت کال! اگه راه داشت به آقا یرم،دونم. من که از بس حرص خوردم االن س ینم-

 !یرمکه گ یفکار مشارکت نکنم، ح ینگفتم تو ا یم

 

 :یدآنکه حرف عوض کند پرس یبرا یاس

 شد؟ یخونه چ یکارها-

 

 در هوا تکان داد. یحوصله دست یب بهناز

 .یارمرفتم کم ب یترسم وقت یم یدو جا پسندم بود، ول یکیفعال -

 

 دستش را دوستانه گرفت.

 یکماگه  یدکه بچه ش رو نخواد. شا یستانقدر بد ن یخانواده ا یچاونا پدر و مادرتن، ه یبگ یهر چ-

 درست بشه.  یزهمه چ یبد یهرو ییرتغ

 

 زد و دستش را درآورد. یپوزخند بهناز

 .یدون یرو نم یزهاچ یلیتو هنوز خ-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
7
9

 

 آنکه حرف را تمام کند با دست به آن اشاره زد. یخورد، برا یچیو دار چشمش به ساندو یرگ ینا در

 !یچیساندو ینما یا،ب ی،خواست یم یگهد یزچ یککاش از خدا -

 

 اش کرد.  یو همراه یاوردخودش ن یخواهد ادامه دهد. به رو یشد که او نم متوجه

 چشمک زد. یاورددرب یشاو را از حال و هوا ینکها ینشستند. برا یزاز دادن سفارش، پشت م بعد

 یناون مرده، افش یچجور یدم. رسما دیبش یرش یبه موقعش چجور یتو هم خوب بلد یما،خودمون-

 !یسرو بند! چشماش رو بگو، شده بود قد توپ تن یگذاشت یرو شست یرضوان

 

تنها  ینکه. از ایدترس یخبر نداشت. از قضاوتش م یزهاچ یلیهنوز از خ یاس. یدرمق خند یب بهناز

 ترسد. یکه بعد از سال ها به دست آورده را از دست بدهد م یدوست

 

 جمع برخاست و به طرف تراس رفت.  یاناز م سمیر

فرو برد و  یبکرد. دست در ج یم یتشپدرش بدجور اذ یخال یتراس را پشت سرش بست. جا در

کردند. چقدر روزها زود  یم یکه در ظلمات شب، نقش ستاره را باز شد ییسوسو زدن نورها ی یرهخ

 یستادهنقطه کنارش ا ینبود که پدرش درست در هم یشچند روز پ ینهم ییگذشت، گو یهم م یاز پ

 ینظرش را به گلدان ها ینبارزد و ا یشخندیگفت. ن یمرام بودن روزگار م یاز ب یشخنده برا ابود و ب

عهد کرده بود و سر صبر تک به تک  یاتراس انداخت. اشتباه هم نگفته بود، دن یگوشه  یشده  یفرد

 ازرا  یگارحبس فشار خشم شد و باعث شد پاکت س یشپدرش را به او ثابت کرد. دندان ها یحرف ها

 یهمدم شدن دودها یبرا یشد واسطه ا یپوو ز یدرا به آغوش کش یگارس یشبکشد. لب ها یرونب یبشج

و آدم  یااز دن یشآنکه باورها یزد. زود بود برا یگاربه س یداد و پک یهتک یفلز یده ! به نرییکذا

 شانه اش نشست. یرو یزد که دست یگریبشکند. پک د یشها

 شده؟ یزیبازم که همرازت دود شده، چ-

 

 نرده خاموش کرد و پرت کرد. به سمتش برگشت. یرا رو یگارشبه احترام او، س سمیر

 خسته ام! یکمنه، فقط -

 

داد. به  یهتک یزرا به م یشرنگ نشست و عصا یدسف یصندل یکرد. رو یآرام یخان خنده  بهادر

 مقابلش اشاره زد. یصندل
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 !یکتاب باز شده ا یکمن  یشباز پ یرو هم دست به سر کن یاییکه اگه دن ینبش-

 

*** 

 جمع برخاست و به طرف تراس رفت.  یاناز م سمیر

فرو برد و  یبکرد. دست در ج یم یتشپدرش بدجور اذ یخال یتراس را پشت سرش بست. جا در

کردند. چقدر روزها زود  یم یشد که در ظلمات شب، نقش ستاره را باز ییسوسو زدن نورها ی یرهخ

 یستادهنقطه کنارش ا ینبود که پدرش درست در هم یشچند روز پ ینهم ییگذشت، گو یهم م یاز پ

 ینظرش را به گلدان ها ینبارزد و ا یشخندیگفت. ن یمرام بودن روزگار م یاز ب یشخنده برا ابود و ب

عهد کرده بود و سر صبر تک به تک  یاتراس انداخت. اشتباه هم نگفته بود، دن یگوشه  یشده  یفرد

 زارا  یگارحبس فشار خشم شد و باعث شد پاکت س یشپدرش را به او ثابت کرد. دندان ها یحرف ها

 یهمدم شدن دودها یبرا یشد واسطه ا یپوو ز یدرا به آغوش کش یگارس یشبکشد. لب ها یرونب یبشج

و آدم  یااز دن یشآنکه باورها یزد. زود بود برا یگاربه س یداد و پک یهتک یفلز ی! به نرده ییکذا

 شانه اش نشست. یرو یزد که دست یگریبشکند. پک د یشها

 شده؟ یزیبازم که همرازت دود شده، چ-

 

 نرده خاموش کرد و پرت کرد. به سمتش برگشت. یرا رو یگارشبه احترام او، س سمیر

 خسته ام! یکمنه، فقط -

 

داد. به  یهتک یزرا به م یشرنگ نشست و عصا یدسف یصندل یکرد. رو یآرام یخان خنده  بهادر

 مقابلش اشاره زد. یصندل

 !یکتاب باز شده ا یکمن  یشپ باز یرو هم دست به سر کن یاییکه اگه دن ینبش-

 

 شد.  یکنزد یو آهسته به صندل یدبه پشت گردنش دست کش سمیر

 تونم خودم رو بخونم. یوقته که خودمم نم یلیخ-

 

 بهادر به چشمانش نگاه کرد.

 !یریمن همون سم یبرا یول-
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 خی یروز سرد زمستان یکبود که در  ییبه رزها یهشب یشترکرد. خنده اش ب یتلخ و نامفهوم ی خنده

 بستند.

 کنم. ینم یدااز خودم پ یرد یچه یول-

 پدربزرگش برداشت. به شهر پر نور زل زد. یگرفت و چشم از رو نفسی

 ...یزندگ ینجاا یامب ینکها یبرا یناگه مامان فرستاد تا واسطه بش-

 

 .یدکالمش را بر بهادر

 .یستمن ینجااون ا یخواست که واسطه بشم، اما برا-

 داشت. یشدر پ یمهم یگفته  یعنیزد  یحرف م ینطورا یوقت یشهمنتظر نگاهش کرد. هم میرس

 یتخوام راض یخوام اجبارت کنم، اما م ی. نمیزده باشم که عمل نکرده باش یندارم تا به حال حرف یاد-

 کنم.

 

 چشم تنگ کرد.

 ی؟به چ-

 

 کرد. یمکث بهادر

 آشفته س!. فکرت یریسرو سامون بگ یدبا ینکهبه ا-

 از دست رفته اش، طلعت خانم! یزعز یادبه  یدشد، شا یرهدور دست ها خ به

 آرامشه! یزن معنا-

 ادامه داد: یقداد و عم یهتک یصندل به

 .یستاز لطف ن یحرف ها خال ینا یدناما شن ی،د یدونم گوش نم یم-

 

 .یایدبه چشم ب یشتربلندش ب یزانوانش را صاف کرد و باعث شد پاها سمیر،

 شه خان بابا! یگرم نم ینجوریخونه ام ا-
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 .یادکه قلبت از سرما درب یرگم زن بگ یپسرجان! م یستچون دلت گرم ن-

 

 کرد. یم یقرار یب یبکج خند زد، افسوس و حسرت در نگاهش عج سمیر

من شد  یخرمن ها خاک سرد! رفت و برا یررفت ز یشکرد چهارسال پ یکه دلم رو گرم م یاون-

 !ینآرزو تو زم

 

 اش شد. یرهخ یشگیبا همان اقتدار هم بهادر

 یکه خوش ینها ی،ذاره راحت ش یکه نم ینها ی؛هات رو دار ینهتو داغ ک یر،سم یستیتو داغدار پدرت ن-

 سوخته ات کرده. ینهکه س ینهرو ازت گرفته، ا

 

 زد. یزهرگون پوزخند

 که... یشم تا وقت یآروم نم وقته عوض شده. یلیرنگ تصورم از احساسات خ-

 کرد خودش را آرام کند.  یداد و سع یرونرا ب نفسش

 .یدد یکور شده از نفرت نم یرکه سم یدد یرا م یزهایینفوذ شد. او چ یرقابلبهادر غ چشمان

هست که کل  یرو دست و پاگ یاهس یبغض و نفرت انقدر ینا یرنگ تصوراتت عوض نشده، منته-

عداوت  ینکور ا ینکهنام و نشون باش؛ قبل از ا یب ی یبهغر ینمغزت رو آلوده کنه. مراقب ا یسلول ها

 تنصف آرزوها ینیب یکه م یایبه خودت م یوقت یک یاگه غرقش بش یا،به خودت ب یبش یکردرو پ یب

 شده. یدشمن ینهم ی یچهباز

 

 یو رد م یدچرخ یار فکر مشد. در ذهنش هز یرهخ یزم ینامعلوم رو یو خاموش به نقطه ا مسکوت

 . یدچرخ یم یهودهنداشت، فقط ب یبکدام نظم و ترت یچشد، اما ه

 یشببازد. به کمک عصا ینهک یرگیخودش را به ت یرسم یدترس یم یکرد، ول یحالش را درک م بهادر

 از جا بلند شد، حاال بهتر بود که ذهنش را آرام کند. 

 گرفتن ندارم. یهکه اصال هوس ذات الر یمپاشو، پاشو بر-
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هم  شکشیلبخند پ یپوست یردادند و ز یشام، رعنا دائم با خواهرش زهره، به هم عالئم اشاره م یزم سر

 کردند. یم

 بود گفت: ییننشسته بود همانطور که مشغول غذا خوردن، سرش پا یزخان که در صدر م بهادر

 . یمباش یانما هم در جر ینهست بگ یاگه حرف ین؟زن یهم چشمک تنبک م یشما دوتا چرا انقدر برا-

 

 کرد. یخنده ا یختر یخودش دوغ م یکه برا یآقا در حال کریم

 ده. یم یدوتا قربان یکی یمنته یاد،بهادر خان، تا آخر هفته صداش در م یدنگران نباش-

 

کرد که چهره اش از  ییاو یحواله  یا یو لبخند مصنوع یدکوب یمکر یپا یرو یمرا قا یشپا زهره،

 درد کج و کوله شده بود.

 خان بابا! یرهخ-

 دوغ را به سمت همسرش گرفت. یوانکبود شده، ل یبا همان چهره  کریم

 ده. ینم یینرو بدون تو پا یچیصاحابم ه یب یشما بفرما خانم جان، گلو-

 

 نگاه کرد. یربه سم یچشم یرزد. ز ییو دندان نما یقلبخند عم زهره

مونه. تو  یآفتاب م یپنجه  ینع یه،. چه دختریمزد یآقا حرف م یعل ینوه  یناز،در مورد پر یمداشت-

 یسال با من دوست بوده از بس که خاک یستبا مادرش هم کالم شدم، انگار ب یعیحاج سم یمهمون

 رو داد. تا سالم کردم جواب داد. یمجواب احوالپرس

 

 کرد. یکردن درون بشقابش، تک خنده ا یظرف ساالد را برداشت، در حال خال فرشید

 یریکه جواب بگ یکن یجواب سالمتم نده؟ خب سالم م یخواست یمادر من، م یزن یم یعجب حرف-

 اومده. یین! سطح توقعاتت چه پایگهد

 

 به او رفت. یظیغل یهم فشرد و چشم غره  یلب رو زهره
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 ال چهارتا تست بزن.با یاز اتاقا یکیامسال، پاشو برو تو  یتو مگه کنکور ندار-

 

 زده چشم درشت کرد.  یرتح فرشید

 خورم مامان! یدارم غذا م-

 

 لبخندش را تکرار کرد. یگرنازک کرد و بار د یپشت چشم زهره

 گفتم؟ یم یداشتم چ-

 .یدکوب یزم یمقدمه رو بی

گفت عمران داره، تو شرکت باباشم مشغوله! واال  یدختر! مادرش م ینتمومه ا یبزنم به تخته همه چ-

 من اگه...

 

 را با دستمال پاک کرد. یشلب ها بهادر

 .یدهنوز به سن ازدواج نرس یدفرش-

 

 بحث بست. یادامه  یبود که در دم راه را برا یبهادر چنان جواب محکم حرف

 هم گذاشت.  یچشم رو نانیتشکر به پدربزرگش نگاه کرد و او در پاسخ، به منظور اطم یبرا سمیر

 

 .یدکش ینفس رعنا

از اون بچه محصل  یو هنوز اقدام نکرده چه انتظار یشهسالگ یبه س یکپسر من نزد یآره واال، وقت-

 شه داشت، اون فعال سرش تو درس و کتابه! یم

 از گوشت را به سر چنگالش زد. یا تکه

فرستاد  یکرد و بچه اش رو م یمادر دختر رو انتخاب م یدرس یم یسالگ یستپسر که به ب یادمه یماقد-

 بخت! یخونه 

 

 نتوانست ساکت بماند. فرشید
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 کردن؟ یخاله دامنم تنشون م-

 

 سر تکان داد. یجگ رعنا

 خاله جان؟ یتن ک-

 

 مشخص نباشد. یدنشکرد خند یسع فرشید

دامن هم  یپسر ینباشه تن همچدختره، گفتم بد ن یک یبرازنده  یشترب یفاتوص ین! آخه ایگهتن پسره د-

 بپوشونن.

 

 به پسرش انداخت.  ییاش را باز و بسته کرد. در سکوت نگاه پرمعنا یروسر یگره  زهره

 یسرفه کردن درآورد، مبادا صدا یدهانش گرفت. ادا یدست راستش را مشت کرد و جلو سمیر

 مادر و خاله اش را برنجاند. یدنشخند

 بلند شد. یزخان از پشت م بهادر

 براش! یرو بدم ببر یفتاح یآقا یاتاقم امانت یاسر ب یک یآقا غذات رو خورد یمکر-

 

 هم برخاست. سمیر

 شم. یدارب یدبرم؛ فردا اول صبح با یدندار یبا من هم اگه کار-

 

 رعنا قهرآلود نگاه گرفت.

 یتخار داره، اذ ینجابشه؛ آخه نه که ا یزیتنکرده ممکنه چ یخدا یبمون ینجاشب اگه ا یکآره خب، -

 .یش یم

 

تاب باشد. از بعد  یب ینگونهداد که ا یمادرش زد. حق م یناراض یبه چهره  یطرفش رفت. لبخند به

بود که او آخر هفته ها  یناش هم ا یکرد، تنها دلخوش یم یخان بابا زندگ یشمرگ پدرش آمده بود و پ

 .یدبزند. خم شد و سرش را بوس یسر

 موندم. یاز من، راهم به شرکت دور نبود امشب رو م یرهدلت نگ-
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 طاقت به چشمانش نگاه کرد. یپسرش، ب یاندر م یکسال یبند محبت ها رعنا

 ! یاداداشت ب یپس، فردا شب رو خونه -

 

 دفاع سر تکان داد. یخاموش ماند و سپس ب کمی

 . ینکن یهکه دوباره گر یچشم! به شرط-

 

 چشمانش برق زد. ینیب یشپ یرقابلغ یرشپذ ینشاد از ا رعنا،

 شام معطل اومدنت نشن. یدنکش یکه دوباره برا یافقط زودتر ب-

 

*** 

 را تماما پوشاند. یشسرش بست و موها یرا محکم رو یپر از آب را کف خانه گذاشت. روسر سطل

 صاحب خونه اته؟ یرزنهپ ینهم-

 

 خانه گذاشت. یه کتابش را گوش یلبخند به لب کارتون ها بهناز

 بده، باعث شد شوهرش پنجاه تومن پول اجاره رو کمتر کنه. یرشآره، خدا خ-

 

 به گوشه و کنار خانه نگاه انداخت. یبا وسواس خاص حدیثه

 شه؟ یبه نظرتون نظافتش امروز تموم م-

 

 کرد. یسرا که مادرش داده بود درون سطل آب گذاشت و خ یقرمز رنگ یپارچه  یاس

 کشه. یطول نم یادز یگه،د ییتهبابا! پنجاه متر سوآره -

 زد. یثهبه حد یکشاند اشاره ا یکه پارچه را به کف خانه م یحال در

 شور بزن. یشهاون پنجره ها رو ش یرموندن بگ ینهدست به س یتو هم لطفا جا-
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 .یدکش یرونب یفشمورد عالقه اش را از درون ک یسرش را خاراند و تابلوها بهناز

 اش داد. ینیبه ب ینیچ هحدیث

 نصب بکش. یه کن بعد براشون نقش یزتم یوارهارود یراول بگ ینارو،ول کن تو رو خدا ا-

 

 گوشه فعال! ینذارمشون ا یم یوار،خوام االن بزنم تن د ینم-

 

 را درآورد. یشمانتو حدیثه

شناسه. قراره  یکه چند ساله باهام دوسته من رو م یاس ینکنم، ا یکار نم یکس یبرا یمن مجان-

 ی؟برام جبران کن یچطور

 

 .یدکش یوارد یرو یرا به لکه ها یندهدستمال آغشته به شو بهناز

 !ینجاا یاینکنم شام رو ب یشب مهمونتون م یک یدمرو که چ یلوسا-

 

 .یدو دستکشش را باالتر کش یدخند یاس

  ی؟بهمون غذا بد یخوا یتو چوب م-

 

 ن پنجره بود دخالت کرد.پاک کرد یرهمانطور که درگ حدیثه

رو  یزهاییاون چ یمفردا بر ینآوردم من! اگه موافق باش یواسه چشم روشن ییتا یشش یدسته  یک-

 .یمداره بخر یازکه ن

 

 

 .یدشماره خانه خند یدن. با دیدکش یرونب یبشرا از ج یلشبلند شد. موبا یاسزنگ تلفن همراه  صدای

 زنه. یکه زنگ م یهبار ینپونزدهم ینراه افتادم ا یاز وقت یاسینه،-
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 .یشآورد یکاش م-

 

 را درآورد. یشها دستکش

که هست داغون  ینیاز ا یشتررو ب ینجاا یم،ذره کار کن یکذاشت  یعمرا م یومداگه م ینحرفشم نزن، ا-

 کرد. یم

 تماس را برقرار کرد.

 برگشته؟از اون تلفن بخت  یاز صبح تا حاال اصال فاصله گرفت یاسین؟ یهباز چ-

 

 بغض کردن درآورد. یادا یاسین

 . به خدا مشقامم نوشتم.یامکن ب یمامان و راض-

 

 .یداش دست کش یشانیپ یگوشه  به

. یاداز دستم برنم یمورد به خصوص هم کار ین. تو ایهاز دستت عصب یشبد یهنوز بابت خرابکار-

 به کارم برسم. خداحافظ! یقهانقدرم زنگ نزن بذار دو دق

 زنگ را به حالت سکوت گذاشت. یآنکه منتظر جواب او باشد قطع کرد و صدا بدون

 شه. ینم یالخ یده ب یم یرپسر؛ گ یناز دست ا-

 

 پنجره گذاشت. یررا ز یچوب ی یهچهارپا حدیثه

 کرد من کجا بودم. یم یمخدا داشت قد تقس یدونم وقت یمن نم-

 

 کرد. یخنده ا بهناز

 دست به آب! یاحتماال بود-

 

 بهناز جون؟  یانقدر بامزه ا یشههم-
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 بهناز شدت گرفت. ی خنده

 شم.  یم ینجوریکه قدشون کوتاهه ا ییکال نسبت به اونا یول یاد،نه ز-

 

 درآورد. یحواله اش کرد و شکلک مسخره ا یا یلبخند مصنوع حدیثه

 مردم رو! یدست و پات له کن یرترسم ز یآخه قدت بلنده م ینی؟ب یم یینمپا ینتو ا-

 

 و به سمت حمام رفت تا آب سطل را عوض کند. یدخند یاس

 دادن بهش! یفضا م یشترمتر ب یکخب  یکه،شه نشست از بس که کوچ یحمومت نم ینبهناز تو ا-

 

 انداخت. یکهت حدیثه

 .ینهب یم یبناکرده سر بهناز آس یوقت خدا یکمشکل نداشته باشه؛  یاز لحاظ طول ینبب-

 

 

 پنجره برسد. یرا دراز کرد تا به باال دستش

 گم. یلحاظ م ینآخه نه که قد بلنده، از ا-

 

 بهناز با لبخند به سمت آشپزخانه رفت.

 نشو! یرکردم، دلگ یبابا شوخ-

 

 حاال؟ یر یکجا م-

 

 رنگ را باز کرد. یقهوه ا یها ینتکاب در

 .نیهم اونجارو سرو سامون بد یاسرسم، تو و  یمن به آشپزخونه م-
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 ینکهاو خوب بود؛ هم یبرا ینثار آشپزخانه کرد. چندان بزرگ نبود، ول یا یو نظر کل یستادا صاف

را درست  یزتنه همه چ یک. چقدر تالش کرده بود تا یدارز یم یاییآمد دن یرونب ییکذا یاز آن خانه 

کف  یکنشده بود. دستمال برداشت و مشغول پاک کردن سرام یفشانکه حر یفح ید،کش یکند. آه

چند  ینتا هم یربگ یخوردند، از کودک یآشپزخانه شد. خاطرات مانند دور گردون در سرش چرخ م

بداند. پوزخند  یاش بود تا او آن را خوش یدر زندگ یزد. معدود دفعات یرونکه از آنجا ب یشساعت پ

نداشت.  یشجز عذاب برا یثمره ا یچه یردکرد بم یکه آرزو م ییا! فکر کردن به روزهیدهزد، چه فا

وجود داشت تا او بتواند  ی. صورتش سرخ شده بود. کاش دستگاهیدساب ینزم یپارچه را محکم تر رو

 از گذشته مبرا کند. یشههم یبه کمک آن ذهنش را برا

 یهدف یم را رفع کند. لبخند بمزاح یسیخ یناجازه پر شد. تند تند و پشت هم پلک زد تا ا یب چشمانش

اش، مهم خانه  یزندگ ی یدهدوستان تازه از راه رس ین! مهم خودش بود و ایالخ یلب نشاند. ب یرو

 که همه اش از پول... یپدر یشرف داشت به آن خانه  یکوچک، ول یلیبود که اگرچه خ یا

 .یستدکم مانده بود از حجم فشار قلبش با ید،کش یا یدل هوف کفر در

 

 

 شده بهناز؟ چرا چشم هات قرمزه؟ یزیچ-

 زد. یبود نگاه کرد. به اجبار لبخند یستادهآشپزخانه ا یکه در دهانه  یاس به

 شده. ینجوریا ینکرده واسه هم یتمنه، فکر کنم گرد و خاک اذ-

شود؟ لب  یاش را بفهمد چه م یدرد اصل یاسبه ذهنش آمد، اگر  یگرآب را باز کرد و بار د شیر

 به دندان گرفت. یرا لحظه ا یرینشز

 یاسمن؟-

 

 با تعجب و خنده چشم گرداند. یاس

 ی. البته بابامم بخواد عصبیگ یاسمم رو کامل م یدار یرچند سال اخ ینکه تو ا یهست یکس یناول-

 کنه. یکاملش م ینجوریصدام کنه هم

 آب گرفت. یرش یررا ز دستش

 ی؟بگ یخواست یم یحاال چ-

 

 ها شد. ینتکاب یرکردن ز یزرا برداشت و مشغول تم جارو
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 خواستم بگم... یفقط م یچی،ه-

شمان فرار از چ یبرا یشترخم شدن، ب ینکرد و خم شد تا راحت تر کارش را انجام دهد، البته ا مکثی

 بود.  یاس

 !یممنون که دوستم ی،دون ی...میزه... چیعنی. یخوبه که هست یلیخ-

 

 .یدخند یاس

 .یکنم عاشقم شد یفکر م یلحن ابراز عالقه کن ینبا ا هیگد یکم-

 

 آمد و داد زد. یینپا یهاز چهارپا حدیثه

 دوساعت تو آشپزخونه؟ ینگ یم یچ-

 اوپن آشپزخانه گذاشت. یدرون دستش را رو دستمال

 .یزمر یبه حرف، اونوقت من دارم اونجا عرق م ینخودتون نشست ین؟آورد یرمظلوم گ-

 اوپن نشاند. یرا به زور رو خودش

 مشخصه! یفتوناصال من گرسنه ام شد. بابا صبحانه هم نخوردم، شما هم که تکل-

 

 

 را باز کرد. یخچالدر  یاس

 هست بخور!  یککلوچه و ک یفمتو ک-

 آشپزخانه نگاه کرد. یگرد یگوشه  به

 .یمذاشت یهم گاز م ینجااون سمت؟ ا یمذاشت یرو م یخچالبه نظرتون بهتر نبود -

 

 بهناز جارو را کنار گذاشت.

سرم آورد سر  ییسمسار چه بال ینا یدون یشه، نم یکنم اعصابم خورد م ینگاه م یخچاله ینبه ا-

گرفتمش. راستش  ی. اگه مجبور نبودم نمیومدکه گفت ن یمتیتر از ق یینقرون پا یکفروشش؛ آخرشم 
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پول  یدبا یگهچقدر د ینمب یفکر نکرده بودم، حاال که اومدم تازه م یادخونه ز یلمن به وسا یرو بخوا

 بشه. یدهخونه خر ی یهاول یلبدم که حداقل وسا

 

 .یدکش یرونرا ب یخچالدرون  یاز کشوها یکی

 برات! یارهگم بابام ب یهست م یمونقبل یزیوننباش، تلو یزیوننگران تلو-

 گذاشت. نیزم یرو یاطرا هم درآورد و با احت یبعد کشوی

 پر گرد و خاکه! ینجوریبشه ها، کجا گذاشتنش ا یزاز اساس تم یدبا یخچالت ینا-

 

 .یدپر ییناوپن پا یاز رو حدیثه

تو خونه، از  یزنها بر یههمسا یزنم همه  یم یغج یجور یک ینساعت از دو بگذره و بهم ناهار ند-

 .یناالن بگم که بعدا گله نکن ینهم

 

 زد. آهسته پچ زد. یاسبه  یکرد و چشمک یکرد. خنده ا یزچشم ر بهناز

 یریم؟حالش رو بگ یا یهزنه، پا یغر م یلیخ ینا-

 نماند و دستش را درون سطل پر از کف کرد.  ییدشتا منتظر

 تکان داد. یسر یاس

 ره انگار! یجوب نم یکاز دست شما دوتا، آبتون تو -

 

 

 درآورد. یطانیش یدنخند یادا بهناز

 .یمش یآشنا م یشتربا هم ب یادذار بحاال ب-

 

 .یدخند ریز

 یموذ یها یماریب ینا ینع ینشه. شد یم یادکنه، تعدادتون داره ز یرخدا عاقبتم رو از دست شما بخ-

 ک... یم یداپ یوعتند تند ش یندار
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شد که بهناز دست  یبه دست وارد آشپزخانه م یکبخت برگشته ک ی یثهحرفش تمام نشده، حد هنوز

کم بود.  یثهحد یحال آن لحظه  یاش را دست و دلبازانه مهمان صورتش کرد. شوکه بودن برا یکف

 .یرددر بگ یسخت یفکر کرد االن است دعوا یاسبود که  یستادهخود ا یمات و ساکن برجا یطور

 .یدو دستانش را بهم کوب یدغش غش خند بهناز

 ...ینو نگاه، ع یاس یندمم گرم، خوب حالت رو گرفتم. ا-

 یخم شد و سطل پر از کف را رو یا یهنکرد، در ثان یهم نامرد یثهتا حرفش را کامل کند که حد رفت

 کرد. یسرش خال

آب گرفت و در همان  یرش یردهانش گرفت.بهناز صورتش را ز یو دست جلو یدکش یغیمبهوت ج یاس

 کرد. یدحال تهد

 !یوونهسوزه د یکارت باش. چشم هام م یمنتظر تالف-

 

 طلبه. یم یعکس العمل یعمل هر-

 

 اخم کرد و به سمت بهناز رفت. یاس

 .یارینبال سر هم ب ینکهنه ا یمکار کن یم! اومدیناز دست شما، مگه بچه ا-

بخورد و به  یزل یشامر موجب شد تا پا ینبود سر شده بود و هم یختهکه ر یکف یبه واسطه  زمین

 . یفتدب ینزم یرو یطرز بد

*** 

 حوصله با دست چپش کانال عوض کرد. یبه دست راستش نگاه کرد و ب یزانآو یلب ها با

شه،  یکامل خوب م یگههفته د یککه دکتر هم گفت تا  یدینشده که! د یزیچ ی؟حاال چرا غمبرک زد-

 آناناس ها رو بخور برات خوبه! ینا یا. بیدهضرب د یکمفقط 

 .خرد شده را از دست مادرش گرفت یآناناس ها یحاو بشقاب

از  ینجوریهستم که بچه ها مشغول کارن، اما من ا یدهپروژه جد یننگران ا یستم،من نگران دستم ن-

 کار افتاده موندم تو خونه!

 

 آمد. یروناش از اتاق ب یکالفه، با دفتر نقاش یاسین،
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م تو ه یاد،بدم م ی. من از نقاشیشد ینجوریبرگزار کردن تو ا یمنه! تا مسابقات نقاش یاز بدشانس-

 کنم؟ یکار. حاال چیکمکم کن یتون ینم

 

 . او را کنار خودش نشاند.یدو دستش را کش یدخند پریسا

 .یمکن یم یشکار یکبعدا با هم  ینبش یرخودت رو نخور، بگ یتو غصه -

 رمق دخترش نگاه کرد. یبه چشمان ب یا یاخم مصنوع با

 دنبالت! یادزنگ بزنم آژانس ب یبر یخوا یخب اگه م ی؟بق کرد ینجاا یدهحاال چرا لباس پوش-

 

 از آناناس را به دهان برد. یاش گذاشت و با چنگال، تکه ا یمبل کنار یرا رو کنترل

 . مامان؟یمبا هم بر یادقرار شد بهناز ب-

 منتظر ماند و او ادامه داد: پریسا

خونه رو  هیارهم که م ییها یکارها باشم؟ طراح یانبهناز تا در جر یمدت برم خونه  ینشه ا یم-

 شه؟ یم ینم،بب

 

 

 تکان داد. ینف یبه نشانه  یسر پریسا

. اون بنده خدا که یبه مواظبت دار یازذاره. تو االن ن یاگه منم اجازه بدم بابات نم یفکرشم نکن، حت-

 یم یفتیخواد از کارها عقب ن یتونه هم مراقب تو باشه، هم به کارهاش برسه. ضمنا اگه دلت م ینم

 !ینجاا یاددوستت ب یبگ یتون

 

 چنگالش را درون بشقاب گذاشت. یدانهناام یاس

 شه بخواد چند شب بمونه. ی. معذب میاددونم نم یم-

 

 هفته رو تحم... یک ینا یدکرد. تو هم با یششه کار یپس نم-

 رفت. یحرفش شد. از جا برخاست و به طرف گوش یزنگ تلفن خانه مانع از ادامه  صدای
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گوشش  یرسرش، ز یکمادرش شد. نزد یگزینخودش جا یشد تند یار خواهرش خالکن یدتا د یاسین

 پچ زد.

 رو بکشه؟ یمنقاش یادب یگ یم یثهبه حد-

 

 برگشت و چپ چپ به مردمکش نگاه کرد. یاس

 دوازده سالته مثال! یازده ی؟خودت بکش یتون یساده رو نم ینقاش یکتو -

 

 شانه باال انداخت. یبا تخس یاسین

 ! یاز نقاش یادداره، خب بدم م یچه ربط-

 اش انداخت. یبه پشان چینی

 کشه. ینم یکارها دخترونه ست، مرد که نقاش یناصال ا-

 

 را در حدقه چرخاند. یشو مردمک ها یدکش هوفی

 ینهشه بب یم یعصب یاد،هم پاشو! مامان االن م ینجانزن. از ا یحرف الک یاسین،حوصله ت رو ندارم -

. کم مونده از یکه خودت درست نکرد یتم. کار دستیسپر یو اون م ینو به اکارهات ر یباز دار

 و اقدس، همه به صف شن که کار آقا رو انجام بدن. یشمس

 

 

 .یبداخالق شد یلیخ-

 لج کرده از کنارش بلند شد و اخمو به طرف اتاقش رفت.

 

 را بلند کرد. یشمبل گذاشت، از همان فاصله صدا یدسته  یآرنجش را رو یاس

 ببر با خودت! یتمدفتر نقاش ینا یاب-

 

 خندان تلفن را قطع کرد و مقابلش نشست. یبا چهره ا پریسا
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 شده؟ یحدس بزن چ-

 

 ابرو باال انداخت. چشمان مادرش ستاره باران بود.

 مسافرت؟ یمگرفته قراره بر یبابا مرخص-

 

کال دست و کارت رو فراموش  یکه اگه بشنوهست  یزیچ یکها.  یزن یم یینه بابا! تو هم چه حدسا-

 .یکن یم

 

 زد. یگریربط د یحدس ب یجه،نت یکرد و ب فکر

 یم؟آقاجون دعوت یخونه -

 

 داد و سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد . یچلب پ پریسا

 .یشد یکنزد یزر یلیشه ربطش داد. خ یم یتا حدود ین،همچ یا-

 

 .یدکه مادرش راه انداخته بود خند یا یباز از

 شه؟ یشامل چند درصد م یزر ینحاال ا-

 

 مثال ده درصد!-

 

 هوا زد. یرو یگریهدف حدس د بی

 تهران! یادخواد ب یعطا م ییالبد دا-

 

 کرد. ییدبا شوق تا پریسا

 ! ینههم یقادق ین،آفر-
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 ناباور سر برگرداند.

 مامان؟ یکن یم یشوخ-

 رد حرفش سر باال انداخت. یبه معنا پریسا

همچون  یکه در دلش نشست، شاد ی. اما طعم خوشیفتددر ذهنش جا ب یتا درست و حساب یدکش طول

 لبش غنچه کرد. یقاصدک مهمان، رو

 خودش تنها؟ یا یادم ییبا زندا ی؟ک یاد؟داره م یجد یمن! جد یخدا یوا-

 

 زد. یتر یقبا ذوق، لبخند عم پریسا

 بمونن. یشههم یکه برا یانشه اگه بگم دارن م یباورت نم-

 

 به دهان مادرش زل زد.

 !یهوییکرد، چطور انقدر  ینکنه شوخ-

 

کنه، به کمک همون هم کارهاش رو جفت و جور کرد که  ییدرو تا یشگفت منتظر بود مافوقش انتقال-

 کنه. یزمونخواست سوپرا یدورش بگردم، م یبرگرده. اله

 

** 

که  یرفت و برگشت. متعجب از صحنه ا یرنگاهش به طرف سم یا یهبود که ثان یزرت یحال تماشا در

به او  یقآن قدر عم یر. سمیدچرخ یشدوباره مردمک ها ید،د یا یهرفت و برگشت چند ثان ینا یانم

 ینچشم دوخته بود که چشمانش درشت شد. مبهوت از نگاهش ثابت ماند، انگار که هنگ کرده بود از ا

داد و وانمود  یهاش تک یچشم گرداند. به صندل یعاتا متوجه شد مچ نگاهش گرفته شد، سر یر! سمیرگیخ

 است.  یزرت یدنکرد مشغول د

به بهناز  ینظر یچشم یرسر چرخاند. ز یجهنت یب یت،اراده باال رفت و در نها یب یاس ابروهای

نه با  یسمت سوق داد، ول انداخت، او اما حواسش تماما به پخش بود. خودش هم نگاهش را به همان

 !یشهمان حواس جمع چند لحظه پ
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چون دستم را به گردنم انداخته  یداش را جا به جا کرد، با خودش فکر کرد "شا یدهدست ضرب د کمی

 را بداند."  یلشام او را کنجکاو کرده تا دل

 یحظه طورآن ل یعنینگاهش را بفهمد،  ینتوانست معنا یبود که حت یبعج ید،کش ینامحسوس نفس

 دهد چه به چه است. یصتوانست تشخ یتعجب کرده بود که نم

 کنترل را برداشت و صفحه را خاموش کرد. ینافش یغاتی،تبل یزرتمام شدن ت با

 قابل قبول بود؟ یه؟نظرتون چ-

 

 گرفت. رو به بهناز کرد. یگذاشت و چهار انگشتش را به باز یزم یدست راستش را رو افشین

 ها... ینبا تمام ا یهستم، ول یریگاصوال آدم سخت -

 زد. یزیبرانگ ینتحس لبخند

 هم برطرف شد یقبل یرادهایبود. ا یکار خوب-

 

 گرداند. یبا احساس غرور، چشم بهناز

 یرانفرد؟جناب م یهنظر شما چ-

 

 کرد. یا یمصلحت یسرفه  سمیر

! من یرخ یانظر رو دارند  ینهم هم ییپرستو یآقا یدد یدنظر منه، با یننداره. البته ا یبخش مشکل ینا-

 رسونم. یرو تا فردا عصر به اطالعتون م ییدم و خبر نها ینشون م یشونبه ا

 

رها  یگرکرد خود را از بند افکار باز یم یکرد؛ سع یگوش م یشاندر سکوت به اظهار نظرها یاس

 تمرکز کند. یدادند او درست و حساب یکردند و اجازه نم یم یادآوری یشکند که دائم آن نگاه را برا

 .یمکن یدگیزودتر به کارها رس یمکه بتون یدحتما خبرش رو بد یم،پس با اجازه تون ما بر-

 

خشک  یادیامروز ز یاو بلند شود حرفش را بزند، از نظرش فضا ینکهدهان باز کرد تا قبل از ا افشین

 کند. یحزد، اصال نتوانسته بود تفر یا یانهبود. لبخند موز

 .یمخدمتتون باش یزیچ یقهوه ا یک ینبمون یست؟زود ن ید؟بر یم یفتشر-
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شمانش چآمد. شجاعانه در  یمرد بدش م یندانست چقدر از ا یفقط خدا م ید،ابروانش را درهم کش بهناز

را  عمر نفرتش یکانداخت که  یم یکس یاداو را  یننداشت؛ افش ییاش ابا یشد، از او و گستاخ یرهخ

 گرفت. یدلش آرام م یکم یش،در دل پرورانده بود، انگار با نشاندن او بر سر جا

 !یبااجازه اتون! صرف شد به اندازه کاف-

 بلند شد. یصندل یاز رو یفشزد و بعد از برداشتن ک یا یکامال تصنع لبخند

 .یناستفاده نکن یادکنم شما هم ز یم یهتوص-

 چشم گرد کرد.

 ست... یرهارت نباشه ها، نه که پوستتون تالبته جس-

 شد و دندان نما! یواقع لبخندش

 گم! یواسه اون م-

 

 

 بودند. بهناز با شعف، دست پشت کمرش گذاشت. یدنآمدند و هنوز در حال خند یرونآسانسور ب از

درشت تر  یزچ یک ی،خداحافظ یبرا یدمجنب یم یرترد یکمدلم خنک شد. از اون بچه پرروهاست، -

 ذاشت تو کاسه ام! یم

 

 کرد. یخنده ا یاس

 چه برسه... یکه بهش داد یکه دوستتم دهنم باز موند از جواب ی. منیش یرک م یلیاوقات خ یگاه-

 .یدنداد و دوباره خند ادامه

 

 زد و شرمزده به دستش اشاره کرد. یلبخند مهربان بهناز

 از دستت؟ به خدا هنوز شرمنده اتم! یاریرو در ب ینا یتون یم یک ی؟تو خوب-

 

 زد. یلبخند متقابال
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 یکفقط  ی،نداشت یریتو که تقص یوونه؟د یچ ی. شرمنده یارمدر م یگهتا چند روز د ینمآره، خوبم! ا-

 اتفاق بود.

 آنکه حرف را عوض کند گفت: یساعتش نگاه کرد و برا به

 .یرس یم یروقت د یک ی؟عجله کن یخوا یها، نم یمهساعت شش و ن-

 

 بهناز سر تکان داد.

 رم. یبعد خودم م یرمبگ یتو تاکس یآره، اما اول برا-

 

 .یستادا یابانخ کنار

 قدم بزنم. یکمخوام  یتو برو من م یرم،بگ یمگه خودم چالقم که نتونم تاکس-

 کرد. یحرف اضافه به او نداد و خداحافظ ی اجازه

خواست  یتنهاست. دلش م یقتاذهنش آمد که بهناز حقحال به  ینرو مشغول حرکت شد، در ع یادهپ در

به  یشدارد، اما غم ها یبود که چه درون پر جنب و جوش یدهخوشحالش کند. خوب فهم یطور یک

 داد. ینم ییخودنما یکرد و اجازه  یبود که احساسات شادش را سرکوب م یحد

 کند. یاو کار یتوانست برا یکرد، کاش م یمدوشش تنظ یرا رو کیفش

 یانمهر؟خانم ک-

 یصاحب صدا، شگفت یدنخواند به عقب برگشت. با د یکه او را م ییآشنا یصدا یدنتعجب از شن با

 بود. یا یرکنندهاش دو چندان شد، امروز چه روز غافلگ

 

 

 شد. یرسم ینماش یکنزد یزآم پرسش

 اومده؟ یشپ یمشکل-

 

 و با تواضع لب باز کرد. یداش کش یشانیپ یبه گوشه  یساکت ماند، دست یلحظه ا سمیر

 فقط... یست،ن ینه، مشکل-
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 کرد. یا یمصلحت ی سرفه

 شم برسونمتون! یخوشحال م-

 

 نگاهش کرد. یدبا ترد یاس

 دم قدم بزنم. یم یحمتشکر از لطفتون! ترج-

 

 کند. یانکرد کالمش را روان تر ب یرا به دهان برد و رها کرد. سع یرینشلب ز یا ثانیه

 یرم؟تونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم-

 فرمان برداشت و اضافه کرد. یرا از رو دستش

 نداشته باشه. یالبته اگه اشکال-

 

 و نامفهوم! ینشست، کامال خاکستر یاسلب  یرو یمبهم لبخند

 در چه بابت؟ کار، مورد پسندتون نبود؟-

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. سمیر،

 برسونمتون؟ یدشه خواهش کنم اجازه بد یر نداره. مبا کا یارتباط یهنه، قض-

 شستش را به چانه اش کشاند و ادامه داد:

 دم براتون! یم یحتوض-

 

 یتقاضا ینگونهحاال ا ی،با آن حاالت رفتار یمرد یدگنج یبود. در ذهنش نم یبعج یاس یبرا رفتارش

 یدارد ینزد. چه از اول یم یضمرد بدجور ضد و نق ینرساندش را داشته باشد. به نظر خودش که ا

از  یشترب یچوقتبودند، ه یدهرا د یگرکار همد یکه برا یدفعه ا ینچند ینا یدر پارک و چه ط یاتفاق

 چند کلمه با او حرف نزده بود، حاال اما...

 

 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
0
2

 

 نصفه ماندن افکارش! یبرا یشد برش یرسم کالم

 کنم. یمعطلتون نم یادز-

 

کرد، خم شد و در  یدست یشپ یرخواست در عقب را باز کند که سمتکان داد.  یشک و نامطمئن سر با

 باز کرد. یشکه دستانش بند فرمان بود در جلو را برا یحال

 شد. یرهحرف سوار شد و به روبرو خ بی

شده.  ینشسوار ماش یزود یناشتباه کرده که به ا یدرا به راه انداخت و او فکر کرد، شا ینماش سمیر

 یزر یکه از سوراخ یا یموذ یدرهم و برهم به سرش نفوذ کرد، چونان مار ماه یکم کم فکر ها

 کردنشان را نداد و گفت: یشهر یاجازه  یرپر و بال نگرفتند که سم یادعبور کند. افکار، ز

 ...یعنیدونم از کجا شروع کنم.  ینم یینراستش رو بخوا-

 یآنطور بشود که او م یزد تا همه چبرو یشدانست چطور پ یها در دهانش پا به پا شد. نم حرف

 داد. یشبه گفته ها یهدف یخواهد. جهت ب

  ید؟وقته مشغول به کار یلیخ-

 

 شه. یم یپنج شش ماه یک یاد،نه ز-

 

 پشت چراغ قرمز متوقف شد.

 یید؟فرما یآهان، چه خوب! آدرستون رو لطف م-

 

نداشت  یچسباند. حس خوب یفک یو دستانش را محکم تر به دهانه  یدباالتر کش یشپاها یرا رو کیفش

قانع  یلدانستن دل یب ینکهاحساس احمق بودن داشت از ا ییگو ی،بود؛ به شکل ینشکه درون ماش ینبه ا

 شد چند کلمه حرف بزند. یکه تا به امروز، به زور حاضر م یهمراهش شده بود. همراه کس یکننده ا

 .یدکن یادممقدوره براتون پ ییشما هر جا-

 

امروز هم،  یدتوانست بگو یرا دنبال کرد. م یشها یشهخط اند یگرنگفت و او، بار د یزیچ سمیر

 گرفت. یم یدههنگام پخش را ناد ی یرهبود، البته اگر نگاه خ یگریرفتارش مانند هر روز د
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 ین؟خورد ینزم-

 

 به طرفش برگشت. یاو چه گفت. با گنگکه  یدبه گوشش نرس یدر فکر بود، درست و حساب چون

 ین؟گفت یزیمتوجه نشدم، چ یدببخش-

 

 را به راه انداخت و به دستش اشاره کرد. ینرنگ داد، ماش ییرکه تغ چراغ

 ین؟خورد ینعرض کردم زم-

 

 ینشدن امروز را به ا یرهراحت شد، چرا که خ یالشخ یرا کش داد، کم یشلب ها یخود یب یاس

 خودش را قانع کرد. یسوالش ربط داد و اندک

 آهان، بله متاسفانه!-

 کرد. یادآوری یدو دل با

 ید؟داشت یچه کار ینبگ یینخوا ینم-

 

 .یدبه پشت گردنش دست کش سمیر

 راحت تر حرف بزنم؟ یتونم کم یمن م-

 

 .یدراحت باش-

 

 خب، شما...-

 کرد.  یصدا و کوتاه یب ی خنده

 ...یقتشکرد. حق ینیشه مقدمه چ یم یدونم چجور ینم یحت-

حرف اول را آخر  یکبارهدر سرش نقش بست و  یهر چه باداباد ی،را چرخاند. پس از درنگ فرمان

 کرد.

 من از شما خوشم اومده. -
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چهره اش را جمع کرد. دستش را  یچنان به طرفش برگشت که رگ به رگ شدنش، لحظه ا یاس سر

 رخ سختش زل یمبه ن یرت،گشاد شده از ح یبا چشمان ید،که شن یزیبه گردنش گرفت و ناباور از چ

 زد.

 

 

 کرد، گفت: یتوقف آرام م یرا برا ینکه حرکت ماش یراهنما زد، در حال سمیر

 گم. یکه م یزیهم فراتر از چ یدشا-

 

 ینچن یدگنج یاعتراف چنان شوکه شده بود که در تصورش نم ین. از ایدتند تند بهم پر یشها پلک

 بزند. مات و مبهوت لب زد. یرون! کم مانده بود چشمانش از حدقه بزییچ

 شم.  یمتوجه منظورتون نم-

 

 تر شود. به فرمان چشم دوخت. یمچهره اش مال یتالش کرد تا ذره ا یرو سم یستاداز حرکت ا ماشین

خوش اومدن  ینا ینکه. ایزمبلدم تو خودم نر یکنم، ول یاناحساساتم رو ب یدچطور با یستممن بلد ن-

 دونم. یو از کجا اومده رو خودمم نم یچجور

 به طرفش برگشت.

 .یدبد ییمدت فرصت آشنا یکشه  یخواستم اگر م یم-

 

بود تا  یدهترس یشتر. بیرداز نگاهش بگ یحس یچتوانست ه یو آب دهان قورت داد. نم یدچشم دزد یاس

 .یردتپش قلب بگ ینکها

 رو قبول کنم.  یشنهادتونتونم پ یام کرده. متاسفم، اما نمبگم. حرفتون شوکه  یدونم چ یمن نم-

 . یددستپاچه لرز یش،آب دهان قورت داد. صدا یگرد بار

 راستش...-

 تمام گذاشت و زبان به کام گرفت. یمهرا ن حرفش
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 آن کوباند. یخودش گذاشت و چند بار پشت هم رو یپا یدست رو سمیر،

بعد جواب  یدخوام که اول فکر کن یخوام. م یاالن ازتون جواب م ینبرام قابل درکه! منم نگفتم که هم-

 .یدبد

 

 نگاه کرد. یروناز او گرفت و به ب چشم

ازتون  یسخت یز. من چیستچشماتون چندان برام جالب ن یاعتماد یب ین. ایزهتصورتون از من بهم نر-

 .یمبشناس یگروهمد یشترب ینکها یکوتاه، برا ییآشنا یکنخواستم؛ فقط 

را  یبود که بخواهد گل یندرست مانند ا ی،سخت ینحرف بزند. ا ینگونهسخت بود ا یشکرد، برا مکث

 مرداب پرورش دهد. یانم

 کنه؟ یم یدارابطه ادامه پ ینباشم که بعد از اتمام کار، ا یدوارتونم ام یم-

 

از نداستن تنها  یاییکلمات از ذهنش فرار کرده بود و او را با دن ید؛چه بگو یددانست با ینم یچه یاس،

 ینو پا افتاده تر یشمقاومت، به پ یپناه از کلمات شده بود که زبانش برا یگذاشته بود. عقلش آن قدر ب

 گفته ها چنگ زد. 

 ترسم. یبتونم راجع بهتون فکر کنم، ازتون م ینکهاز ا یشتراالن ب-

دادن بحث انتخاب کرده. در ذهن، خاک  یصلهف یبرا یبد یچه جمله  یده فهمکه تمام شد، تاز حرفش

 گفته. یمسخره ا یزنثار خودش کرد و فکر کرد چه چ یبرسر

 

 چهره ام براتون ترسناکه؟  یعنی-شود خنده اش گرفت.  یآنکه عصبان یاما، به جا سمیر

 

 بالفاصله اصالح کرد. یایدن یشسوتفاهم پ ینکها برای

 هم خوبه! یلینداشتم. چهره اتون خ یمنظور ین. من اصال چنیستن یزیچ ینهمچ یدباور کننه نه! -

 یققوز کاشته. صورتش از حجم عم یتر شد، متوجه شد قوز باال یقکه عم یرسم یلب ها یرو ی خنده

 از شرم در حال آتش گرفتن بود. یشرفت. گونه ها یم یرو به کبود ی،سرخ
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 باز شود و او را در خود ببلعد. ینخواست کف ماش یکه دلش م یدخجالت کش یحد به

 ...یعنیخوب باشه ها،  ینه که اونجور-

 ت،ی. در نهایستاو احمق ن یبه اندازه  یدختر یچمتشنج تر شد. به نظرش آمد ه یششده، نفس ها هل

 از خودش، لب زد. یدصورتش گرفت و ناام یدست جلو

 گم. یدارم م یدونم چ یمن رو، جدا نم یدببخش-

 

 زد گفت: یکه خنده در آن موج م ییصدادار شد. با نوا یتا حدود یر،سم ی خنده

 کردم. یانموضوع رو ب ینمقدمه ا یمن شد که ب یرتقص یعیه؛به نظرم طب ید،نگران نباش-

 کرد. یگزینو او را جا یدبخش یتخنده را به جد ی باقیمانده

البته اگر شماره تون رو لطف  یرم،گ یباهاتون تماس م یمن تا چند روز آت ید،شما فکراتون رو بکن-

 .یدکن

 

به  یشترشبا خودش درانداخت که ب یحرف شماره اش را گفت و ساکت شد. جدال سخت یب یاس،

و دو سال سن،  یسترفتار، آن هم با ب ینگونها یشد. سرزنش خودش برا یمنجر م یدرون یخودزن

 داشت. ن یحاال حاالها تمام

دهد که  یصتوانست تشخ یآمد، خوب م یتجربه م یدختر به نظر ب ینرا راه انداخت. ا ینماش سمیر

 یاحتمال یشترینکه اگر قبول نکند چه! ب یدچرخ یم یننه! فکرش حول ا یاهلش است و چه کس یچه کس

 .یردرا نپذ یشنهادشبود که پ ینداد ا یهم که م

* 

 زد. یاس یبا خنده به شانه  عطا

 جون! ییدا یتو خودت-

 

 .یندمبل جمع کرد تا او بتواند راحت کنارش بش یزد و خودش را رو یشبه رو یمهربان لبخند

 نشستم. ینجااومدم ا یره،گ ینم یلمتحو یکس یدمد-

 عطا کنارش نشست و لبخند او دندان نما شد.

 . یخواهرزاده دار یکانگار نه انگار  ی،کنار خانم جون نشست یرفت یتو هم که از اول اومد-
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 .یددور شانه اش انداخت و با خنده گوشش را کش دست

 پدرسوخته! یززبون نر-

 به دور و برش انداخت. آهسته پچ زد. یزد و نامحسوس نگاه چشمک

 نشد هنوز؟ یداپ ی؟تو چرا هنوز شوهر نکرد-

 

 گرد شده اعتراض کرد. یبا چشمان یاس

 واقعا که!  یی،اوا دا-

او  یشده، منته یداشوهر پ یکرد، مورد برا ییخودنما یکوچک یکرد. آوا یادآوریرا  یراما، سم دلش

 هنوز شک داشت.

 

 . یدغش غش خند عطا

 !یتباباغور یچشم ها ینبا ا ی،تا آخر عمرت ور دل بابات بمون یدجون! تو با ییکردم دا یشوخ-

 

 او نسبت به چشمانش! یرهم خنده اش گرفت از تعب خودش

 هم قشنگه! یلیخ یست،ن یباغورچشم هام با-

 رنگ گرفت. یشصدا یانم یطنتیش ته

به  یخورد یگفت بدجور ازش کتک م ی. خانم جون که میگ یم ینجوریا یرمخاله ماه من یهچون شب-

 هات! یطنتخاطر ش

 

 .یدکش یشد. نفس یمعطا مال لبخند

بارم بهم تشر نرفت. چقدر  یک یحت یطنت،خاله رو، انقدر مهربون بود که با اون همه ش یامرزهخدا ب-

 زد. یانقدر با محبت بود که فقط لبخند م یشه، ول یبچه رو نده پررو م ینگفت به ا یخانم جون م
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 دستش گذاشت. یبا خواهش سر کج کرد و دست رو یاس،

موقع  یب یادآوری ین. بابت ایدونم چقدر بهش عالقه داشت یخواستم ناراحتت کنم، متاسفم! م ینم-

 خوام.  یم معذرت

 

 دست گرفت. یانزد و دستش را م یشبه رو یلبخند عطا

 ناراحت نشدم، فقط دلتنگ شدم.-

 پشت دستش را نوازش کرد.

 .یبزن یهر حرف یگفت، شما آزاد یزیشه چ یخانم جون که نم یبه نورچشم-

 .یدکش آهی

خاله تو  یوقت یدتونم درک کنم چقدر عذاب کش یم ی،خواهرش یهچون شب یخانم جون شد ینور چشم-

 نسبت بهت داره.  یخاص یتحساس یک یشههم ینفوت شد. واسه هم یتاون وضع

 

 کرد. یطنتیموضوع ناراحت کننده دور کند، ش ینعطا را از ا یآنکه کم برای

 یی؟دا یستمتو ن ینور چشم-

 

 رفت. ضربه یاسدر رفت و صاف به طرف  یاسینتا رفت جواب دهد، توپ قرمز رنگ از دست  عطا

 فرو رود. یجمع در خاموش ی،درست به سرش خورد و باعث شد لحظه ا

 

 گوش زد کرد. یزودتر از همه واکنش نشان داد، عصبان پریسا

باهات بد رفتار بشه  ید! حتما بایاونم تو مهمون یست،ن یتوپ باز یمگه صد بار بهت نگفتم خونه جا-

 ی؟رو بفهم یموضوع یکتا 

 

 به باربد چشم غره رفت.را گرفت و  یاسیندست  ناهید

 ینجاسرو صدا ا یبچه ب ینکنن، وگرنه ا یباربده که گفته با هم باز یرجون، تقص یسادعواش نکن پر-

 نشسته بود.

 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
0
9

 

 باربد با بغض لب جلو داد.

 مامان! -

 .یندبا چشم اشاره کرد که کنار عطا بش ناهید

 رفتارت! یندر مورد ا یمزن یبعدا با هم حرف م ین،برو کنار پدرت بش-

 

 

 را گرفت و سرش را برگرداند. یاس یچانه  عطا،

 که نشد؟ یزیتچ-

 

 سر مرتب کرد. یشالش را رو یاس

 که درد نداره، سبکه! ی. توپ بادکنکیستن یزیچ یدنه، باور کن-

 

 از حرفش بل گرفت. یتند یاسین،

 .ینکن یدعوام م ینشد؟ الک یزیشچ یدیند-

 

کند به کنار خودش  یشگیریآنکه پ یشدن است، برا یهمسرش دوباره در حال عصبان یدکه د رحمان

 اشاره کرد.

 شه. یناراحت م یاسبه  یزد ینه! خانم جون از نماز برگرده ببینمن بش یشپ یاب-

 یدکار را نکند. معتقد بود کودکان را نبا ینخواست دوباره تشر برود که با چشم متقاعدش کرد ا پریسا

 اش بود. یتیترب ی یوهش یگرانکرد، در خانه و به دور از چشم د یتجمع ترب یانم

 

 آمده از جا بلند شد. یرونخانم جون نمازش را تمام کرده و از اتاق ب یدکه د پریسا

 .یادکنه م یمن برم شام رو بکشم که االن آقاجونم تموم م-

 

 اش کرد. یهمراه یتهم به تبع ناهید
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 .یادداشون در ماالن همه ص یمآره، بر-

 با خنده افزود:

 بهش شام بدم. یخواست قاچاق یگوشم م یرعطا که سه دفعه اومد ز ینا-

 

 برادرش رفت. یقربان صدقه  یساو پر یدندخند همه

بردنش اداره،  یعهم که بهش امون ندادن سر ینجاکله از اونجا کوبونده اومده، ا یکواسه داداشم،  یرمبم-

 من رو کشوندن اونجا! یگرفتن داداش طفل یروز یناول یننداره که هم یا یگهد یسانگار شهر پل

 

 همسرش ابرو باال انداخت. یبرا یبا حس وافر عطا

 تهران! یایمگفتم ب یبود که م یناواسه ا ید،ناه یدید-

 

*** 

 و کاوشکر بهناز او را به خنده انداخت. یزر چشمان

 .یبه من، انگار که جاسوس گرفت یزل زد ینجوریچته دختر؟ چرا ا-

 

 شد. یکشبرداشت و با همان نگاه، چهارزانو نزد یوهاز ظرف م یاریخ بهناز

 بود؟ یرانفردم یتو مطمئن-

 به خود گرفت. یزد و حالت متفکر یارشبه خ گازی

 هان؟ یم،برادر دوقلو داره ما خبر ندار یدشا-

 

 انداخت. یدینگاه ناام یشسر تا پا به

 ی؟گ یامروز انقدر پرت و پال متو چرا -

 به سرش زد. یآرام یانگشت اشاره، ضربه  با

بچه  یکبه درد قانع کردن  یشترب یاتتفرض ینکه ا یش یمتوجه م یمخت رو به کار بنداز یکماگه -

 خوره. یم
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 حس و حال، شانه باال انداخت. یبرگرداند و ب یزیونرا به طرف تلو نظرش

 .یتعجب کرد ینجوریهست که ا یپسره ک ینانگار اشده؟  یبعدشم، حاال مگه چ-

 گرفت. یطعم دلخور یاندک لحنش،

 یک یبه؟به من عج یشنهادش. حاال چون شرکت داره پیستن یبیاونم دوتا دست و پا داره، موجود عج-

 ده. یآدم اعتماد به نفسش رو از دست م یزن یحرف م یجور

 

 و به شانه اش کوباند. یدخند بهناز

 یبد یبهش اوک یاگه بخوا ی،هم خوب یلینداشتم. تو خ یمنظور ینبه جون خودم اصال چن یوونه،نه د-

 یکل یک،پدربزرگش، اونم با شر یندهشده نما یست؛. تازه اون شرکت که واسه خودش نیادیاز سرشم ز

 بود. ینجوریهمه اش ا ینهم سهامدار داره. من از رفتارش تعجب کردم، آخه ا

 

 یدد ینگاه کرد، وقت ینو از باال به زم یدرا درهم کش یشابروها یاوردرا در ب یرسم یآنکه ادا برای

کند، با دست چانه اش را گرفت و سرش را به سمت خودش برگرداند. دوباره در  ینم یتوجه یاس

 نقشش رفت و چشمانش را کج و کوله کرد.

 .یدنداشت غش غش خندشباهت  یربه سم یذره ا یچهره اش به آن شکل، که حت یدنبا د یاس

 ...یهتو شب ینجوریه؟آخه اون کجاش ا-

 

 .یدهم خند بهناز

 .یستن ینمنباشه، بهتر از ا ینبدتر از ا-

 زد. یشآرنج به پهلو با

 تو هم آره؟ ینم،حاال بگو بب-

 چشمک زد. یاسگنگ  یمردمک ها به

 ینا؟دلت رفت و ا-

 

 مبدل شد. یخنده اش به لبخند نرم یاس
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قابل مانوسه.  یربرام غ یکمتونم باور کنم از من خوشش اومده.  یحس تو رو دارم، نم یقادق نه بابا! منم-

بهم  یاحساس ینانجام نداده که من همچ یالبته اون رفتار یدم،ترس یکم یراستش رو بخوا ی؟دون یم

 !ینجوریهخب، حسم االن ا یدست بده. ول

 رنگش نگاه کرد.  ییچشمان خرما به

 ی؟کرد یم یکارچ یتو بود-

 

تا در کنارش  یدآورده بود. دست او را هم کش یزیونتلو یتماشا یگذاشت که برا یبالش یسر رو بهناز،

 دراز بکشد.

احساس ترس  یوقت یری،که از طرف مقابلت آرامش بگ ینهرابطه ا یکاصل تو  ینبه نظرم مهم تر-

 جوابش کن بره. ی،بمون یستینداره با خودت تو رودربا یلیدل یدار

 

 را تجسم کرد. یرسم یشد و چشمان توخال یرهسرش خ یسقف باال به

رو  یهشه، بق یکه بهم م یستن یشنهادیپ ینبهش نه بگم. اول یزود ینخواد به ا یدونم چرا دلم نم ینم-

 مورد واقعا مرددم! ینشد، اما تو ا یگفتم نه و تموم م یراحت م یلیخ

 

 بهناز به پهلو شد و به صورتش نگاه کرد.

 که ازش خوشت اومده. یدیتوش د یزیچ یک یداش-

 

از  یبود و گهگدار یدهکنار کش یینداشت؛ گو یدخالت یچبه فکر فرو رفت و دلش اما، هنوز ه عقلش

 کرد. یم یا ییدور، خودنما

آدم  یتش. شخصیش یم یبهباهاش غر یشترب یشبشناس یشترنامفهومه! انگار هر چقدر ب یلیاز نظرم خ-

 .یادنه ازش خوشم م یاد،بهش دارم. نه ازش بدم م یدونم چه حس ینم یکنه. حت یم یجرو گ

 لب جنباند. یبه او زد و پرسش یدیچشم، د یگوشه  از

 یست؟ن یبعج-

 

 مانده در دستش را به دهان برد و در حال خوردنش گفت: یارخ یته مانده  بهناز،
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! ینیمبدب ی! ما الکیرونب یدش رو از توش کششه احساسات یکه به زور م ییهاز اون آدما ینفکر کنم ا-

 تونه داشته باشه که بخواد کلک بزنه؟ یم یلیمثال چه دل

 

 داره. یاصدارم، نه بابام شغل خ یهرسم. چون نه بچه ما ینم یا یجهبه نت ینمنم واسه هم-

 خنده اش گرفت. یدکه به ذهنش رس یفکر با

 . یرهگذشته ش رو از من پس بگ ینمره  یبابام بوده باشه بخواد تالف یاز شاگردها یکی ینکهمگه ا-

 

 برداشت. یبیس ینبارشکمش گذاشت، ا یرا از کنار دستش رو یوه. ظرف میدهم خند بهناز

 .یاوردباز بهت بگه ازت خوشم اومده، بال سرت م یبا رو یومدکه البته اون موقع نم-

 اره زد.را گاز زد و خرچ خرچ کنان به او اش سیب

 خونه خودت بدون! ینرو ع ینجاا ی،وقت تعارف نکن یک ی؟خور ینم یزیتو چرا چ-

 

 گوشم باشه. یرز یدنجو یصدا یادنخور، بدم م یوهگوشم انقدر م یرخواستم بگم ز یاتفاقا تازه م-

 

 را درآورد. یبس یناله  یشتریبا لجاجت ب ینبارگرفت و ا یگریگاز د یطنتبا ش بهناز،

 .یکن ینداره، عادت م یبع-

 اضافه کرد. ییپررو با

 گفت؟ یاون چ ی؟بهش گفت یشد. راست یخوب م یومدهم م یثهحد-

 

 به ساعت انداخت. یاز کنارش بلند شد. چشم یحرص یاس

هم گفتم  یثه. به حدیسق بزن یبس یاز گرسنگ ینکها یجا یم،بخور یمدرست کن یزچ یک ییپاشو دوتا-

 قبول کنم. یانگار نه انگار دوستشم، انتظار داره هللا بختک .یفتادداشت از ذوق پس م

 را بلند کرد. یشآشپزخانه شد و صدا وارد

 که ببرمش تماشا!  یخیهمجسمه تار یرانفرد،پسره م ینهم اصرار کرد ببرم نشونش بدم، انگار ا یکل-

 را باز کرد و به همان حالت داد زد. کابینت
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 تابه کجاست؟-

 

 دستش زد. بهناز با خنده به

 ی؟کش یبهت بدم. چرا هوار م ینورا یاب-

 

 برداشت. یرفت، درش را باز کرد و چند گوجه فرنگ یخچالبه طرف  یاس

 .یایکنم ب یبتخواستم ترغ ی،فکر کردم هنوز اونجا لم داد-

 

 گاز گذاشت. یبرداشت و تابه را رو ییچاقو بهناز

 به نظرم بهتره! یبه مامانت بگ یباهاش باش یگرفت یماگر تصم یول-

 

 و چاقو را از دستش گرفت. یختها را درون سبد ر یگوجه فرنگ یاس

راه بندازم. فقط به  یمخف یسنم بخوام رابطه  ینبا ا یستمعقل که ن یکنم، ب یم ینکاروشک نکن که ا-

 شه کال روم حساس بشه. یرتیترسم غ یم یکشم، از طرف یگم چون خجالت م یبابام نم

 

نفهمد که  یچوقته یاسکرد. دلش مثل سنگ سفت شد. کاش  یداپ یاحساس بد یرتیغ یاز کلمه  بهناز

 .یستاو واقعا ک

 

*** 

 "سه ماه بعد"

 خندان در اتاقش را باز کرد و وارد شد.

 دنبالم؟ یایب یخواست یم ینجوریا ی،بدقول! تو که هنوز کارت رو تموم نکرد یسالم به آقا-

 

 گرفت. یشرو یشپ یورنگاه از مانت سمیر،

 سالم!-
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 گفت: یانداخت و با خونسرد یوارد یبه ساعت رو نظری

 داشتم. یمرفع بدقول یوقت برا یگهساعت د یمهنوز ن-

 درون اتاق اشاره کرد. یکرد و با دست، به صندل یتورمان ی یرهچشمانش را خ یگرد بار

 نبود؟  یزشپشت م ی! برهانینبش-

 

 رنگ نشست. یچرم مشک یصندل یشد و رو یکشرا در کاسه چرخاند. نزد یشمردمک ها یاس،

 تو اومدم دنبالت! یمن جا یخوشحال باش یداالن با ی؟حاال چرا انقدر بداخالق-

 بود را برداشت. یزم یکه رو ییاز بروشورها یکیشد و  خم

 هم بود، من ازش خواستم بهت خبر نده که اومدم. یبرهان-

 حواله اش کرد. ینگاه ی،مچش یرداد و ز یشپ لب

 ی؟وقت دعواش نکن یک-

 

 گفت: یآنکه سربلند کند کامال جد یموس درون دستش را حرکت داد و ب سمیر

 بره. یرآبیهم ز یگهد یکنه جاها ینشه عادت م یخاگه بابت کار امروزش توب-

 

 برگرداند و به سمتش برگشت. یزم یلبش رفت. بوروشور را رو یاز رو لبخند

نه  ی،ش یکردم تو خوشحال م یچون فکر م ینجاباال؟ من اومدم ا یاریشه چند لحظه سرت رو ب یم-

 ...ینجوریا ینکها

 

دختر  ینزد. خنده اش گرفت، ا یدو دو م یاس یسر بلند کرد و به چشمانش زل زد، چشمان مشک سمیر

 یاوردباالخره تاب ن یاسشود.  یرهدر چشمانش خ یمتوانست مستق یکرد، باز هم نم یتظاهر م یوقت یحت

 .یدو چشم دزد

 کرد. یکردنش حالش را خوب م یتدانست چرا اذ یزد، نم ینامحسوس لبخند

 خوشحال باشم؟ یبابت چ یدکنه، االن با یچیاز دستورم سرپ یممنش یتو باعث شد-
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 :یددرشت شد. مظلومانه پرس یاس چشمان

 کردم؟  یواقعا انقدر کار بد-

 

 .یدکرد و خودش را جلو کش یآرام یخودش را نگه دارد. خنده  یناز ا یشترنتوانست ب سمیر

 دختر؟ یخور یآخه تو چرا انقدر زود گول م-

 

 و شانه باال انداخت. یدشبنم خند یبه سادگ یاس،

 شه. یآدم هول م یش یم یجد یخب تو وقت-

 به چهره نشاند. یا یمصنوع اخم

 . یمم شده پاشو برحاال هم انقدر مسخره ام نکن. اگه کارت تمو-

 

 برود. یششبا سر اشاره کرد که پ سمیر،

نظر  یکتو هم  یسترو انتخاب کنم. بد ن ینشخوام برتر یاز فرش اومده م یدچند تا نقش جد ینجاا یاب-

 .یبد

 

کمک  یرجالب بود که به سم یشاز جا برخاست و به طرفش رفت. برا یبا احساس بهارگونه ا یاس

 ییآشنا ینو فکر کرد چقدر خوب که ا یستاددلش را نوازش داد. پشت سرش ا یم،به نس یهشب یکند، حس

 است. یرفتهرا پذ

 !یهچطور یهبق ینمکه قشنگه، بب یشاول-

 کرد.  یچند مدت را مرور م ینکرد و او اما، تمام ذهنش ا یتک تک عکس ها را از هم رد م سمیر

 شد. یم یجد دییاز یمردانه بود، فقط گاه یشخوب بود، رفتارها سمیر

 

اش دوباره درهم شده  یمشک یرخ او نگاه کرد. ابروها یمبرداشت و به ن یوترکامپ یاز صفحه  چشم

رنگ شکوفه گرفت. چرا دروغ، از او خوشش آمده بود، بدجور هم خوشش آمده بود.  یشبود. لب ها

 نادر و به خصوصش! یاز لبخندها یاز نامفهوم بودنش، حت یش،از رفتارها

 ی؟گ یم ینقشش جالبه، تو چ یکی یننظر خودم ابه -
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به  یرگفت. همچنان غوطه ور افکارش بود که سم یرلب" زی"اوهوم یاید،ب یشآنکه حواسش سرجا بی

 کرد. یرشاش را چرخاند و غافلگ یصندل یکباره

 .یدکش ینیه یاس

 .یدمترس یر؟چته سم-

 

 . یدبود را کش ونیرکه از مقنعه اش ب ییبرلب، آهسته، تکه مو یشخندین با

 خانم خانما؟ ید یبه درس گوش م ینجوریسر کالساتم ا-

 

 .یاوردمبارک ن یکرد به رو یو سع یدخودش را عقب کش یاس

 کردم که کدومش بهتره. یمن االن داشتم با دقت فکر م ی،ذار یتو همه اش آدم رو تو مخمصه م-

 

 بلند شد. یصندل یو از رو یدباال پر ابروانش

  یه؟صورت یا. حاال کدومش خوب بود؟ زرده یدار ییباال یلیکنم واقعا، چون تمرکز خ یم ینتتحس-

 

 .یدخجالت زده خند یاس

 نکن! یتانقدر اذ-

 را مرتب کرد و به مغزش فشار آورد. موهایش

 .یستانتخاب برتر مناسب ن یهم برا یمسخره ست از نظرم، صورت یکمفرش زرد -

 

 را خاموش کرد. یوترد و کامپسر تکان دا یبا تک خنده ا سمیر

 نبود.  ی. تو عکس ها اصال فرش زرد و صورتیدیدونه اش رو هم ند یک یکه تو حت یمبر یم،بر-

 

 .یدخند یزسرخ شد و ر یاس
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 !یواقعا بدجنس-

 

 یبه فضا یا ینشست و نگاه کل یزکرد، پشت م یرا با دستمال پاک م یسشکه دست خ همانطور

 رستوران انداخت. یککالس

 ی؟کرد یداپ یرو چه جور ینجاا-

 .یدخودش اشاره کرد و خند به

 ینجا؟ا یاریو لباس ب یختر ینروت شد من و با ا یچطور-

 آورد و سرش را جلو برد. پچ پچ وار لب زد: یینرا پا صدایش

 گن جوجه دانشجو!  یاحتماال االن تو دلشون بهم م-

 

 منو را برداشت و آن را باز کرد. سمیر

 سرکار! یداز صبح بو-

 به او انداخت. یمنو، چشم یباال از

 ضعف کرده.  یاز گرسنگ ینکهسر ا یمارستان،جوجه دانشجو رو ببرم ب یکخواد  یاصال دلم نم-

 

 چشم گرد کرد. یاس

 یر؟سم-

 حرف مشغول انتخاب غذا شد. یزد و ب یکج خند سمیر

 را باال برد. یادداشتشو دفترچه  یستادکنارشان ا گارسون

 قربان! ییدبفرما-

 

 نگاه کرد. یاسداد. به  یهاش تک یبه صندل ینهرا بست و دست به س منو

 خانم سفارش دادن! یهر چ-
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کوچک، در  یتوجه ها یندلش، بال پرواز باز کرد. هم یانم یبه رنگ الله زد. پرنده ا یلبخند یاس

. به ذهنش یدکش یسوساست. نفس نامح یشد فکر کند او مرد متفاوت یبودنش باعث م یجد یشههم ینع

جنبه  یکه او ب یدرس یم یقینشد، حتما به  یتوانست فکرش را بخواند چقدر بد م یم یآمد، اگر کس

 است.

 خورم. یمن جوجه م-

 گارسون بعد از گرفتن سفارشات رفت. 

 سرش را خاراند. نمایشی،

 االن عذاب وجدان گرفتم بابت انتخابم!-

 .یدشکل خند اناری

 .یبش یرذره جوجه س یکبا  یاداصال بهت نم-

 

 زد. یبرق م یشهدختر هم ینو پرشور! چشمان ا یبه چشمانش نگاه کرد، مشک سمیر

 !یماما من از انتخابم راض-

 

 یهدف حرف یبرگرداند. ب یگریخجالت بکشد و نظرش را به سمت د یاسباعث شد  یشدوپهلو حرف

 آورد. یانم

 ی؟کرد یدارستوران رو از کجا پ ینا ینگفت-

به خصوص که  یشد. سر بلند کرد. هنوز چشمانش به او بود، با نگاه یطوالن یتا حد یرسم خاموشی

 او را معنا کند. ینتوانسته نگاه ها یچوقتخودش اعتراف کرد که ه یشرا بفهمد. پ یشتوانست معنا ینم

 .یدکج کرد و معصومانه خند سر

 بگم.  یخوام چ یره م یم یادم یزن یبهم زل م ینجوریا-

 

 :یدکند، پرس یجادا یتشدر وضع ییریآنکه تغ یب سمیر

 چرا؟-

 کند. یانباعث شد سوالش را کامل تر ب یزشپرسش آم چشمان

 ی؟دار یره؟ تو به من حس یم یادتچرا -
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 را کش داد. یشلب ها یلدل یراستش را باال انداخت و ب ی شانه

 ی؟چ یعنیمتوجه منظورت نشدم، -

 

که  یدگارسون سفارش ها را آورد. منتظر شد تا کارش تمام شود. د خواست لب باز کند که سمیر

برعکس  یزشسرخ شد. شرمش، دست باال نگرفتن خودش، راحت رفتار کردنش، همه چ یاسصورت 

 او بود. 

را مطرح کند،  یسوال ینهمچ ینکها یدانست زود بود برا یرنگ او بود. م یدسف ی یمهدرست ن یاس،

 اما...

 

 از کنارشان گذشت. یمی،گذاشت و با تعظ یزم یبشقاب را هم رو ینآخر گارسون،

 سکوت کرد و سپس گفت: یا یهثان چند

از  یشترب یزیچ یاساده،  ییتآشنا یک یه،خوام بدونم رابطه مون تو چه مرحله ا یمنظورم واضحه! م-

 اون؟ 

 

 د.گذشت تا حرف بزن یشد. چند لحظه ا یرهدرون گلدان خ یمردد به گل رزها یاس،

گذشته و من به  یدمشا ییتمون،نگذشته از آشنا یبگم. زمان چندان یباره چ یندونم در ا یراستش نم-

 .یدمدرست نرس یصتشخ

 

 راحتش کرد. سمیر

 .یکن یتخودت رو اذ یستالزم ن یرم؛گ یمن جواب سوالم رو م یکه نظرت رو راجع بهم بگ ینهم-

 

 باران خورده رنگ عوض کرد. یکرد و همچون غنچه ا یسرا با زبان خ یشها لب

شه تو رو  ینم ی،ش یگنگ م ییوقت ها یکندارم. فقط  یاز نظرم، من با رفتارهات مشکل یتو خوب-

 متوجهت شد.  یکمخوندت تا  یدانقدر با ی،هست یفلسف یکتاب ها ین. عیدفهم
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 لبخند! یابرو باال انداخت. لبش انحنا گرفت برا سمیر

 ام!  چیدهیدونستم انقدر برات پ ینم-

 

 دستانش را باال برد. یاس

 فقط... یستی،ن یچیدهنه نه! پ-

 متفکر، دست راستش را مشت کرد و تکان داد.

 ...یکمفقط -

 گشت تا منظورش را درست برساند. یم یدنبال کلمه ا به

 کرد. یدر ذهنش خورد و نگاهش را چراغان یا جرقه

 !یآهان، خشک-

 

 ینبهتر یرنکرده. اما سم یانرد متوجه شد منظورش را جالب بکه به کار ب یمحض گفتن کلمه ا به

آرامش دهنده بود، درست  یاس یزد. لبخندش برا یو لبخند خاص یدرا گرفت. خودش را جلو کش یجهنت

 در آسمان! یهمانند رها شدن قاصدک

 دارم تا منعطفم کنه. یازمثل تو ن یکیبه  یدحق با توئه، شا-

 

 .یدخند یبا مهربان یاس

  یه؟شدن-

 

 وقف دهد. یشها یتر از آن بود که بتواند او را به خشک یفدختر لط ینشد. ا نرم

 چطوره؟ یم،زن یرو تاخت م یتهاش با من! مهربون یرو یادهخنده از تو، پ-

 

 شوق، ستاره شد و چشمک زنان در مردمک به رنگ شبش نشست.
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راه  یناز ا یزیتهش چ یدون ی. حتما میتهس یگه آدم کاسب یم یتت. شخصیتو اشتباه کن یادم یشکم پ-

 یم یگ یم یمعامله. وقت ینندارم از ا یاحساس ترس یچمن که ه ی،که قدمه اول رو برداشت یادم یرتگ

 شه. یمطمئنا م یعنیشه، 

 

*** 

 آورد. یرونرا از اتاق ب یاسینو  یدغش غش خند بهناز

 و نخواهد بود. یستن یخشده که تکرارش تو تار یگریاز داداشت ساختم، ج یچ ینبب-

 

از  یشاز آن را در دهان داشت به طرفشان برگشت. پلک ها یکه تکه ا یموز به دست، در حال حدیثه

که عاقبت، تکه  یدخند یققهقهه اش کل خانه را پر کرد. آن قدر عم ی،ا یههم فاصله گرفت و در ثان

  .یفتدو باعث شد به سرفه ب یدپر یشموز مانده در دهانش به گلو

 هم نتوانست او را از خنده باز دارد.  یدششد یسرفه  حتی

و  یثهصورت حد یسرخ یدنزد. با د یرونبود از آشپزخانه ب یکک یرکه آغشته به خم یبا دست یاس،

 .یستادآشپزخانه ا یدهانه  یانهاج و واج م یاسین،سر و شکل 

 چه خبره؟ ینجاا-

ندارند، خودش به  یثهصورت حد یبه کبود یتوجه یچخندند و ه یهرهر م یاسینبهناز و  یدد وقتی

 .یدبه پشتش کوب یریسمتش رفت. با همان دست خم

  ی؟خند یتو دهنته م یزیچ یآخه تو چرا وقت-

 

 سرفه و خنده اش گفت: یقاط یده،بر یدهبر حدیثه

 و... ینا-

 را به عقب راند. یاساشاره کرد و دست  یاسین به

 عروس...-

 .یدبه پشتش کوب یریحواس، دوباره با همان دست خم یب یاس، .یداش به اوج رس خنده

 حال خودش را جا آورد. ی،حساب یباالخره با چند سرفه  حدیثه،

 .یستادخنده، صاف ا یبا ته مانده  
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 .یمنم کم کرد یخدا نکشتت بهناز، تو رو-

 

 برگشت. یاسبه طرف  یا لحظه

 .یبابا کمرم رو ترکوند یریت،پشتم با اون دست خم یزن یتق تق م یه یه! چیگهولکن د-

 

 دست پاچه دستش را برداشت. یاس

جا رو داغون  یک ینزن یتنهاتون بذارم م یقهدو دق یستین،! اصال حواسم نبود. شمام که آدم نیدببخش-

 ...ینکنم، اونوقت شما گرفت یدرست م یک. من اونجا دارم کینکن یم

 یتاجو حفظ شود، اما نها یژکرد حداقل او خودش را کنترل کند تا پرست یسع یلینگاه کرد. خ یاسین به

 تالشش افاقه نکرد و خودش هم به خنده افتاد.

 خواستگار داشت. یچه خوشگل شده حاال، دختر بود حتما کل-

 

 کرد. ییدتا یبا بدجنس حدیثه

 یزنه محض رضا یخونه پر نم ینا یپرنده هم به عنوان خواستگار حوال یکآره، برعکس تو که -

 خدا!

 

 درآورد. یشبرا یبه او رفت و شکلک یچپ چپ یاس

 شما رو از جا کندن! یدر خونه  یحاال نه که پاشنه -

 

 بهناز چشمک زد.

 ارزه. یصدتا خواستگار م یکرده صدتا یداکه پ ینیبال شده، ا یاسفعال که -

 

 اخم کرد. یاسین

 ی؟اومد خواستگار یشد؟ کس یچ-
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 زد. یا یمصنوع خندلب

ات فد یکرد یشآرا ینجوریکنن. تو برو صورتت رو بشور، زشته ا یم یبچه ها شوخ یزم،نه عز-

 مردونه باشه. یدمرد چهره اش هم با یکبشم. 

 

خواهرش را بخواهد،  یآمد کس یپا تند کرد. بدش م ییهم فشرد و به طرف دستشو یلب رو یاسین

 ین. سر همیدکش یا یزدند. نفس عصب یخواهرش حرف م یبرا یاز خواستگار یآمد وقت یبدش م

 بود، آنوقت... یدهخط کش یهفتگ یها یتمام باز یرا برا یددور فر یانجر

 

 نگاه کرد. یاسکه پشت سرش بسته شد، بهناز متعجب به  ییدستشو در

 کرد؟ ینجوریا یهوییچرا  ینا-

 

 ت.گذاش یزعسلیم یرو یدست یشپوست موز را درون پ حدیثه

 یفهمه کس یم یندازه وقت یراه م یهر دفعه چه قشقرق یدون یبچه! نم ینداره ا یبه خواستگار آلرژ-

 خوشش اومده. یاساز 

 

 بهناز پچ زد.

 دونه؟ یرو نم یرسم یهقض-

 

 سر تکان داد. یبه تند یاس،

خوام با همکارم حرف بزنم. مامان هم  یگم م یزنه م یزنگ م یرسم یعمرا، حرفشم نزن. فعال وقت-

 . یارهدر م یکرده که االن بهش نگم، چون سر غذا خوردن باز یدتاک

 

 .یدمبل نشست و لب باال کش یرو بهناز

 .یعزب بمون یستتا آخر عمر که قرار ن ی،ازدواج کن یدباالخره که با-

 

 انداخت و ناراحت، شانه باال انداخت. ییبه در دستشو ینگاه نیم
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 . یانکنه با هم کنار ب یکار یدبا یرگه سم یدونم واال، مامان م ینم-

 

 هم کنار بهناز لم داد. حدیثه

و قبول  یرسم یادرو زد، اونوقت م یدشبود ق یمیصم یدخوره، اون همه با فر یمن که چشمم آب نم-

 کنه؟

 

 داد. یشلب پ یبا نگران یاس

 .یرمگ ینگو تو روخدا، استرس م ینجوریا-

 

 آمد. رو به خواهرش کرد. یرونبا صورت شسته ب یاسینبدهند،  یگریاز آنکه نظر د قبل

 .یمدرست کن یکبا هم ک یمبر-

 وارد آشپزخانه شد. یاستر از  یشپ خودش

 یاد؟م یمامان ک-

 

برادر هر چند کوچک  یک ید،پوستش دو یرز یرینیقبلش، حاال احساس ش یقهبرعکس حس چند دق یاس،

 .یستدبا یاتنه مقابل دن یکآنکه  یشود برا یلیشود و دلبود تا کوه  یکاف

 پسر بچه شرف داشت به... ینرا محاصره کرد. ا یشگلو یاما، بغض غده شده ا بهناز

 شد. یسخت م یدناوقات نفس کش یدهان قورت داد. چقدر بعض آب

 

*** 

تراس انداخت.  یگوشه  یچوب یخاموش کرد و نظرش را به مجسمه  یگاریرا درون جاس سیگارش

مشت  یبه سرش هجوم آورد. دست ها یافکار خاکستر یگربود تا بار د یشب کاف یکیآزاد و تار یهوا

 بتواند زمان را به عقب برگرداند. یکبارکرد تنها  یگذاشت، آرزو م یزم یشده اش را رو

که بود خط  یاز آن یشآمد، اعصابش را ب یکه از داخل خانه م یکوبش آهنگ یتراس باز شد. صدا در

 کرد. یخط

 .یشد یاتو جمع، فکر نکنن تارک دن یاب یقهبابا دو دق ی؟کز کرد ییتو تنها ینجاچته؟ چرا ا-
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 لم داد. یصندل یرو یشترو ب یددر هم تن ابرو

 خوره. یبر نم ییه به جاولومش کمتر باش یکم یاون در و ببند سرم رفت؛ اون کوفت-

 

 مقابلش نشست. یصندل یشد و رو یکشدر تراس را بست. نزد یبا مکث اندک افشین،

 چادر سرشون کنم براشون نوحه بذارم؟  یعشق و حال کنن، انتظار دار ینجابچه ها رو آوردم ا-

 .یدشده اش کش یفرد یدندان ها یرو یرا در هم گره کرد و زبان انگشتانش

 .ینشپش بپرو ینیتنها نش ینجاکه ا یآورد یرو م یاسمنتو هم -

 

 زد.  یزیتمسخرآم پوزخند

 !یاراذل اوباش بشه که چ یقاط ینجاا یارمش. بیستبرنامه ها ن ینجوراهل ا یاس-

 

 دلش گذشت. یاز رو یرگونیها را هم داشت. رد ق یهکنا ینجورا یمادر یزد، ب یشخندن افشین

 یم؟اراذلم شد یر،دست شما درد نکنه آقا سم-

 

 یاهس یکثافت غرق شد تا پرده  یانم یماه سوق داد و حفظ ظاهر کرد. عمر یرا به سو یشها مردمک

 نشود. یاناش در چهره اش نما یزندگ

 شناختش، او و تمام دلش را بلد بود. لب کج کرد، به اصطالح که لبخند زد.  یم ید،فهم سمیر

 شم!ام، پس خودمم جزو یمهمون ینبا همه مون بودم، منم تو ا یعنیاگه گفتم اراذل -

 

 لبش شکل گرفت. یرو یزاریب یداد. رد تلخ نوا ینچشمانش را آذ یا یرهت پوشش

 خوره. ینم یوندات با ما پ یشهرگ و ر ینخوا یبخوا یستی،از ما ن یول-

 .یدرنگش کش ییکوتاه و خرما یموها یانم دست

 چرا؟ یدون ی. میش ینم یکیو پالست یچهارتا عمل یبند عشوه  یچوقته ینمواسه هم-
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 یاش را سر او خال ینوجوان یکه عقده ها یزنانه ا یها یغگرفته نباشد، ج یشکرد صدا یسع خیلی

 زد. یگوشش زنگ م یپکرد، هنوز ک یم

 ینم یر چندتا دلبر دوراندست و پات واسه خاط یچوقته ی،پر یچون جنست از محبت پره! وقت-

 لرزه.

در نقش لبخند،  یا یمعن یب یزده بود. منحنحرف  یلیبه دهان برد. خ یلحظه ا یرا برا یینشلب پا 

کرد. اصال او  یجمعش م یدکرده بود امشب، با یزیدرآورد. ناپره یحالت یصورتش را از ب یمیکم

 حال افتادن. ینرا چه به ا

 باال حله! یبر یالستو دوتا گ یاداداش، ب یالخ یب-

 از جا برخاست. 

چشم چشم  یخوش نشون بده که از اول مهمون یرو یلدابه  یکمحداقل  یاوردی،دوست دخترت رو که ن-

 .یاز گذشته نشونش بد یکنه رد یم

 

 از آن درآورد. یو نخ یدکش یرونب یبرا از ج یگارپاکت س سمیر

داشته باش، دو تا هم زاپاس،  یکیخام نزنه به سرش! من آدم  یالخود خ یکه ب یستمپس بهش بگو تنها ن-

 .یستمن

 

 اش شد. یرهخ افشین،

 فرق داره، نه؟ یکی ینا-

 

 " آن را آتش زد.یگرفت و با "تگ یگارس یررا ز زیپو

 .یستن یقبل یایکه از قماش اشق ینهفرقش ا ینکوچکتر-

 

 لب، لب زد. یرسر تکان داد و ز افشین

 پس فرق داره.-

 بلندتر ادامه داد:

 .یستبد ن یرخ نشون بد یککنن،  یارتتبتونن ز یناتو! بلکه ا یارم، تو هم زودتر ب یمن م-
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امشب تهران  یهوا یدزد انگار! شا یکج دار م یاما، اندک یشخانه شد و در را بست. شانه ها وارد

 کرد. یمسموم بود که او را هم مبتال به دل گرفتگ

چه؛  یعنیکرده بود  یانب یاس یکه برا یدانست منظورش از تفاوت یفقط خودش م ید،نفس کش سمیر

 تفاوت ها! ینگذرد در پس ا یشت چه مفقط خودش خبر دا

را  یشدانست. لب ها یرا خوب م ینآمد، ا یبدش م یگاراز س یاسگرفت؛  یگارشاز س یقیعم کام

و آسمان  ینزم یانم یتوار باال رفت و در نها یچکاز هم فاصله داد و دود را خارج کرد. دود، پ یکم

 و آرامش! ینتسک یمورد را کنار بگذارد، الاقل به حرمت چکه ا یک ینتوانست ا یمحو شد. نم

درد،  ینخالص شدن از ا یکار نداشت برا یلیدلش را به چنگ گرفت، خ یهمچون گرگ زخم کینه

 ...یکسالماه، دو ماه،  یکخواست.  یفقط زمان م

را بچالند و  یزندگ یسادگ ینرا در مشت له کرد. قصد داشت به هم یگارس یبسته  یاراخت یب دستش

تواند با اراده اش خط روزگار را  یخواست اثبات کند که م ی. میستن یردست تقد یزثابت کند همه چ

 عوض  کند.

 

*** 

اش را برداشت، قفل صفحه را باز کرد. از  یتخت نشست. گوش یو رو یچیدرا دور سرش پ حوله

 زد. یرینیثبت شده بود لبخند ش یرکه با اسم سم یپاسخ یتماس ب یدند

به خواب فرو رفته بود. به حالت  یقاباز بود و عم یمهانداخت، دهانش ن یاسینبه تخت  ینگاه نیم

 انگار که دور از جانش مرده بود. ید،خند یدنشخواب

نداشت متجعبش کرد. در  یا یجهکه نت یثمر یب یو شماره گرفت. بوق ها یدتخت دراز کش روی

بود، به نظر  یقهو ده دق یازدهانداخت.  یوارد یشکل رو یکلبه ابه ساعت  یروشن اتاق، نظر یکتار

 یاز برداشتنش خواست قطع کند که صدا یدبه خواب رفته باشد. ناام یزود ینبه ا یرسم یدرس ینم

 .یچیدپ یگرفته اش در گوش یبا"الو" گفتن بم و تقر

 .یدبالشش باال کش یرو یرا کم خودش

 ی؟بود یدهمتوجه تماست نشدم. خواب ینکنارم نبود، واسه هم یمگوش یزنگ زد یسالم! وقت-

 

 رمقش بلند شد. یب یپشت خط برقرار شد و پس از آن آوا یاندک مکث

 خوابم برد. یدونم اصال ک یآره، نم-
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 اراده لحنش پر از مهر شد. یشد و ب یطور یک دلش

 یزاحمت نمکردم. االنم م یدارتموقع زنگ زدنم ب یکه با ب یدامروز! ببخش یخسته شد یلیحتما خ-

 شم، خب؟ برو بخواب!

 

 نداد. یتیبه حرفش اهم سمیر

 یی؟فردا کجا-

 

 رم شرکت! یدانشگاه، بعدشم م-

 

 اش از آن طرف خط آمد. یازهخم صدای

 ینمخوام بب یم ید،جد یفرش ها یخوام نشونت بدم برا یچندتا عکس م یرون؟ب یایسر ب یک یتون یم-

 نه! یاشه روش طرح زد  یم

 

 بشه. یرد یکم یدکتاب بخرم، شا یبرم کتابفروش یدتونم، فقط قبلش با یآره م-

 

 .یمدنبالت که با هم بر یامپس م-

 

قلبش نشاند، انگار که  یرو یفلط یبرداشت. کاه را همانند ابر یدلش، تک کاه یدر حوال یا پرنده

 ش!نامحسوس و پر از آرام ید،بسازد. نفس کش یا یانهخواست آش یم

 باشه.-

 کند. یانهم داشت و زبانش بلد نبود ب یدنداشت که بزند؛ شا یکرد، حرف سکوت

بمش، حاال آهسته تر شده  یمرد خوب بلد بود او را دگرگون کند. صدا ینحرف زد، ا یراو سم جای

 تر! یبهم دلفر یدبود، شا

 رو، نه؟  ینا یدون یعکس ها بهونه ست، م-
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اشاره  یندانست در جواب ا یو در خودش جمع شد. نم ید! لب گزیبعج یختنر یک یخت،ر یهر دلش

 یربار سم یناول یح،اعتراف صر ینکه با هم بودند، ا یدو ماه و چند روز ین. بعد از ایدرک چه بگو ی

 بود. 

 تو لفافه ست، عادت کردم که خودم ترجمه ش کنم. یشهحرف هات هم-

 نه؟ ید،چسب یاو م یبرا یطنتش یطعم داد. کم یشبه لب ها یترش یبهمچون س ی،بامزه ا لبخند

 نتونستم بفهمم دلت واسم تنگ شد.  ینبارکنم ا یاقرار م یول-

 چند نشان بزند. یرت یککند و با  یبه اصطالح زرنگ خواست

 شه، به نظرت راسته؟ یشن زود زود دلشون تنگ م یکه عاشق م ییکسا ینا یدممن شن-

 

جان دار، انگار که هنوز احواالت خواب از  یادکرد، نه ز یتک خنده ا یرباطل! سم یالخ یزه ولی

 بود. یدهسرش نپر

 .یمذار یتصور اشتباه ماست که اسم وابسته شدن رو عشق م ینعشق مگه اصال وجود داره؟ ا-

 

 ماند. یباق یفیکم سو شد و از آن، تنها نور ضع یکبه  یک. احساسات ستاره مانندش، یدپر کش شوقش

کنم، اگه عشق وجود نداشت مطمئن باش خدا هم وجود نداشت.  یفکر نم ینطورمن برعکس تو ااما -

 .یرو انکار کن ینا یتون یچون خودش عشقه، تو که نم

 تخت نشست.  یشد که رو یبحث از نظرش جد یحد به

 سوال بپرسم ازت؟ یک-

 

 .یدرس یحس به نظر م یهنوز هم ب یر،سم آوای

 قانع نکن.بپرس، اما خودت رو -

 

 یست؟ن ینطورا ی،جونت رو براش بد یحاضر یاریبچه ب یروز یکتو اگه -

 

 بحثش فرق داره، چون همه بچه شون رو دوست دارن. یندونم. البته ا یدرست نم ید،شا-
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 زد و چشمان بهناز مقابلش نقش بست. ینیغمگ لبخند

که از بچه شون متنفر هم  یین کسا. هستیسترد ن یرقابلمطلق غ یکدوست داشتن،  یناشتباه نکن! ا-

که عاشق بچه اش باشه حاضره جونش و براش به حراج بذاره. پس شک نکن عشق،  یباشن. فقط کس

 مقابل نفرت وجود داره. ینقطه 

 

را به پدرش  یدششد یتوانست عالقه  یرفت. نم ینآشنا جان گرفت و از ب یرهزار تصو یر،سر سم در

 عاشق پدرش بود. اسیهم به قول  یدحاشا کند، شا

 رمق تر از قبل به حرف آمد. یاش بدجور خراب بود. ب یخوش نبود. حال دل لعنت حالش

 ی؟ندار یکالفه ام! کار یکمخوام بخوابم،  یم-

 

 به بهناز تعارف کرد. یر،سم ینماش یدنزد. با د یروندر شرکت ب از

 .یمرسون یبعد تو رو م یمخور یم یزیچ یک یم،با هم بر یاب-

 

 تکان داد. ینف یبه نشانه  یسر بهناز

 ! یگهفرصت د یک یرم، باشه برا یممنون! خودم م-

 

 کند. یمجبور شد خداحافظ یتنداد و در نها یا یجهاصرار کرد که نت یگربار د یاس

به  یداده بود. با لبخند، تقه ا یهتک یبا چشم بسته سرش را به صندل یر،رفت. سم ینشطرف ماش به

 زد. یشهش

 قفل را زد. یدکش یم یشکه دست به پلک ها یمتوجه اش شد و در حال سمیر

 نشست. ینشماش درون

 معطل شم. یدبا یکمفکر کردم  ی،! چه به موقع اومدیخسته نباش-

 

 لبخند، به زور کج و کوله کرد. یرا به معنا یشرا به حرکت درآورد و لب ها ماشین
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 خانم!  یشما هم خسته نباش-

اند مقنعه اش افتاد. فرمان را چرخ یرو یسبز رنگ یبه او انداخت که چشمانش به حشره  ینگاه نیم

 گفت: یو بدون در نظر گرفتن تبعات حرفش، عاد

 ره تو دهنت! یوقت م یکپرتش کن  یرمقنعه ات حشره ست، بگ یرو-

 

به  یغبا ج دستش را یدهنگاهش به حشره خورد، هول و ترس یوقت یاو چه گفت، ول یداولش نفهم یاس

 .یدمقنعه اش کش

. یدفهم یحال خودش را نم یگردستش نشست. د یرو ینبارو ا یدمقنعه اش پر یبدقلق از رو ی حشره

را به وحشت  یرکه سم یدپر یم یینکرد و باال پا یسر و صدا م یلحظه اش کم بود. جور یبرا یغج

 انداخت.

 تو رو خدا نگه دار!-

 بلند شد. فریادش

 !یرنگه دار سم-

 

 گفت: یبلند کرد. تند یمتسل یآرام کردنش، دست راستش را به نشانه  یبرا سمیر

 دارم. یخب! آروم باش االن نگه م یلیخ-

زد.  یروندر را باز کرد و ب یاس یستاده،کامل از حرکت نا ینرا متوقف کرد. ماش ینزد و ماش راهنما

 یز سرش برداشت و اجازه داد تپش هانم در چشمانش نشانده بود. باالخره حشره دست ا یسی،خ یرحر

 .یردآرام بگ یقلبش اندک

 .یدکش یگذاشت و نفس ینسقف ماش یرو دست

 .یستادکنارش ا سمیر

 یشاز چ ینخود بود، جد یکداشتم. اون که قد  یخودم برش م یترس یدونستم انقدر م یمن اگه م-

 یدی؟ترس ینجوریا

 

 کرد. یگزینخودش را جا یرکانهرفت و حاال خجالت، ز ترس

مانده  ینشرفته بود، هم یشبرداشت و شرم زده رو برگرداند، پاک آبرو یندست از سقف ماش مستاصل،

 و بزدل جلوه کند. یاو دست و پاچلفت یبود جلو
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 هول شدم. یکممن فقط -

 

 زد.  یمیاو شود. لبخند مال یمردمک ها یسر خم کرد تا چشمانش مواز سمیر

 تونه ترسو باشه. یحد م یندختر تا ا یکدونستم  ینم یول یزایی،چ یکبودم  یدهشن-

 تر شد. یضتر رفت و او لبخندش عر یینپا یاس سر

 یو داد م یغداشت ج یگهد یکی یشپ یهکنه تا چند ثان یندونه فکر م یهر ک ی،مظلوم شد یجور یک-

 کرد.

 جور رنگ به خصوص!  یکو لحنش رنگ گرفت،  خندید

 .یبفهم ینکهسر و کله ات بود خودم اقدام کنم قبل از ا یرو یزیبه بعد چ ینمونه از ا یم یادم-

 

 .یدکش یمانده از مقنعه اش دست یرونب یبه موها یاس

حتما  یکلته یرو ینیبب یبموجود عج یک یکهوبود. تو هم اگه  یعیطب ین! خب ایگهد یاربه روم ن-

 .یش یم ینجوریهم

 

 .یدخند یگرد بار

 یگردونه  یکچرخونم انگار  یکردم فرمون رو که م یخسته بودم، فکر م یلیاومدم دنبالت خ یوقت-

قبل رو  یذره از حس خستگ یک یحت یکه اجرا کرد یشیرو دادن دستم، اما با نما یلوییچند صد ک

 یب ینجوریباشه هر وقت ا یادمشد.  یوحشت کرد فرار یادتندارم. به نظرم اون بنده خدا هم از فر

 .یاجرا کن یبندازم به جونت برام کمد یزیچ یکک یکس و حال شدم ح

 

 هم به خنده افتاد. به چشمانش نگاه کرد. یاس اینبار

 . یکن یدمتهد ینکهنه ا ی،بد یبا محبت بهم دلدار یدواقعا که! مثال االن با-

 

 

 چشمک زد. سمیر

 دست از پا خطا کن.  ینقطه ضعفت اومد دستم، جرات دار-
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 که چطور او توانست از موضوع دورش کند. یدهم نفهم خودش یاس

بود  یاسکنار  یبود، وقت یبخودش هم عج یآمد. برا یاز نظرش تازه م یاس یزهمه چ یر،و سم 

 نداشت. یاحساس بد

 

*** 

. با ظرافت یدبوم کش یآب، آن را رو یآب ییبه روشنا یفرو برد و با حس یرا درون رنگ مشک قلمش

نمانده  یربه تولد سم یزیته دلش مزه شد. چ یتابستان یالسگ یکتمام نقش ابروانش را کامل کرد. طعم 

 یبه او بدهد که تا به حال کس یزیخواست چ یخوشحالش کند، م یژهو یا یهخواست با هد یبود و او م

تابلو انداخت. ابروانش  یرو ی یدهکش یمهن یربه تصو یآورد و نگاه یینبه او نداده باشد. قلمش را پا

که به  یاش را باال آورد و به عکس یبکشد که دلخواهش هست. گوش یرا به زحمت توانست همانطور

درآورده بود. به  یباز رعکس گانگست ین. چقدر سر گرفتن ایدمشقت از او گرفته بود نگاه کرد. خند

کامال  یبود و با چهره ا یختهاش ر یشانیپ یرنگش رو یمشک یموها ید،دست کش یلشموبا یصفحه 

 از او گرفت.  یپارک نشسته بودند، دزدک یمکتن یرو یعکس را وقت ینبود. ا یرهبه روبرو خ یجد

 یانالزم بود ب یده؟مرد لرز ینا یبود که اعتراف کند دلش برا یازلبش قاصدک غنچه باز کرد. ن روی

 اش؟ یگاه و دوست داشت یاه و بگ یاست و توجه ها یرپر از فکر سم یشروزها ینکند ا

را در ذهن تجسم  یشبود. لب ها یشلب ها یکه قلم را برداشت به قصد طراح ینبارگرفت و ا نفسی

 داشت. یا یمعمول یاندازه  یینشنازک بود و برعکس، لب پا یباتقر یشکرد، لب باال

 

 

 تابلو را مالفه بکشد مادرش وارد شد. یاتاق باز شد و قبل از آنکه بتواند رو در

توانست  ی. اگر چه هنوز تمام نشده بود، اما میدبوم خند یصورت رو یدنبه دست، از د یوهآبم پریسا

 است. یچه کس یرحدس بزند تصو

 اومده؟ یرونمرتبه از اتاق ب یککشه که از صبح فقط  یم یبه به! دخترم داره چ-

 

 ان گرفت.دند یرگلگون، لب ز یگونه ها با

 ...یعنی...یدم...خب، من دیزهچ-

 

 را به طرفش گرفت. یوهکه آرزو داشت. آبم یقتبود و پر از احساسات مادرانه! لبخندش به حق مادر
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 یککه  یه. اشتباه مال وقتیستاشتباه ن یندوره ها دارن، ا ینگل دختر! همه از ا یبد یحخواد توض ینم-

 .یرهبگ یدهرو ناد یتقالنکنه و ع ییشتنها یرو فدا یشدختر پاک

 را گرفت و سرخ تر شد. یوهآبم یاس

رو! رفتم پرس و جو کردم،  ییشآشنا یشنهادپ یراحت قبول کن یلیگوشه نشستم گذاشتم خ یکفکر نکن -

 !یخواستگار یمما بر یومدکردن که به فکرم زد اگه اون ن یفانقدر ازش تعر

 

مادرش، متوجه شد که حرفش  یصورت سرخ شده از خنده  یدنبا د یسر بلند کرد، ول یرتبا ح یاس

 کردنش گفته! یترا با غرض اذ

 .یختعشقش را در کالمش ر تمام

 مامان!  یخوب یلیتو خ-

 

 کرد. یزچشم ر یطنتبا ش پریسا

 ها! یستاصال خوب ن ینا ی؟گ یم ینجوریا یباش یرچون گذاشتم با سم-

 

 بلند کرد. ینه یبه نشانه  دست

 گفتم. یخودم! کل نه به جون-

 .یدمش کرده اش کش یدست به موها پریسا،

 ی؟آقا رو بکش ینعکس ا یگرفت یمشد تصم ی! حاال چیزمکردم عز یشوخ-

 

 کرد. یکوبیکنان پا یزته دلش جست و خ یلبخند زد. ذوق یاس

 یگهد یزچ یانباشه. به نظرت خوبه؟  یبدم که تکرار ییکادو یکخواستم  یتولدشه، م یگهچند روز د-

 یتشخوام براش بخرم. با توجه به شخص یهم م یکتاب شعر از مولو یکالبته  یرم؟هم براش بگ یا

 شاعر رو دوست داشته باشه. ینفکر کنم ا

 

 درون دستش اشاره کرد. یوانبه ل پریسا

 یلشه؟باب م یمولو یدی. حاال از کجا فهمیبخور یتون ینم یگهشه د یرو بخور گرم م ینا-
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 خودش استدالل آورد. یباال انداخت و برا شانه

 یم یشترشاعر رو ب ینگه ا یبهم م یقو یلیحس خ یکقبول نداره.  یرو کمتر کس یمولو یآخه مثنو-

 پسنده.

 

 . یدخند پریسا

 کنم منطقت رو! یباشه، قبول م-

 به ساعت انداخت. ینگاه نیم

تازه بابات هم  ینه؟که نب یکن یمشکجا قا یاخو یرسه. م یم یاسینهم کمتر،  یدشا یگه،د یقهتا چهل دق-

 هست.

 

 کرد. یسرا خ یشبا زبان لب ها یاس

 یادکشم. فکر نکنم شک کنه. بابا هم که تو اتاق ما نم یامتحان خودم دارم چهره م یخوام بگم برا یم-

 کنم. یم یشکار یک! اگه اومد اون موقع به کمک تو یادز

 

 تکان داد. یبا خنده سر پریسا

 !یفکر و خوش دل قبل یگفتم دخترم چه عاقله، نگو همون دختر ب یامان از دست تو! تازه داشتم م-

 از جا برخاست.

 ! یاسین! تو هم جمع و جور کن قبل از اومدن یرهگ یوقت خورشتم ته م یکمن برم، -

 زد. یبه صورتش نگاه کرد. لبخند مهربان ید،در که رس یکینزد به

 اذانه! یگهد یقهدق نره، دو یادتنمازتم -

 

 کرد کتش را مرتب کرد. یبرانداز م ینههمانطور که خودش را در آ افشین،

 چطوره به نظرت؟ دخترکش شدم؟-
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 گذاشت. یزعسلیم یپوزخند زد و فنجان قهوه اش را رو سمیر

 تا دخترکش! یحشره کش شد یشترب-

 انداخت. ینظر یشپا انداخت و به سرتاپا یرو پا

 یه؟خانوادگ یدورهم یک یمهمون ینناسبت ام یحاال مطمئن-

 

زد و با ژست  ییگرفت. لبخند دندان نما یدهرا ناد یشو طعنه ها یکهآن قدر خوشحال بود که ت افشین

 به او چشم دوخت و چشمک زد. یقد ینهباال رفته، از آ یفرو برد. با ابرو یبشدست درون ج یخاص

 یم؟داشته باش یخانوادگ یدورهم یادبه ما نم یه؟چ-

 .یددست کش یشکرد و به بغل موها یا خنده

 باال بزنه. ینپسرش آست یامشب رو بهونه کرده که برا یخان مهمون یاراسفند ید! شایدیخدا رو چه د-

 

 یک یراهنولو بود؛ پ ینگاه کرد که هر کدام گوشه ا یشچشم گرداند، به لباس ها یبا کج خند سمیر

 خود! یپخش بود هم جا یزم یکه رو یهله و هوله ا یخال یسته ها! بیگرد یجا یک یشرتجا، ت

 اوضاع! ینالبد با ا-

 

 یینرا به سمت پا یشبه سرتاسر خانه اش انداخت. لب ها یا یکل ید. دیدکنار کش ینهآ یاز جلو افشین

 یبود، اما باق یردلگ یکاناپه و پرده ها کم یالبته ست خاکستر ید؛رس یدکورش بد به نظر نم ید،کش

 اش! یقهاش ربط داشت تا سل یبه شلختگ یشترمسائل ب

 به خودش گرفت. یمتفکر یهست؟چهره  یست،بدم ن ینهمچ-

 ...یارمب یعروس یکدست به سر و روش بکشه حله!  یک یادگلشن ب-

 سرش را با شعف تکان داد.

 . یشنو یم یزیچ یکگم  یم یزیچ یک-

 

 را شکار کرد که به عنوان دکور نصب شده بود. یوارد یرو یرشمش یر،سم یها مردمک

 آالت قتاله؟ یناونوقت با وجود ا-
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 سر به سرش بگذارد. ینکهشد و حظ کرد از ا یطانش افشین

 !یاسباب مهربون یننداشت با ا یآوردم نشونش دادم، مشکل-

 

 تکان داد. یمسر به عالمت تفهم سمیر،

 یاست؟تزرق ینپس از ا-

 

دارت را  یرلبش رقص کرد. ت یرو یا یانهموز یو خنده  یستاداو، مقابل دارت اپشت به  افشین،

 برداشت.

تو شده  یت! آره داداش، آره قربونت برم، حکایفپ یفگفته پ یم یدهرس یگربه دستش به گوشت نم-

 گم. یکه م یگربه ا ینهم یتحکا

 دارت برخورد کرد. یصفحه  یوسط، به گوشه  ی یرهخوردن به دا یرا پرت کرد که به جا تیر

 یشکی. هیموند یکه تهش رو دست ننه ات م یدختر بود یای،و انقدر ناز م یحاال خوب شد دختر نشد-

 سراغت! یومدمثل خودم م یریآدم خ یکآخرشم  یره،تو رو بگ یادکرد ب ینم یسکهم ر

 به هدف خورد. یکنزد یکم یکی یندوم را پرت کرد، ا تیر

 زنه. یبه دل نم یاتم که چنگ یافهق-

 و به سمتش برگشت. خندید

 کردم. یصدات م یعشقم، زاغ یبه جا یانااح یاهتم،س یسر و مو ینبا ا-

 

 کرد. یشاز تاسف داشت تماشا یکه نم یدر سکوت، با چشمان سمیر

 ادامه داد: ییبا پررو 

 شدم. یبه وصلت م یراض یدسف یشعده ر یکاخالقت فقط با وساطت  ینبا ا یرهتن بم ینا-

 

 تفاوت از جا برخاست. یب سمیر

 شه. یزنت نم یشکیه یاتداشته باش که واسه وراج ینمپس ا-
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 گفت. یا یدهشد. "جون" کش یکشو نزد یدغش غش خند افشین

 ! یمهم یشر یخحساب، آخرش ب ینپس با ا-

به نشان . یدکه با نگاه او خودش را عقب کش یندازددست به دور گردنش ب یمسخره باز یبرا خواست

 رنگ داده بود. ییردست بلند کرد، در اثر خنده صورتش تغ یمتسل

 عشوه هات!  یفدا یتو چه حساس یم،ش یبابا محرمم م-

 

 اش ضربه زد. یقهبا انگشت به شق یت،اهم یکاناپه برداشت و ب یدسته  یاش را از رو یگوش سمیر

 ینبابات که ا یشپ یبر ی،هالک کرد ! تو نرفته خودت رویاسبک باز ینا یرو کار بنداز جا ینجاا-

 !یمرخص یعقلت هم فرستاد یمچهن

 

 نگاه کرد. یبا حالت یکلشبه ه یاورد،شوق داشت که کم ن یدارد ینآن قدر از ا ینبود، افش یرباسم حق

 ! یاشرم و ح یگور بابا یت،خواستگار یومدمم یکلتجون تو اگه دختر بودم واسه ه-

 

 زد و به طرف در رفت. نیشخند

 .یکن یمیلا یغفور یفراموش نکن متن قرارداد رو برا یمن که رفتم، فقط اومد-

 

 را برداشت.  یچشهم سو افشین

 ذاره شب برگردم. یاحتماال بابام نم یام،برم. امشبم فکر نکنم ب یدبا یگهمنم د یسا،وا-

 

بها به  یکرد ب یسع یگر. پهلو به پهلو شد و بار دیدشن یم یمبهم یبود، صداها یداریخواب و ب میان

 یآزاردهنده، به خوابش ادامه دهد. صدا اما دست بردار نبود. کالفه، با همان پلک بسته رو یآوا ینا

 یهشب یشترجمع شد، صدا ب یشکه دقت کرد اخم ها یتخت نشست. پس سرش را خاراند و بلند شد. کم

شن کرد. چند بار پلک زد تا برق رفت و المپ را رو یزبه شکستن بود. کورمال کورمال به سمت پر

را از کمد  یراهنشآمد. پ یواحدش م یرونشد، صدا از ب یزت یشچشمانش به نور عادت کند. گوش ها

 یزیچ یکه خانه نبود، نکند دزد ین. ابروانش، تنگ هم چفت شد؛ افشیداش پوش یرکاب یدرآورد و رو

 .یدرس یهم با وجود نگهبان برج احمقانه به نظر م یهفرض ینآمده باشد؟ اما آخر، ا



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
4
0

 

واحد به سمت در رفت. در واحد را که باز  یدعوض کرد و با برداشتن کل یرا با شلوار بلند شلوارکش

توانست دزد  ینم ینآمد. در خانه اش را کوباند، ا یم ینکرد چشمانش درشت شد، آوا از واحد افش

 باشد. 

 ین؟افش-

از رفت و  یکاف یباشند؛ به اندازه  یدهها شن یههمسا یدترس یانداخت، م یظر تندن یگرد یواحدها به

 خراب شده چه خبر بود. ینبودند، امشب هم که معلوم نبود در ا یشاک ینافش یآمد دوست دخترها

 دوباره اسمش را تکرار کرد و به در زد.

 ین؟افش-

 صدا قطع شده بود، اما او دل نگران شد.

 

را در قفل در خانه اش چرخاند، در باز  یدرا برداشت. با عجله کل یدک یدرگشت و کلواحد خودش ب به

 خواب! یااست  یتواقع یندب یم یشرو یشکه پ یصحنه ا یندانست ا یشد و او نم

 احمق؟" یکار کرد یشد. "چ یفرد یرلبشدرون خانه گذاشت. با بهت، کلمات ز پا

نبود. با همان کفش، با  یناز افش یاثر یچبود و ه یشهرا پشت سرش بست. کف خانه پر از خرده ش در

 او را به سمت اتاق خواب کشاند.  یآرام و خفه ا یها گذشت. نوا یشهش یاز رو یاطاحت

 کرد. یتر جلوه م یبعج یزشد همه چ یتر م یکچه که نزد هر

 یگرشد ینگه و ل یلنگه اش سمت یککه  ییشده؛ کفش ها یختهر یقطره خون ها ین؛زم یافتاده رو کت

 باز اتاق خواب را کامل باز کرد.  یمه! با وحشت در نیگرپشت رو، سمت د

 ینافش یموها یتفرز چرخ بخورد، در نها یشآمد باعث شد مردمک ها یکه م یمردانه ا ی یهگر آوای

نشسته بود. زانوانش را  یپاتخت یزتخت و م یانم ییسرد، جا یکسرام یتر رفت. رو یک. نزدیدرا د

 .یدلرز یم یشزانو گذاشته، شانه ها یجمع کرده بود و سر رو

 ناباور اسمش را صدا زد.

 !ینافش-

 برداشت. یشپا یسر از رو افشین

 خش دار بود و تمام شده. یشدوخت. صدا یربه خونه نشسته اش را به سم چشمان

 حق با تو بود.-
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 تلخ زد. پوزخندی

 !حق با توئه یشههم-

 

 هنوز مبهوت بود. سمیر،

 ی؟سر خودت آورد ییچه بال-

 وخامت! ینبود، آن هم با ا یدهاشکش را ند یچوقتکه مادش رفته بود ه یبه حال، به جز زمان تا

 ممانعت کرد. با درد چشم بست. ینکه افش یزدرا گرفت و خواست کمک کند از جا برخ یشها شانه

 بذار راحت باشم. -

 آهسته تر لب زد.

 بذار امشب مال خودم باشم.-

 خون گرفت. یمزه  دهانش

 امشب و بذار خودم باشم. یک-

 

 یم یتوضع یناو را در ا ینکهگرفت از ا یو حس بد ید. شنیدشن یرآرام گفت، اما سم یلیخ ینکها با

که تمام عمر، خودش  یقیآمد، رف یراه م یقرف ینبهتر بود امشب را به دل ا ید. کنارش نشست. شایدد

 .ینددرونش را نب یا وقف تظاهر کرد تا کسر

 خودت رو! یرونب یزبرام حرف بزن. بر-

 

دانست چقدر اندوهش اندوه بود. تمام  ی. فقط خدا میدچک ینچشم افش یاز گوشه  یاشک گرم قطره

 بود. یختهکرد، تمام غرورش فرو ر یحسش درد م

 بودند که آن قدر کدر بود. یدهرا با چاقو خراش یشگلو انگار

 برم. یرونکه نشونم دادن تا ازش ب یسند و در یکامشبم شد  یسهمم از شاد-

دادند و او حق دم زدن  یجرعه جرعه زهر را به خوردش م ییکرد. گو یزیطعنه آم یخنده  تک

 بود. یدنهم محکوم به نوش یدنداشت؛ شا
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 کردم دل پدرم برام تنگ شده که دعوتم کرده. خوبه؛ فکر یفکر کردم امشب که برم اونجا همه چ-

 حزن درآمد و افسوس در نگاهش نشست. یرجانش به تصو ی یاخته یاخته

 یدم؟د یرفتم اونجا چ یوقت یدون یم-

 یشبود و ضربه ها ی. کف دستش خونیداش کوب یشانیبر پ یاپی،راستش را مشت کرد و چند بار پ دست

گرفت، قلبش، روحش، غرورش، و در آخر  ی. داشت آتش میرداش هم رنگ بگ یشانیباعث شده بود پ

 !یدشام

 از غصه خم شده بود. یکوه یرز یدآمد، شا یرونکه از حلقش ب پژواکی

 یرمونده بود و چهارتا ت یقال یکهاون عمارت سگ مصب رو جمع کرده بودن. دو تا ت یها یلکل وسا-

 خودش! یبرداره برا یدارو تخته که اونم گذاشته بودن سرا

 .یزداز آن فرو نر یشکرد تا اشکش ب یرتو غ ییدسا دندان

 ملت! یک یششدم خنده خر-

 آورد. یو بغض داشت نفسش را بند م کینه

 کردن. مقدمات که چه عرض کنم... یه*ر*ز*ه داشتن مقدمات رفتن و فراهم م ی یکهبا اون زن-

 شب را چندان جوابگو نبود.ام یک ی،خوددار یتالشش برا یااز چشم چپش چکه کرد، گو اشک

 شده و اونوقت من احمق هنوز خبر نداشتم. یرفتنشون اوک یکارها-

 باال آمده بود. یاددستش از فشار ز یلبش گرفت. رگ ها یمشت کرده اش را جلو دست

 

 آروم کرد. ییسند انداخت جلوم و وجدانش رو با همون کاغذ کذا یک-

 .یدکه امشب با کار پدرش کش یدکش یکردند آن قدر محنت نم یاش م یرا خورد، اگر سالخ خودش

 رن آنکارا! یم یعوض ینپس فردا با اون نوش-

 .یدو فس فس کنان دماغش را باال کش یدپلکش مال یربه ز دستی،

اصال زنده  یه؛دردت چ ی؛گ یم یپدر چ یب یزنگ بزنه بگه تو یکسوزه که نکرد  یم یندلم از ا-

  ی؟ا

 و رها کرد. یدبه دندان کش یمارا ق یینشپا لب

 بزنه تو سالمندان! ییسر به بابا یکاصال گور من و هفت جد و آباد نداشته ام، نکرد -
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 زد. یم یاز حجم فشار به کبود صورتش

برام ارزش  هم یاهپول س یک یبه اندازه  یشد، چرا حت یوونهفهمم چرا مامان رفت، چرا د یتازه م-

 قائل نشد.

 ینم یاییرو یچه یزبانم یگرد یخت،دلش هم فرو ر یدام یشکوفه  ینشد. خاموش شد و آخر خاموش

 شد.

 یچه م یندانست در دل افش یم یبود. چه کس یختهشد. از حالش بهم ر یرهخ یوسشرخ ما یمبه ن سمیر

آرام  کاذب یدوارینداشت که بخواهد با چندتا ام یتیشخص یننبود، اگر هم بود افش یگذرد. اهل دلدار

 .یردبگ

 ی؟خودش نگفت یحرف ها رو تو رو ینچرا ا-

 

 ینیعقب نش یالخ یشد. بغض المذهب هم که لحظه ا یینباال و پا یشگلو یبکدهان قورت داد، س آب

 نداشت. 

 کنه. یخواستم اون نمک به حروم احساس خوش ینم-

 انتها! یمرداب ب یک یانم ی،آب یلوفرمرگ ن یبه تلخ یشخندیزد. ر ریشخندی

 تموم کرد. یکیرو در حق من  ییزن، الحق و واالنصاف که حق زن بابا ینا-

 

 .یدد یفروغش م یب یشانه اش گذاشت. غرور شکسته را در مردمک ها یدست به رو سمیر

مرام  یدکه با یاون یگه،د یکینه و  یناز کوزه همان برون تراود که در اوست. غمت نباشه پسر! نوش- 

 یرانمگه تا االن که ا ی؟خور یرو م یچ یتنه هوات رو داشته باشه پدرته! غصه  یکبه خرج بده و 

 هام،با یندار یستیخبرت رو گرفت؟ رودربا یک ید؟حالت رو پرس یبه سرت زد؟ ک یبود چه گل

اسمش  یتونه بفهمه معنا یهم نم یچوقتکه عابربانک پسرش باشه ه یندارم باهات! پدر یستیرودربا

 کرد. یزاون برات پول وار یدیحالش رو پرس ! تو هروقتیهچ

 

 غروب امشبش نبود. یادرسفر ینور یچشد. ه یرهکف اتاق خ یکبه سرام افشین

که حالش  یستپولش ن یمن برا یدنفهم یچوقتکنه. ه یهامشبم خواست حسابم رو با سند و بنچاق تصف-

 پرسم. یرو م
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قابش خرد شده  ی یشهرا نشانه رفت. ش ینزم یچرخ خورد و قاب عکس افتاده رو یرسم یها مردمک

سه  یبود که او از خانواده  یعکس، تنها عکس ینبال را سرش آورده. ا ینا ینبود. مشخص بود افش

 دکه او را به آغوش داشت لبخن یبود و مادرش، در حال یستادنفره شان داشت. پدرش دست به کمر ا

 ماهه بود. یزدهده سدواز یدنداشت، شا یسن ینعکس، افش ینزد. در ا یم

کرد. دستش را به دست گرفت، مشتش را باز کرد و به خراش  یشها یهو هوا را مهمان ر یدکش نفسی

 پانسمان سر و تهش را هم آورد.  یکشد با  ینبود، م یقکف دستش نگاه کرد. چندان عم

 تکلف لب زد: یو ب آهسته

کجا  یگاهشجا یکه اون ها بفهمن ک یادب یروز یک یددونه، شا یم یقصه رو، برو جلو! ک یننباز ا-

 که تو رو باختن. یخودشون بودن، وقت یاصل یبود، بفهمن که بازنده 

 یتوده  ینشد، ا یبود که تمامش م یشانه اش گذاشت. کاش کس یطاقت از کف داد و سر رو افشین

 .یدکش یاو را در خود م یشده بود داشت ذره ذره  یجاداحساس که درونش ا یخال

 

*** 

گذراند. با فکر به عکس العملش  یوقت م یراز کافه دوخته بود و منتظر آمدن سم یرونب یبه نما چشم

به گلدان  ینبارکه امروز تولدش است. نظرش را ا یستن یادش یدانست حت یزد. م ییلبخند دندان نما

 یدشسر خر لیبود. ک یثهحد یشنهادگلدان، پ یندر آن کاشته شده بود. ا یاسیدوخت که تک گل  یکوچک

 یتاست. در نها یفتهکند او خودش یفکر م یررا بدهد سم یههد ینگفت اگر ا ی. بهناز میدندبا هم خند

 بودند. یدهو محض خنده گلدان را خر یاما، با مسخره باز

کافه دوخت.  یچمارپ یزده اش را به پله ها یجانه یتماما چشم شد و مردمک ها ید،پا که شن صدای

 آمده بود. باالخره

 دو دختر خندان بادکنک به دست فرو نشست. یدنبا د ی،ول اشتیاقش

بود نگاه کرد،  یبه کشت یهکه شب یوارد یرنگ رو یی. به ساعت طالیدکش یکج کرد و در دل هوف لب

آمده و فراموش  یشپ یشبرا یساخت که نکند کار یهفرض ینیکرده بود. ذهنش با بدب یرد یامروز کم

 جاییضرب گرفت. از آن  ینزم یراستش رو یداد، پا یهاش تک یو قرار دارد. به صندلکرده که با ا

از حد معمول فراتر رفته  یآن ها اندک ینبود، خنده  یگریباال جز او و دو دختر، کس د یکه طبقه 

 بود.

 یربود سم یدوارشد. فقط ام یرهخ یرونسر مرتب کرد و دوباره به ب یرنگش را رو یخاکستر شال

 .یزدرا بهم بر یشبرنامه ها ینخواهد با بدقول
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 یرونمقابلش ب یکرد که صندل یدر رفت و آمد نگاه م یاز کافه  یرونب یدر افکار، به عابرها غرق

 .یدچشمانش درخش یدنش،حواس سر برگرداند که با د یشد. ب یدهکش

 گفت: یذوق و لحن خاص با

 !یرسم-

 :یدپرس یاس یدبگو یزی. قبل از آنکه چیدرفتارش باال پر یناز ا یرسم ابروان

 ی؟اومد یک-

 

 کرد. ییصدا یآهسته و ب یاش خنده  یمعن یسوال ب از

 تو راهم! یومدم،سالم! من که هنوز ن-

 

 کرد. یا یاخم مصنوع یاس،

 نکن.  یتم! حاال اذیدرفت، ببخش یادمسالم -

 

 گذاشت و صورتش را از نظر گذراند. یزم یرا رو یلشموبا گوشی

 خانم! یدینپرس یخب سوال جالب-

 زد. یداد و با چشم اشاره ا یهاش تک یصندل به

 ی؟سفارش داد یزیچ-

 

چونان  یشرنگش نگاه انداخت و فکر کرد، ناخواسته با هم ست شدند. لب ها یخاکستر یراهنبه پ یاس

 غنچه از هم شکفت.

 .یایسفارش تو رو ندادم، منتظر بودم خودت ب یآره! ول-

 ته دلش مزه شد. یتابستان یها یالسسرش را جلوتر برد. طعم گ کمی

 یه؟امروز چه روز یدون یتو م-

 

 سر خم کرد. یزپرسش آم سمیر،
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 ی؟چه روز-

 داد. یشعالمت فهم سر تکان داد و لب پ به

 نبود، هان؟  یلدل یقرار امروز ب یپس اصرارت برا-

 

 زد. یگون یملبخند نس یاس

 ی؟زنب یتون یحدس هم نم یحت-

سفارشش را داد، نوبت  یرمکث در گفتمانشان شد. سم یبرا یلیدل یردکه آمد تا سفارش بگ یجوان پسر

 گفت: یدکه رس یاسبه 

 پنج! یشماره  یزمن قبال سفارش دادم. سفارش مخصوص م-

 سر تکان داد و دفترچه اش را بست. یلبخند یمبا ن پسر

 

به هم شد. خواست  یکشده بود، ابروانش نزد یختهاش برانگ یکه تازه کنجکاو یراز رفتنش، سم بعد

 کرد. یدست یشپ یاسبپرسد چه خبر است که 

 یادخوام رو خوشت نم یکه االن ازت م یدونم کار یم یحت یاد،خوشت نم یدونم از لوس باز یم-

 ینکها یمتبه ق ی. حتیچند لحظه ببند یخوام ازت خواهش کنم چشم هات رو برا یاما م ی،انجام بد

 من لوسم! هر وقت هم که گفتم بازش کن.  یفکر کن

 خواهش کرد. یقصد مخالفت کرد که مهربانانه سر کج کرد و با طناز سمیر

 خوام، فقط چند لحظه ست.  ینم یادیز یزلطفا مخالفت نکن. چ-

 

 چشم بست و به ذهنش آمد، امان از دست دخترها! یلیم یب با

 یزم یرا با لبخند رو یککه درون دستش بود از پله ها باال آمد. ک ییکنگذشت که پسر جوان با ک زیاد

 کرد. یاسگذاشت و رو به 

 ید؟ندار یا یگهامر د-

 

 گذاشت. یکبه ک یکرا نزد یاستشکر کرد و گلدان گل  یاس

 به او انداخت و هشدار داد. ینگاه تند نیم
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 ها! یچشم هات رو باز نکن-

 شد که تقلب نکند. یادآور یطنت. با شیدکش یرونب یفششده را هم از ک یچشعر کادو پ کتاب

 چون به ضررته! ینهم نب یمکیقا-

 گذاشت. یزم یرا رو کتاب

 قلبش نامنظم شده بود دستانش را چفت هم کرد. یکه تپش ها یدر حال یجان،و ه یشاد با

 .یچشم هات رو باز کن یتون یم یحاال اگه خواست-

 

 به عجب آمد.  یقتاحق یش،رو یشپ یرتصو یدندغدغه پلک گشود. اما با د یو ب یعاد سمیر،

 .یخوش اخالق تر بش یکم یدتتو سن جد یدوارمام یزم،تولدت مبارک عز-

 

بود.  یزهمه چ یکننده  یانداد ب یو هشت را نشان م یستکه عدد ب ییشمع ها یگنگ بود. ول هنوز

خودش روز تولدش را فراموش کرده  یباور بود که وفت یرقابلغ یشبرا یشد، کم یطور یکدلش 

 .یدهبرنامه چ یشو برا یدهتدارک د یاس

 

 زد، جدا انتظارش را نداشت.  ینامفهوم لبخند

 .یکرد یرمغافلگ-

 

که فرو  ینشان دهد. با ذوق یکرد عکس العمل بهتر یشد، فکر م یدهکش یینبه سمت پا یاس یها لب

 .یدنشسته بود، ناراحت عقب کش

 ین؟هم ی؟شد یرغافلگ-

باشد، اما دلش، به تنگ آمده داد زد که  یکرد منطق یکرد. عقلش سع یخود یو ب یمصنوع ی خنده

 شود. یاحساس م یواقعا ب یگاه یرسم

 

 . یدخند یزانشبه صورت آو سمیر

 .یبغ کن ینجوریخواد ا یخب! حاال نم یلیخ-
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 مبدل شد. به شمع اشاره زد. یاش به لبخند کج خنده

 که فوتش کنم؟ یرو روشن کرد ینا یجد-

 

 یبه خصوص، درست مانند شاد یشاد یککرد.  یاحساس شاد یدکه در چهره اش د یاز آرامش یاس

 تازه! یزاریشال ییدناز بو یناش

 لب کش داد. یمت،مال با

 ی؟کن یکار ینداره اگه همچ یچه اشکال-

 رنگ او دوخت. یرا به چشمان زغال یشها مردمک

انجام  یکن یراحت باش، چرا فکر م یکم. یفتهنم یاتفاق یچشمع ساده ه یکباور کن با فوت کردن -

 کار مسخره ست؟ یندادن ا

 اش است. یانهآش یلدلش در حال تکم یبه لب نشاند و حس کرد پرنده  الله

 سخته؟ یکه فکر نکن یمبا هم فوتش کن یخوا یم-

 

 بود. یببودنش، عج یشآال یب یندختر در ع یناش لبخند زد. ا یبه سادگ سمیر

 اش شد. یرهمتفاوت خ یاحساس با

 !یهفکر مناسب-

 

 چشم بست. یاس

 دو سه گفتم فوت کن. یکپس چشم هات رو ببند، -

 

به عمل نشد. همچنان به او نظر دوخته بود و هزار حرف و  یلکه تبد ی" گفت. باشه ای"باشه ا سمیر

 یرا به ب یبدقدم یکه حال خوبش را عوض کرد و دلهره  ییزد. پرسش ها یپرسش در ذهنش رج م

 مغزش راه داد.  یراهه 

درد، پرسش،  یش،با چند حس متضاد؛ غم، آسا ییفوت کرد و او فقط تماشا کرد. تماشا ییبه تنها یاس

 پرسش و پرسش!

 شد. یاناشکلش نم یدیمروار یدندان ها یفزد که رد یقیچشم باز کرد و لبخند عم یاس،
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 نداشت؟  یکار یدید-

 چشم درشت کرد. ینیسکوت و نگاه صامتش، با تعجب نمک از

 شد؟ خوب نبود؟ یچ-

 

محول  یگریدرهمش را به زمان د یها یشهگرفت، بهتر بود اند یخوشرنگ یشکل منحن یرسم یها لب

 کرد.  یم

 ممنونم بابت زحمتت!-

 

 چاقو را به طرفش گرفت. یاس

 کشم. یخوردنش رو م یببرش که از قبل اومدنت تا حاال دارم نقشه  یاب-

 

 برد و چاقو را گرفت.  یشمردانه اش را پ دست

 زنه. یدهنت دلت رو م یبذار یکهت یکاالن  ی؟همه رو بخور ینا یتون یتو مگه م-

 و درون بشقاب گذاشت. یدبر یکاز ک برشی

 نه! یا یتا تهش رو بخور یتون یم ینمبب یربگ-

 

 بشقاب را گرفت. یاس

 قبلش بذار کادوهات رو بهت بدم.-

 

 را نشانه رفت. یزم یشکل رو یگلدان صدف نگاهش،

 ! ینها یشاول-

 اضافه کرد. یملس یطنتش با

 .یفتیب یادم ینیکه هروقت دلت برام تنگ شد بب یدمرو خر ینا-

 شده را باال آورد. یچکادو پ یتابلو یرد،بگ یرکه ممکن بود  سم یاز جبهه ا یشگیریپ یو برا یدخند ریز



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
5
0

 

 که فقط و فقط مختص به خودته! یژهو ی یههد یکو البته -

 با رغبت آن را مقابلش گرفت.

 حاال بازش کن. -

 

نبود. تابلو را گرفت  یانکس به جز خودش ع یچه یدر حال رخ دادن بود برا یرکه درون سم اتفاقاتی

تمام به نقش درآمده  یو با هنرمند یباییرت خودش که به آن زصو یدنرا باز کرد. با د یشو کاغذ کادو

 بود خاموش تر شد. 

 یکدل به  یندلش نظر انداخت. ا یخاک گرفته  ی یرانهفاصله ها نشست و به و یوارد یرو قلبش

 یشبذر مهر بکارد. تابلو را کنار پا یشرا از سر بردارد و جا یمداشت تا غبار بدخ یازن یتکان اساس

 یزشدختر؛ اسمش، گلش، خودش، همه چ ینبود که ا یتی. چه حکایدکش یشرا پ یاسگذاشت و گلدان 

 از او دور بود. یلیکه خ یبار ینبار بود. اول یناول

 ی. حداقل برایدلنگ یکار م یجا یک ییشد. گو یج! گیکتاب از مولو یکدوم را هم باز کرد،  ی بسته

 .یدلنگ یاو م

 

 داد.  یطراوت شبنم م یبو یاس، یبهار نوای

که تمام تالشم  یخوام بدون یاما خب! م ی،دادم برات رو دوست نداشته باش یبکه ترت ییها یههد یدشا-

 متفاوت و نو باشه. یزرو کردم تا همه چ

 

 درون خودش نداشت.  یزچ یچرنگ شد، انگار که ه یب یر،نگاه سم رنگ

 تونم ازت تشکر کنم. یشد. فقط م یبخش نم یتانقدر رضا یگهد یجا یچامروزم، ه-

 

*** 

 شالش را از سر برداشت. یساپر 

 برام!  یارآب ب یوانل یک-
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 یدداد و به طرف آشپزخانه قدم کج کرد. به نظرش آمد شا یشمادرش لب پ یمتعجب از کالفگ یاس،

ماه،  شتیبهارد یهم با توجه به احوال بهار یهفرض یناست، اما ا یختگیبهم ر ینهوا باعث ا یگرم

 نبود.  ییدچندان مورد تا

 را باال برد. یشصدا یوان،آورد. در حال پر کردن ل یرونب یخچالآب را از  بطری

 کرده؟ یتو مدرسه اش خرابکار یاسینشد مامان؟ باز  یچ-

 

 اشاره کرد. یخچالبه در  پریسا

 صد بار! ین. ایدار یآب بر م یدار یاون در رو ببند وقت-

 کرد. یسکرد، با زبان، لب خ یرا باز م یشمانتو یکه دکمه ها همانطور

 تا بهت بگم. یاب-

 

 مبل مقابلش نشست. یآب را به دستش داد و رو لیوان

 مرتب بود.  یشهکردم، هم یرو چک م یفشنبودن؟ من تکال یاز درسش راض-

 

 .یداش کش یشانیبه پ یو دست یدآب نوش یجرعه ا پریسا

بود، مشاور آوردن  یانمرب یابودن. امروز جلسه اول یتفاقا معلم هاش ازش راضنکرده، ا یکار یاسین-

 گرفتن. ییچند تا از بچه ها رو سر بزنگاه تو دستشو ینکهمدرسه! مثل ا

 

 زند. یدانست مادرش در چه مورد حرف م یگشاد شد. نم چشمانش

 کردن؟ یم یکارگرفتن؟ مگه داشتن چ یچ یعنی-

 

 به او رفت.  یچپ چپ پریسا

 یی؟اونم تو دستشو یرن،بچه ها رو بگ یدبا یچ یبه نظرت برا-

 

 کرد. یو گنگ نگاه م یجگ همچنان
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 کردن؟ یفرو کث ییکردن مستخدمشون دستشو یتاذ یبرا-

 

 اش شد. یرهخ یهانهعاقل اندرسف پریسا،

هم پر  یثهحد ینتو هست. ا ی یزهکه تو ذهن پاستور ییها یفنه از اون دست کث یکردن، ول یفکث-

 مامان جان! یکن یبه مسائل نگاه م ینانقدر خوشب یستگه ها؛ خوب ن ینم یراهب

 

به  یرتح ی"نه" از رو یکباز شد.  یمهاش افتاده باشد، دهانش از بهت ن یکه تازه دوهزار انگار

 زبانش آمد.

 :یدداد پرس یکه در سرش جوالن م یاحمقانه ا یداور یشآنکه مطمئن شود از پ یشک، برا با

 لواط؟-

 

 کرد. ییدبا تاسف تا پریسا

 آره!-

 مش کرده اش را به عقب راند. موهای

دادن.  یلجلسه تشک ینمتوجه شون شد. امروزم واسه هم یحتو زنگ تفر یناظم مدرسه موقع سرکش-

 نبود. یاصال راض یقربان یمدرسه با بچه ها یرکه اومد از برخورد مد یمشاور

 

 ته دلش نشست. یرنگ و سرد یب سیاهی

 اخراجشون کردن؟-

 

 سر تکان داد. یاحساس مادرانه و دلسوزانه ا با

گفت اکثر پسر بچه ها  یاتفاق افتاد. م ینبه موقع بچه ها ا یآره! مشاوره معتقد بود به خاطر عدم آگاه-

 یهاشون به خاطر چشم و گوش بستگ یلی. خیفتنروز م ینخانواده به ا یافراط یها یتاز محدود

 شن.  یدوران بلوغ م یجاناته یرمفرط، درگ

 .یداش را مال شقیقه

 شه. یعوض نم یزیزد، با عوض کردن مدرسه هم چ یکه مشاوره حرف م ینطور! ایاسینمنگران -
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 گذراند. یشفشار دندان ها یررا از ز یینش. لب پایدخودش را جلو کش یاس

 خب؟-

 

 پا گذاشت. یو کوسن مبل را رو یدکش ینفس پریسا

 بچه ها تو چارچوب مشخصه! یمعظل، آگاه یناز ا یریجلوگ یقدم برا ینطبق گفته اش اول-

 

 .یدکش یشرا پ کیفش

کرد خانواده ها درست مطالب رو به بچه هاشون القا کنن، انقدرم مسائل رو باز نکنن  یدهم تاک یلیخ-

 .یفتنکه از اون ور بوم ب

 از درونش برداشت. یآورد و کارت یرونا بر یفشپول ک 

رو ببرم مرکز مشاوره! از نظرم اون ها بهتر  یاسین یچند جلسه ا یرموقت بگ یککارتم گرفتم  ینا-

 هم نگن. یزهاییرو براش بگن، چه چ یزهاییدونن چه چ یم

 

 پشت دستش را خاراند. یاس

 افتاده تو مدرسه اشون؟ یچه اتفاق یدهفهم یاسینآره، منم موافقم! حاال -

 

 از جا برخاست و به سمت اتاق خواب رفت. پریسا

 یفکر م یشهکنه. هم یداپ ییآشنا یمورد ینسن با همچ ین! دوست نداشتم تو ایدنآره، بدبختانه همه فهم-

 یقافله  ی،از هر کدومشون غافل بش ینیمب یحاال م یآسونتره، ول یلیپسر از دختر خ یکردم نگهدار

 .یرو باخت یتترب

 

 بود. یثهحواسش پرت شود. حد یا یهشد تا ثان یلیاش دل یگوش یشدن صفحه  روشن

به سن بلوغه!  یکنزد یست،که بچه ن یاسینگفت. تازه  یکه مشاورشون چ یدیحساس نباش مامان! د-

رو درک کنه و بفهمه، نه از زبون چند تا پسر بچه  یزدوازده سالشه! چه بهتر که از راه درستش همه چ

. بهتره یارنم یلمو ف یتاطالعاتشون رو از کدوم سا یستمنطق که معلوم ن یب ی یدهتازه به بلوغ رس ی
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مناسب تره! فقط  یلیمورد بابا کمکش کنه و با هم دوست باشن خ ینبا بابا جلسات مشاوره رو بره. تو ا

 بهره ذهنش رو منحرف نکنه. یب یها یکه کنجکاو ینشزودتر ببر

 کنه." یرکه مادرش گفت " خدا بخ یدرا پاسخ داد و همزمان شن یثهحد تماس

 

*** 

 .یدکش یآب یرزها یرا رو دستش

 قشنگه! یلیخ ینا-

 

 باال انداخت. ینف یبه نشانه  یو سر ییدبرداشت. آن را بو یاز پشت سرش خم شد و شاخه ا سمیر

انتخاب کن  یزیچ یک. یاددن خوشش نم یکه بو نم ییاز گل ها یسانکنم؛ ضمنا پر یحس نم ییبو-

 کرد. یشبشه راض

 چشم دوخت. یشرو به او کرد و به مردمک ها یاس،

. یستیذره هم خوشحال ن یکاما تو  ینجاا یادخواهرت از اصفهان داره م ی؟حوصله ا یچرا انقدر ب-

  دیش؟یمدت ند ینهمهکه ا یستواقعا برات مهم ن

 

 .یداز شالش را کش یختهر یرونب یتکه مو ینگاهش کرد و سپس، با بدجنس یرهخ یرهخ یکم سمیر،

 بپرم، هان؟ ییناومدن خواهرم باال و پا یبچه ها برا ینکه ع ی! انتظار نداریزمخنگ نباش عز-

 

 یشاانداخت. همانطور که موه یبه صاحب مغازه نظر یچشم یربا حرص دستش را پس زد و ز یاس،

 گفت: یکرد، کفر یرا مرتب م

 .یختعادت افتاده تو سرت نصف موهام ر ینا یانقدر موهام رو نکش! از وقت-

 

 کرد.  یآرام و خونسرد ی خنده

بعدش همه فکر  یول یه،ا یرطبیعیمدت غ یک ی،داره اگه کچل بش یرادیامروز! چه ا یبدخلق شد-

 !یدنبال کچل یفتنکنن مده م یم
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 را حفظ کند و به خنده افتاد. یتشهم نتوانست جد یشبا فشردن لب ها یاس

 مزه! یب-

 

 .یدرا کش یراهنشپ ینآست یا یبا اخم مصنوع یاسگذاشت که  یخکم یگل ها یدست رو سمیر،

 کنه. یخواهرت رو خوشحال م یلیخ یسادگ ینکردم در ع یداپ یزیچ یک یاآخه؟ ب یهچ ینا-

 شبنم نشاند. یشلب ها یکرد. رو یتنرگس هدا یرا به طرف گل ها او

 رم خونه! یم یمزنم و مستق یکمک بهت رو م یدنه، ق یرو بگ یکی ینا-

 

 

 سبد گل بود اشاره زد. ییبه شاگرد مغازه که مشغول جابجا سمیر

 گل نرگس ها لطفا! ینسبد از ا یک-

 داد. یاسکه در دست داشت را به  یا یآب رز

 تو! یبرا ینما-

 

تعجب کرد. گل را گرفت و احساس ترد  ینکهدرشت شد. هم خنده اش گرفته بود، هم ا یاس نچشما

 .یدرا که از دلش عبور کرد به جان کش یمینس

 ده. یبهم دست م یحس خوب یش یم ینجوریا یوقت-

 

 انگار که با خودش حرف زده باشد گفت: ی،حالت خاص یکبا مکث به چشمانش زل زد. با  یکم سمیر

 .یش یعاشقم م یدار یدشا-

 

. حس کرد صورتش سرخ شده. یدهدف به شالش دست کش یو آب دهان قورت داد. ب یدچشم دزد یاس

عاشقش شده باشد  ینکها یموضوع شود. ول ینتوانست منکر ا یعالقه مند شده، نم یردانست به سم یم

 زمان! ینباور بود. حداقلش در ا یرقابلغ یشبرا یکم
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 وض کند پا به پا شد و گل را در دست چپش گرفت.آنکه حرف را ع برای

 ی؟بخر یچ یخوا یخواهر زاده ات م یبرا-

 

 شانه باال انداخت. سمیر،

پسر بچه  یچکنم ه یخرم، فکر نم یم یزیچ یماییخبر ندارم. احتماال براش هواپ یاداز عالقه اش ز-

 دوست نداشته باشه. یماهواپ یا

 

ابهام  یسر یک یربود. درگ یرهمچنان سکوت کرده بود و با خودش درگ یاسکه شدند،  ینماش سوار

 ینشد و هم یم یادز یرشد، اما به تبع آن عالقه اش هم به سم یم یشترکه با گذشت زمان ب یزیر یها

 از سر بگذراند. یتاهم یرا ب یزهاچ یلیشد تا او خ یامر موجب م

 شده؟  یزیچ ی؟ساکت-

 

 گذاشت. یشپا یرا رو کیفش

  یر؟سم-

 باعث شد ادامه دهد: یشصدا ی"هان" ب

 ی؟گ یازت بپرسم راستش رو م یزیچ یک-

 

 .یدمردانه اش کش یشانیپ یپشت دست، به گوشه  با

 مثال؟  یچ-

 

 لب فشرد و دست دست کرد.

 تو...-

 اش جا به جا شد. یصندل روی

 یداونطور که با یعنی یستم،من باهات راحت ن یگذشته ول یلیخ ینکهبا ا ی... راستش رو بخوایعنی-

حالت، حال  ینتونم ازت بپرسم. من از ا یدارم که نم ییوقت ها سوال ها یلی. خیستمراحت باشم ن

 کنم به سوالم درست جواب بده. یندارم. خواهش م یندیخوشا
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رنگ از  یرهت یسبب شد تا لب باز کند و سوالش را مطرح کند، هر چند که ته دانه ا یرسم خاموشی

 .یدکش یزد و دائم شاخه و شانه م یدر دلش پرسه م یدترد

 ی؟کن یتا با اون زندگ یر یچرا نم یششپ یاگر مادرت انقدر اصرار داره که برگرد-

 

 خودش را جمع کرد. یکه به سمتش برگشت کم یرسخت سم نگاه

 ...ینکه. ایدمشن یاتفاق یزد یبا مادرت حرف م یداشت یوقت یمتاسفم! ول-

 

 .یدندرا به آغوش کش یگر. ابروانش، دلتنگ همدیدکالمش پر یانبه م سمیر

 . خب؟یم. امروز رو خراب نکنیممورد حرف بزن یندر ا یا یگهخوام که زمان مناسب د یم-

 

هنوز نتوانسته  ینکهندهد به ا یتیکرد اهم یصورتش نشست. لبخند به لب نشاند. سع یرو یاسثابت  نگاه

 شود. یرسم یاصل یموارد حر

را از  یماپا نشاند و هواپ یرا رو ینابروهات رو هم باز کن. آرو یاشه! تو هم بداخالق نباش، گره ب-

 دستش گرفت.

 . یبفروش یاسباب باز یکرو به  ییتقرار نشد دا-

 

 گذاشت.  یشکرد که دندان افتاده اش را به نما یخنده ا آروین

 یدی؟من خر یفقط برا-

 

 به لپ گوشت آلودش زد. یبوسه ا سمیر

 واسه همه گرفتم. یههد یرو آره، ول یماهواپ-

 

 یان؟واسه بابا ک یحت-

 

 به قلبش نشست. یعسل مانند یرینیلپ سرخ شده اش، ش یدنکرد. از د یا خنده
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 .یدمخر یبرق ینآره! واسه بابات ماش-

 

ر به دو یسشخ یموها یپسرش را با خنده از نظر گذراند. هوله را از رو یچشمان درشت شده  کیان،

 مقابلش نشست. یکاناپه  یگردنش انداخت و رو

 !ییتکنه دا یم یشوخ-

 با خنده هشدار داد: یربه سم رو

 شکنم. یشاخت رو م یامپا به پات م یاگه ادامه بد یول ی،هات ادامه ند یشوخ ینکنم به ا یم یشنهادپ-

 

 یی،گندمزار طال یک یانم یدن،به دو یهشب یگذاشت و با احساس یعسل یزم یرا رو یچا ینیس پریسان،

 کنار همسرش قرار گرفت.

 تر! یرینبحث ش یکسر  یمکنار! بر ینها رو بذار یخون یکور ینا-

 برداشت. یچا یوانیشد و ل خم

 یر؟سم یهچ یندهآ ینقشه ات برا-

 

داد خودش را به آن راه  یحاما ترج یست،بود منظورش چ یدهفهمنشست.  یشپاها یرو یرسم دستان

 بزند.

 سخته و زمانبر! یکمببندم، اما  یخوام قرارداد خارج یفعال تو فکر صادراتم، م-

 

 :یدپرس ی. با لحن جالبیدنوش یشاز چا یبرداشت و قلپ یقند کیان

 گن... یچپ که م یکوچه عل ینداداش آدرس ا-

 ادامه داد: یکرد و با چشمک یکوتاه مکث

 کجاست؟ یدون یم-

 

 به دست چپش اشاره زد.
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نمونده به  یزیگه ها، چ یبدم نم یچینالبته هم یاری؟واسش زنداداش ب یخوا یکه نم ینهمنظورش ا-

دو  یندونم ا یم یداالنم جوون پسندن، بع ی! دخترهایگهد یش یم یرپ ی. داریبرس یسالگ یمرز س

 هنوز خواهانت بمونن. یرو هم رد کن یموندهسال باق

 

بد نبود سرکارشان  یخنده دار بود، ول یشموضوع برا ینشان شد. ا یرهحرف خ یمسکوت و ب سمیر،

 خورد؟ یخورد، م یبرنم ییمخشان را کار گرفتن که به جا یگذاشت. کم یم

 که برات آوردم رو زنداداشت انتخاب کرده. یاون گل نرگس- 

 

 نامفهوم سر کج کرد. پریسان،

 زنداداشم؟ منظورت زن داداش فرهاده؟-

 

 یبعدش م یدنجنجال، به خند ینا یگذارد، ول یسرش م یخند زد. شک نداشت که خانه را رو کج

 .یدارز

اتقاقا، اما قبول نکرد. آخه از خواهرشوهر خوشش  یارمشخواستم امشب ب ینه! منظورم زن خودمه! م-

 .ینهبد ب یکمخب!  یکردم، ول یفازت تعر یلی. من خیادنم

 

 ناراحت! یادانست خوشحال باشد  یناباورانه لب باز کرد. نم پریسان

 دونه؟  یمامان م ی؟گ یم یدار یچ-

 

 کرد. یابروانش را باال انداخت و ناچ یعالمت منف به

 بدقلقه، منتظرم رفتارش بهتر بشه بعد با هم آشناتون کنم. یکمدونه!  ینم-

 

 داد. یهبرگرداند و آرنجش را به زانوانش تک یزم یرا رو یوانشهم باورش شد. ل کیان

 !یهچه نوع زن انتخاب کردن یگهد ین. ایادبش کن یمگه بچه ست که بخوا-
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 یطانبود، ش یدهرا شن یشاناز حرف ها یمین یباآمده بود و تقر یروناز اتاقش ب یشکه چند لحظه پ فرشید

 کرد. یشد و همراه

 یکادم، نزددمن جواب  یربه تلفن سم یاتفاق یکباراال! چشم بازار و کور کرد با زن گرفتنش! آره و-

 بود از پشت تلفن سرم رو از تنم جدا کنه.

 که دستش بود چند ضربه زد. یزیکیکتاب ف روی

 کرد.  یم یغج یغسره ج یکتا دو روز صداش تو سرم بود،  یرهتن بم ینا-

 اش را پشت گوش گذاشت.  مدادنوکی

 یخورش کرده. تو برادر یزرو چ یر. دختره سمیرهوصلت سر بگ یننذار ا یشنو یاز من م یانآقا ک-

 شه. یپر نم یخاک یچکه با ه یچاه ینتو ا یفتهکن نذار ب

 

 نگران، چشم چشم کرد. پریسان

 چرا آخه؟  یر؟آره سم-

 

زد  یحرف م ینطورا یشناخت، وقت یرا م یدفرششستش خبردار شد. لحن  یده،به دو نرس یکش کیان،

 انداخت. یسانپر یخود است. دست دور شانه  یب یشدانست حرف ها یم

 نده.  یتبهشون اهم یزم،عز یاندارن برامون ادا م-

 

 شانه اش برداشت و بلند شد. یدست شوهرش را از رو یظبا غ یسانپر یدند،که خند یدو فرش سمیر

 جز زن گرفتن. یهست یاهل هر چ! تو یدمفهم یم یدبا-

 به طرف آشپزخانه رفت و در همان حال بلند گفت:

 یهمه ش داره حرف م ینکهکنکور نداره؟ ا یگهماه د یکخونه؟ مگه  یچرا درس نم یدفرش ینخاله ا-

 زنه.

 

 .یدبه پشت دستش کوب فرشید

 بکشه. یرونو از کل وجودم بر یشوخ یقهدو دق ینحساب ا یادنامرد! زد تو هدف، االنه که مامان ب یا-

 غرغرکنان به طرف اتاق برگشت. یوه،از سبد م یرا گرفت و با برداشتن موز کتابش
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 شن به من بدبخت! یم یرگ یرنگ ینم یجهرو به زور زن بدن، نت یگهد یکیخوان  یم-

 

*** 

ادا  یفهمنظم، وظ یشد. بوق ها یشبند لب ها ینآذ یبایی،ز یبهناز را گرفت و همزمان، منحن ی شماره

 اش را در حالت سکوت گذاشته. یکردند و او فکر کرد حتما باز هم گوش یم

 راست خانم؟ یاچپ برم -

 یاشود  یکه مد نظرش است راست م یانداخت و به ذهنش آمد حاال راه یرو نظر یشپ یدو راه به

در دل به راه حل  شد راست! یم یننوشت تکان داد؛ خب ا یرا که با آن م یچپ؟ بالفاصله، دست

 .یدراست و چپ خند یصتشخ یکودکانه اش برا

 شد؟ یشد، م یرفت بد نم یگوشش برداشت، حاال سرزده هم که م یرا از رو گوشی

 راست لطفا!-

قلم  یک ینو هم یزدبر یاتشگذاشت، مبادا محتو یشپا یقابلمه را که کنارش بود رو یحاو پالستیک

 را هم از دست بدهد. یدنشد یبهانه 

شدند زل زد. هر طور  یاز هم رد م ینکه به ضرب، به خاطر سرعت ماش ییبه درخت ها یشهش از

بود، آن قدر  یختهبهم ر یلیگشتند خ یکه از شرکت برم یروزکرد. د یحال بهناز را خوب م یدبود با

به بغضش رفت و  ادشی. یدکش یفقط خواست که تنها باشد. نفس یحیتوض یچه یب یشهکه برعکس هم

 متفاوت کند. شاد و به دور از غم! یشتوانست امروز را برا یسرخ شده اش! کاش م ی رهچه

 را کم کند.  ینرا هم گذراند. تجمع افراد باعث شد راننده سرعت ماش یچپ ینآخر راننده

 نبود؟ یبعج یکه اکثرا خلوت بود کم یکوچه ا ینآن هم در ا یت،حجم از جمع ینسر بلند کرد. ا یاس

 

 رفت. یم یادهنبود، بهتر بود پ یزیدهان قورت داد. حاال دو قدم راه که چ آب

 شم.  یم یادهپ ینجامن هم یدممنونم آقا، لطفا نگه دار-

 یادیمزخرف ته دلش رج زد. فر یدلشوره  یکرفت.  یششد و پ یادهپ یهاز حساب کردن کرا بعد

تر گرفت. همه  یمدرون دستش را قا یکآرامش را ناآرام کرد. پالست یشهدل هم یان،ناآشنا در آن م

 نداشت. یبود و جان چندان یمهزدند، پچ پچشان نصف و ن یبودند و حرف م یستادها

 آمد؟ یبهناز م یتچرا صدا از سو ید،راستش پر پلک

 و با تکرار! اراده  ینشست و فشار داد، ب یفونزنگ آ یسرعت داد. دستش رو یشزده به گام ها وحشت
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 کند. یچه م یدهتازه از راه رس ینا یننددم چشم شده بودند تا بب یکبودند  یستادهکه ا افرادی

 یچند بار وبهناز بود  یواربه د یوارد ی یه. همسایستادبه نقش ترمه کنارش ا یبا چادر ی،تپل یباتقر زن

 یبرا یناج ینبود، به نظرش آمد او درحال حاضر بهتر یدهاز دخترها د یگرد یکیرا به همراه  یاسهم 

 کوچه را برداشته. یشها یغکه ج یستکس

. یستن یهنوز خبر یزنگ زدم ول یسم. به پلیادسر و صداها از خونه اش م ینشه ا یم یا یقهدق یستب-

 رجان!دخت یفتادهن یبکن تا اتفاق بد یکار یکزودتر  یتون یهم جرات نداره بره داخل! اگه م یکس

 

 گشاد شد. یاس یکرده  یرتح چشمان

  یقه؟دق یستب-

 "خدا!" ید،کش یم یادمکث فر یب ینبارکه ا ییها یغدو دو زد. صدا بلندتر شد و فغان ج یشها مردمک

 

 از دستش افتاد. یکدم از جا کنده شد و پالست یک یاس،داشت که دل  یآن قدر عجز و ناتوان صدا

وقفه به جان دروازه افتاد و آرزو کرد کاش قدرت آن را  یکرد، ب ینم یرویاز او پ یگرد یشها مشت

 عبور کند.  ییداشت که از در کذا

خودش را از همه زودتر  یانسالیرا به فکر انداخت تا جلو بروند. مرد م یاو، چند نفر یآشفته  تقالی

خودش نگاه  یکلبه ه صالیزد. با است یبتقر ینرا از نظر گذراند و فاصله اش را به زم یواررساند. د

 یدرصد م فربه ص یکه در سرش بود با وجود آن همه شکم و چرب یکردن راه حل یکرد. امکان عمل

 ینداشت، اما چابک بود و م یشترجمع شکار کرد. پانزده سال ب یان. چشم گرداند و پسرش را میدرس

 شد به او اعتماد کرد.

 داد زد. 

راه رو گم کردن که هنوز  یدزنگ بزنه شا یسدوباره به پل یکیتونمبرو باال!  یرمگ یقالب م یعل یرام-

 .یدننرس

 

 رفت. یکامر پدرش شد و نزد یعمط امیرعلی

 کرد بهناز سالم باشد. یزد. آرزو م یاز شوک و ترس طبل م یآشوب یانم یاس قلب

 باز کند. تا بپرد و دروازه را یدطول نکش یلیقالب گرفت و پسرش باال رفت. خ مرد،
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هم باال بزند و دنبالش راه  یگریچندنفر د یرتبود تا رگ غ ی. شجاعت او کافیدبه سمت خانه دو یاس

مشت و لگد مرد  یروار ز ینخانه را طاق باز، باز کرد. بهناز را که به آن حالت جن ی. در چوبیفتندب

 روزگار بود. یاهس ابهمان مرد ،یدشا ینعالم متنفر شد. و ا یاز تمام مردها یلحظه ا یبرا ید،د یبهغر

 

که  یدهدر خاطرش هم نگنج یچوقتو به ذهنش آمد ه یداش کش یخون ینیرنگ را به ب یدسف دستمال

 لگدمال کند. یانهوحش ینطورتنش را ا یبتواند دخترش را، پاره  یپدر

دلش زخم  یانم ییجا یکدوخت که پدر بهناز را بردند.  ینم گرفته اش را به دو مامور یها گوی

 ینبود و حاال، ا یدهند یانشرا نه در خانواده اش و نه در اطراف یخشونت ینبرداشته بود. تا به حال همچ

 مانندش درآورده بود. یرتلخ، دمار از روزگار احساس حر یصحنه 

 که جمع شدند را متفرق کند.  یکرد افراد یسع ید،آشفته شان را د یتکه وضع یههمسا زن

 یرونتوانست حداقل آن ها را از خانه ب یگراما باالخره با کمک چند نفر د ینکار،جام اسخت بود ان کمی

 بفرستد.

 یاد؟زنگ بزنم آمبوالنس ب ی؟خوا یدخترم کمک نم-

 

 بود. یدباران شد یک یاهس یگرفته تر از ابرها یاس، نوای

 یغتوندر یبابت لطف ب .یداز شما متشکرم! زنگ زدم به مادرم، االناست که برسه. شما نگران نباش -

 هم ممنون!

 کرد.  یپا و آن پا کرد و با چند سفارش کوتاه و مادرانه خداحافظ ینا یکم زن

 لبش گذاشت. یزخم گوشه  یرو ینباردستمال را به الکل آغشته کرد و ا یاس

 ی،. شرمندگیدلرز ی" گفت. دستانش هنوز میالکل، چهره جمع کرد و "آخ ی یکبارهاز سوزش  بهناز

 وجودش را گرفته بود.  یبانشوم گر یمانند بختک

 .یفتاداتفاق نم ینمرد و ا یامروز را م یکزد. کاش  ینیسنگ هق

 

 .یدگذاشت و سرش را به آغوش کش ینزم یدستمال را رو یاس،

که  یپخش بود؛ گلدان ینکه کف زم ییچرخ خورد. لباس ها یشرا نوازش کرد و مردمک ها موهایش

اش فقط  یهکه از چهارپا یثهحد ییاهدا یله شده بود؛ صندل یواژگون بود و حاال، تنها بازمانده اش گل

کند امروز  کبود تا در یها نشان ینا یهمه  یوار؛د یکج و معوج رو یپا سالم مانده بود؛ تابلوها یک

 و بس!خواست  یبندزن قهار م یککه بند زدنش فقط  یرا بهناز بدجور شکست. شکستن
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 شد؟ ینجوریشد که ا یچ-

 

 یننبود، فقط سنگ یباران شد و چشمان بهناز را سخاوتمندانه غرق کرد. بغض هم که آب شدن اشک،

 مالحضه تر! یشد و ب یتر م

 ی؟گ یم یبدم برات چ یحخوام توض یاگه بگم نم-

 

 شدن آب، زبانش را همگام کالم کرد. یجار ینرم به

 یم یادحتما از  یستیراحت ن یوقت یم،گم من آدم فراموش کار یشکر؛ مخدارو یکه سالم ینگم هم یم-

 برم. 

 

بزند. نگاه افتاده  یرونطلبد تا از حلقش ب یمشت م یک یشگلو یانم یحناق شده  یبفکر کرد، س بهناز

 رفت. ییدر دستشو یخرد شده  ی یشهش یاش به سو

 . یدلرز یتابانه م یزلزله را از رو برده بود، بس که ب آوایش

 یکیمن  یبرا یدشو سف یاهبا تمام س یاکه  حس کنم دن یروز یک یاد؛دردم ب یلیکه خ یروز یک-

 شه، همون روز... ینم یرنگ یگهد

 آب دهان قورت داد و هق خفه اش را خورد.

جلوت و  ینمش یها رو، رو کنم. همون روز م یاهیکه برات تک تک س یشه روز یهمون روز م-

 زنم. یهاش رو م یروزگار و تمام باز یرآبز

 

شد،  یکه رو م یداد. موضوع اصل یرا محکم تر به چنگ گرفت. او را هم از دست م یاس مانتوی

 اش!  ینوشت دفتر خاطرات زندگ یشد در پ یم یشدوست هم، جا یکدانه ینهم یگرد

 . یودب یدکه برام انقدر سف یبود ینفر ینو آخر ینمن، تو اول یاهس یرتو تقد-

 .یدخند تلخ

 با محبت بغلم نکرده بود. ینجوریکس ا یچکه گذروندم، ه یو چند ساله ا یستعمر ب یتو همه -

 ینیگذاشت از بودنش! دلش پوزخند زهرآگ ینم یرفت و اثر یکه م یرا در ذهن تجسم کرد، وقت رفتنش

قلب حسرت زده،  یندخالت و تعمق! ا ینشست، ب یهم داشت. عقلش گوشه ا یرفتن یک یزد؛ هر آمدن

 سرکش شده بود و از کنترل خارج! یادز یوقت بود که از عقده  یلیخ
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شه.  یتره زودتر معتاد م یکه ناش یدوست ندارم، حواست باشه! اون یکگرم  یمن عادت به دست ها-

 ر من!عم یک یخواب یب یبرا یل،سردت بشه دل یدست ها یفلسفه  یر یم یدورم کن. نذار وقت

 

 را ببخشد؟ یپدر ینتوانست همچ یشد. خدا م یرهپشت گردنش خ یبه کبود یاس، یمشک یها تیله

 مونه.  ینم یینپا یشه. چرخ و فلک همیمخند یروزهات م ینو به ا ینیمش یبا هم م یروز یک-

 

 که در اثر کش مکش، برعکس و جمع شده، لوله شده بود، خار شد و وسط قلبش را نشانه رفت. فرشی

خانواده  یک یمونه. من آدم اشتباه یم یینپا یشهخوانش، هم یکه مادر و پدرش نم یچرخ و فلک کس-

 خودش آخر حسرت هاست. ینام، ا

 شده بود. یانآغوشش فاصله گرفت، گرد غربت به دلش ع از

 

کرد بلند  یرنگش را پا م یسرمه ا یها یدوشش جا به جا کرد و همانطور که کتان یا رور کیفش

 گفت:

 رم. یمامان من دارم م-

 را آهسته تر کرد. یشخم شد. ولوم صدا یشهدف بستن بندها با

 یسپهر یکنم امروز از آقا یم ینره. سع ییسرش رو گرم کن که جا یجور یکشد  یداراگه بهناز ب-

 و زودتر برگردم.  میربگ یمرخص

 

 زد. یرونمربا به دست داشت از آشپزخانه ب ی یشهکه ش یدر حال پریسا،

 کنه؟ یتخواد شکا ینم-

 

 .یستادراستش را هم بست و ا یپا یکتان بند

 رنگ مادرش چشم دوخت. یقهوه ا یبه مردمک ها یا یمکث نه چندان طوالن با

 گه. یخوامم بپرسم، اگر الزم بدونه بهم م یدونم. نم یرو هم نم یلشراستش نه! دل-
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 داد تا سفت تر شود. یچرا پ یشهبود و نگران! درپوش ش مادر

 یش؟اسشن یم ید،که با یکه انقدر ینهمنظورم ا ی؟تو...تو بهش اعتماد دار-

 

 زد، درست همانند نامش! یشکل یاسی لبخند

وجود نداره  یزیخوام کمکش کنم، پس چ ی! منم مین. بهناز فقط تنهاست، همینگران باش یستالزم ن-

 .یکن یتکه بابتش خودتت رو اذ

 به خودش چسباند. یشتردرون دستش را ب کاتالوگ

 ی؟برگردم نگهش دار یتا وقت یتون یم-

 

 با خنده سر تکان داد. پریسا

 زنم. برو به سالمت! یحرف زدنش رو! خواست بره بهت زنگ م-

 

 داشبرد گذاشت. یشد و کاتالوگ را رو ینماش سوار

 ی؟معطل شد یلی! خیرصبح بخ-

 

 جواب داد. ینرا به راه انداخت و سنگ ینماش سمیر

 !یادنه ز-

 

 شد. یرهرخ عبوسش خ یمداد و به ن یچپاسخ دادنش، لب پ ینطوراز ا باتعجب

 .یستیشده؟ انگار خوب ن یزیچ-

شد. خنده اش گرفت. سر باعث شد سر کج کند تا راحت تر به صورتش اشراف داشته با یرسم سکوت

 ید؟کش یمنت م یدکه روز گذشته از سر گذرانده بود، با ییبا آن همه ماجرا یصبح

 ی؟االن قهر-

 

 فرمان را چرخاند. سمیر
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 نه!قهر چرا!-

 

 محکم بود، نه؟  ییدتا یکبه  یهشب یشتر"نه" گفتن، ب ین. ایدراستش باال پر ابروی

آنکه او  یعوض شده، جا یگاهشانچشم گرفت و به ذهنش آمد، جا یجه،نت یزل زدن ب یاز مدت پس

 نازش را بکشد و محبت خرج کند...

چشم و ابرو  یدحرف ها نبود. چه بهتر که ق ینکه آدم ا یر! سمیالخ یبه الله نشاند، ب یرمق یب لبخند

 .یدفهم یعنق بودن او را م یلزد و دل ینازک کردن را م

 .یدکش نفسی

ام کن  یادهپ یاگه عجله دار یکشه، ول یطول نم یشترب یقهه نگه دار! کارم چند دقداروخون یکدم -

 رم.  یخودم م

 

که  یدآ ینم یاسبه صورتش انداخت. خودخواهانه فکر کرد،" به  ینگاه یمچشم، ن یاز گوشه  سمیر،

چشمانش برق بزند و لبخند بر لب داشته باشد،  یدبا یشهمهربان باشد. هم یدبا یشهناراحت باشد. او هم

چشم  ودشخ یماند." خودش برا یم یدوست داشتن ینطورهم یداو بود با یشکه پ یحداقلش تا زمان

 که نبود، بود؟ یآمد، خبر یبه ذهنش م یدجد یزهایچه؟ چ یگرد ی؟درشت کرد. دوست داشتن

 

 آورد. یانکرد تا به اصطالح حرف به م یا سرفه

 ی؟بر یخوا یم یچ یانه براداروخ-

 

 آنکه به طرفش برگردد، شانه باال انداخت. یب یاس

 خوام. یم یزهاچ ین! چندتا آرام بخش و قرص سردرد و ایچیه-

 

 به چهره اش نشست. یدناز نفهم یناش اخمی

 مگه حالت بده؟  یکار؟چ یخوا یم یته؟چ یقرص برا-
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جالب  یطور یکشد  یکنجکاو م یهم وقت یرسم ین! ایبچه عج ید،خند یو نخود یرکانهز یاس، قلب

شد  یرا به دلش وعده داد. چه م یاش، نرگس با طراوت یشانیپ ی. با فکر به اخم رویدرس یبه نظر م

 گذاشت.  یدر لفافه سر به سرش م یکم

 رم. یام کن خودم م یادهپ یخوام. تو کار دار یخودم نم یبرا-

 

 رفت.  یشکالمش پ یدواند و تا پهنا یشهخشم ر ینبار. اامدیخوشش ن یچه یباز یناما، از ا سمیر

 یعنینگفتم  یزیچ یوقت ی،گفت یکبارنکش.  یش! انقدرم بحث کار من رو پیاسجواب نده  یمهنصف و ن-

 یک یخودم برسم. درست شد؟ حاال هم بگو برا یوقتش رو دارم که تو رو برسونم بعد برم به کارها

رزن ی. پیصادر کن یگهد یکی ینسخه پزشک برا یکه ب یهآالت باز . اصال مگه آرام بخشیخوا یم

 چرخه. یها م یخاله خانباج یبگم افکارت حول نسخه ها یستیهم ن

 

 . یرفتپذ یشد و لبخند را همانند شهد عسل به مهمان یزباندوباره م یاس یها لب

 یلیکه در دلش خ ینده انگرانش شده؟ پر یرحسش گفت سم ینکهگفت ذوق کرد از ا یبود اگر م دیوانه

ساخت، حاال النه اش را به اتمام رسانده بود و منتظر بود.  یم یانهزد و آش یوقت بود کاه به کاه ساز م

 !ینزم یپرده  یب یارآشنا، از د یناخوانده  یکمنتظر 

خواب  یکبه  یه. صرفا شبیستن ی. آرام بخشش هم چندان قویستخوام. حالش خوب ن یبهناز م یبرا-

 نبودم که بتونم باهات حرف بزنم. یطیبه تماست جواب ندادم. تو شرا ینواسه هم یشبمآوره! د

 

 .یستادداروخانه راهنما زد و ا یدنبا د سمیر

 مهربان تر از مادر!  یهبراش دا یچرا حالش خوب نبود؟ درضمن، مگه خودش خانواده نداره که تو شد-

 

 یککرد؟  یبود اگر مسائل مربوط به بهناز را بازگو م یار درسترا به دهان برد. ک یینشلب پا مردد

 یم یددانست که اگر نگو یکه از او داشت م یکه با توجه به شناخت یرگشت به سم یبر م یهسر قض

هم بهناز بود که دوست  یهقض یگرسر د یتش؛رود اال حسن ن یم ییو فکرش هرجا یزند به جاده خاک

 بر باشد.اش با خ یاز زندگ ینداشت کس

 یرهنامفهومش خ یشههم یها یداده بود، کج کرد و به گو یهتک یصندل یکه به پشت یرا در حال سرش

 شد.
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اگه  ی؟گ یم یطرفش اون، چ یکو  ییطرفش تو یکخنده دار که  یدوراه یک یناگه بگم موندم ب-

خوام عزت  یاگه بگم نم ی؟گ یم یخوام همراهش باشم چ یو م یارهبگم درد بهناز، دل منم به درد م

 ی؟به تو خدشه دار بشه چ یشخودش داره با گفتن مشکل زندگ یشکه پ ینفس

 

را از  یشها یلهاو را نشناخته بود. ت یتدهم درصد از شخص یکهنوز  یاسکج شد.  یرسم یها لب

را  است که چشمانش او یو هشت ساله اش، تنها دختر یستدر تمام عمر ب یاسنظر گذراند. گفته بود 

 اندازد؟ یم یشآسمان شب و ستاره ها یاد

 

 را هم نگفته بود؟ ینچه، ا یدآ یاحساسات خوشش نم یناز ا اینکه

 ی. چندباریمو ستاره ها رو با تلسکوپ برانداز کن ینیمبش یرشب تو کو یکگم خوبه که  ی! میچیه-

 کنه. نظرت؟ یکه اعصابم رو آروم م یهامتحانش کردم. تنها کار

 

در جدال با  یناز ا یشتربحث را عوض کرد و اجازه نداد ب ینطورا ینکهبا سپاس نگاهش کرد. ا یاس

 یش،ا یهچندثان یها یمرد با تمام بدخلق یناعتراف کوچک! ا یک. یدارز یم یاییذهنش باشد، خودش دن

 معنا داشت. یشبرا یگونه ا یقجور شقا یک

 یدکه تازه وارد ساخته بود نگاه کرد. شا یا یانهه آشکه سرخ شده بود ب ییبا گونه ها یرچشمی،ز عشق،

 قلب شود، نه؟ یندور نبود تا او سکان دار ا یادز

 کرد. یطناز یرینیگذاشت و با حالت ش یشرنگش را به نما یدسف یدهایمروار یاس،

 بخواد که ردش کنه؟  یبده و کس یشنهادیمرد محترم پ یکشه  یم-

 شانه باال انداخت.

 . یمن حساب کن یرو یتون یم یدونم. هرزمان وقت داشت یم یدمن که بع-

 روز قبل! یاتفاقات باورنکردن یجبهناز، لبخندش جمع شد. محزون بود و گ یاد با

 سوال بپرسم؟ یک-

 

 گرفت. یفرمان، آن ها را به باز یکرد و رو یکنچهار انگشت دست راستش را باز سمیر،

 . بپرس!یحد خوددار بوده باش ینتا ا یادنم یادممن که  ی؟سباشه و نپر یزیشده تا حاال تو ذهنت چ-
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اش،  یکهروز گذشته بود که به ت یرهایتصو ی. آن قدر افکارش احاطه یدکش یمقنعه اش دست یرز به

 هم نزد. یناقابل یشخندن یحت

 ی؟کتک بزن یتون یتو م-

 واضح تر کردن موضوع اضافه کرد. یندانستن سر تکان داد و او برا یاز رو سمیر،

 زن رو! یک یدمشا یا ی؟دخترت رو بزن یروز یککه ممکنه  ینهمنظورم ا-

 

 کرد.  یآهسته ا یخنده  سمیر

کاله هم رو  ی،رس یسواالت م ینبه ا ی. من اگه بفهمم چجوریدیپرس یقهعت یسوال ها ینباز که از ا-

 ندازم باالتر! یدو پله م

 

 به داخل مقنعه اش فرستاد. را یشحوصله موها بی

 به سوالم جواب بده. یر،نکن سم یتاذ-

 

 حال، لحنش قاطع بود. ینحالت! با ا یب یشدوباره خاموش شد و لب ها یرسم یها چشم

 یکیبه جون  یفتمشرف بشم که ب یانقدر ب یدبا ی! سر چیهچه سوال ینزنن. ا یمگه زن رو هم م-

 ین! در هر دو مورد، از ایمارب یا یماره،ب یاکنه  یم ینکاروهم ا یتر از خودم! شک نکن اون یفضع

 .یستدوحالت مشابه خارج ن

 

 صورت کبود بهناز را تجسم کرد.  یاس،

 یاد؟ب یشپ یناموس یاگه مسئله  یحت-

 

 گفت: یزد و در کمال خونسرد یمیلبخند مال سمیر

زد. چون  یششه بابتش زن رو آت یکه م ییهتنها استثنا ینگم ا یپس رک م یزم،عز یستممن اهل شعار ن-

 هست. یرفتار ینمرتکب شده مستحق چن یا یگستاخ ینکه همچ یزن

 غش غش خنده اش بلند شد.  یداش را که د قیافه

 از آن به قهقهه انداخت.  یشکه حرکتش او را ب یداش پر یکباره یاز خنده  یاس
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 او!  یمانده بود بشود اسباب خنده  ینشمباز شد. عجب! ه یشپلک ها یر،نادر سم یاز خنده  متعجب

 گذاشت.  یسر به سرش م یشترداشت، او هم ب یحال خوش خیلی

 را زد.  یقفل مرکز یرشود و به داروخانه برود که سم یادهرا برداشت تا پ کیفش

 آقا تمام شود. یتا خنده  یدکش یخودش هوف پیش

از رفتارات شگفت  ینکها یرو برا یروز خوبشد هم من! اصال  یرتخوام برم داروخونه! هم تو د یم-

 .یانتخاب نکرد یزده ام کن

 

 مبدل شد.  یجان یلبخند ب یمکه به ن یرا کم کرد، تا زمان یدنشآهسته آهسته خند سمیر،

 پولش را برداشت. یفرا باز کرد و ک داشبرد

لحظه  یک ی،لحظه ابر یکخرم. مشخصه حالت دگرگونه امروز!  یرم م یم یخوا یم یبگو چ- 

 !یآفتاب

 

*** 

 رنگ گذاشت. یرا درون ساک مشک یشرتشت بهناز

 یهمه مهربون ینبتونم ا یروز یک یدوارمبه خودت و خانواده ات زحمت دادم. ام یلیچند روز خ ینا-

 رو جبران کنم.

 

 گذاشت. یزم یداد و آرنجش را رو یهچرخ دارش تک یصندل یبه دسته  یاس

ده. شک  یدوستش انجام م یبرا یرو کردم که هر دوست ینکن. من کار یشهند یلمف یثهبه قول حد-

 .یکرد یکار رو م ینهم یمن بود یندارم تو هم اگه جا

 .یچیدرا دست گرفت و دور انگشتانش پ یشاز موها یا حلقه

 ی؟ممکنه پدرت مجبورت کنه که برگرد-

 

 دوخت. چشم یوارد یرو ینصب شده  یشالش را تا زد و به کتابخانه  بهناز

 یب یتهم دارم. پس نگران یو استقالل مال یدمرس یقانون! به سن قانون یقاز طر یتونه! حت ینم-

 تونست تا حاال برده بودتم. یجاست. شک نکن اگه م
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 یدگفکر کرد، زن یاسشکل، از ساز باد به رقص درآمد و  یلمستط یبا اشکال یر،رنگ حر یآب ی پرده

 شده انگار! یشگردباد تشو یبهناز هم، هم آوا

 .یگ یباشه که م ینجوریخدا کنه هم-

 نه! یارا که در دلش آشوب طلبانه لنگر انداخته را بپرسد  یپا و آن پا کرد. مانده بود شک ینا کمی

 یبا شتاب وارد اتاق شد. کالسورش را رو یاسینکه  یدبند بگشا یددهان باز کند و از خط ترد خواست

 .یدپرت کرد و با بغض به طرف حمام دو ینزم

 

 با بهناز رد و بدل کرد. یتعجب، نگاه یاز رو یاس

 را به دندان گرفت. یشخورد. از درد لب ها یزم ی یهراستش به پا یاز جا برخاست که پا تند

 رفت.  یاسساکش، به طرف  یالخ یهم ب بهناز

 !یاسینره  یمراقب باش خب! در که نم-

 

 .یدکش یشپا یه روب یشد و دست خم

 کنه. یبره حموم در رو قفل م ینشه. ا ی. االن خوب میستن یزیچ-

 

 را نشانه رفت. یشپا یرو یبهناز، سرخ چشمان

 کمکت کنم؟ یخوا یم-

 

 . یستادصورتش کنار زد و راست ا یرا از رو موهایش

 !یهچ یهفهمم قض یمنم م یکن یلنه، ممنون! تا تو بستن ساکت رو تکم-

 زد و از اتاق خارج شد. ینینماد لبخند

 اش قفل بود. در زد. ینیب یشکه طبق پ یدکش ییندر حمام را پا ی دستگیره

 یاسین؟-

 .یداو نشن یاز سو جوابی

دانلود رمان بیوه برادرم
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 گفته؟ یزی. مامان چیمدر رو باز کن. باز کن با هم حرف بزن یاسین-

 زد. یدامن م یشتراش ب یبه نگران ینداد و ا یجز شرشر آب پاسخش را نم ییصدا هیچ

 ی؟شد؟ با دوستات دعوا کرد یدر رو باز کن. چ یداداش یاسین،-

 کرد؟ یم یه. چشمانش درشت شد. برادرش داشت گریدآب به گوشش رس ینوا یاناز م یزیر صدای

 اراده تند شد. یلحنش را به سلطه درآورد، ب استرس،

کنم.  یرو م ینکارکه ا یدون یم کنم. یبازش م یکشت یچخودم شده با پ یگم. باز نکن یباز کن م-

 پس...

 که آمد حرفش را ناتمام گذاشت. یکیت صدای

 

سرد حمام چمباتمه زده بود و  یکسرام یرو یرون،با همان لباس ب یاسیندر حمام را باز کرد.  آهسته

 بود. یرهخ یشروبرو یوارلرزان به د ییبا لب ها

 .یدپر از آب بود. به صورتش دست کش یاسینچشمان  یرفت و مقابلش نشست. کاسه  جلو

 چرا؟ یهتو؟ گر یشد یمن فدات بشم، چ یاله-

 

بغض بر خواسته اش غالب  یرویاما در آخر ن یزد،کند و اشک نر یخواست به اصطالح مردانگ یاسین

 در کوه سقوط کند. یاشک، همچون تنها مانده ا یقطره  ینشد تا اول یلیشد و دل

شدم، چون اون کارت خانم  یرمسخره ام کردن. با ساسان درگ ی! کلیوونهدبچه ها امروز بهم گفتن -

 بود. یدهرو د یصدوق

 ادامه داد: یزآم یدبود تاک یلشباب م یشقسمت از حرف ها یندهان قورت داد و انگار که ا آب

ف بابا رو ببرم که باهاش حر یدبا یمادب یآموزشگاه هم گفت به خاطر ب یرکتکشم زدم. حقش بود. مد-

 بزنه.

 من مقصر نبودم. اون شروع کرد. ولی

 لپ سرخ شده اش را پاک کرد.  یرو یختهر یاز ندانستن، دست بلند کرد و اشک ها یجگ یاس

 !یوونهبهت بگن د یدداره. اصال چرا با یبه کارت خانم صدوق یچه ربط ینخب ا-

 

 . یداش کش ینیپشت دستش را به ب یاسین،
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 ست. یوونهد یعنیبره اونجا  یگفتن. گفتن هر ک ینجوریرم مشاوره ا یم یدنچون فهم-

 نگاهش کرد. یحالت مظلومانه ا با

 ست؟ یوونهبره مشاوره د یگن؟ هر ک یآره؟ راست م-

 

 .یداخم درهم کش یاس

 ست.  یوونهد ینجوریهکه فکرش ا ی! اتفاقا کسیزمنه عز-

 د.ش یاسین ی یالهنوع قضاوت ابلهانه، خودش هم، هم پ یناز ا کفری

 . یشزد یاصال خوب کرد-

زل زد.  یشقهوه ا یشدن شلوارش، چهارزانو نشست و درست به مردمک ها یستوجه به خ بی

 انداخت.  یم یبغر یا یاچهدر یانم یف،لط یگلبرگ یاداو را به  یتشمعصوم

 یکه اون ها دارن وقت تلف م ی. چون اون وقتیمشاور چون عاقل تر از همه شون یشپ یر یتو م-

 .ینیچ یهات رو م یتدونه دونه موفق یر یتو م ی،الک یحرف ها یکنن برا

 .یدزد و گونه اش را صدادار بوس یروشن لبخند

 .یش یمثل درخت پر از ارزش م-

 

 گونه اش گذاشت و مردد گفت: یدست رو یاسین

 بوسم کنه. یدنبا یگفت هر کس یخانم صدوق-

 

 به قلقلکش کرد. یددستانش را جلو برد و تهد یا یبا اخم مصنوع یدخند یهمانطور که م یاس

بهت نشون  یهر کس یکمن شدم هر کس، هان! تازه اون هرکس منظورش به مرد بود، نه زن!  یگهد-

 بدم که...

 به هم گم شد. یشانها یدنو آب پاش یاسین یخنده  یانکالمش م باقی

 

*** 
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 یرو به راه افتاد. نفس یادها کرد و در پشانه جا به ج یبرقرار شدن تماس شد. کوله اش را رو منتظر

را  یشدر مقنعه اش فرو برد. به ذهنش آمد کاش موها یشترصورتش را ب یرو یختهر یو موها یدکش

 . یاوردبه گردنش بچسبد و کفرش را درب ینطورکرد که ا ینم یسگ

دم  به اصطالح ایرحمانه گرم بود،  یبه هفت غروب شده بود، اما هوا هنوز ب یکساعت نزد ینکها با

 داشت.

تخته  یرو یا یغهت یدنهمانند کش یشباشد" برا یگفت، "مشترک مورد نظر پاسخگو نم یکه م صدایی

شد.  یم یرسم یبند قول ها یگررا درون کوله اش گذاشت. عمرا بار د یلشبود. لب فشرد و موبا یاهس

 با او داشته.  یقرار ینفراموش کرده چن یبست حت یقرار بود برگشت او را برساند. شرط م

 ی. ولیردراست برود دوش بگ یکتا هر چه زودتر به خانه برسد و  یردخواست دربست بگ یم دلش

 ی،برداشتن ده هزار تومان یاش امروز به کار افتاده بود، صبح به جا یکه سنگ بدشانس ییاز آنجا

 البتهنه، سوار اتوبوس شود. مزحکا یدد یخطا ینبرداشته بود و حاال مجبور بود بابت ا یهزار تومان

 نداشت. یبشرا هم ته ج یهزارتومان ینصبح پدرش او را رسانده بود، وگرنه حاال هم

 بود.  یکل یط،کرد. البته از نظر او، با آن شرا یراه گز م یادهپ یدبا یاتوبوس هم کل یستگاها تا

فرش پرنده  یک، کاش رو را از نظر گذراند. کودکانه آرزو کرد یادهشکل کف پ یفرش لوز سنگ

 رفت. یخواست م یشد و به هر جا که م یکرد سوارش م یداشت تا هر وقت اراده م

 

 ی یهکه حاش یکوچک یرا به سمت درختچه ها یشها یلهو ت یدمسخره اش خند ی یشهدل به اند در

 یاز آن ها سر درنم یچه یربود، سم یاهکردند سوق داد. هر چقدر او عاشق گل و گ یبند ینرا آذ یابانخ

بود چون وقت نکرده بود به  یدهخودش خشک یبود به گفته  یدهتولدش خر یهم که برا یاسیآورد. گل 

 چکه!  یکاز  یغآن آب بدهد، در

. خم شد و مشغول یدکش یافکارش! لب کج کرد و هوف یانم یتیدرآورد و شد پاراز یکفشش باز بند

به چشمانش خورد. با  یبیعج یزو خواست بلند شود که چ یدکشسفت کردن بندها شد. کوله اش را باال 

 .یستادراست ا یبه آرام یده،از حالت خم ید،ترد

انداخت. آن قدرها پررفت و آمد نبود، اما خب، خوشبختانه خلوت هم نبود.  یابانبه سرتاسر خ یتند نگاه

 ینچشم، حواسش به ماش یو همزمان از گوشه  یدسرعت بخش یشراحت شد. به گام ها یکم یالشخ

 در تردد بود.  یها

 نظم گرفت. یاندک یشتپش ها یدرنگ را ند یدسف ینماش وقتی

 . یدبند کوله اش را سفت تر چسب یاراخت بی
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گفته بود که ذهنشان به  یتجرم و جنا یقصه  یشانکرد، هان؟ عطا آن قدر برا یداشت اشتباه م شاید

 کرد.  ینشانه ها شک م ینکوچکتر یحت یزی،هر چ

و دل جهت ت یخود ب یب یی،هشدارهات دا یننکنه با ا یکارتهنوز آرام نگرفته بود، "خدا بگم چ قلبش

 شه." یم یآدم خال

 

 کردند. یمشتقد یرا دو دست یداتوبوس که در آنطرف به چشمش خورد، احساس کرد ام ایستگاه

 یرا رد کند. نگاهش به طرف راست بود و با گذشتن از قسمت اول، ب یابانتند کرد تا عرض خ پا

اربده  یباکه تقر یکس یاددو طرفه است، همچنان چشم به راست دوخته بود که فر یابانخ ینکهحواس از ا

 یرنگ فیدس یدپرا ید،بلند شد. سرش با شتاب به چپ چرخ یگریزد تا مراقب باشد، با سوت فرد د یم

از  یرتسوال برد. ح یرز یکبه  یکرا  یاریشآمد، هش یو به سرعت به طرفش م که ناجوانمردانه

و او  یدبه کف آسفالت نامروت چسب یشگرفت. پاها یجانش را به بردگ ی یاخته یاختهقلبش گرفت و 

سر دهد"خدا  یپناه یب یدر گلو زمزمه  ین،بود که چشم درشت کند و در لحظات واپس ینتنها دفاعش ا

 جزه کن."را مع ینجاا

 و هوا معلق کرد.  ینزم یانم یرا لحظه ا یاسداند. زمان گم شد و  ینه، خدا م یاگذشت  یا ثانیه

مغزش  یشد که سلول ها یو رنگ باخته ا یموذ یسوال ها یچید،شد، چطور شد، اصال چه به چه پ چه

 را از کار انداخت.

شک استخوان نخاعش ترک  یصادر کرد که ب یشحکم را برا ینکوبانده شدنش به آسفالت، ا شدت

را متوقف کردند. راننده فرار  ینشانماش یچند نفر یدند،برداشته. نفسش بند آمد. مردم به طرفش دو

 . یدگنج یبود در باورش نم یدهکه د یشماره گرفت، صحنه ا یمهسراس یکرد. زن

 حمله کرده باشند. یاکه به مزرعه  ییهمچون ملخ ها یچید،پ یم یاسو همهمه در سر  صدا

 .ینهبب یب. ممکنه نخاعش آسیادآمبوالنس ب ینبذار یدتکونش ند-

 بود. یبد ضربه ا-

 پالکش رو برنداشت؟ یکس-

 اونجا باشه بشه به خانواده اش خبر داد. یشگوش یدشا یاریدرو ب یفشک-

به خوردش  یکجاتار، انگار حناق را  یدشباز بود و د یمهآمد. چشمانش ن یبه زور در م یشها نفس

 داده بودند.

کج خند را نثارش کرد.  ینکرد. سر خم کرد و زشت تر یکخودش را به او نزد یتجمع یاناز م مردی

 .یدرس یدور و برش بلندتر به گوش م یتمام آواها یانکه از م یپچ زد، پچ
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 .یرمبگرو  یتکه پا نذارم رو خرخره ات جون جوون یرونبکش ب یگروند یزندگ یگلو یخپا از ب-

ستمال د یسابرد. پر یهوش یرا ربود و بدنش را به ب یدگانشد یاهیشد. س یکی یاس یبرا ینو زم آسمان

ا رنواخت. رحمان دستش  یم یتاب یب ی. قلبش آکنده از درد، نوایدکش یشپلک ها یرا به رو یکاغذ

 گرفت.

 گذشت. یر! حاال که الحمدهلل به خیسابسه پر-

 

 هق زد. پریسا

 یدم و دستگاه یاگچ گرفته اش؟  یهان؟ به دست و پا یه،به چ یریتشمرد رحمان! خ یداشت مبچه ام -

 که بهش وصل کردن؟

 هم فشرد.  یرو یملرزانش را قا یها لب

 کردم؟ یم یکارشد من چ یم یزیشاگه چ-

 

 و به صورت دخترش نگاه کرد. یدرا بوس یشجون قرآن کوچک جلد قهوه ا خانم

. خدا یکن یم یهضجه مو یدار یارینماز شکر به جا ب ینکها یدنشه جانم! جابه زنده مون یریتشخ-

 مادر! یرهگ یقهرش م

 اش شانه اش را فشرد. یدهچروک یدست ها با

 یرزنهات دل من پ یهبه سر و روت بزن، انقدرم با گر یآب یکخون دختر! پاشو  یچشمات شده کاسه -

 نکن. یشرو ر

 

 هم گذاشت. یکدر، به عالمت تشکر، چشم رو یبا لبخند رحمان

 به طرف عطا رفت که با اخم در حال گفتگو با مامور پرونده بود. 

 کرد. یمامور زد و خداحافظ یبه شانه  یدوست یبه نشانه  یمتوال یشد، عطا دو ضربه  یکنزد وقتی

 :یدخش دار پرس یینوا با

 وجدان رو نگرفتن هنوز؟ یشد؟ ب یچ-
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که  یدو نفر یکی. اما همون یدننکردن، چون بعد از تصادف رس ینجا بودن چندان کمککه او یمردم-

اتفاق! مامور  یکعمد بوده تا  یمعتقد بودن که تصادف از رو یشترحاضر در صحنه بودن ب ینیشاهد ع

 .یفتهم یرزود گ یا یرنگران نباش، د یه،پرونده هم آدم کارکشته ا

 

 د. اش را خاراند و اضافه کر پیشانی

 شه.  یم یکمک یکهم بوده، ان شاهللا  یناون اطراف بانک داشته، مجهز به دورب-

 به خواهرش انداخت. ینظر نیم

 خونه؟ یرو ببر یساپر یتون یم-

 

 آشفته اش را به عقب راند. یموها رحمان

گردم حواست بهش  ی. تا برمیارمبراش ب یلهوس یکمرم خونه  یتک پا م یک. من یادکه نم یدون یم-

 .یادبهوش م یندههم حرف زدم. احتماال تا چند ساعت آ یاسباشه. با دکتر 

 

جان گرفت، هنوز  یشپشت پلک ها یرخاله ماه من یرشد. تصو یرهرحمان خ یرفته  یبه قدم ها عطا

به رنگ شبش را در خاطر  یها یداد و گو یهتک یوار. به دیدکش یم یراو ت یاداز قلبش با  یگوشه ا

چشمانش فشار داد.  یرفته بود. انگشت شست و اشاره اش را رو یبغر یب،زن، عج ینتجسم کرد. ا

 لعنت به روزگار شوم سرشت!

ساخت و دلش  یم یرهنوز ظالمانه در سرش تصو ی،بود، با آن نگاه مهتاب یکه از دهانش جار خونی

 . یدکش ینسنگ یبرد. دست مشت کرد و نفس یرا به اغما م

 .یدلبخند پاش یشبه رو ییزکرد، به لطافت نم پا یکتش را مرتب م ی یقهکه  یخم شد و در حال یر"ماه من

دختر خوشگل  یککنم تا خدا  یدم. صبر م یکس نم یچمن! تو رو به ه یرمردخاله به قربونت بره ش-

 خودم! یشپ یارمتم یشههم یبهم بده، اونوقت برا

 اشاره کرد. یاسشگل  یرا ماچ کرد و به باغچه کودکانه اش  یها لپ

 ! دوست دا..."یاسذارم  یاسمشم م-

 .یدکش یرونب یشها یشهخواند او را از اعماق اند یداد و اسمش را م یکه تکانش م دستی

 هم آوا شده بود گفت: یکه با نگران ییجون، با مردمک ها خانم

 حواست کجاست مادر!-
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 مزحک داشت تا لبخند! یمنحن یکشباهت به  یشتر،را کش داد که ب یشلب ها عطا

 ی؟خانم جون! بفرما! برسونمت خونه؟ خسته شد ینجامهم-

 

 داد. یهتک یشجون به عصا خانم

. پاهامم از نفس افتاده، یمارستانرم نمازخونه ب یسر م یک یره،گ ینه پسرم! برم خونه دلم آروم نم-

 .یرنن بگجو یکم ینمش یرم اونجا م یم

 بلند کرد. ینف یخواست کمکش کند که دستش را به نشانه  عطا

 دو قدم راه رو برم. ینتونم ا ینشه، من خودم م یزیشوقت چ یکخواهرت  یشتو بمون پ-

 

نشست. حاضر بود جان بدهد و خار به  یسانه چندان رو به راه کنار پر یاز رفتن مادرش، با حال بعد

اش  یکودک یستتمام هست و ن یادآورکه  یاسیخواهرزاده نبود،  یککه صرفا  یاسینرود.  یاس یپا

 !یرتکرار ماه من یب یبود و لبخندها

 ! یانمهرسالم خانم ک-

بلند قامت، با  یکه خواهرش را مخاطب گرفته بود سر بلند کرد. جوان یمردانه ا یاز صدا متعجب

 بود. یستادهبه خصوص، مقابلشان ا یتیجد

 یمارستانو از جا برخاست. انتظار نداشت او را در ب یدبه صورتش کش یدست یر،سم یدنبا د پریسا

 .یندبب

 یدی؟سالم! شما از کجا فهم-

 

اول با من تماس گرفتن، من شماره تون رو دادم که بهتون اطالع بدن. متاسفم به موقع  یمارستاناز ب-

 شد. یرخارج از شهر بودم، تا برسم د یومدم،ن

 یمارستانبود که ب یبود؟ اصال او چه کس یدهند ییگذراند. او را جا یدهاش را از د یمشک یموها عطا

 ورم کرد. یرتشرگ غ ییجورها یکگذاشت؟  یانزودتر از آن ها او را در جر

 جان؟ یساپر یکن ینم یمعرف-
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شد. چشم  یرهکرد. درست در نگاه عطا خ یدست یشپ یرکند که سم یهول شده خواست ماست مال پریسا،

. حفظ ظاهر را نقاب کرد و یددر یاش را از هم م ینهخشم داشت س یسلول ها یدنش،در چشم! با د

 خونسرد لب گشود.

 شرکت ما بودن.  یاز طراح ها یکی یشونا یمباش یناگه خوشب-

 

 یآشنا م یشکه آن قدر برا یدهآورد او را کجا د یادذهن عطا به سرعت چرخ خورد تا به  ی گردانه

 طفره رفتنش! ینطورکرد از ا یظتوانست از کالمش بخواند. غ یاش را م ید. گستاخزن

 شما؟ ین،! نگفتیربگ ینیبدب ی یهشما اساس رو، بر پا-

 

 تبار!" ییگرفت. در سرش تکرار شد. ."عطا! عطا وال یشهرسوخ کرد و ر یرسم یها یدر گو سرما

 حساب شده. یرفتار یروخشم را کشت تا فرمان بردار منطق شود و، پ یزخم یها ویروس

 مثبت داره. یلحظه، جنبه  ینکه حضور من در ا ینهو چه بد، مهم ا ینینچه خوش بب-

که اگر بحث  یست؛عطا چ یدخترش برا یواقع یدانست معنا یبا دلهره دخالت کرد. فقط او م پریسا

 !یگانهب یشد همان ناآشنا یرام و صبور، مآ یشههم یشد و وجودش، عطا یم یاسسر 

 .ینآورد یفتشر ینجاو تا ا یدینممنون که زحمت کش-

 .یدلرز یشکرد. صدا ییآورد و خودخواهانه خودنما یرونسر از پناهگاهش ب بغض،

 هوشه! یب یاس یول-

گرفتند  یینوا قصد رها یب یاما، قطره ها یت. درنهایزدفرو نر یشو تندتر پلک زد تا اشک ها یدگز لب

 و سد چشمانش را با افسوس شکستند. 

 دهانش گرفت. یاراده دست جلو یرا به چپ و راست تکان داد و ب سرش

 سالم تو بدنش نمونده.  یجا یک-

 

الله گون  یذهنش شد، لبخندها یگرکه باز یریتصو ینپلک بست. اول یا یهاز فرط تاسف، ثان سمیر

پرمهرش؛  یستاره بارانش؛ خندها یها یلهاه انداختند، حاال وقتش بود. تر یبود. پرده ها باز یاس

 نشده اش! یینتع یشاز پ یها یطناز

 یفرق یچمرد، ه ینقلبش خنجر ساخت. ا یعطا برا یزنده به گور کرد و از اخم ها ینه،را در س آهش

 نکرده بود. یششبا چندسال پ
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 دستش را نوازش کرد. یاطبا احت پریسا

 یرم؟من بم یخواست یقربونت برم. م یحواست رو جمع نکردچرا -

 را از بند غصه آزاد کند. یشآب شود و گلو یشته گلو یشده  یبس یدهان قورت داد تا غده  آب

 . ینمبازت رو بب یکردم آرزوم بشه چشم ها یفکر نم یچوقته-

 

 آنکه جو را عوض کند لبخند زد. یبرا ناهید

 یکنداره.  یا یگهدست و پاش که مشکل د ی. جز شکستگیریگ یبچه رو م! چرا دل یسابابا پر یا-

 کرده. یداپ یرادو ا یبناکرده ع یکنه خدا یفکر م یاس یزن یحرف م یجور

 

شد تا کمتر  یلیدل یناز سرش خارج نشده بود و هم یهوش یو سردرگم بود. اثر ب یجهنوز گ یاس،

که در آن لحظه، ذهنش را محاصره کرده بود، چهره  یزیابراز احساسات مادرش را درک کند. تنها چ

 راش د ییمادر و زندا یوقت یحت ید،ترس یکرد. م یدشآخر تهد یها یهبود که در ثان یمحو مرد ی

و آرامش بدهد، عطا است و بس! به  یتتواند به او حس امن یکه م یاتاق بودند.  فکر کرد تنها شخص

توانست به اطرافش نگاه  یکه به گردنش بسته بودند، سخت م یزحمت لب تکان داد. به خاطر گردنبند

 پژمرده داشت. یبنفشه  یکرنگ  یفش،ضع یکند. نوا

 کجاست؟ ییدا-

 کرد.  یسنواخت، خ یساز م یر،اش را که هم راز کو یدهخشک یزبان، لب ها با

 .یادب ینبگ ییبه دا-

 

 پاسخ داد. یدبهم کردند. ناه ینگاه یساو پر ناهید

 .یاد! زود میزمخانم جون رو برسونه عزرفت -

 

 برد.  یکبه عطر بهار، سرش را نزد یلبخند با

 .ینتتنشده، بب یآرام بخش جد یرخواد تا تاث یهست که م یکی یول-

 پچ زد. یطنتزد و با ش چشمک
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 تو اتاقت! یادتا اون بتونه راحت ب یاهنخود س یپ یمرو فرستاد ییتدا ییجورا یک-

 ت.را گرف یساپر دست

 .ینتا راحت باش یمر یما م-

 انداخت.  یبه تخت بغل نظری

. پرستار یادب یچون قراره قاچاق یوقت ندار یادمنشه. ز یداربنده خدا ب ینکه ا ینفقط بلند حرف نزن-

 .یمکرد یرو به زور راض

 . یدبا خودش کش یباکه قصد دل کندن نداشت را تقر یساییرا گفت و پر این

 گذشت که در اتاق آهسته باز شد. یاز رفتنشان م یا یقهدق چند

 چشم نگاه کرد. یبدون آنکه بتواند سر بچرخاند، از گوشه  یاس

 بود. یدهد یبکرد آس یکه فکر م یزیاز آن چ یشرنگ کنار تخت نشست. ب یدسف یصندل یرو سمیر

زبانش  یروکلمه  ینتر یا یشهرا صاف کند. کل یشکرد تا به اصطالح صدا یا یمصلحت ی سرفه

شد که اگر دنبالش  یم یادآورزد، و دائم  یدر سرش زنگ م یا یمارگونهب یاهویشد. چراکه ه یجار

 .یفتاداتفاق نم ینا یدرفت شا یم

 ی؟خوب-

 

رفت،  یدر ذهنش هوا کار گذاشته بودند، به هر طرف م یینداشت. گنگ بود. گو یاحساس یچه یاس

 خورد. خش گرفته و آهسته پاسخ داد. یندانستن م یواربه د

 اگه منظورت از حال خوب، زنده موندنه؛ آره، خوبم!-

 

 بود چشم دوخت.  یشهحالش که خمارتر از هم یبه چشمان ب سمیر

 یگذشته م یادکه تصادف کنه من رو  یآشنا؛ اون یاباشه  یباز تصادف ندارم. غر یخوش یخاطره -

 ندازه. 

 

شدند و او  یخاموش م یکبه  یک یاسمغز  یگذاشت. سلول ها یرش را مبخش کم کم داشت اث آرام

 کرد. یم یاز قبل احساس خواب آلودگ یشترهر لحظه ب

 چهره اش را جمع کرد. یه،گر یبه ادا یکنزد یلحن با
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 .یادخوابم م-

، را گرفت یرسم ینجان بلند کرد و آست یراحت باشد. دست سالمش را ب یالشداد خ یاجازه نم ترس،

 رمق ادامه داد: یشد. ب یآزاد م ینشکرد آست یحرکت م یرکه اگر سم یآرام! آن قدر یلیخ

 . یادعطا ب یینرو تا دا-

 

 کرد؟  یاش مقاومت م یحال یچه را داشت که با وجود ب یمدستش را گرفت. ب سمیر

 !یمظلوم شده بود. تصادف لعنت یاس چقدر

 مونم، نترس! یم یشتپ-

 

 یانهکه در م ییآوا یهم افتاد. زمزمه  یملتسمانه رو یشکند؛ پلک ها یناناطم یاسبود تا  یکاف همین

 من!" یاش مهر اسکار خورد. "بخواب چشم آهو ییاش رنگ گرفت، در شنوا یداریخواب و ب ی

 

*** 

 آب را به همراه مسکن به دستش داد. یوانل افشین،

و تصادفش  یاس یهدونم قض یدوباره؟ من که م یگرنتکه زده به م یختیبهم ر ینجوریا یسر چ-

 .یستن

 

خواست  یرا با آب خورد و با دو دستش، محکم سرش را گرفت. از شدت تهوع و درد، دلش م قرص

 بکوبد. یوارسرش  را به د

 فقط حرف نزن!  ین،حرف نزن افش-

 

 کرد و پشت سرش قرار گرفت.  یناچ افشین

 باشه داداش!-

 چرخاند. یاش گذاشت و آرام، با حالت دوران یقهانگشتانش را دو طرف شق نوک

 . یکه امشب رو کوفتم کرد یارمخودمم نم یبندم، به رو یمن دهنم رو م-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
8
4

 

 صدا غر زد. یلب، ب زیر

 ! ینجاا یادب یتاقرار بود رز-

 

 شده دستش را پس زد. یعاص سمیر،

 .یفتهنم یاتفاق یچتو حلقت ه یزیرو نر یشب اون زهرمار یکحاال -

 . یدبر ی. درد المروت داشت امانش را میدکاناپه کوب یبه پشت یاپیرا پ سرش

تو معده ات تا فردا  یزها رو بر یبرو اون کوفت ی،بمون ینجاخواد ا یکمک کن برم تو اتاقم! خودتم نم-

 !یصبح از االن من بدتر بش

 

 ممارست کرد و ماساژش را از سر گرفت. افشین

  ی؟حالت؟ تهوع دار ینکنم برم با ا کجا ول-

 گرفت. یطعم شوخ طبع لحنش

 کنه؟  یزبرات تجو یزیچ یسرنوش ی،دمنوش یکزنگ بزنم مادرت -

 

کردند تا  یم یپافشار یباش، عج یعصب یها یستمعرق شده بود. س یاش اقامتگاه دانه ها پیشانی

 بکشند. یرونمغزش را از جانش ب ی یرهش

 !ینمتنب یگهبرو که د یجور یکفقط -

 

باال آورد. با شتاب از جا برخاست و  یشرا تا سر گلو یبد طعم یدلش بهم خورد و ماده  یا یهثان در

 رفت. ییبه طرف دستشو

 سرگشته از اوضاع و احوال نابه سامانش به دنبالش رفت. افشین،

 .یریگ یذره آروم م یکداقل زنن ح یدکتر چهارتا آمپول م یمبر یاحالت بده. بابا ب یلیتو انگار خ-

 

 امشب از پا درآورد. یناحساسات شد و ظالمانه عهد کرد که او را هم یمعق زد. ذهنش تسل سمیر
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 یساختند و آرزو وعده گرفتند برا ینوستالژ یرهادرد گرفت. تصو یشترشد، سرش ب یلمها ف خاطره

 !یدباکه ن یریبود به همان تصو یدهخاک کردن! بلندتر عق زد، حاال رس

ان، اصفهان، اصفه یاه،س یراهنکافور، پ یبو یده،کبود، سر شکافته و خون خشک یبغض، لب ها سرما،

 اصفهان...!

 آب را تا انتها باز کرد. یربرداشت و به دست گرفت. ش یشدندان را از جا خمیر

 آب برد تا آرام شود؛ سرش، دلش، فکرش!  یررا ز صورتش

کردند. فراموش  یساتور تکه تکه م یرمغزش را ز یسلول ها ییدندان را در مشت فشرد. گو خمیر

 کرد.  یفراموش نم یچوقتکرد، ه ینم

کرد. چقدر بدبخت بودند. او  یتلخ ینشست. خنده  ییپشت در دستشو یجهنت یرو برگرداند و ب ین،افش 

 !یگرد یجور یرجور و سم یک

 داد. یهآن تک یجانش را به دهانه  یرا باز کرد و تن ب ییدر دستشو سمیر

 ."یرمگ یبدم رو پس م یروزا یکرد."حساب همه  یرمق یب ی زمزمه

 

 حوصله سربرگرداند. یب یاسکه  یداتاق را کامل کش یپرده  بهناز،

 ره تو چشمم! یبکشش! نورش م-

 :یدنگاهش کرد و به حالت تفکر پرس ینیبا تعجب نماد حدیثه

 تصادف کنه ممکنه مغزش تکون بخوره؟ یکیبهناز به نظرت اگه -

 

گذاشت و  ینیب یسکوت رو یکه خنده اش گرفته بود، انگشت اشاره اش را به نشانه  یدر حال بهناز،

 بود اشاره زد. یاسکه بغل  یبه دو تخت

 . ینههم یعشاز عوارض شا یکیآره! اتفاقا -

خودش  یا از دستش گرفت و برار یکپالست یثهدرآورد که حد یکآناناس را از درون پالست کمپوت

 داد. یناش را چ ینیب ییدرآورد. با پررو یپرتقال ی یوهآبم

دلمون  یمخورد یدور هم م یدیخر یم یزیچ یا یخرت و پرت ها بستن ینجورو ا یوهآبم ینا یجا-

 خنک شه.
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 با خنده گفت: یختر یکمپوت را باز کرد و همانطور که درون بشقاب م در

 !ییتو یضرفت مر یادمکه  یدببخش-

 برد. یاساز آناناس برداشت و به سمت دهان  یچنگال، تکه ا با

 ه!برات الزم یواقعا بستن ی،کن یجون م یدار یمارستانهفته رو تخت ب یکآخه نه که -

 

 و خونسردانه پاسخ داد: یداش را هرت کش یوهاز قصد آبم حدیثه

 کن دوباره تکرار نشه. یبخشمت، سع یم ینبارحاال ا-

 

 .یددست کش یاسبه او، با لبخند به صورت  یتاهم یب بهناز

 شه. یهات داره خوب م یکبود-

 

 کنار تخت گذاشت. یکشو یرا رو یوهپاکت آبم حدیثه

 یدنت؟د یومدن یررفت، نه تو! سم یم یدبا یگهد یکیحرکت رو االن  ینا-

 

 است. یردلگ یرکه از سم یاوردخودش ن یکرد به رو یو شانه باال انداخت. سع یچاندلب پ یاس

 !ینهم یم،چندبار صحبت کرد ینبودم. بعدشم تلفن یاربهم سر زد که چندان هش یکبار یلفقط همون اوا-

 یشهکه از پشت ش یخشک شده ا یاتاق سوق داد. شاخه  یاش را به طرف پنجره  یناراض چشمان

 روح!  یزه خشک و بشباهت دارد. همان اندا یربود در نظرش آورد که چقدر به سم یاننما

 

 :یدو مردد پرس یدخودش را جلو کش حدیثه

 هفته؟ یک ینبهت سر زد تو ا یکبارگفته؟ چرا فقط  یزیچ یرآره؟ سم ی،تو ناراحت-

 

 حساس شده بود. یادیاو ز ید. شایدکش یگچ دستش اشکال فرض روی

دوستش اومد  ی! ولیزیچ ینهمچ یا ید،دونم. رفته بازد یدرست نم یز،چند دسته فرش رفته تبر یبرا-

 از تصادف نداره. یخوش یکه خاطره  ینهزنه واسه ا یبهم زنگ نم یادگفت اگه ز یادتم،ع
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 بهناز چهره اش را جمع کرد.

 پروند، نه؟ یمزه م یلیکه خ یهمون ین؟کدوم دوستش؟ افش-

 

 سر تکان داد. ییدبه عالمت تا یاس

 رسه.  یبه نظر نم یآدم بد یآره! ول-

 

از آن را  یرا که درون دست بهناز مانده بود گرفت و همانطور که تکه ا یآناناس یبشقاب حاو حدیثه،

 برد گفت: یبه دهان م

 بهت سر بزنه  یکبارشه فقط  ینم یلنداره. بازم دل یخوب یکه خاطره  یمفرض کن-

 

 بهناز خواست رفع و رجوع کند.

هم خوب  یاس یچشمشون باشه. تازه برا یدلش نخواد دائم جلو ید. شاینجانا یاس یخانواده  یناسالمت-

 .یستن

 

باشد، حسش  یرداشت که سم یازن یبرا عج یشروزها یندلش پژمرده بودند. ا یاما، شکوفه ها یاس

 ! خودش نبود، چه برسد به آنکه حسش باشد.یغدر یباشد. ول ینانشو اطم یدباشد، ام

آناناس درون بشقاب را  یتکه  ینعلت، آخر ین. به همرا عوض کند یشخواست حال و هوا حدیثه

 خورد و از جا برخاست. 

 ینها یبکن یتون یکه م یکار ین. بهتریچونهپ یصدبار من رو م یروز ینمب ینحاال غمبرک نزن. ا-

 .یکه به تماساش جواب ند

 

 گفت: یبا حالت بامزه ا بهناز

 شه. ی! اونوقت اونم شلوارش دوتا میخوب یشنهادچه پ-
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 یکرد و برا یرگ یگرشد یپشت پا یشبردارد، پا یکوچک اتاق که خوردن یخچالتا رفت طرف  حدیثه

 که انگار آن را درآغوش گرفته. یدچسب ی. طوریدچسب یخچالنخورد، صاف به  ینزم ینکها

 بهناز بلند شد. یغش خنده  غش

رن تو بغل  یاونا خوش شانسن م یسوژه رمانا! منته ینع یمن! شد یقربونت برم دست و پاچلفت-

مبارک!  یدتگم. عشق جد یم یکحال تبر ین! با ایخچالبه کاهدون، تورت خورد به  یزد یپسر، تو ول

 خوب برات برازندست.

 

 .یردنخندد، مبادا تنش درد بگ یدکرد که شد یخودش را کنترل م یبه سخت یاس

 نامردا حقت رو خوردن. ی؟دون ی. میشد یم یهبورس ید! باینجاا یفیتو ح-

 

 بهناز قهقهه زد.

 گذشت. یبهت خوش م یبریفقط تو س یخچالبا جناب -

 

*** 

رنگ اتاق به واسطه  یآب یشود. پنجره باز بود و پرده  یدارشد و منتظر، تا او ب ینهدست به س سمیر

 .یدکش یدر هوا رقص کنان، نقش پرواز م یدوز یکه م یباد ی

 یاس یکرد و او فکر کرد، چقدر برا یم یناله ا ینه وصل بود، هر از گاهبه وز یشکه پاها پیرزنی

 بودن!  یده روز بستر ینسخت بوده ا

 یچوقته یدبرد، شا یم یادبه لب نشاند. اگر دلش از  یبسته اش دوخت و لبخند تلخ یبه پلک ها دیده

 بود! یفشد. او ح ینم یاس یوارد زندگ

 وارد شد. یسابه در خورد و پر یا تقه

 نشد هنوز؟  یدارب-

 

 بلند شد. یصندل یاز رو ینهطمان با

 یداریمدت رو به خواب بگذرونه بهتر از ب ینکنه. ا یخود آدم رو کسل م یبه خود یمارستانب یفضا-

 خسته کننده ست.
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 به پاسخش لبخند زد و به طرف تخت دخترش رفت. پریسا

 شه. یاهللا فردا مرخص مبشه. اگه خدا بخواد ان ش یدارب دیبا یگهداروهاش رو بخوره، د یدآخه االن با-

 

چشم باز کرد و  یکبارتکان خورد.  یشحرف زدنشان، اگرچه که آرام بود، اما پلک ها یاز صدا یاس

 را به گوش گرفت. یرسم یشده اش، آوا یدارمست خواب دوباره بست که اندک مغز ب

 شد. یقلبخندش دندان نما و عم ید،که چشمان بازش را د پریسا

 پاشو داروهات رو بدم. یزم؟عز یشد یدارب-

 

داد و  یبه رسم ادب هم که شده "سالم" آرام یاسصورتش به آن حالت ابرو باال داد.  یدناز د سمیر

 شد. یرهرنگ خ یدسف یگرفته به مالفه 

 !یانمهرنداره من داروهاش رو بدم خانم ک یاگه اشکال-

 

 را ترنم داد. یاس یشکوفه نشست و دلش، بذر خوشبخت یساپر یلب ها روی

 .ینبهش بد یدرو نصف کن یدهقرص سف ینالبته! فقط ا-

 جمله اش به طرف در رفت و خارج شد. یانب پیرو

بسته شان زمان خوردنش مشخص بود باز کرد و  یکه از رو ییسر صبر، تک تک قرص ها سمیر

 درون بشقاب گذاشت.

 شد. یم یتشاو باعث عصبان یآرامشش نگاه کرد. خونسرد به یرچشمیز یاس،

کنه. به حرفم اعتماد  ینم یتبه رفع دلتنگ یزدنت چندان کمک یدد یهنس ینا ی؛راحت نگام کن یتون یم-

 وارد نشه. یقهرت لطمه ا یژدم به پرست یکن، قدل م

نثار خودش کرد. حاال چه وقت نگاه کردنش  ی"خاک بر سر" حساب یکو در دل،  یدچشم دزد تندی

 بود.

 برداشت. یوانیو ل یدکش یرونآب را ب یرفت. بطر یخچالبه سمت  سمیر

در مورد  یزاییچ یکبهت  یندونم که افش یم ینمدونم دلت گرفته ازم که چرا بهت سر نزدم؛ ا یم-

 گفته. ییشچرا
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 نشاند. یگذاشت و حرف را به جاده خاک یشپا یقرص را رو یرا پر از آب کرد. بشقاب حاو لیوان

 رو بهت؟ ینرو نکردم. گفته بودم ا یچکسه یتو کل عمرم پرستار-

 

را به سمت پنجره برگرداند.  یشزد. خاموش ماند و رو یحرف م یرمستقیمغ ینکهحرص خورد از ا یاس

 شد. یداده نم یتبه آن اهم یداشت وقت یا یدهاصال خشمش چه فا

 یکرد که نغمه  یانو به دور از تنش ب یهحاش یرا به طرفش گرفت. آن قدر کلمات را ب یوانل سمیر

 کرد. ینجانش یریدلگ یشرا خشکاند و جا یاسخشم  یش،نوا

شه  یختم م ین. احتماال تهش به ایمرو ادامه بد یباز ینا یمتون ی. بعد هم میبهتره داروهات رو بخور-

تموم  یگهجور د یک یهقض یکنه، اما اگه قرص هات رو نخور یداپ یصلهف یهکه نازت رو بکشم و قض

 یست؟ن ینطورشه، ا یم

 

 یم یکیکه رو به تار یزل زده بود و آسمان یروننکرد. همچنان به ب یجاددر حالتش ا ییریتغ یچه یاس

 رفت.

 ره. ینم یشاز پ یاطالع، کار یب ینجوریقهرت رو بدونم تا بتونم هدفمند نازت رو بکشم. ا یلدل یدبا-

 

 را به او دوخت. ینشغمگ یها مردمک

 کردم برات باارزشم! یفکر م-

 .یدو دلش، معصومانه عقب کش یدلرز صدایش

 ی؟کرد یم یکارچ یومدمو من نم یفتادتو م یاتفاق برا یناگه هم-

 

درست همانند افکار  ی،و به اندازه ا یبه رنگ یکدرون بشقاب نظر دوخت. هر  یبه قرص ها سمیر

 او! درهم

 .یایبوده که باعث شده تو ن یلیدل یدکردم که شا یفکر م ینبه ا-

 

 فرش؟ واقعا فرش از من مهم تره؟ یکهچهارتا ت یه؟چ یلخب اون دل-
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 در پسش پنهان شده. یدانست چه اندوه یکه تنها خودش م یلبخند زد. لبخند سمیر

 . فقط...یستنه! فرش از تو مهم تر ن-

کون رنگش تا خورده بود و او در کمال س یصورت یروسر یرا به دستش داد. جلو یواننداد و ل ادامه

 مرتبش کرد.

 .یادبهت م یصورت-

تواند از  یدانست نم یبود. م یشهگذاشت که متفاوت تر از هم ییسر کج کرد و کف دست او یاس،

 . یدرس یجز محاالت به نظر م ینحرف بکشد. ا یرسم

 .یبهم ندار یحس یچکنم ه یمفکر  یش یسرد م ینجوریا یوقت-

 

 .یدگونه اش کش یبا شستش، به رو سمیر

 .یتو هم عاشقش شد یدشا یر،برمت کو یحالت کامل خوب بشه و گچ دست و پات رو باز کنن م یوقت-

 

 را از داخل اتاق بلند کرد. یشصدا یاس

 ینا یومدهن یاسینتا  یاگذاشته. تو زحمت آوردنش رو بکش. فقط زودتر ب یخچالتو  یزمامانم همه چ-

 دستم فعال! یک. من که یمبرسون ییجا یکچهره رو تا 

 

 داد زد. یبااز آشپزخانه تقر بهناز

. یکن یم یفک ینیبرات! بب یختمکه بچه ها ساختن رو ر یزریاز ت یکهت یکپولم فلش هست.  یفتو ک-

 .یادکردم انقدر خوب در ب یمن که فکرش رو نم

از  یدکرد. خند یدارنگ را پ یپول مشک یفگشتن ک یگذاشت. با کم یشپا یرا با دست سالم رو کیف

 است. یکرد که دختر لوس یشک فکر م یشناخت، ب یآن بود. اگر بهناز را نم یکه رو ینقش خرس

. یختندسرش ر یآن حس کرد آب سرد رو یکآن را باز کرد. خواست دنبال فلش بگردد که  ی دکمه

تکان خورد. صحنه در  یشعکس آن بود لب ها یکه درون جا یعکس سه در چهار یدنمات از د

 آرامشش را زد.  ی یشهذهنش تبر شد و ر

آن تصادف  یادرحمانه، همه و همه او را  یباکانه و ب یب یدتهد یز،و ت یزچشمان ر یی،خند کذا کج

 انداخت. یناجوانمردانه م

 پشتش را لرزاند. ی یرهتا ت ییکابوس شکل آن غروب کذا آوای



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
1
9
2

 

 ."یرمرو بگ یتبکش که پا نذارم رو خرخره ات جون جوون یگروند یزندگ یگلو یخپا از ب"

 آن لحظه! یادآوریشد از  یختنش س موهای

 ...یعنی پس

 دو دو زد. یشها تیله

 بود وارد اتاق شد. یرینیش یگرشو در دست د یوهدستش ظرف م یککه  یدر حال بهناز،

 ی؟کرد یداشد، پ یچ-

 

زوار  یچوب یو شجاعانه، پل ها یدجنگ یم یکه پر از شوق زندگ یشها یبه او نگاه کرد؛ به گو یاس

 کرد. چطور ممکن بود؟ یرا رد م یرتقد یدرفته 

 اراده اش عکس را باال برد. یب یها دست

 بهناز؟ یهک ینا-

 

 گذاشت. یزم یدرون دستش را رو یها یلو وسا ید. چشم دزدیدبهناز پر کش یاز لب ها لبخند

 یدمبعدش فهم یخانواده امون رو عوض کنه، ول یکردم قراره خط زندگ یفکر م یروز یککه  یکی-

 من برعکس متوجه شدم. اون خودش باتالق بود.

 پول و عکس را از دستش گرفت. کیف

 یکه فکر م یهمون یفتهب یادمخوره  یتا هر وقت چشمم بهش م ینجافکر بد نکن. عکسش رو گذاشتم ا-

 راحت اعتماد نکنم. یبه کس یگه. گذاشتم که دیرهرو ازم بگ یکه قراره حام یهکس یقادق یه،حامکنم 

 

 و از همه جا مانده، دور آن ها چرخ خورد. یجرا نشان کرد و گ یوارد یرو یتابلوها یاس یها مردمک

د سر از که بتوان یکیکند که جز خدا هست  یحشتوانست توج یم یخدا چه خبر بود؟ چه کس یایدن در

 یاورد؟درب یخاک ینزم ینکار ا

  یاس؟چرا ماتت برده؟ چت شده  ی؟تو خوب-

 

 :یداتفاق پرس یناز ا یرتدر ح 
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 ی؟ش یآدم بره زندان تو ناراحت م یناگه ا-

 

 ی. ولیدترس یکند، از بعدش م یداخواست حرف کش پ ی. دلش نمیدقلم ها را مرتب کنار هم چ بهناز

 اش را پنهان کند. یقلب ینتوانست آرزو

 حبس ابد بخوره. یدوارمام-

 

 آتش کردند. یزمگذاشتند و دور آن خانه را با ه یاحساس گرما کرد. انگار که او را در خانه ا یاس

 کرد. یدمکه تهد یههمون مرد ینا-

 داد. یحگنگ نگاهش کرد و او واضح تر توض بهناز،

 سرم اومد.  یهوش شدنم باال یکه قبل ب یهمون-

 

 رنگ آغشته کرد. یاتاق را به اندک یکیاز دست بهناز افتاد و کف سرام لتپا

 ی؟گ یم یچ یتو دار-

 کرد. یناباور یتخت نشست. تک خنده  یشد و لبه  نزدیک

 نکن لطفا! یشوخ-

 

 زل زد. یشبه گچ دست و پا یاس

 !یقتهحق ینع-

 

آمد،  یم یرونکه از دهانش ب یبود. هر کلمه ا یرهخ یاس یبهناز، شگفت زده به لب ها یها مردمک

 .یدلرز یشچشمانش پر شد و لب ها یرفت. کاسه  یوسط قلبش را نشانه م یممستق

 ی؟چرا...چرا از اول نگفت-

 

 است.  یکمرد چقدر به بهناز نزد یندانست ا یدست سالمش، دستش را گرفت. نم با

 گفتم. یچطور بهت م یدبا یهدونستم اون آدم ک ینم یوقت-
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 روز ینبه خاطر او به ا یاس یعنیرا محاصره کرد.  یشگلو ی. هق خشکیدکش یرونتش را بدس بهناز

 افتاده بود؟

از همان  یاساش با  یکه وسط اتاق پهن بود نگاه کرد و به ذهنش آمد، دوست یخوش نقش ی یچهقال به

 .یفتدبه خطر ب یاساش باعث شد جان  یاولش هم اشتباه بود. خودخواه

 بودن داشت. یچقدر احساس زخم ید،چشم بست و تلخ خند قلبش

 

*** 

 مبل نشست. یتلفن را از دستش گرفت و رو پریسا

مرام و  یکه تهش قربان یدمسال برات زحمت نکش یو اند یستبهناز! ب یبهناز ب یگهکه گفتم! د ینهم-

 .یمعرفت کودکانه ات بش

 

 مادرش دوخت. یشده  را پشت گوشش گذاشت و نظرش را به صورت سرخ موهایش

بشه که هست.  ینیتنهاتر از ا یادنکرده. چطور دلت م یگناه یچوسط ه ینمامان! بهناز ا یستممن بچه ن-

 نداره. یری. اون که تقصیسوزون یتر و خشک رو با هم م یتو دار

 

 مورد خاص هرگز قصد کوتاه آمدن نداشت. یک ینانکار بود. در ا یرقابلغ یساپر یدر چهره  جدیت

 یرهخانواده اش گ یپا ینهکه بب یگهدو سوا د یزتسوزن چون همون دوست عز یتر و خشک با هم م-

 اون عقلت رو به کار بنداز و عاقالنه فکر کن. یکمتو رو بچسبه. پس  یادکنه ب یاونا رو ول نم

 

 ردند،یاوحبس را تاب ن یگرد یشتوانست مادرش را قانع کند. اشک ها ینم ینکهکالفه بود از ا یاس

 گرفتند.  یشیپ یکبه  یکو  یختندافسار گس

 یببهم آس یروز یکبذارم چون ممکنه خانواده اش  یرو که تنهاست خال یپشت کس یانتظار دار-

 واقعا؟ ینهبزنن؟ منظورت از عاقل بودن ا

 

 شد؟ یحد دلرحم و مهربان م یندخترش تا ا یداش گذاشت. چرا با یشانیپ یدست رو پریسا
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 ی،تو اون تصادف عمد یمرد یم ی! داشتینکهمثل ا یبزنن؟ خواب یبممکنه بهت آس یگ یتازه م-

 اونوقت...

 سرش نظر دوخت. یبه سقف باال یشی،گذاشت و نما یتمام باق یمهها را ن واژه

 دختر رو انقدر ساده بار آوردم. ینا یمن! من ک یخدا یوا-

 

 جه نشود به خواهرش اشاره دهد.که مادرش متو یکرد طور یآمد. سع یروناز اتاق ب یاسین

 برگشت و سر بزنگاه مچش را گرفت. یسالب کج کرد که پر ینامفهوم از حرکاتش، کم یا یدهبا د یاس

 تر شدن به هم نداشت. یکنزد یبرا ییجا یگرنازک رنگ کرده اش، از حجم اخم، د ابروان

 یشمع گل پروانه م یتمر یپشت سر من دار یاومد ی. حاال واسه چیزبان بخون یخواست یتو مگه نم-

 هان؟ ی،ر

 

 رحمان که در آشپزخانه مشغول خوردن عصرانه بود دخالت کرد.

 . مثال باباکرم!یادحداقل خوشمون ب یابهتر ب یتمر یکگه پسرم،  یراست م-

 

 و بلند شد. یدمبل کوب ی. با خشم کوسن را روییددندان سا یساو پر یدخند یزر یاسین

 ...ی. واال پدر که تو باشیگ یکه تو م ینینمک، آره، همآره با-

 به پسرش اشاره کرد.

 !ینشه ا یبچه هم م-

 به طرف اتاق خودش پا تند کرد و در را محکم به هم زد.

که گذشت،  یچشمش را بست. کم یک ید،شدن در به گوشش رس یدهکه بابت کوب یاز آزار رحمان

که همسرش بشنود  یطالح اوضاع را درست کند. طورداد و خواست به اص یشبه صدا یحالت جد

 تشر زد.

 !یگهد ین. خب به حرف مادرتون گوش بدینمالحضه شد یشما چرا انقدر ب-

 

 که در گچ نبود پاک کرد. یرا با دست یشهرج و مرج به خنده افتاد. اشک ها ینا یانم یاس
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لحنت  یندونه ا ی! مامانم میاسینیم. من و یبه شاگردهات درس ادب بد یبخوا یستبابا مدرسه که ن-

 .یستن یجد

 

 بر لب داشت، آهسته گفت: یمیکه لبخند مال یو در حال یدرا هم نوش یشقلپ چا ینآخر رحمان

کش نده.  یگهبهناز رو د یهتا من بتونم بحث رو جمع کنم. تو هم قض ینشد یتهدا ینفعال وانمود کن-

 هاش حرف بزن.با ینبذار تب مامانت بخوابه، سرد که شد بش

 

شلوار  یبآلبالو گرفت و ج یاز مربا یو نشست. لقمه ا یدمقابل پدرش را عقب کش یصندل یاسین،

 اش را با چشم و ابرو نشان داد. یخانگ

 من زنگ بزن. یلهم با موبا یزنگ بزن یخواست-

 ادامه داد: ییدنشرا به دهان برد و در حال جو لقمه

 ماست. یمبابا هم که تو ت-

 

ببرد  یافتاده بود، او را به خود آورد تا پ یاس یکه برا یگرفت. اتفاق یرحمان، شکل منحن یها لب

 وقت با آن ها بگذراند. یشتردارد که ب یازن

دونه  یدر مورد اون مرد م یو هر چ یآگاه یادبهناز ب یدقبلش با یرو با شمام. ول یکبار یناستثنا ا-

 بگه.

شده  یزگرفته بود و با چشمان ر یبزرگ یکه لقمه  یاسینسر به  یآرام یانگشت سبابه، ضربه  با

 کرد زد.  ینگاهش م

 یشتین؟ان یزل زد یبه چ-

 

 انداخت. یبه خواهرش نظر یچشم یرز یطنت،با ش یاسین

 اون لقمه گرفتم. یشه؟ برا یجا م یاستو دهن  ینبابا به نظرت ا-

 

 کنان باال برد. یدرا تهد یشعصا یاس،

 بهت خورد تو سرت! یدرس یدیوقت د یک یاده،ز یلیطولش خ ینا-
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 را تا بناگوش باز کرد. یششن یاسین

 برعکس قد توئه! ی،گ یراست م-

 :یدبه پدرش پرس رو

 بغلش؟ یرز یرهگ یم یچجور ی،بابا چقدر عصاش رو بلند گرفت-

 

به  داد و جعبه، درست یخال یرا به طرفش پرت کرد که او جا یدستمال کاغذ یجعبه  یکفر یاس،

 ها افتاد و در دم شکست.  یوانخورد. از بد حادثه دو تا از ل یزم یرو یشده  یدهچ یها یوانل

در آن  یسارفت که پر یگشاد شده شان به طرف اتاق یحبس شد و چشم ها ینهدر س یشانهر سه تا نفس

 .یدرس یامشب را به دادشان م یککرد و  یبود. فقط خدا رحم م

 

 .یدتهران کش یدم گرفته  یدر هوا یرا از گوش چپش به سمت گوش راستش برد و نفس یگوش سمیر

 دم خونه تون! یارمخرم برات م یاز الک غم و غصه ات، من فردا م یرونب یاخب، حاال ب یلیخ-

 

نمانده  یزیچ یشپ یچند لحظه  ینکه از حالت گرفته اش شاد شد و انگار نه انگار که تا هم یاس صدای

 وادارش کرد که کج خند به لب بنشاند. یفتد،ب یهگر بود به

 نره. یادتوقت من رو  یک! پس من فردا منتظرم، یعاشقتم، تو فوق العاده ا یرسم یوا-

 

تا برنده شدن نمانده بود." با حظ  یزیسپر کرد، "چ ینهعمق گرفت و دلش مغرورانه س یرخند سم کج

شب  یکیکه در تار ییخانه ها ییکرده بود، به روشنا یانب یاراخت یب یاسکه  یکلمات یدناز شن یوافر

 شد. یرهکرد خ یم ییخودنما یشترب

 یآرامش را ساز کرد و به باز یقرار دهد. آوا یرهمانند او را تحت تاث یبلد بود چطور دختر خوب

 را! یعاشق یگرفت نت ها

 برم.  ینم یادمن تو رو از -

 .ینندراه برگز یافزون تر یمتکرد، اجازه داد واژگان با مال مکثی

 . یکن یاعتراف به خواستنم م ینجوریا یحداقلش وقت-
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 درون آن انداخت. یسوخته  یگارهایو ته س یگاریبه جاس دیده

 یا یهثان یاسشه روش حساب کرد؟ یکه م یقتحق یک یاشوق دخترونه بود  یکاعتراف، صرفا  ینا-

 سوالش را به خودش برگرداند. یخاص یرکیخاموش شد و سپس با ز

باشه که  ینا یلشتونه دل یربط بدم؟ م یبه چ یدرو با ین! ایانهکه من عاشقتم  ینیا یگیرپ یلیخب تو خ-

که من اول اعتراف کنم،  ید یم یحترج ینهم یبرا ی؛اقرار کننده باش یخوا ینم یول ی،خودت عاشق

 آره؟

 

از دلش اما، اخم کرده  یکرد. گوشه ا یم ییدرا تا یشهاداشت اگر گفته  یتی. چه اهمیدپرسشش خند به

 .یدکش یشموها یانم یپشت کرد. دست یمشبه تصم

 حق با تو باشه. یددونه، شا یچه م یکس-

 چشمک زنش!  ی. نگاهش آسمان را هدف گرفت و ستاره هایدخند ینم دیگر

 

 کرد. یگونه ا یرحر یحالتش نشد. خنده  ییرتغ یاما متوجه  یاس

اعصاب خورد کنت دوست  یها و خونسرد بودن ها یبداخالق ی! تو رو با همه یردوست دارم سم-

 دارم.

 بتواند جمله اش را در ذهن بگنجاند تلفن را قطع کرد.  یراز آنکه سم قبل

را  یکبار یندر دستش ماند. نگاه سرزنش گر عقل باعث شد دلش شرمنده چشم ببندد. کاش هم گوشی

 نبردنش را، بد بودنش را! یاداش را، از  یخودخواه یدبخش ی. میدخشب یبه او م یادن

پوش دست از سرش بردارند. از جا برخاست و در تراس  یاهس یها یشهشد تا اند یلیواحدش دل زنگ

 را باز کرد. 

نخواهد  یگریکس د ینانداخت و حتم کرد که جز افش یوارد یبه ساعت رو ینظر یمراه، ن ی میانه

 که در دست داشت داخل شد. ییبا بسته ها ینکه در را گشود، افش ینبود. هم

 ی؟بازش کن یپشت در خونه ات چوب خشک شم تا به خودت زحمت بد یدحتما با-

 

 منتظرت نبودم.-
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. یدانداخت. دوباره به سمتش چرخ یکرد و به اطراف، نگاه مشکوک یکرا به هم نزد یشپلک ها افشین،

 :یدپرس یحالت یکسر جلو برد و با 

 ی؟سگ تو خونه دار-

 نامفهوم سر تکان داد. سمیر

 ی؟چ-

 . یدباال انداخت و عقب کش شانه

 پاچه ات رو گرفته باشه. یزیچ یخوره سگ ی! آخه به رفتارت میچیه-

 کاناپه لم داد.  یگذاشت و رو یعسل یزم یها را رو خوراکی

اون مفلوک  یآمپول کزازت رو نزدن هار. انگار که مثال یهارطور شد یحالت یک ینگ یبگ ینهمچ-

 تو رو هم گرفته.

 

 یی،. با پررویاوردکم ن ینگرفت. افش یش" نثارش کرد و راه آشپزخانه را در پیتیخاص ی"ب سمیر،

 کرد دستور داد. یرا باز م ینششلوار ج یهمانطور که دکمه 

درست کن  یزیچ یشربت یک یی،که تو خونه ات قدغنه، الاقل تا اونجا یقربون دستت، آب شنگول- 

 گلوم خشک شد.

 کرد. یتارز یحواله  ییگرفت ناسزا یم یشلوارش کشت یپکه با ز یحال در

. یکترهاز خودم کوچ یزکمرش دو سا یده،رفته برام شلوار خر یتارز ینا ی؟بهم بد یشلوار دار یرسم-

ست، فکر  یدهصورتم کش یدد ینرو گرفت. ا یننگاه کرد که رفت ا یکلمبه ه یا یهدونم از چه زاو ینم

تهم و  نکمشم. انگار بادک یتو صورتم دلبخواهش م یادشکمم م یکرد کمر شلوار رو تنگ بخره چرب

 سرم بزرگ شه. یفشار بد

ارزن  یکلب زمزمه کرد."  یرداد و ز یرونرا باز کرد. نفسش را به شدت ب یپبه مشقت ز باالخره،

 دختر!" ینمغز نداره ا

 گذاشت. ینکس یرا رو یخا بست و قالب ر یخچالدر  سمیر

 کن بپوش. یداپ یزچ یکپاشو خودت تو اتاقم  ی،مغز من رو بخور یحرف بزن یزر یک ینکها یجا-

 

شده  یدهها که مرتب چ یشرتانواع اقسام ت یدناول را باز کرد، با د یاتاق را روشن کرد. کشو المپ

 .یدبودند خند



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
2
0
0

 

 سوسول! ی یکهنگاش کن. مرت-

که  کشو را هم ببندد ینخواست ا یجهنت یب ید،زمستانه را د یرا باز کرد که گرمکن ها یبعد کشوی

 !یاراد یرغ یکنجکاو یکرنگ، توجهش را جلب کرد.  یآب یراهنپ یراز ز یزیبرق چ

 یدخترانه ا یفباز ماند. قاب عکس را به همراه ساعت ظر یرترا که برداشت، دهانش از ح پیراهن

 ته بود، بلند کرد.اش شکس یشهکه ش

 وارد اتاق شد. سمیر

 ی؟کن یداشلوار پ یک یهنوز نتونست-

 

 مانده بود قاب عکس را باال گرفت. یرانکه ح ییبا مردمک ها افشین،

  یر؟سم یکن یم یکارچ یتو دار-

 به او دوخت. یدهد یبانه،را نشان داد. غر ساعت

 یه؟واقعا ک یاس-

 زد. گرفته گفت: یبه او طعنه م یشوم یلیهمچون س یقکدر شد. حقا نگاهش

 .یپس هنوز فراموشش نکرد-

 

*** 

 داد. یهسبز رنگ پارک تک یمکترا به ن یشکمک کرد و او را نشاند. و عصا حدیثه،

 !ینجاا یبش یتترسم اذ یخونه ما، م یمرفت یکاش م-

 

 .یندرا گرفت و وادارش کرد که بش یشمانتو آستین

از بس که  یادبسته بدم م یفضا یآزاد حالم رو خوب کنه. از هر چ یکه هوا یروناز خونه اومدم ب-

 مدت تو خونه موندم. ینا

 کردند گوش داد. یم یکه باز یکودکان یغج یشعف به صدا با

 یاد؟ب یبه بهناز زنگ زد-
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تاپ  یداشت خودش را رو یکه به زور سع یتپل یشد. چشم دوخت به پسر بچه  ینهدست به س حدیثه

 که خنده اش گرفته بود پاسخ داد: یبنشاند. در حال

 یشاضربود تونستم  یبه هر زحمت یاون مردک مشخص نشه. ول یفکه تکل ی. نه تا وقتیامگفت نم-

 کنم.

 

 ابرو باال انداخت. یاس

 مردکم اون گفت؟-

 

بسته بود  یرا خرگوش یشکه موها یسر خوردن دختر بچه ا یش،شانه باال انداخت. مردمک ها حدیثه

با  یکار ینکه چن یافتدقت به اطراف، در یدنبال کرد. زد به سرش که او هم امتحان کند، اما با کم

 است. یرممکنغ یبااند، تقر یستادهکه ا ییوجود خانواده ها

 یمحتوا یکه من باهوشم تونستم متوجه  یینه، خودم گفتم! اون فقط گفت سرش شلوغه، اما از اونجا-

 حرفش بشم.

 

 یلوفری. بهناز مصداق نیدرا از نظر گذراند و آه کش یصورت ی" به او نسبت داد. رزهایا یوانه"د اسی

 شد. ینم یکشاز ترس غرق شدن نزد یرا داشت که درست وسط مرداب رشد کرده بود و کس

 

 به رزها بود. یرهزد که مغمومانه خ ییاو یبا آرنج به پهلو حدیثه

 هست؟ یست،تو خودت؟ واسه بهناز که ن یچرا رفت-

 مربوط به بهناز است. یقادق یهبرد که قض ینکرد پ یافتاو در یاز سو یجواب وقتی

 مونه؟ یبه نظرت اگه پدرش متهم بشه بازم دوستت م-

 

در مورد اون  یتا هر چ یرفت آگاه ینم یچوقتبه کفش داشت ه یگیمن بهش اعتماد دارم. اگه ر-

 مسئول پرونده بگه.دونه به  یمرد م

 

 پا انداخت. یپا رو حدیثه
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تا سر  ین! خودشم اومد. راحت دوتا شدیا. بید یجر م یقهواسش  یش یخب حاال! ولت کنم پا م یلیخ-

 . ینمن و بخور

 

 یثهپروانه پر داد. خواست بلند شود که حد یدد یدوباره او را م یبعد از مدت ینکهشاد از ا یاس، یها لب

 شانه اش را گرفت.

 !یگهد یاداستقبالش! داره م یچالقت بر یخواد با دست و پا یحاال نم-

و  یددلش تنگ شده بود. صورتش را بوس ی. حسابیدبا لبخند پا تند کرد و او را به آغوش کش بهناز

 کنارش نشست.

توپ بسته!  یدجدسه تا قرارداد  یخبر از شرکت برات دارم. سپهر ی. کلیدمتخوشحال شدم که د یلیخ-

 هم... یهم اومده. کرم یدهمکار جد یک

 

 گفت: یدهبه دستش زد و کش حدیثه

 یکن. من خوبم! ممنون که انقدر بهم اظهار لطف م یفبعد آمار ارقام رد یرنفس بگ یقهاو...! دو دق-

 .یکن

 

 گونه اش گذاشت. یرو یاش بوسه ا یرفع دلخور یو برا یدخند بهناز

 کنم تا مورد عفوت واقع بشم؟ یکارنکن. بگو چ یگ شده بود. بدقلقتو هم تن یدلم برا-

 

 .یدکش یینلب پا حدیثه

 ببخشمت! یمهمونمون کن یبستن یغروب گرم تابستون یناگه تو ا یدشا-

 

 چوب درست شده بود اشاره زد.  یکه با نما یرنگش را مرتب کرد و به دکه ا یشال کالباس بهناز

 داره؟ یاز نظرت بستن-

 اش را برداشت. یدست کیف

 گردم. یبرم ینحرف بزن یکمتا شما -
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 را به دست گرفت. یشعصا یاس

 . ینماومدم تا آخرش بخوام بش ینجاتا ا یفهزنم. ح یقدم م یکم. یاممنم م-

 پشت چشم نازک کرد. حدیثه

 ینزمحتما  یدرو نخورم که مادرت تو رو به من سپرده. با ینا یغصه  ینمجا بش یکمن  یفهآره! ح-

 عرضه ام. یمادرت مشخص بشه که من ب یتا برا یبخور

 

 لنگانش! یبا پا یدادند. اصال هوس کرده بود راه برود، حت ینرا آذ یاسها، دل  شکوفه

 نگه داشتن عصام! یدست دارم برا یکهنوز -

 

 دست پشتش گذاشت. یمت،همراهش شد و با مال حدیثه

 .یدبه سازت رقص یدفعال که با-

 

 گرفت. یشیرفتند که بهناز با خنده پ ینرمک راه م نرم

 گرفتم اومدم. یکنار دکه، منم بستن یمکتبه ن ینتا شما برس-

 .یستادفروشنده ا روبروی

 لطفا!ا یسه تا بستن-

اش از دستش افتاد. خم شد و برش  یآفتاب ینککه ع یاوردرا باز کرد، خواست پول در ب یفشک زیپ

 ود. داشت. خوشبختانه نشکسته ب

که  یرا شکار کرد. صحنه ا یبرگشتن، چشمش صحنه ا ینا یانشد، بلند شد و سربرگرداند. م بلند

 یچگاهباعث شد تند سر بچرخاند و دوباره نگاهش کند. چقدر آرزو کرد در آن لحظه کور بود و ه

 یب یزد. چقدر گاه یروبرو دو دو م یرتصو یبرا یشنوا یب ینداشت. مردمک ها یدند ییتوانا

 کرد.  یخدا را گم م نهرحما

به جهنم درونش بفرستد. دستش را به  یدهچسب یشگلو یخرا که ب یدرمان یدهان قورت داد تا درد ب آب

. چرا یدداشت. نفس کش یالمذهب دست از سرش برنم یکرد. خفگ ینبود. ولش نم یگرفت. کاف یشگلو

ش یصدا ی. انگار کسیدشن یصدا ماش را!  یزندگ یتکرار یویتوانست هضم کند سنار ینم یچوقته

 داد، نگرانش بود.  یزد، تکانش م یم
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 یکس یشد او برا ی! مگر میکرد و قهقهه زد. عجب افسانه ا یهبود؟ نگران او؟ دلش خون گر نگرانش

 یدند،ها چرخ یشه. اندیدکش یادو فر یدداشته باشد که حاال نگرانش شده باشند؟ ذهنش به جنون رس یتاهم

 . یافتند ینم تیراه نجا یچخسته بودند، خسته از آنکه هر بار ه یگرپلک زدند، سر و صدا کردند، د

 ینا یچگاهگشت. و او ه یبازم ینزم ینمرد و باز از نو به نفر یروح! امان از روح که هر بار م و

 .یدبخش یساخت نم یم یرتصو یانهپروا یرا که در قاب چشمانش ب یزن

 

 ینمنتظر بود که از کنار ماش یداز ام یسر چشم شده بود و با ته مانده ا یککه  ییاو توجه به یب زن،

از  ینم یرفت و زن حت ین. ماشیدخند یم یبهکه چطور با آن مرد غر یدد ینبگذرد، سوار شد. به ع

که اشک  ردهم فشرد. تالش ک یلبانش را رو یمقا ینه،ک یقنگاهش را حس نکرد. از حجم عم ینیسنگ

قلبش  ینکهبار چندم شکسته بود مهم نبود؛ ا یبرا ینکه. ایست. با خودش تکرار کرد که مهم نیزدنر

 یگررفت. د یکه جرعه جرعه به خورد روحش م یسرب داغ یحت یاتا ادامه دهد هم!  یدکش ینم یگرد

 ها مهم نبود. ینکدام از ا یچه

 آمد. یرونکه به صورتش خورد، از محو و مات بودن ب یا یدهکش با

 دستش را گرفت. یبا نگران یاس،

 ی؟شناخت یاون زن رو م ی؟شد ینجوریشد بهناز؟ چرا ا یچ-

 

 نباشد. یگرقورت دهد تا دق کند و د یکجاداشت غصه اش را  یچشمان بهناز سرخ شد. سع سفیدی

شد از توانش خارج بود. به سقف تحمل  یکه متحمل م یرنج یاندازه  ییرا باخته بود. گو خودش

 خواست که بتواند.  یادامه دادن را نم ینتوانست. ا یبود و نم یدهرس

 !یشد، همان اندازه سرد و خال یا یشهش یشها گوی

 مامانم بود!-

 بازگشت! یب یساخت از هر چه تلخ یماخودش در سرش ناقوس شد و س ینوا انعکاس

داد؟  یم یحرفش چه معن یندوره اش کرده بود. ا یرنگ و تلخ یاهدستش را فشرد. احساس س حدیثه

 چه که مادرش بود؟ یعنی

 

 بهناز کبود شد.

که همان اندک  یکقلب تنگ و تار ینجا مانده در دلش هم کوچ کردند. ماندن در ا یپرنده ها آخرین

 نداشت.  یثمر یگرروزنه اش را هم از دست داده بود، د
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که برود. او ماند تا  یامدپرنده اما، بال شکسته بود، قدرت پرواز هم نداشت. چرا دروغ، دلش ن یک

 اش ترک داشت. یوارهخدا، د ی یشهکند که هم یقلب یرا فدا یشنفس ها ینآخر

 کرد. یخود یب یخنده  بهناز

 .یمبود ینبار پنج سالم بود. تو ماش یناول-

وار  یوانهد ی. خنده ایدخند یشد. همچنان م یردرد از چشمانش سراز یدهاینگاه کرد و مروار یاس به

 !یفتکل یو ب

 من و خواهرام!-

 هق زد.

 خونه خرابه! یکخونه بودن.  یکمامان و بابام تو  یو ترسناک بود. ول یکتار یلی. خیمتنها بود-

که توجه چند  دید ینم یشده بود. حت یپک یش. گوش هایدشن ینم یزچ یچه یگر. دیدلرز یشها شانه

به  یحافظه پرقوت تر از هر زمان یوالیشان هستند به آن ها جلب شده. فقط ه یکیکه در نزد ینفر

 فرزندان داشت. یگررا که او با د ییآورد تمام تفاوت ها یم یادش

را هم از دست دهد.  یقرف یک ینبود که هم یدهبود، رس یدهنگاه کرد. وقتش رس یاس یمردمک ها به

 . یداز چشمانش چک یقطره ا

 بابام... یدشک کردم که شا یشتربزرگتر شدم ب یهر چ-

را که تمام  یو گفت، گفت کلمه ا یدرا به جان کش یژن. ته مانده اکسیدبر یداشت نفسش را م بغض

 عمر کابوس شب و روزش شده بود.

 .یستمن ن یبابا-

 

کرد به  یکه حکم م ییدامه داد، با صداباز ماند. بهناز ا یمهن یرتشل شد و دهانش از ح یثهحد دستان

 .یدهته خطر رس

 ناخواسته نبودم. ی. من بچه یگشت یکه تو سواالت دنبالش م یتیبود اون واقع ینا-

 هزار بار مرد، اما گفت:

 آوردن. پدرم واسطه... یپول درم ینجوریبودم که پدر و مادرش ا یبچه ا-

 گرفت؟ یم یشههم یخدا جانش را برا یکبارفقط  یکبار،شد فقط  می

 !یلهمادرم وس-
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 شدن بود. یگنحالت غم ینتر ینغمگ این

 شرافتمندانه تر بود. یخداحافظ یرفتن، ب ینو به راه افتاد. ا برگشت

بود. چه  یدهکه ته کش یدیکرد؛ با ام یم ینیسنگ یشاناز غم رو یکه کوله بار ییرفت. با شانه ها بهناز

است؟ اصال  یقدانست عمق محنتش تا چه حد عم یم یچه کس گذرد؟ یدانست در قلبش چه م یم یکس

 است؟ یو زخم یمارقصه تا چه اندازه روحش ب ینبود که درک کند از ا یکس

که  یزیقفل شده بود. چ ینبه زم یشانبه رفتنش نظر دوختند. پاها یعکس العمل یچه یب یثهو حد یاس

 کذب بود. یقتحق یکبودند، از نظرشان  یدهشن

 !یتونبستنخانم -

 یاش به سه بستن یده. دیدهرا شن یزبه سمت فروشنده برگشت. از نگاهش مشخص بود که همه چ حدیثه

 داشت.  یچه ارزش یبستن ینبود، حاال نبود، ا یدکه با یکس یخورد. وقت یوانیل

 رمق گفت: بی

 !ینجانکه ا ییبچه ها ینبه هم ینشبد یلطفا مجان-

 کند.اش  یرا گرفت تا همراه یاس دست

 را بشناسد. یشها یو بد یاراه مانده بود تا دن یلینظرش خ از

 

 به دست چپش بود. یرهداشبرد گذاشت و به او نگاه کرد که خ یمعجون را رو سمیر

 نگران نباش!-

 داد. یحسر بلند کرد و او واضح تر توض یاس

 داشته باشه. یعیحالت طب یانتظار داشته باش یدماه تو گچ بوده، نبا یک-

 

توانست  یمعجون را گرفت. هنوز دست چپش ضعف داشت، اما م یوانلبخند زد و با دو دستش ل یاس

 ضعف را برطرف کند. ینبا کمک دست راستش ا

ساعت  یکبه  یکبا اغراق، نزد یدکه تا پاهام رو د یاسینشده.  یرعادیغ یکمدونم. فقط ظاهرش  یم-

 . یدخند یداشت م

 هشدار داد. یا ناز به خصوصکج کرد. ب یررا به سمت سم سرش

 ها... ینخند-
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 برخالف هشدارش، خودش به خنده افتاد.

نه سوژه اش بودم. حاال خوبه دو تا پام نرفت تو گچ، وگر یروز. کل دیلک لک شد یهگفت شب یم-

 شد. یم یقتحق ینحرفش ع

 

 معجونش گذاشت. یوانرا که به دست داشت درون ل یا ین سمیر

 !ییجا یککه ببرمت  یرونتا گرم نشده، صبح آوردمت ب. بخور یحاال که نشد-

 

 یعکس العمل یچه ینگاهش کرد. ب یچشم یرز یدنوش یم یرا به دهان برد و همانطور که جرعه ا نی

 یزانگ یجانه یجا یکاو را به  یدآ ینم یررا از نظر گذراند و فکر کرد به سم یششمشغول بود. ته ر

شک  یجا یکم یاید،ب یرونگفته بود کوله اش را بردارد و ب یزود ینصبح به ا ینکهببرد. اما خب، ا

 سر برگرداند گفت: ینکهبدون ا یراش بود که سم یرهداشت. در حال کنکاش، همچنان خ

 .یدهد یبکنم چشم هاتم آس یعالوه بر دست و پات فکر م-

 چهره اش گرداند. یباال رفته، چشم به رو یابروان با

 یست؟ن ینطورا-

 

 به درختان افراشته، اما غبار گرفته زل زد. یشهرا رو به جلو سوق داد و از ش یشمردمک ها یاس

 نزن تو برجکم! دوست ندارم حسم خراب بشه.-

 به دهان گذاشت. یفرو برد و تکه موز یوانرا در ل قاشقش

 شده. یوونهشم که د یکرده حتما مطمئن م یهواسه ات گر یربگه سم یکی یروز یکاگه -

 .یدخند یقشقا یو سادگ یرمن به

به  یذار یم ینکع یک. یکن ینم یکار ینهمچ یرمماگه بم یدرصد! شک ندارم حت یکفکر کن -

 !یناز ا یشترنه ب یری،گ یغصه م یگورچشمت و فقط ف

 

 از کج خند گرفت. ینشان یرسم لب

 .یمکن یشد بحث م یلتبد یتبه واقع ی! در اون مورد وقتیفعال که زنده ا-
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 به دلش برخورده بود. یدارد ول یدر شوخ یدانست کالمش رج یگرد شد. با آنکه م چشمانش

 یست؟باال ن یتمبهت گفته بودم اصال ظرف-

 

 به چپ و راست تکان داد. یحالت تفکر گرفت و سر سمیر

 داد. یصشه تشخ یراحت م یلیاما واضحه! خ ی،گفته باش یستن یادم-

مهربان بود، محال بود از کوره در  یادیبود. او ز یکردنش کاف یتذسکوت کرد و او لبخند زد. ا یاس

 برود.

 خوام کجا ببرمت؟ یم یبدون یستیکنجکاو ن-

 

 اظهارنظر کرد. یمعمول یلیشانه باال انداخت و خ یاس

بهم ابراز عالقه  یبخوا یلیخ یتانها یاسردخونه،  یمببر یخوا یم یاکه ازت دارم  یبا توجه به شناخت-

 . هست؟یستدو حالت خارج ن ینقبرستون! از ا یمبر یم یکن

 

بمش آهسته  یشد. صدا یدانست حتما به شناختش خدشه وارد م یمقصد را م یاس. اگر یدخند سمیر

 بلند شد.

 هست!-

 

 یداریب یاو را به سمت و سو یشترخواند، هر دم ب یکه نامش را م ییبود. نوا یداریخواب و ب میان

 داد با دست به عقب راند. یاش را مورد آزار قرار م ینیکه ب یا یکشاند. جسم موذ یم

برد.  یندر خواب ماندن از ب یسماجتش را برا یتدر نها یچیدپ یگوشش م یرکه ز یمردانه ا ی خنده

بهانه  ین. چشمانش تا انتها باز شد و همیدد یشرو یشرنگ پ یزغال یرا باز کرد که دو گو یشپلک ها

 .یدخواب آلود خند یاسو به  یدداد تا قهقهه اش بلند شود. عقب کش یردست سم یا

. نصف یکردم کمبود خواب داشته باش یفکرش رو نم یم،که تو راه یه! چند ساعتیتو خواب جذاب تر-

 .یراه رو خواب بود

 .یدپف کرده و اخمو، چشمانش را مال یباتقر یبا صورت یاس

 .یاداخم نکن بهت نم-
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 مبدل شد. یممال یاش به لبخند خنده

 بودم. امشب مال تو!  یم یدنبودم که با یاون یچوقتدونم ه یم-

 

نگاه کرد. متعجب لب  یرونبه ب یشه. از شیفتدب یاننبود تا احساساتش به غل یارهنوز آن قدرها هش یاس

 زد."نه!"

. الوعده ینیکه ستاره ها رو بب یرکو یارمتب یگچ دست و پات رو باز کرد یآره! قول داده بودم وقت-

 وفا!

را نگه داشته بود  ینماش یرکه سم یمکان یباییرفت و ز یم یکیشد. هوا رو به تار یادهپ یبا شگفت یاس

 شود. یرغافلگ ینطورا یدگنج ینم یالشدر خ ی. حتیدد یبود که م یریتصو ینتکرارتر یب یشبرا

 یشاندر مکان مخصوص، تلسکوپ ها یجان،دوخت که با ه ی. از دور نظر به افرادیستادکنارش ا سمیر

 شدن ستاره ها شکارشان کنند. یانکردند تا به محض ع یرا آماده م

 .یامشب رو فراموش نکن یخوام خاطره  یاز قبل تلسکوپ اجاره کردم. م ینجا،آشنا دارم ا یک-

 آهسته تر زمزمه کرد:

 نبرتم.  یادخوام دلت از  یرحمم که م یب-

 

 داد. یهکه سحر شده باشد الله به لب هد ییگو یاس

 شه. یم یمشب زندگ یزتریننباشه، بازم امشب خاطره انگ یاگه تلسکوپ یحت-

 

نشست. حاال آسمان، کامل در آغوش شب بود  یاسگذاشت و خودش هم کنار  ینزم یآب را رو بطری

 .یدرس یم خواندند. و عجب که ناب به نظر یم ییصدا الال یب یشو ستاره ها برا

 ی؟تماس گرفت-

 

 کرد. یتبسم یاس

اونجا بود  یدناه ییشد، چون زندا ینم یراض یراحت ین. به ایآره! فقط گفت قبل دوازده برم گردون-

کرد خواستم تو عمل انجام شده  یفکر م ینجا،ا یمآورد یهماهنگ یشد ب یتونست قانعش کنه. باورش نم

 خونه! یمرس یشم، قبل دوازده نم یدونم آخرشم بدقول م یبذارمش. م
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خوب بود. چانه اش  یجور خاص یکو دستانش را به دور آن حلقه کرد. حالش  یدرا باال کش زانوانش

 یدهانتها بود د یو ب یعکه تا دور دست ها وس یداد و به سر تا سر سطح صاف یهرا به زانوانش تک

. اما با اشدداشته ب یشو تفاوت ها یربه کو یاکرد عالقه  یجالب بود. تا به حال فکر نم یشدوخت. برا

را هم جز  یرگردیتواند کو یسرسبز و درختانش، م یعتبرد که عالوه بر طب یپ یی،جا ینآمدن به چن

 .یاوردسفت و سختش به حساب ب یقعال

 بازگرداند. یرکه نشسته بود، سرش را به جانب سم یهمان حالت در

 یلیدوستت داشته باشم. نه خ یکه باعث شد یداشت یفتارپرسم مگه تو چه ر یاز خودم م یگاه-

 ...یلینه خ ی،مهربون

هرچه زغال را کم  یرو یشها یله! تیرهت یرهشد. ت یره. درست به چشمانش خیدنداد و نرم خند ادامه

 کرد. یم

 ! چون...یریتو رو دوست دارم چون سم ینمب یگردم، م یکه م یلکنم، دنبال دل یفکر که م یول-

 

 سرش گذاشت. یر. دو دستش را خم کرد و زیدشن ها دراز کش یرو سمیر

 کنه. یدختر که اعتراف به دوست داشتنت م یکخلوت،  یجا یک یک،تار یهوا-

 لبخند زد. 

 ده؟ یم یا یچه معن ینابه نظرت ا-

 

 شانه باال انداخت. یبا حالت بامزه ا یاس

آدم هستن، حاال برحسب  یکل ینجاکه ا ینهم اکن یافتتونم ازش در یکه م ییمعنا ینخب واضح تر-

جا  یکستاره هاشون  یالخ یبشنون تا ب یغج یک یهرشته شون دنبال چهارتا ستاره ان! اما کاف یاعالقه 

 !ینجاا یزنبر

 داد. یشکرد و لب پ یزر چشم

 گم، نه؟ یدرست م-

 

آنکه  ی! برایندخترک خوشب. یدبود خند یمبودن کامال مستق یرمستقیمغ ینبه اخطارش که در ع سمیر

را  یشانو جا یددستش را کش یا یهدر ثان ید،آ یاز دستش برنم یکار یچثابت کند اگر اراده کند او ه

 سرش بود. یبود و او باال یدهسرگردان دراز کش یبا نگاه یاسعوض کرد. حاال 
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 زد.مقابل صورتش متوقف شد. پچ  یقارا دو طرفش گذاشت. سرش را جلو برد و دق دستش

 کنه. ینم یدانقدر ساده تهد یچوقتدختر عاقل ه یک-

 . یدزودباور است. عقب رفت و کنارش دراز کش یاسدانست  یباعث ترسش شود، م نخواست

 !یشههاش شتر سوار یتاز مز یکیداره.  یدنتو روزشم د ینجاا-

 بود گفت: یدهکه راحت دراز کش ییبلند شد و نشست. با حسرت به او یاس

 شه. یدوش حل م یکاگه شن هم بره توش با  یحت ی،کوتاست راحتموهات -

 

افسوس ته دلش رنگ  یکبود.  یگریکه پرنورتر از هر زمان د ییزل زد و ستاره ها یکیبه تار سمیر

 نکرده بودند. یگرد یرگرفت. چه شب ها که با هم کو

 !یهمه چ یالخ یگفتم امشب مال تو، پس ب-

 خود گذاشت. ی ینهس یش را روسر یمترا گرفت و با مال دستش

 تو موهات! یرهحاال شن نم-

 

از  یشترفرق کرده بود. مهربان شده بود؛ ب یرشب او بود. سم یقتا! انگار امشب حقیاساز دل  یمنگو و

 باشد. یدائم ییرتغ ینداد. آرزو کرد کاش ا یم یتبه او اهم یگریجور د یکزد؛  یحرف م یشههم

 

 نواخت. یتازه در روحش م یسمفون یکستبر و مردانه اش،  ی ینهس حس

 یجور یرخود سم یعنینشده بود.  یکحد به او نزد ینتا ا یچوقتگذاشت. ه یشبازو یرا رو سرش

دانست،  یرا نم یلشتماسشان در حد دست دادن بود و بس! دل یترابطه شان را رقم زده بود که نها

 مربوط است. یزهاچ ینجورو ا یماحترام به حر ی یهزد به قض یحدس م

 خلوتش رو! یجاها ی. حتیهمه جاش رو بلد ی؟اومد یادز ینجاا-

 

 .یدکش یکرد گرفته نباشد. نفس یسع سمیر

 یبه تهرانه! برا یرکو ینتر یکهم نزد ینجارو رفتم. ا یرانمعروف ا یرهایکو یهمه  یباآره! تقر-

 .یدمد یگهد یاز جاها یشترب ینجاروا ین! واسه همیهمناسب یروزه جا یک یسفرها
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 دلبرانه گفت: ییبه سقف آسمان نظر دوخت. شوق کودکانه اش به جنبش افتاد. با نوا یاس

 یم؟ستاره ها اسم بذار یرو-

 

 بود، نبود؟ آرام لب زد: یفح او

 !یمبذار-

 

 یاهایبست بود، حاال وقتش بود او وارد شود. رو ینیدوست داشتن نشست. جانش یکنار پروانه  عشق،

 دخترانه اش، خندان سر بلند کردند.

 کنم، تو هم مال من رو! یتو رو انتخاب م یپس من اسم ستاره -

 زد. یبرد که پرقوت تر از همه چشمک م یستاره ا یبلند کرد و انگشت اشاره اش را به سو دست

 توش هست. اسمش باشه صخره! یصالبت یکمال تو! مثل خودت  ینا-

 

 حاال چرا صخره؟-

 

 شبنم به لب نشاند.

داره. تو هم  یموج بهش بخوره بازم ترک بر نم یچون صخره سخت و سفته! ابهت داره. هر چ-

 . خب حاال نوبت توئه!یستیا یبازم محکم سرجات م یرهبهت سخت بگ یاگه زندگ ینی،هم

 

 یشکست م یروز یکدانست صخره ها هم باالخره  یچه م یاس! یرشدرد گرفت از تفس یرسم قلب

 یفیکه نور ضع یستاره ا ینگرفت. کوچکتر یشوند. نفس دوباره ا یسرنوشت، خرد م یمخورند و تسل

 کالم گفت: یکداشت را نشان داد و 

 آهو!-

 

 ییکرد. با آوا یبند یسهشکل دلش را ر ییحنا یچشم از ستاره ها گرفت و به او نگاه کرد. احساس یاس

 :یدپرمهر پرس

 آهو چرا؟-
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پش ت یاس! یادنه چندان ز یجهت داد. هر دو چشم در چشم شدند. با فاصله ا ییراو هم تغ یها مردمک

 قلب گرفت و او زمزمه کرد:

 ...یتنگاهت، قشنگ-

 از شالش را لمس کرد و با تکرر ادامه داد: یختهر یرونب یمو تکه

 چشمات، چشمات، چشمات!-

! بوسه اش یفدفاع، آرام، نرم، لط یب کرد. یاس یمهمان لب ها یبرد. بوسه ا یشبست و سر پ چشم

برخورد کوتاه! لب برداشت و پس از گشودن چشمانش، نگاه او کرد . پلک  یکنبود، صرفا  یطوالن

 تمام حالل خودش! یبا خودخواه یاس،بار  یناول ینبسته بود. ا یشها

 

 گذاشت. یفیلط یآقا یزم یرا رو یعکاس دوربین

رو  یرایشاتداره. شما و یدنهم ارزش د یهگفت بق ی، اما خانم کرماولش رو قبول داشتم یفقط پنج تا-

 اجرا! یبچه ها یتا بفرستم برا ینانجام بد

. دلش یدبه مقنعه اش کش یکرد و دست یجهت یب یورود بهناز شد. سرفه  یچشم، متوجه  یگوشه  از

 ینطورا ینکهاز ا! یشگوشش بنوازد بابت رفتارها یرز یحساب ی یدهکش یکخواست برود جلو و  یم

 پا گذاشت. یرا رو یفشاش نشست و ک یچرخ یصندل یبود. رو یفاصله گرفته بود عصبان یلدل یب

 یپاسخ داده بود و نه حت یشمدت نه به تلفن ها ینپنج هفته بازگشته بود و در تمام ا یبااز حدود تقر بعد

 یگزینجا یرویچند هفته نقش ن نیگفت در ا یم یاو باز کرده بود. خانم کرم یدر خانه اش را به رو

انعطاف به خرج دهد به بهناز  یآنکه ذره ا یب ی،درآورد. کامال جد یفشرا داشته. فلش را از درون ک

 نگاه کرد.

 .یدگفتن بدم بهتون که مطالعه کن یسپهر ی! آقایدهجد یاطالعات پروژه  ینا یخانم خسرو-

 

هنوز با او  یدرفتار کند. خب حق داشت. چرا با یبهتون؟ بهناز خودش را خورد تا عاد ی؟خسرو خانم

 یحال بد باعث شد به بهانه  یک! فلش را از دستش گرفت. یخبر یمهربان بود بعد از آن همه ب

 از اتاق خارج شود. یخوردن چا
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 یقهشد. دق یوانآب را باز کرد و به اصطالح مشغول شستن ل یرکوچک شرکت شد. ش یآشپزخانه  وارد

 یربغض! ش یا یتعصبان ی،ناراحت یادارد، شرم  یدانست چه حس یهم وارد شد. نم یاس نگذشت که یا

 آب را بست و راهش را به سمت سماور کج کرد.

 طعنه زد. یاس

 !یخور ینم یتو تابستون بکشنت هم چا یگفت یم یادمه-

 شد. یرهسماور را باز کرد و در سکوت، به بخار برخاسته از آب جوش خ شیر

 وسط آشپزخانه ضرب گرفت. یچوب یزم یداد و رو یشلب پ یاس

 نباش. یستکه دنبالت ن یگه دنبال کس یزنه. م یم یحرف خوب یکبابام -

 کرد. یخود یآهسته و ب ی خنده

 خوام ازت!  یجواب م یک. فقط یستمدنبالت ن-

 .یدکش یزم یرو یفرض ینقش قلم گرفت و طرح ها انگشتانش

 که نسبت... یاداز من بدت م-

سماور را بست و با عجله  یراو گرداند. بالفاصله به طرفش رفت. ش یچشم به سو یبهناز، تند یغج با

 آب گرفت. یردستش را ز

 حواست کجاست تو؟-

 

 گفت: یکه اشک در چشمانش حلقه زده بود حرص یدر حال بهناز

 .یزن یگوشم حرف م یرز یایم یحواسم کجا باشه وقت یانتظار دار-

 .یدکش یسشخ یپلک ها یپشت دست سالمش به رو با

 ام! یکنن دست و پا چلفت یحاال همه فکر م-

 

گفته  یخواست دست از حالج یدختر انگار نم ینمنطقانه اش! ا یب یاش گرفت. امان از فکرها خنده

 بردارد. یگراند ی

 رو دستت! یختیر یکه آب جوش نم ی. خب اگه نبودیمگه شک داشت-

 که ممارست کرد و اجازه نداد. یاوردستش را از دست او در بخواست د بهناز
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که دو  یلمهف ی. مگه زندگیدرآورد یکه بچه باز یچند هفته ا ینبخشمت بابت ا یخب حاال! م یلیخ-

 .یزیرو بهم بر یروزه همه چ

 

خانواده ات . شک ندارم اگه یفتادهن یاتفاق یچکه ه ینکن بهم بقبولون ی! سعیقتهحق یول یست،ن یلمف-

 .یباهام دوست بمون یبخوا ینکهچه برسه ا ی،شرکت کار کن یندن تو ا یاجازه نم یبفهمن، حت

 نظر به صورت بغ کرده اش انداخت. یاس،

 .یرینگ یمتصم یگرانشه اگه از طرف د یخوب م یلیخ-

 

 زد. یشخندین بهناز

 .یستیاالنم رفتارت باهام تنده، مثل قبل مهربون ن ینهم-

 

 دستش فوت کرد. یرا بست و رو آب

 از بس! یمنطق یب-

 

رمضان  ییکبال یدرس یرنگ کف آشپزخانه انداخت. به نظر م یدسف یها یکبه سرام ینظر بهناز،

 دانستن مصمم بود.  یداشت، اما برا ید. تردیدهکش ینبه زم یاساس یت یک

 کمال رو گرفتن؟-

 

آورد و مشغول گشتن  یرونب ینترا  از درون کاب یهاول یکمک ها ینشاند. جعبه  یصندل یرا رو او

 شد.

رو  یتشکردن که وضع یداپ یزاییچ یکاز تهران خارج شده. اما تو خونه اش  ینکهنه هنوز! مثل ا-

 بدتر کرد.

 

 کرد.  یرا دنبال کرد که باندها و قرص ها را جا به جا م یاسدست  یرمس یشها مردمک

 مثال؟ یچ-
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 کند در جعبه را بست. یداپ یبهبود سوختگ یبرا یزیچ ینکهاز ا یجهنت بی

ش کرد. کمه الو بدتر از اون چند تا جاساز مواد مخدر! منم که زد آش و  یرمجاز،غ یشکار یاسلحه -

 نداشته باشه. یا یگهحبس بکشه. البته اگه جرم د یدبا یسال یستب یککم 

 

 شد. با عداوت اضافه کرد. یرهشده بود خ ینقاش یشکه طرح گل رو یا یزیبه روم بهناز

به جا  یکارش رو خوب بلده. تا حاال که از خودش رد یها رو بدبخت کرد. ول یلیکه داره. کمال خ-

 .یرهرو هم گردن بگ ینادونم اون اسلحه و ا یم یدنگذاشته. بع

 

 رد.ک ینگاه نامفهوم بهناز دهان کج یخودش را به سمت او کج کرد و گونه اش را جلو برد. برا یاس

بذاره قسر در  ییمدا یستمن وسطه! ممکن ن یپا یندفعهرو قبول کنم. درضمن ا یتببوس تا عذرخواه-

 بره.

 

اما دلش هنوز هم  ید،کرد. گونه اش را بوس یکه غم و اندوه در پسش غوغا م یلبخند زد. لبخند بهناز

 شد. ینحو ممکن تمام م ینبه بدتر ییجا یکماند. و باالخره  یپا برجا نم یدوست یندانست ا یم

 

*** 

 گذاشت.  یزم یرا رو یچساندو نایلون

 کشه تا کارت تموم بشه؟ یطول م یلیگرفتم. خ ینآقا افش یبرا ینم. ایدونستم ناهار نخورد یم-

 

 .یداش کش یشانیپ یکرد و با پشت انگشت شستش به گوشه  یتشکر کوتاه سمیر

 ی؟دار! خونه کار یباتقر یگهآره! دو سه ساعت د-

 

 ییرنگ خودنما یخاکستر یراهنپهنش که در پ یتکان داد و با لبخند به شانه ها ینف یبه نشانه  سری

را  یفشکند. ک یکامل م یشمرد را شانه ها یک یتاز جذاب یمیکرد نگاه کرد. از ذهنش گذشت، ن یم

 اش نشست. یکنار یصندل یگذاشت و رو یزم یرو

 هست که من انجام بدم بگو!  ی! اگه کارینجااومدم ا ین. واسه همیستخونه ن ینه! کس-
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 را زد. ینترا یرا درآورد و دکمه  ینکشع سمیر

 هم نداره.  ی. کاریستن یشترفرم ها رو پر کن. چندتا ب ینا-

 بود اشاره کرد. یزم یکه رو یبرگه ا به

 پر کن. ینبرگه بب ینا یاز رو-

 شد. نیزاآو یاس یرا برداشت که چهره  یگارشس پاکت

 خب غذات رو بخور حداقل! ی؟بکش یگارس یخوا یم یبا شکم خال-

 حرکت کرد. یبوردک یدکمه  یداد و انگشتانش رو یچپ لب

 . یبکش یگارداشتم بلد بودم نذارم س یاستذره س یککاش -

 

 گذاشت. یبشپاکت را درون ج یتصورتش گرداند و درنها یرو یچشم سمیر

 مهمان ها بود نشست. یگاهکه جا یچرم یصندل یرا برداشت و رو یچشساندو ی بسته

 ی؟نباشه. خودت غذا خورد یشگرفته خود واقع یادکه  یهواسه کس یست،واسه تو ن یاستس-

 

 آمد. یافراد خوشش نم ینجوراز ا یرسم ینکه. مثل ایدخند یاس

 اها الزمه!ج ینداره. بعض یمنف یکه فقط جنبه  یاستآره خوردم. حاال تخس نشو! س-

 

نشسته بود  یزکه پشت م یاس یدنوارد اتاق شد. با د ینبتواند جوابش را بدهد افش یراز آنکه سم قبل

 کرد. یگرم یزد و سالم و احوال پرس یا یلبخند مصلحت

 را نشانش داد. یچساندو یکپالست یرگذاشت که سم یزم یدرون دستش را رو ی پرونده

 کارهات برس. یبخور بعد به باق ین. بشیدهخر یچبرات ساندو یاس-

 

دختر جنسش  یندر خود فرو رفت. ا یتیاز محبتش زد، همزمان دلش با نارضا یلبخند خالص افشین

 بکشد.  یرونشود او را ب یرتوانست قبل از آنکه د یهمه جوره فرق داشت. کاش م

 گرسنه ام شده بود. یلیدست شما درد نکنه. اتفاقا خ-
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 داد. یلشتحو یم نامحسوسنشست و اخ یرسم مقابل

 

 هم آواز شکوفه تبسم کرد. یاس، یها لب

 خوره. ینم یزیگه سرم شلوغه چ یم یرسم یدونستم وقت یکنم. م یخواهش م-

 

دانست در سر و قلبش چه  یزد. فقط خدا م یچشبه ساندو یزد و گاز یا یعیلبخند نه چندان طب افشین

رفاقت وسط نبود بند همه  یرفت! اگر پا یاش انداخت. پس چرا نم یبه ساعت مچ یگذرد. چشم یم

تابلو  یرا به سو یشگذاشت. مردمک ها یم یاسو صاف کل داستان را کف دست  یدبر یرا م یزچ

خورد و  یاز مغزش را م یهمچون خوره داشت قسمت یقتکشاند. حق یوارد ینصب شده رو رشف

کرد؟  یچه م یدضرب گرفت. با ینزم یاستش ناخودآگاه رور یکرد. در فکر فرو رفته، پا یم یمتالش

قرار دهد و از او کمک بخواهد؟ آب دهان قورت داد  یانبود که بهادر خان را در جر یدهزمانش رس یاآ

 شد؟ یرو م یدبا ییآن شب کذا یقصه  یعنیزد.  یگریو گاز د

 !ینزم ینکوب پات رو رو-

 سر تکان داد. یپرسش یرخارج شد. سم یشها یشهاند از

 چته؟-

 

 زد. یهدف یرا ثابت نگه داشت و لبخند ب پاهایش

 کردم. ی! داشتم به کارا فکر میچیه-

 

 گذاشت. یا یشهش یزم یتمام کرده اش را رو یچساندو یلوننا سمیر

 نه؟ یگه،. دست سامان دیارمرو ب یانطرح شرکت د یرمخب! م یلیخ-

 

 جنباند. یدست م یدمانده بود عملش که او بافکر کرد، خدا فرصت را جور کرده،  افشین

 !ییدتا یخانم ملک زاد مونده برا یشآره! فقط پارت اولش پ-

 به لحنش داد. یشوخ یکرد. جنبه  یاسلب گفت. به محض خارج شدنش رو به  یر" زی"باشه اسمیر

 کنه؟ ینم یتما که شما رو اذ یرسم ینا-
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 شود، ساده پاسخ داد: یرافکارش درگ یآنکه لحظه ا یب یاس

 از رفتارشه! یکه خب، جزئ یهجد یکمنه، خوبه! فقط -

 

اصال  یخت؟انگ یدختر را بر م ینشک ا یدخورده اش را دست به دست کرد. چطور با یمهن ساندویچ

را معطل  یرسم یکم یدداد. فقط با یراه جواب م ینمانده بود. کاش ا یزم یرو یرسم یبود؟ گوش یشدن

 داد"زنگ بزن بهش!" یامآورد. حاال وقتش بود. پ یرونب یبکرد. تلفن همراهش را از ج یم

منتظر  یاش جا به جا شد و چهارچشم یصندل یبلند شد. رو یرسم ینگذشت که زنگ گوش چیزی

 عکس العملش ماند.

 را از نظر گذراند، ناشناس بود. یلموبا یصفحه  یاس

 سر برسد. یربه در انداخت، مبادا سم ینگاه تند افشین

 داشته باشه. یکار واجب یدشا ینبردار-

 

 متعجب گفت: یاس

 من جواب بدم. یادده. ممکنه خوشش ن یخودش جواب م یادب یرزنه. سم یخب دوباره زنگ م-

 

 نداشت. یدرصد حس کنجکاو یکدختر چرا  ین! ایرا در دست فشرد. لعنت یصندل ی دسته

 . ینبرندار یستها باشه، خوب ن یکشه. امکان داره از مشتر یطول م یادتا ب-

برسد تماس  یرکرد قبل از آنکه سم ی. دعا میدکوب یمردد دست دراز کرد و او، قلبش در دهانش م یاس

عالمت سبز  یکرد و رو یسرا با زبان خ یینشلب پا یاستنها برگه برنده اش بود.  ینرا پاسخ دهد. ا

 .یدرنگ کش

 !ییدبفرماسالم! -

 تکرار کرد. یدوارآنطرف خط ابروانش را باال برد. تاک سکوت

 !ییدبفرما-

 

 کجاست؟ یرسم-
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 نگرفت. یگرفت حس خوب یرا م یرمقدمه و گستاخانه سراغ سم یکه ب یزن یآوا یدنشن از

 شما؟ ید،بخش یم-

 

 .یدخند یحالت عشوه مابانه ا یکبه کالمش داد و با  یفیلحن لط زن،

 ی؟جان هست یر! شما همکار سمیزمعز میانمن پرس-

 

 یطنتاز درونش با ش یزد. حس یضیاست لبخند عر یرزن پشت خط خواهر سم ینکهبا فکر ا یاس

 !"یندهزمزمه کرد"خواهر شوهر آ

 بله من همکارش هستم.-

 ینشسته بود و به شکل یرسم یزکرد، دروغ که نگفته بود، در حال حاضر پشت م یهخودش توج برای

 کرد. یم یبا او همکار

 گم؟ یدرست م ید،باش یرانفردم یخواهر آقا یدشما با-

 

 کرد. ینه چندان جالب یخنده  پریسان

 .یستمن یراض ینهم اسم بودن همچ ینتونم بگم از ا ی! میندهناخوشا یتشابه اسم یک ینمتاسفانه ا-

 داد و اضافه کرد. یشبه صدا یا کرشمه

 یبهش؟ فکر کنم بازم سع یرو بد یشه خواهش کنم گوش ینه خواهرش! م ی،هان یرممن نامزد سم-

 کرده قالم بذاره.

 

 یدهمورد را اشتباه شن یک ینا یش. حتما گوش هایختر یو دلش هر یدخشک یاس یلب ها یرو لبخند

 بود. 

 نامزدش؟ ینمتوجه نشدم. گفت ید،ببخش-

  

 زن پشت خط انگار قصد کوتاه آمدن نداشت.

 مگه؟ آره! چطور-
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وارد شد. و  یردور قلبش را احاطه کرد. همزمان در اتاق باز شد و سم یمسخره ا یگرما احساس

 که منگ شده تلفن همراه را در دست داشت. ییچشمان او

که  یزیاز آن چ یشکرده بود و ب یادرا ز یهداغ قض یازدخترک احمق پ ینکهنگران شد. مثل ا افشین

 کرد. یاگو یدبا

 خانم؟ یاسمن یدخوب-

 

 را بلند برداشت. یشو گام ها یدکه متوجه اش شد اخم درهم کش سمیر

 ی؟بهش گفت یچ ین؟شد افش یچ-

 

حنجره اش را محاصره  یمزحک یبود؟ خفگ یدهرا که شن یزیکرد چ یباور م ید. بایدلرز یشها مردمک

 پر از سوال بود و او... یرسم یکرد. چهره 

کنار دستش چنگ  یصندل یرا از رو یفشگذاشت و ک یزم یرا رو یتحمل ماندن نداشت. گوش یگرد او

از کنار  یسخ یانجام ندهد. در آخر اما با نگاه یستیخودش را کنترل کرد که حرکت ناشا یلیزد. خ

 گذشت.  یشانهر دو

 سر تکان داد. ینهاج و واج رو به افش یراتاق که پشت سرش بسته شد، سم در

 یهو؟چش شد  ینا-

 

 باال انداخت و خودش را به ندانستن زد.شانه  افشین

 .یختبهم ر ینجوریزنگ زد. جواب داد، ا یتبه گوش یکی-

 

پردازش  یعاآخر، ذهنش سر یچهار شماره  یدنسمت تلفن همراهش پا تند کرد و آن را برداشت. با د به

 در سرش نقش بست. یسانکرد و نام پر

 اش را گرفت. یقهبرگشت و  ینبه طرف افش یرمنتظرههم فشرد. کامال غ یرو یمرا قا یشها آرواره

 ی؟درآورد یاهس یسترو از ل یعوض ینا یچرا شماره -
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چانه اش را در مشت  یرداد. سم یفرار یگرید یرا به سمت و سو یشسکوت کرد و مردمک ها افشین

 .یدفک قفل شده اش غر یانو از م ییدرا به سمت خود برگرداند. دندان سا یشگرفت و رو

  ی؟کرد یچه غلط یقاچفت دهنت رو باز کن و بگو دق-

 ینی. مشت سنگیدچرخ یببرد همان شده که در فکرش م یبود تا پ یمحکم یلدل ین،ماندگار افش خاموشی

 اش هل داد. یصندل یو او را رو یدبه شانه اش کوب

 . یگند بزن یگندت بزنن که فقط بلد-

اش نبض گرفته بود. به سمت  یقهکنار شق یعبور داد. رگ ها یشموها یانرا از م یشپنجه ها کفری،

 تکان داد. یدواردر رفت و در همان حال انگشت اشاره اش را تهد

 !یقبعد رف یبمونه برا یتخوش خدمت ینحساب ا-

 

لحظه  یبود که حت یاش به قدر یشرکت را پشت سر گذاشت. شدت حال خراب یپله ها یبه تند یاس

نه خواهرش!"  ی،هان یرم. "من نامزد سمیچیداغواگر زن در سرش پ یماند. صدامنتظر آسانسور ن یا

 یشتریصورتش گرفت و با سرعت ب ی. دست جلویزدفرو نر یشکه اشک ها یدکش یبلند م ینفس ها

 زد. یم یشبه گوشش خورد که صدا یرسم یرا گذراند. صدا اپله ه

 بدم.  یحبرات توض یستا! وایستاوا یاسمن-

 امکان نداشت، داشت؟ یرحم یب ینخنداند. ا یاو را در عمق بدبخت یدپر یرونب یشکه از گلو یاول هق

 

 یرشود. سم یرسم یگام ها یفتوانست حر یداشت، باز هم نم یرا بلند برم یشچقدر هم که قدم ها هر

 ییبا آوا ین،و خشمگ یدهدر هم تن یادامه نداد. با اخم ها یرا گرفت. و اجازه  یشو بازو یدبه او رس

 .یددر کنترلش داشت خروش یکه سع

 !یستاوا یعنی یستاگم وا یم یوقت-

 

 نشد. یدشعا یا یجهتا از دست او آزاد شود که نت یدرا کش یشبازو یاس

 ولم کن.-

 .یختفرو ر یشو اشک ها یدتالشش به بن بست رس نهایت

 فقط ولم کن.-
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نم زده اش  یها یلهچشم به ت یترا گرفت و او را مقابل خود قرار داد. با قاطع یشهر دو بازو سمیر

 دوخت.

 دم. یم یحنکن گفتم برات توض یهگر-

 تکان داد. یدرا به حالت هشدار و تاک سرش

 !یینکنم پا یپله ها پرتت م یناز هم یستیکردم بدون رودربا یانتبهت خ یفکر کن-

 کرد. یناننگاهش را مملو از اطم اینبار

 نرو! یطرفه به قاض یکبذار منم حرف بزنم. -

 .یدخود کوب ی ینهس یدست راستش را بلند کرد. چشم درشت کرد و چند بار رو کف

 .یبهم بد یتون یکه م یهحق ینساده تر ینمنم بشنو! ا یدی،شن یزیچ یاز کس یوقت-

 

 .یداش را باال کش ینیآرام گرفت و دست از تقال برداشت. ب یذره ا یاس

 بده. یحخب آرومم! توض یلیخ-

 

 .یسترد بشه، درست ن یکینه! ممکنه  ینجاا-

 کرد. ییرا به طرف آسانسور راهنما او

 .یممونده رو هم با پله بر یباق یدو طبقه  یشهنم یلاما دل ی،باش یدم عصبان یبهت حق م-

 

 شد. یرهداشبرد خ به

 منتظرم!-

 

به بار آورده  یقششف یقکه رف یا یخرابکار ینچطور ا کرد ی. داشت فکر مییدگوشه لبش را جو سمیر

 را سروسامان دهد.

 زد. یشخندو با افسوس ن یداش دست کش یشانیپ به

 !ی؟بد یتاهم یگراند یراحت به ادعا یلیخ یتون یکنم ازت! چطور م یتعجب م-

 داد. یهتک یصندل یرا به پشت سرش
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 یست؟ن یوس یمچرا اسمش تو گوش یفکر نکرد یچه-

 فرمان گذاشت. یچپش را رو دست

 ...یزهرمار ی،کوفت یزمی،عز ی،کردم. عشقم یم یوشس یزیچ یکد اگه نامزدم بود که -

 فوت کرد. یرونرا رو به ب نفسش

باشه.  یمکه فقط تو زندگ یکیصرفا  ی،بود. اونم نه به صورت جد یمدو ماه قبل از تو، تو زندگ یسانپر-

 باعث شده. ییشنتقام جوحاال هم اگه زنگ زده احتماال حس ا

 

 را بند دستانش کرد. یشها یگو یاس

 شد؟ یگیرتانقدر دوست داشت که بعد از هفت هشت ماه دوباره پ یعنی-

 

 .یدلبش کش یزد و شستش را به گوشه  پوزخند

! یره سراغ بعد یباشه. م یآدم قبل یکه پ یستن یکه منم متعجب کرده. چون اون آدم یزیهچ یقادق ینا-

رو باز  یدونم ی،رو برداشت یمتو گوش یشاز خوش شانس ینم. ایبهش رسونده که تو هست یکیاحتماال 

 تاخته! یده،د

 سر به طرفش برگرداند.

. یستمدادم. و اال من آدم پرسش و پاسخ ن یحکه برات توض یداشت یتاهم یدون یها رو گفتم. م یگفتن-

 رم.  یو م ینجاذارمت هم یباورت نکردم، م یو بگ یایسوسه ب یبازم بخوا

 

 :یدسرش را خاراند و آهسته پرس یاس

 یوه؟س یچ یتاسم من تو گوش-

 

 درآورد و به او داد. یبرا از ج یلشکرد. موبا یآرام یخنده  سمیر

 . یگرد یم یهحاش یپ یخوبه که گاه-

 

 اش را پر داد. ینهدرون س یحبس شده  یهم لبخند زد. دلش آرام گرفته بود. پروانه ها یاس
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 .یکرد یرهذخ یدونم چ ی. مینمبب یستن یازن-

 لبانش شکفت. یرو غنچه

 بازم آهو! -

 

 یا یهثان یداو شا یبا گونه  یشگونه اش گذاشت. تماس لب ها یرو یفیضع یخم شد و بوسه  سمیر

 .یدطول نکش

 ...یاد،ولیباهوش بودن بهت نم-

 فاصله گرفت و چشمک زد.

 حدست درست بود.-

 در را لمس کرد. ی دستگیره

 نکن. یهگر یلدل یهم ب یگهبار د-

 

*** 

 به سرش اشاره کرد. یبا لودگ ییدنش،به دهان گذاشت و در حال جو یا یتوت فرنگ حدیثه

 به سرت نخورده؟ یزیچ یتو مطمئن-

 داد و همزمان با تکان دادن انگشت اشاره اش مثال زد. یشپ لب

 ...یکلوخ ی،چوب ی،سنگ ی،خشت-

 

 درآورد و بالشتش را در آغوش گرفت. یشبرا ییادا بهناز

 ی؟حرف نزن یخور یم یزیچ یدار یتا حاال بهت نگفتم وقت-

 

 رانش ضرب گرفت و دخالت کرد. یرو یاس

 ین؟بهم نپر یقهشه دو دق یم-

 را پشت گوش انداخت. موهایش
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 ی؟جوابش رو داد یبگو چ یبه دور از شوخ-

 

 بهناز شانه باال انداخت.

 !یقتحق-

 به عالمت"خاک بر سر" دست بلند کرد. حدیثه

خوشت  یدشا یذاشت یرفت؟ بابا الاقل دو جلسه باهاش قرار م یپسره رو رد کرد یراحت ینبه هم-

 .یومدم

 

 پسر! یک یطبل یرمانده بود برود ز ینشگرفت. هم یشاز جا برخاست و راه آشپزخانه را پ بهناز

 .ید یم یشنهادیپ ینهمچ و بازم یدون یرو م یطمخوبه شرا-

 

 هم بلند شد. یاس

حتما  یه،. خودش که آدم خوبیشناس یرو هم م ی! تازه خانم کرمیزمداره عز یخب چه اشکال-

 خواهرزاده شم آدمه!

 

شد. با  یرهاوپن جا خوش کرده بود خ یکه رو یپس سرش را خاراند و به قاب عکس کوچک حدیثه

اش چند روز هم دوام  ینیخوش ب ینو اال با ا یست،بهناز ن یجا یاسخودش فکر کرد، چقدر خوب که 

 آورد. ینم

 

 ی؟کن یم یتنها زندگ یگفت یجد یحاال جد-

 

 آب گرفت. یرش یردرآورد و آن را ز ینتمتوسط از کاب یقابلمه ا بهناز

االن  ینکهداره. و ا یجداگانه ا یدگاهبعد و د یکازدواج  یام! فقط گفتم مالک سنجشم برا یوونهمگه د-

 کنم. یبهش فکر نم

 

 پا گذاشت. یو پا رو یدخند حدیثه
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 کنه زده به سرت! یفکر م یاالن کرم ینتسنگ یانب ین! با اینآفر-

 

 یشنهادزد. پ یپرسه م یگرید یاش در جا یشه. و اندیختر یبود که درون قابلمه م یبه آب یرهخ بهناز

 کرده بود. یرذهنش را درگ یخانم کرم

 دستش گذاشت. یآب را بست و دست رو یرش یاس

 . حتما انتخابت درست بوده.یرو با عقل و منطق گرفت یمتبهش فکر نکن. مطمئنم تصم-

 

 . آهسته لب تکان داد.یدرا باال کش یدگانشد یدبا ترد بهناز

 نبود. یشدن کمال اصال راض یرمامانم زنگ زده. از دستگ-

 زد. زهرخندی

 یوسط، عاقم م یادبابام ب یاگه پا ینکهبابت ا یدت اظهاراتم! و البته تهدهم فحش بار من کرد باب یکل-

 کنه.

 و نمکدان را به دست گرفت. خندید

 شده. یزندان یادمرد ش یک ینکهفکر کن حرفش چقدر خنده داره. من و عاق کنه مثال! اونم سر ا-

 

 گرفت. یانگشتان دستش را به باز یاس،

 نداد؟ به نظرت چرا کمال بابات رو لو-

 

 از زخم و درد داشت. یاز قلبش احساس بغرنج ییجا یککرد.  یروغن درون قابلمه خال اندکی

 شد. یم یرگ یشترخودش ب یچون پا-

 

 .یدکش یشبازو یدست رو یادامه دهد. چند بار متوال یداز آن نبا یشحس کرد که ب یاس

 گفتن. یره چ یم یادشونه اصال که بخواب یتشون. عصبانیستتو دلشون ن یچینگران نباش! مادرا ه-

 

 گرفت. ینیزم یببرداشت و از سبد، چند س چاقو
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 مادر... یگ یم یخودت دار-

 یبگذاشت روحش غر یم یدلش سر ناسازگار یداد. وقت یخچالاش را به  یهتک یزد و لحظه ا پوزخند

 شد.  یم

 به نظرت اون مادره؟-

 یرهرنجش قورت داده بود. خ یآب دهان هم که نه! درواقع بغضش را قاط یندهان قورت داد. همچ آب

 شد. یاسبه چشمان 

 مادر نداشتم. یچوقتمن ه-

 

 .یدکش یادفر یثهشود که حد یکشخواست نزد یاس

 .ینگ یم یمنم بفهمم چ یرونب یاین. خب بینکن یاون تو پچ پچ م یندو ساعت رفت یهچ-

 

خودش را  یکجاداد و  یشبه آوا یا یکه به خودش آمده باشد دوباره مشغول شد. تتمه شوخ ییگو بهناز

 خورد تا محنتش پنهان بماند.

 .یتو بدون ییمخوا یکه نم ینها یم،نه که راز مگو دار-

 

شدن چشمانش نشود.  یابر یکه بهناز چطور تند تند پلک زد تا او متوجه  یددست مشت کرد. د یاس

 ینم یطیشرا ینگاه بهناز را در چن یچ. فقط کاش هیدرس یبه ذهنش نم یفکر یچمورد خاص ه یندر ا

 یثمر ابرد، ام یمادرش را به فکر م ینبودن، کم ینا یدنشده بود، شا یرکه پدرش دستگ یف. چه حیدد

 !یشعطا ییدا یجد یها یگیریبا پ ینداشت. حت

 

که دستش بود برانداز کرد. لب  یکوچک ی ینهدر آرفت صورتش را  یم یینکه از پله ها پا یحال در

به شال  یبرگرداند و دست یفشرا درون ک ینهتا رنگ رژش همسان شود. آ یدهم کش یرا رو یشها

لب  بآن افتاد. متعج یاناز م یآپارتمان را باز کرد که همزمان پاکت ی. دروازه یدرنگش کش یکالباس

در  یآخر چرا ال یاز افراد ساختمان بود، ول یکی یبرا یدبرداشتنش خم شد. شا یو برا یدکش یینپا

 شد. یشتراسم خودش که پشت پاکت نوشته بود، تعجبش ب یدنگذاشته بودند؟! پاکت را برگرداند. با د

از آن  یشب یرآنکه سم یتلفن همراهش باعث شد دست نگه دارد. برا یآن را باز کند که آوا خواست

 یرفتن نداشت. حس خوب یرونب یرا برا یششپ یهچند ثان یاقاشت ریگزد. د یرونمعطل نشود از در ب

 آن نداشت.  یپاکت و نام حک شده بر رو ینبه ا
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 شد و سالم کرد. ینماش سوار

 پاسخش را داد و به راه افتاد. سمیر

 شده؟ یزیچ ی؟خوب-

 

 کرد شانه باال انداخت. یکه چسب پاکت را باز م یدر حال یاس،

 دونم.  یهنوز درست نم-

 یجنوشته شده، گ یجمله  یدنآن را باز کرد. از د یکه درونش بود را درآورد و تا یکوچک ی برگه

 شده پلک زد.

 نگاه مات شده اش برگه را از دستش گرفت. یدنبه او انداخت. با د ینظر یمن سمیر

 

هات رو  یمهربون ی مالحظه یابه اطرافت نگاه کن. دن یشتریبند کلمه ها ثابت شد. "با دقت ب دیدگانش

 .یچیدمتوقف شد. ابروانش در هم پ یابانخ ینداره." راهنما زد و گوشه 

 بهت داد؟ یکاغذو ک ینا-

 

 خبر گفت: یصورتش را هدف گرفت. ندانسته و از همه جا ب یاس نگاه

 .یرونب یامدونسته قراره ب یگذاشته م یمطمئنم هر ک ی! ولییندر بود. باز کردم افتاد پا یال-

 

 نوشته... ین. ایداش کش یاستخوان یچفت هم قفل شد. دست به چانه  یشها خما

 یرون؟ب یایدونست قراره ب یم یک-

 

 .یدرا دلخور باال کش یشلب ها یاس

 و برام فرستادن؟ ینمنه که ا یر. مگه تقصیکن یتو چرا به من اخم م-

 

 یگرانیدست گرفته بودند. باز یدجد یگراناش را باز یچپش را سفت و سخت بند فرمان کرد. باز دست

 داشتند.  ییاز آشنا یناشناس بودن، رد ینکه در ع
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 یرون؟ب یایقراره با من ب یگفت ی! به کیاسمنجواب من و بده -

 

 قهرآلود سر برگرداند. یاس

 دونه. یفقط مامانم م-

 

دست پشت گردنش  شد. یتمام آنچه را که رشته بود پنبه م یدجنب یم یرشد. د یینباال و پا یشگلو سیبک

 یدواند، آنوقت م یدر کارش موش م یخواست بفهمد چه کس یگرفت. فقط دلش م یگذاشت و نفس

 دانست با او چه کند.

 یشنداز یم یبکن یاتشنگاه به محتو ینکهبدون ا یدیها رو در خونه تون د یکاغذ باز ینا یگهد یکبار-

 دور!

کرده  یننکشد. خشم، عضالتش را سنگ یادکه فقط فر یدطلب یم یشصبر را برا یتنها یاس، خاموشی

 بود.

 یگه؟د یدیفهم- 

 

 به چشمانش دوخت. یدهد یاس،

شه گفت  یم ی! حتیرسم یستن یساده ا یزواقعا چ ین. اید یکه بهم م یتیممنون از احساس امن-

 یبکن یتون یکه م ی. حداقل کاریستن یزانگ یجانبهت در لفافه هشدار بده ه یکی ینکهترسناکم هست. ا

 . یکه دستور ند ینها

 

 یعصب یسلول ها ییدندخترها کارشان جز جو یگاه یقتاچشم بست. به ذهنش آمد، حق یا یهثان سمیر

 .یستن

 زنم. یم یششدستت همونجا آت ینمپاکت بب یگهبحث نکن با من! بار د-

 

 کرد. یخود یب یخنده  یاس

 دم مرگ رفتم.تا  یلدل یب یشپ ینرفته دفعه  یادتچه خوب که -
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 سکوت بلند کرد. یدستش را به نشانه  ی،بدخلق با

 !هیتحفظ امن یسمپل ی یفهوظ یست؟ن یسپل ییتکه گفتم. تو مگه دا یننکن خودت رو! هم یهتوج-

 را روشن کرد و حرکت کرد. ماشین

 .یاریدر ب یهخودت سر از قض یش یکچر یست. قرار نیگ یم ییتبه دا یر یم یدیاگه ترس-

 

است؛ دلش اما،  یزارب یرکه از خودخواه بودن سم یدکش یادبا بغض سکوت کرد. غرورش فر یاس

رها شده از همه  ی،خواهد. عقلش ول یبهانه م یمرد را، هر جور که باشد ب ینعاشق شده لب زد، ا

 یبه نظر م یدور و دراز یقصه  یبکوتاه بودن، عج ینکه در ع یشیداند یم ییتنها به نوشته ها یزچ

 .یدسر

 

را از  یسنت یرا کنارش گذاشت. دور تا دور سفره خانه  یشداد و عصا یهتخت تک یخان به پشت بهادر

 یرنگ یکه رج به رج سفره خانه را برداشته بود با حوض آب ییزد. تخت ها یبینظر گذراند. لبخند غر

سال ها  ایبود، اما هنوز صف یمیزنده کرد. قد یشکه وسط آن قرار داشت، همزمان هزار خاطره برا

 زد. یدر آن موج م یشپ

 کرد مقابلش نشست. یکه دستش را با دستمال خشک م یدر حال سمیر

 بودم. یومدهن ینجاوقت بود ا یلیخ-

 

 کرده بود با افسوس گفت: یباترکه فضا را ز ییها یبه شمعدان یرهخان، خ بهادر

 سال پدرت گذشت. ینکه سالگرد دوم یدرست از وقت-

 

حسرت تلخ و  یکسالگرد دوسال گذشته بود.  ینپشت لبش نقش زد. و از آن دوم ینامحسوس پوزخند

جوارحش خواهان  یشد، همه  یم یکه تداع یادشآمد؛  یوسط دلش جا خوش کرد. اسمش که م یهبن یب

 شد. یآن نگاه پر صالبت م

 !یرآقا سم-

 سر بلند کرد. یز. پرسش آمیافتپدربزرگش از غرق شدن در افکارش نجات  یصدا یدنشن از

 پسر جان؟ ییکجا-
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و مخلفات را از دست  یچا یحاو ینیرنگ به لب نشاند و س یب یمنحن یکخب،  یکه نه، ول لبخند

 خدمت گرفت. یشپ

 خدمت داد و مرخصش کرد. یشبه پ یطبق مناعت طبعش انعام بهادر

 !یستیخودت ن-

 یلذت چا یکرد. همه  یکاستکان کمر بار را مهمان یرا به دست گرفت و عطر خوش چا قوری

 استکان بود و بس! ینخوردن به ا

 

 داد. یرگذاشت و آن را به دست سم یرا درون نعلبک استکان

 یرون؟ب یکه خودت رو از خودت بکش یدهوقتش نرس-

 

آن حک شده بود  یشده بود و نشان دو اسب بر رو یرا که به ظرافت طراح یا یقنددان سفال سمیر

 فره گذاشت.وسط س

که تلفن خونه زنگ خورد و مامان رعنا  یمن مرده خان بابا! از همون وقت یوقته تو یلیخود من، خ-

سره گاز دادم و فکر نکردم مرده و زنده ام  یککه تا خود اصفهان  یشد مرغ سر کنده؛ از همون وقت

 و من... یاهکابوس س یککه در اتاق عمل برام شد  ینه؛ از همون وقت یاخواد برسه  یم

 یکرد قورت دهد هرآنچه را که رو یو سع یدادامه دهد. دست به صورت سرخ شده اش کش نتوانست

 دلش دمل شده.

 

 پا گذاشت. یرا رو یرشو پ یدهچروک یدست ها بهادر

 !یرهقسمتش دامن گ ینگذشته، ا یاز پرده  یکن ی! دل نمیشنمرده، تو کشت-

 

به وصال، به سرانجام، به  یدنتا رس یگرماه د یکمانده بود.  ریگماه د یکبه دهان گذاشت. فقط  قند

 تر کرد. یرهرا ت یشدر خود ماندن ها! نفرت، مردمک ها ینتمام ا یانپا

 شه. یتموم م یناا یسالگرد که برسه همه  ینچهارم-

 

 یگررا جور د یقتحق یرگذاشته شده بود نگاه کرد. سم یننماد یطاقچه ها یکه رو ییبه کوزها بهادر

 !یمصنوع یها یهبود و باد یننماد یطاقچه ها ینهم یتحکا یدد یکه او م یقتیحق یتبود. حکا یدهد



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
2
3
3

 

 

 ماه مونده. یکسالگرد  ینتا چهارم-

 خورد.  یهنوز در سرش چرخ م ینافش یها حرف

 !ینشه، نه زم یمدت کوتاه نه آسمون جاش عوض م یندر ا-

 

 .یدنوش یشاز چا یقلپ سمیر

 بشه. یدشا ی،براش وقت گذاشته باش یکسالاگه  یشه، ول یاه عوض نمم یکتو فرصت -

 

 رنگ را شکار کرد. آهسته، اما محکم گفت: یآب یها یکاش یرو ینصب شده  یمبهادر گل نگاه

حسرت  ینکن که تا عمر دار ی. فقط کاریستکدومش مهم ن یچقرن، ه یک یاسال  یکماه،  یک-

 دورت پرسه بزنه و وجدان بشه بختگ روحت! 

بود  یربا سم یگرحرف زده بود. د یگریاز هر روز د یشترکرد. امروز را ب یشهنداد و سکون پ ادامه

 یشترب یگیریپ یبود که اجازه  یرکن ینببرد. دروغ چرا، غرورش برجسته تر یشکه چطور قصه را پ

 را نداد.

 ارزش کبر و غرور ندارد. یلحظه ا یادانستند دن یآن ها چه م شان بود. یرهاز دور خ روزگار

آمد  یم یفشدانند. ح یقدر نم یچ،روزگار گذاشت و فکر کرد که انسان ها ه یشانه  یدست رو تقدیر

 یوارد شد. او را که پنهان م یقتاز در حق ی. درستیردآن ها را بگ یبانکه قرار بود گر ییاز نوشته ها

 .یچیدپ یبه هم م یزکردند همه چ

ورود  یبرا یگذراند تا راه یبود و وقت م یستادهقلب ا یها یانشر یروناما احساس، هنوز پابرهنه ب و

 شود و او نرسد که برسد. یرشود. د یرداشت از آنکه د یم. بیابدب

 

*** 

 گذاشت. یزعسلیم یچهارم را هم رو پاکت

 .یدههم قبال به دستم رس یناا-

 دو دو زد. آشفته یش،ها مردمک

 برگه ها ندارم. ینبه ا یکنم مامان؟ حس خوب یکارچ-
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 از آن ها را باز کرد. یکیجمع شده بود،  یاز نگران یکه ناش ییبا اخم ها پریسا

 هست؟ یگیرشگه؟ پ یم یچ یرسم-

 

 و آب دهان قورت داد. به گمان، بغضش را فرو خورد. یداش دست کش یپشان به

 شه. یم یرو نگه داشتم کفر یناکنم. اگه بدونه ا ینده خودم درستش م یتگه بهش اهم یفقط م-

 

 .یردرا بگ یهقض ینداشت که حساس تر دنباله  یبود و تعجب مادر

 . یستبردار ن یمورد شوخ ینبذارم. ا یونبا عطا در م یدبا-

 

 یناخن انگشت اشاره اش نشست. آن قدر بر سر کندن پوست کنارش پافشار یگوشه  یرو یاس نگاه

 زخم شده بود.  یشکرده بود که حاال جا

 یمن رو م ینمو هم ی،چ یدونم برا یده. نم یکنه. فقط داره بهم هشدار م یهم نم یدیآخه اون آدم تهد-

 ندارم. یفرسته ترس یکه کاغذها رو م ینیترسونه. من از ا

 سوق داد. یراییپذ یگوشه  یهم فشرد و نگاهش را به طرف مجسمه  یرو لب

 یفته؟اتفاق م ینقرار دارم ا یربه نظرت چرا هر وقت با سم-

 

احمقانه آن سر داستان  یدشمن یکهم نباشد. ممکن بود  یرخواهیخ یاز رو ینهمچ یدفکر کرد شا پریسا

 کند. یرا رهبر

 .یرهرار بگق یاندر جر ییتدر هر صورت الزمه که دا-

 

 :یدغر یناو را به عقب هل داد و خشمگ سمیر

 د آخه تو چته؟-

 

 بلند کرد. یمدستانش را به عالمت تسل یمتبا مال افشین
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 کنم واسه خودته و به صالحت. یدم برات! من نه دشمنتم، نه بدخواهت! شک نکن هر کار یم یحتوض-

 

 کرد و دست بلند کرد. یزیتمسخرآم یخنده  سمیر

 پاش! یدمخند یبود. کل یجوکعجب -

 گرفت. یخاز  یشد و چشمانش طعم یجد صورتش

 یاس؟ یدر خونه  یفرست یم یهمسخره چ ی. اون کاغذایدم که از خودت دفاع کن یکم فرصت م-

خورد مشت و لگد  یبوکس فرض کند و تا م یسهرا ک ینخواست افش یقفل هم شد. دلش م یشها دندان

 به کامش دهد.

 یش؟ترسون یم چه مرگته که-

گرفت تا گردن  یم یشتریب ی یزهآمد انگ یم یادشکه  یاس یها یلهگردنش باد کرده بود. ت یها رگ

 یبه سرخ یتکه از حجم عصبان یو با صورت یدشانه اش کوب یرا خرد کند. رو یقبه اصطالح رف ینا

 .یدخروش یید،گرا یم

 رفاقت رو بشکنم. ینکارت که نزنم کمر ا یبرا یارب یلدل یک-

که  یصورتش فرود آمد. به حد یرو یتر از قبل ینسهمگ یار،اراده و خارج از اخت یب ینبار،ا مشتش

خورد. چهره اش از درد  یجاکفش یگوشه  یزیلختش به ت یافتاد و شانه  ینزم یرو یباتقر ینافش

 درهم شد.

 یکباال آمده  یبا کفر ینه افشدست دراز کرد تا بلندش کند ک یستش،از حرکت ناشا یناراض سمیر

 ضرب دستش را پس زد و از جا بلند شد.

 رو بابا! یتجمع کن معرفت دو هزار-

 

رفاقت!  ینشستش نشست، حالش بد شد از ا یکه رو یخون یدن. از دیدلبش کش یشستش به گوشه  با

را در  یاو که سال ها راز یفقلم را رو نکرده بود. به سمت اتاقش گام برداشت. ح یک ینهم یرسم

 کجا! یرحبس کرده بود که فقط آقازاده احساس شکست نکند. دلش پوزخند زد. او کجا بود و سم ینهس

 را گرفت. یشبازو سمیر

 کجا؟ جوابم رو نگرفتم هنوز!-

 

 از دست او خالص شود. یشتا بازو یدخودش را عقب کش محکم
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سوزه واسه اون دخترک ساده لوح  یکردم. دلم م روینکاچرا ا یدون یجوابت تو سر خودته! خوب م-

 . یارزش ندار یگههات شد. د یکه خام تو و باز

 حالت متاسف اضافه کرد. یکبود انگار! با  یشگلو یانم حناق

 برگرد.  یرسم ی. برو هر وقت شدیندار یدنارزش جنگ-

 زهرخند زد. 

 یکرد یدانجات پ یکه وقت یونقدر غرق شذارم ا یندارم. م یکار یاسبعدم با  یننگران نباش. از ا-

 . یها رو بست یلیخ یخودت، راه گلو یدنواسه نفس کش ینیبب

 کاناپه برداشت و به در اشاره کرد. یرا از رو پیراهنش

 هاش مال خودت! یو تموم سادگ یاس! یشپ یرخ-

 

 اخم کرد. سمیر

 ت بهتره! یمهباشه از تو و خاندان نصف و ن یخود نبند. هر چ یب یشوندپسوند پ یاسبه  یه-

 

 ی. تلخندیختندکه سرب داغ را نامردانه در حلقش ر ییاش احساس کرد. گو ینهدر س یقیدرد عم افشین

 یقرف یکنداشت،  یاکس را هم که در دن یچگفت ه یشد با خودش م یتنها م یبه لبش نشست. چقدر وقت

به  ی،گرید یزهر چ یاهم دوست بود و همراه! غرور بود نافرمش باز  یاتاخالق یداشت که با همه 

 در را نشانه رفت. یگرکه چطور دلش شکست، تنها بار د یاوردخودش ن یرو

 شما رو به سالمت! یر،شده. ما رو به خ یادن یاتشخصوص ینبا ا یادن-

 . یدبلند از در خانه خارج شد و آن را محکم بهم کوب یبا قدم ها سمیر

. یندازدتوانست او را از پا ب یآب خوردن م یبود به راحت یثاقشدر م یکه اگر نامروت یچیدسر او پ در

شد. حاال بعد از  یرهزد خ یباز شده لبخند م یکه مادرش در آن با موها یکوچک یو به تابلو یدکش یآه

 ینم راهی! بیمهن وزد. خاندان نصف  یشخندیشده بود؟ ر یچه کس یبنص یبالبخند ز ینهمه سال ا ینا

سرش غر  یرگذاشت و همانند مادر سم یبار م یقرمه سبز یشزمان مادرش برا یندر ا یدبا یدگفت. شا

آمد که تا در خانه  یکرد. و او افاده م یاش م یهم دختر معرف ی. کلیردگ یزد که چرا زن نم یم

افسوس و  یشکه برا یزهاچ ه. چیدکش یمهربان دارد فکر زن به سرش نخواهد زد. آه دوباره ا یمادر

 نشده بود. یغدر

 

 تر شده بود.  ینده. از نظرش چشمانش ربایدخط چشم کش یشبرا یاطبا احت حدیثه
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 دراور گذاشت. یزم یدستمال گردن زرد رنگ را رو بهناز

 ی؟نش عیوقت ضا یکاونجا  یر یم یدار یلشکل و شما ینبا ا یزه؟سوپرا یهقض یحاال مطمئن-

 

 شد. یالسگ یشکوفه ها یباییبه ز یشکوفه ا یزبانلبازانه مدست و د یاس، یها لب

رفتار  ینجوریتولدم ا ینبوده. امروزم البد به بهانه  ینیب یشوقت قابل پ یچشناسم. ه یرو م یرسم-

 .ینتمبب یدبرو برگرد با یداشت بگه ب یلیکنه. و اال چه دل یرمکرده که غافلگ

 

 رفت. یشکارش که با چشمان او تمام شد، سراغ لب ها حدیثه

 یبی؟ترک یا یبزنم؟ قرمز الله ا یبافه! رژ برات چه رنگ یکال منف ینآره بابا، به بهناز گوش نده. ا-

 

 .یدبه نظر خواستنش خند یاس

 تولدم یبرا یرو خراب نکنه. به نظرتون چ یرسم یزنره تو چشم، سوپرا یادبزن که ز یزیچ یکفقط -

 یده؟تدارک د

 

 کرد. یشوخ بهناز

تولد مال  یزم،عز یاگه ب یده. بعد م یم یهکه من ازش سراغ دارم بهت مرگ هد یبا توجه به حاالت-

 بدم.  ینسنگ ی یهسوسوالست. خوش دارم بهت هد

 

 رنگ گرفت. یثهدر نگاه حد یطنتش برق

 کنه.  یرسما خواست ازت خواستگار یکسال یباخدا زد پس کله اش و بعد از تقر یدمشا-

 

 .یدزده دستانش را به هم کوب یجانه بهناز،

 !یکیهشم که آدم رمانت یکار رو کنه مطمئن م یناگه ا-

 

 درآورد. ییلب کج کرد و با تمسخر ادا حدیثه
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 کنه... یندونه فکر م یکیجمع کن خودت رو! -

 به سرش اشاره کرد.

 از کار افتاده. ینجاتا-

 انداخت. یاسبه چهره  یکل یدراور گذاشت و نظر یرا رو رژ

صورت دلبرانه حتما دل از کف  ینهم کنه با ا یخواست ازت خواستگار یاگه نم یگه. دینقص ندار-

 ده و تمام! یم

 

 رنگ را به دستش داد. یگریج یمانتو بهناز

 نمونده تا برسه. یزیبدو که چ-

 

خواست متفاوت تر از هر زمان  یچک کرد و مانتو را تن زد. امروز را دلش م ینهرا در آ خودش

اما هر چه که بود آرام  ییری،دانست چه تغ یکرده بود. نم ییریتغ یکروزها  ینا یرباشد. سم یگرید

 ی وجهکرد تا مت یفکر م یحساب یدداد و او با یمعنا م یجمله اش کل یکتر شده بود و مسکوت تر! 

!" ینطور"منم همیککرد  یکه ابراز م یاسو  یدپرس یاز عشقش نسبت به خود م یشترد. بمنظورش شو

 داد.  یم یانبست. و بحث را پا یتنگش م

 دستمال گردن نازکش را بست و شال زرد رنگ را هم سر کرد.

  یپم؟زنه ت یذوق نم یتو-

 

 نشست. یاسینتخت  یو رو یدکش یهوف حدیثه

 یابعد قرارتون ب یخونه اش. خواست یمر یددر! از اونطرفم م یمخوام با بهناز بر یبرو رد کارت م یاب-

 دونم با وجود برنامه، قبل نصف شب برت گردونه. یم یداونجا! البته بع

 

 یخداحافظ یبود، تند یانکه تا بناگوش ع یرا برداشت. با لبخند یفشک ید،را که شن یلشزنگ موبا صدای

 کرد و از در خارج شد.

 پاسخش را داد، اما نه چندان نرمال! یرسالم کرد.سم ینشست و با شوق وافر ینماش وندر

 اش است. یریغافلگ یاز برنامه  یهم جزئ ینداد که البد ا یدواریخودش ام به
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 یم؟ر یکجا م-

 

که از او  یفرمان را چرخاند. حالش خوش نبود. ساعت شکسته درون داشبرد بود، عکس ناغافل سمیر

سالگردش! روز وصال  ینگاز گذاشت. امروز سالگرد پدرش بود. چهارم ی! پا روینطورمداشت هم ه

 قهدوستش داشت، عاشقش بود. شدت عال یاسکرد.  یم ینیب یشبود که او پ یهمان یزبود. همه چ یدهرس

 پر ستاره اش بخواند. یاهیتوانست کامال ساده از س یاش را م

 یستجا که بشه راحت حرفام رو بزنم. جالب ن یکجا که فقط خودم باشم و خودت!  یک یمر یم-

 . یو نبسته ازش بگذر یطلبه که توش هزارتا قصه باز کن یم یمکانش، ول

 

 گذراند.  یآن روز را با او م یماند، حتما همه  یم یاروز از دن یکزد. اگر  یلبخند پرمحبت یاس

 در خاصه!چق ینممونم تا بب یپس منتظر م-

 

سرنوشت بلند شد.  یرحمانه  یب ی. قهقهه یدرس یم یدختر به نظر قو ینتاکش را زد. ا یکت تقدیر

راندن باالخره  یلومترهاشد. بعد از ک ی. وارد جاده خاکیدسنج یدر کام مرگ م یدبودن را فقط با یقو

پر رفت  چنانتنها سکوت کرده بود. پرت نبود، اما آن یر،انتخاب مس ینمتعجب از ا یاسمتوقف شد و 

نداشت. چرا که  یشد که خب، لطف چندان یرد م ینیتک و توک ماش یو آمد هم نبود. هر از گاه

 ینهم یدند ی! البته برایسانوانت و ن یخوش شانس یتدر نها یابود، و  یونکام یادر تردد  یها ینماش

متوقف  یرکه سم اییوگرنه ج یدی،رس یم یاصل یابانو به خ یدکر یرا رد م یجاده خاک یدها هم با

 .یدرس یها به گوش م ینماش یشده بود فقط صدا

 :یدصورتش کنکاش کرد. آهسته پرس یرو یاس یها مردمک

 یر؟کجاست سم ینجاا-

 

قطب شمال  یها یخبا  یاش تفاوت یزغال یها یلهرا خاموش کرد و به طرفش برگشت. ت ینماش سمیر

 از گرما! ینداشت. همان اندازه سرد و ته

 تا تو رو بهش برسونم. یدمکه چهار سال برنامه چ ییجا-

نامفهوم  یا یدهبا د یاسمدت،  ینشد و داشبرد را باز کرد. ساعت و عکس را درآورد. و در تمام ا خم

 کرد که چه شده. یبه او و حرکاتش زل زده بود. مغزش درک نم

 ا باال برد.ساعت ر سمیر
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 یادته؟رو  ینا-

 

بود که  یهمان ساعت ینخانم جون را فراموش کند. ا ییتپش قلب گرفت. ممکن نبود ساعت اهدا یاس

کرد؟ دست  یآخر دست او چه م یبه اصفهان رفته بود گمش کرد. ول یشعطا ییدا یدند یبرا یوقت

 یشتا سر گلو یزیچ یکتن سر داد. خواس یعشق در دلش نشانده بود و نغمه  یکه ماه ها پرنده  یمرد

 دلهره! یدترس، شا یدباال آمد، شا

روحش از وجود آن آگاه  یاز او را نشان داد که حت یعکس ینبارباال رفت و ا یگربار د یرسم دست

 یها یکار یرینرخ گرفته شده بود و او از ته دل به ش یمکه از ن ینبود. آب دهان قورت داد. عکس

بود که عطا به تهران آمده بود و با هم  یخاطره در سرش زنده شد. مختص به روز. یدخند یم یاسین

 به پارک رفتند.

 

 یچه خبر است. خنده  یقاگفت دق یبود که به او م یکیاش را چنگ زد. کاش  یدست یفک ی،آشفتگ با

 کرد. یاز پا افتاده و نامفهوم

 یه؟شوخ ینفهمم. ا ینم-

 

که با وجود داشتن سن  یمرد یرتر! عکس سوم را بلند کرد. تصو هیرترسناک تر شد و نگاهش ت سمیر

 جذاب و شست و رفته بود. لب باز کرد. آرام و شمرده شروع کرد. یبو سال، عج

 بود. من بودم، مادرم بود، خواهر و برادرم بودن، پدرم بود... یعال یزبود. همه چ یشچهار سال پ-

 گرفت. تکرار کرد. یشهکرد. درد تا اعماق قلبش ر یکوتاه مکث

 پدرم بود، پدرم بود. -

 بردند و او وادار بود ادامه دهد. یخنجر را دائم به قلبش فرو م ییپشتش گذشت. گو ی یرهاز ت عرق

دونه  یک یکیشد که به اصفهان رفته بود.  یم یکسالیازدواج کرده بود. به خاطر شوهرش،  یسانپر-

 ...ینشد. واسه هم یدلتنگ م یشتراما، پدرم از همه ب یونم ین. ایمشد یبود و همه مون دلتنگش م

شد، دلش  یم یکه تداع یادشآمد.  یداشبرد گذاشت. نفسش به زحمت باال م یو عکس ها را رو ساعت

 را به آتش بکشد. یاخواست دن یم

هم رفت. مادرم  یشرفع بشه. چهار سال پ یشرفت اصفهان تا دلتنگ یبدون ما م یگاه ینواسه هم-

شب  یکبه اصرار مادرم رفت اصفهان!  یتاهم یپا داشت. ب یکمرغش  یول یم،رو تا با هم برگفت ن
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 وقفممکث و بدون تعلل! تنها ت ی. کل راه رو تخت گاز رفتم. بیدکه خبر تصادفش رس یدبه دو شب نرس

 بود.  ینبابت بنز

 شد. چهره اش از شدت اندوه، سرخ شده بود. یینباال و پا یشگلو سیبک

اون وقت  گم از ی. نمیدمرس یرد یلیخ یدنم. با وجود زود رسینمبازش رو بب یکه چشم ها یدمنرس یول-

 ها، مسئول پرونده، همه و همه! یسمشکوک بود. پل یزشد و چطور گذشت. همه چ یها که چ

 عطا در سرش نقش بست.  ی. چهره ییدسا دندان

نمونده بود  یزینشه. چ یمالکه خون پدرم پا بودم ینا یپ یشب و روزم رو کرده بودم دادگاه و حساب-

 ورق برگشت. یهو یخوام، ول یبشه که من م یتا همون

 

بود.  یدهکرده بود. زمانش رس یررا هم درگ یشها یرگمو ینه،را چفت هم قفل کرد. ک یشها آرواره

 زمان وصال عشق و انتقام!

دونم به چند خودش  ی! نمییتبهم ضرب شست نشون داد. مسئول پرونده عطا بود. دا ییزمونه بد جا-

نقص بست. بابام شد مقصر و به  یباال بود که کار رو ب یمتشق یدونم انقدر یرو فروخت. فقط م

 آب خوردن حقش ناحق شد. یراحت

 یهم م یدشت. شادا ییگفت چه معنا یم یرکه سم ییدانست حرف ها یاش بود. نم یرهمبهوت خ یاس،

 خواست باور کند. یدانست و نم

 سنگ قبر پدرش جا گذاشته بود. یرو یش،که رحم را همان چهار سال پ یقتادامه داد، به حق سمیر

و هزار کوفت و  یلوک یزدم بسته بود، پول پا یکردم نشد، به هر در یبدجور شکار بودم. هر کار-

 .یستن یشدن یگهبهم فهموند د یقیا به هر طرخان باب ینکهبازم نشد. تا ا یختم،زهرمار ر

 خش گرفت. انگار حنجره اش را با چاقو خراش داده بودند. صدایش

شدن  یزندان یبه بها یبشم، حت یرتا باهاش درگ ییتبودم. رفتم اداره دا یدهبودم، به ته خط رس یدناام-

 .یدمتو رو اونجا د ینکهخودم! تا ا

 .یدشن یاش را نم یشد و باق یکر م یشپاره شد و قلبش از قلبش سقوط کرد. کاش گوش ها یاسدل  بند

شک، فرمان درون دستش  یداد، ب یادامه م یگرد یزده بود. اگر کم یرونب یرپشت دست سم یها رگ

 شد. یله م

قدر در باز مونده بود و عطا ان یرفت. پشت در اتاق بودم، ال یو عطا قربونت م یکرد یم یهگر-

کردم. منتظر  یرو حس م یدنشکنه. سخت نفس کش یداره نگاهتون م یکی یدتو بود که نفهم یحواسش پ

 خورد پدرت باشه. یبرگرده. به سنش نم یتا اون بتونه دوباره به زندگ یبود تو آروم بش
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 کرد. یتلخ یخنده  تک

سم بخورم قتونم  یافتاد. م یحال م ینبه هم یسانپر ی یهمرد. درست مثل پدرم که با گر یبرات م-

 بود که کمتر نبود.  یشترشدتش ب

رفت و دلش  یم یکیانتها چشم دوخت. هوا رو به تار یب یبرگرداند و به جاده  یاساز صورت  رو

 کرد. یها را رها م ینآخر

 یشد خواستم. تو یخانواده ام رو م ینابود یرفتن باعث و بان ین. از بیمما با مرگ بابا نابود شده بود-

همون  ی یهساعت، هد ینو خط زدم. ا یختمعطا! سه سال تمام نقشه ر ینابود یبرا یلدل ینهدفم! بهتر

اتاق عطا از دستت افتاده بود. نگهش داشتم که بودنت  یدونم. جلو ینم ی،هر چ یا یخورد ینروزه! زم

 و!پدرم ر یرو فراموش نکنم. نکردم. نه تو رو، نه عطا رو، نه خون لگدمال شده 

 

 اش ول! یدست یفبود. دستانش شل شد و ک یده. خدا چقدر او را احمق آفریدپازل ها را کنار هم چ یاس

نقشه بود؟ همه اش؟ آرزو کرد که  یچ؟خواستن و دل دادن ه یکسال. یدچسب یشگلو یخب یدرمان یب درد

گرفت  یم یشد اگر فراموش یباشد. چطور م یشتوهم کابوس ها ین،دفعه را خواب باشد و ا یک ینهم

 زد؟ یفقط قدم م یزیفارغ از هر چ ی،و سال ها در نادان

 نه؟ یگر،بود د ینهم پایان

گذشت. روزگار،  یشد و از ذهنش م یم یلمبودنشان ف یها یهمانده! ثان یرتفروغ بود و در ح یب آوایش

 .یدچشمانش چک یوشه شد و از گ یدمروار ی،را ادا کرده بود. قطره اشک یشها یخوب حق مهربان

 ی؟تو چطور تونست-

 

 سر کج کرد و معصومانه گفت: یالیخوش خ با

 نه؟ ی،تو دوستم دار-

 

بمش  یاش به زهر نبودن ها آغشته بود. آوا یهکه درون ما یزد، تمسخر یزیتمسخرآم یشخندن سمیر،

 خسته بود و ترک برداشته!

 عطا! یعاشقت نبودم نور چشم یچوقتگرمم نکرد. من ه یققنوس یچاز بعد رفتن پدرم، آواز ه-
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جا مانده در قلبش را  ینفس ها ینآخر یبا درد پلک بست. اعتراف صادقانه و ناجوانمردانه او، پا یاس

اش چنگ  ینهس ی یوارهسر پا ماندن به د یو دلش،برا یدهم از پا انداخت. عقلش ناباورانه عقب کش

 بود؟ یدهبه او بخش ینگونهش را اانداخت. خدا تاوان کدام گناه

د. خوش دلش را خراب کرده بو یپرنده  یانخبر، آش یاز خدا ب یدر را لمس کرد. شکارچ ی دستگیره

  عمر تمام شده اش کند. یکرد تا خودش را فدا یجمع م یزمکه ه یحاال او مانده بود و پرنده ا

 اش را با همان دست سر شده گرفت. یدست کیف

 ده بود.کمر دلش خم ش

 در را باز کرد.

 شد و بال زد. ققنوس بود انگار! یرهبه عظمت آتش خ پرنده

رفته بود.  یکیگذاشت. آسمان در آغوش تار یخاک ینزم یناتوانش را رو یشد و پاها یادهپ ینماش از

بند شد. عقلش، سوت و کور و خاموش پچ زد،  یچاش به ه یکسالهمهم نبود، نه حاال که عشق  یشبرا

 شود؟ یهم م ینبدتر از ا

 

کورش کرده  ینهک یول ید،هوا شدنش را د یب ید،شدنش را د یرفت، خال ینکه او چطور از ب یدد سمیر

تنهاست، با احساس سبک شدن از افکار چهار  یاسشب شده و  ینکهبه ا یتاهم یانتقام، ب یبود. بنده 

 !یرفتن ابد یک یپدال گاز گذاشت. رفت. به سادگ یعقب گرفت و پا رو ساله اش، دنده

 به رنگ خون! یسست و چشمان ییماند. با گام ها یاس

 افتاد و زار زد. ینزم یپنهان شد، دو زانو رو یدشکه از د یرسم ماشین

 و زمان جدا بود.  یندانست، از زم یزد را نم یچقدر نشسته بود و ضجه م اینکه

 رفتن به دل آتش بود.  یدلش آماده  ققنوس

بازگشته  یرکه سم یدافتاده اش را باال برد، شا یین. سر پایدرس یدور به نظر نم ینبارآمد، ا ینماش صدای

 ید،و دو یدکش یادنبود. سرنوشت فر یشقسمت در نوشته ها ینکرد. ا ینگاه م یدهاما، ترس یربود. تقد

 گرفت.  یحادثه را م ینا یجلو یدداده بود، با یبشروزگار فر

 نداشت.  یعیکه حالت طب ینیآمد و سرنش یکه از دور م وانتی

 یلیانگار که به زمان خودش بازگشته بود، ترسان بلند شد. به دور و برش نگاه کرد. خلوت بود، خ یاس

حاال را بگذارد بگذرد. وانت،  یشاشک ها یقافله  یدکه با یدفهم یشدر خود نبودن ها یخلوت! با همه 

 یرکرد مس یسع ،شد یج. گینداو را نب ینآنکه صاحب ماش یدبود. عقب عقب رفت، به ام یکنزد یلیخ
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. یداراده دو ی. قلبش در حلقش نبض گرفت. بیستادا ینبرود. ماش یاصل یابانکند تا به طرف خ یدارا پ

 . یددانست، فقط دو یبه کدام سمت را نم

شد،  یتر م یکآمد و هر لحظه نزد یکه از پشت سرش م ییپا یصدادار شده بود، صدا یشها نفس

 یگونه ها یگرمش رو یمغزش را از وحشت فلج کرد. خدا را صدا زد. اشک ها یتمام سلول ها

 به راه انداخته بود. یسردش تضاد سوزناک

التماس  یشافتاد. تک به تک سلول ها ینشد و او با فالکت به زم یدهاز پشت کش یشآن مانتو یک در

 برسد، خدا حواست باشد." یرکردند. "خدا معجزه شود، خدا سم یم

 

 مرد، عجب که هولناک بود. یطانیش ی خنده

وقت شب، خدا  ینجاده، اونم ا ینا یون. مییدهزا یونرو البد شاه پر یکیدختر؟ تو  یر یکجا در م-

 فرستاده. یدلش واس ما سوخته، مرام گذاشته برامون حور

 یقاط یشکه نفس ها یپناه، در حال یگرفت. ب یاسرا از  یدهر چه ام یف،التش با آن نگاه کث لحن

 و پشت هم تکرار کرد. یمهکالمش بود، نصف و ن

 بذار برم. -

 و منقطع بود. یقعم یشها دم

 تو رو خدا بذار برم.-

 

تر  یمناکره اش را بچه ین،نداشت و هم یهمخوان یچتاسش ه یکلفتش با کله  یقهقهه زد. ابروها مرد

 کرد. یم

 عجله! ینکجا با ا ی؟بذارم بر-

 

 یرا رو یشدندان ها یچارگیب ینو در ع یدراه را برگز ینتر یبه لرزش افتاد. دم دست یاس یها دست

 یچندشش شود و چهره جمع کند نداشت. مرد اربده ا ینکها یبرا ییمرد فرو برد. جا یدستان پر مو

در  یامتقدرت گرفت که فرار کند، اما قدم اولش تا به ق یاس یکرد. پاها یشرها یا یهو ثان یدکش

هل داد. دستمال  ینزم یبه زبان آورد و با خشونت او را رو یکیخواهش قدم دوم ماند. مرد فحش رک

و دستانش را محکم با آن بست. شالش را در دهانش فرو برد و  یداز گردنش کش یانهگردنش را وحش

 قصه بود.  یحتما انتها ین،ا
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 یزد به سوال یکوفت، زمانه پوزخند م یکرد، سرنوشت بر سر م یم یونش یرتماشاگر بود، تقد دنیا

وجود  ینبدتر از ا یشههم وجود داشت؟ پاسخ داد." هم ینبدتر از ا یابود. آ یدهاز خودش پرس یاسکه 

 بود." ینهمان بدتر ینبزند. و ا یاهیباالتر از س یداشت. او خوب بلد بود رنگ

 نداشت.  یاثر یشتقالها ییافتاد، دلش خونابه باال آورد. گو یصکه به دام دستان حر یاس تن

 خواست. یرا، نه عشقش را، فقط مرگ م یرخواست، نه سم ینم یزچ یچه دیگر

تازه سر  یگفتند ققنوس که خاکستر شود، از خاکسترش ققنوس یخودش را به آتش انداخت. م ققنوس

 بازگشت مهاجرت کرد. یب یخود را سوزاند و به منزلگه ی یشهر ی،ققنوس ول ینآورد. ا یدرم

 یوانیح یلم یاش که فدا یزگیشد، دوش یاهاش که س یرنگ یاهایکه به تاراج رفت، رو یشها دخترانه

قطره اش، اشک نبود، خون  ینخواست. آخر یرا نم یبودن یچه یگررفت، د یغماصفت به  یوانح یک

 نیمه یشبود. پلک ها یرکه از آن پس، تا به آخرت اس یی. رها شد. رهایختفرو ر بود که از چشمانش

قراضه  ینکردند. ماش ینم یدارا هم پ یاس یجنازه  یالش،باز بود. مرد بلند شد و از او گذشت. البد به خ

 گرفت و دور شد.  یشرا پ یراش مس

 برسد. یفشتا به ک یدکش ینزم یخودش را رو یاس

! یداشت، نه انتظار یدیاش را درآورد. نه ام یروز مرگش شده بود. گوش یاس،کف زد، روز تولد  دنیا

 یرویشکرد و باال آورد. با تتمه ن یشرویمعده اش پ یاتنداشت. محتو یتیداد اهم ینم یاداد  یآنتن م

خودش را به  بایدپس  ینگفت؟ آهو؟ از ا یدلش به او چه م یرفته  یادعطا را لمس کرد. از  یشماره 

 سپرد؟  یکه م

 ضامن آهو!" یااز وجودش برخاست."  یبغر آوایی

 عطا از آن طرف خط آمد. یپر از نگران صدای

فرسخ ها با خودش  یش. حرف که زد، نوایچید. شال را دور خودش پیدکش ینزم یهم خودش را رو باز

 فاصله داشت. خس خس کرد.

 .یستسازگار ن یرتبا ماه من یادن-

 

*** 

 یرتصو یدنرفت. از د یفونکاناپه رها کرد و به طرف آ یخانه به صدا درآمد. عکس ها را رو زنگ

باز شدن را زد و در  ی! دکمه یرپوزخند زد. منتظر آمدنش بود، اما نه آن قدر د یتور،عطا در مان

! عطا ناحقیدر برابر  ی! ناحقیشواحدش را هم باز کرد. به نظرش حاال برابر شده بودند با چهارسال پ

 حق خون را کشت و او حق احساس را!
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 یدنکش ی. طولیدشد که به دستش رس یدیجد یمشغول نقشه ها یکاناپه نشست و در کمال خونسرد روی

 محکم که از شدتش، در چند بار رفت و برگشت کرد. یشد. به حد یدهکوب یوارکه در خانه محکم به د

است خواست. از جا برخ یحال عطا را م ینهم یقااو دق عکس العمل! یبود و ب یچهره اش خنث همچنان

 و نگاهش کرد.

 چشمان ورم کرده! یشان،پر یآشفته بود. موها یهمچون ببر زخم عطا

 .یستادرفت و درست مقابلش ا پیش

 که... ی. اومدیرو درک کن یشمحال چهار سال پ یتون یحاال راحت تر م-

چشمانش  یصورتش نشست. چنان با قدرت که لحظه ا یعطا رو ینتمام نشده مشت سهمگ حرفش

 رفت و به عقب پرت شد.  یاهیس

 یکو جاافتاده  یمنطق یشههم یبود که از آن عطا یشد. رنجش به حد یکشدر را بست و نزد عطا

 ییکه گو ییبا گلو ید،کوباند. لب باز کرد و خروش یواراش را گرفت و او را به د یقهساخت.  یوانهد

 سخت بود. یگرفتگ یکبود و حاال آثارش  یدهکش یادصدها فر

دادم االن همه  یجوابت رو م ینجوریا یراه انداخت یادتو اداره داد و فر یکه اومد یشاگه چهار سال پ-

 کرد.  یفرق م یزچ

. فک یدد یاش جدا کرد. خون عطا را حالل شده م یقهبه خودش آمد و با خشونت دست او را از  سمیر

که  یشدنشان با توان یزبکشد. گالو یرونتمام زخم ها را از جانش ب یهم فشرد و خواست عقده  یرو

 .یدرس یدو برابر شده بود عاقالنه به نظر نم یتشانبابت عصبان

 

 ینیبمالد. با آست ینکه عطا توانست بر او غالب شود و پشتش را به زم یدطول کش ییتا جا درگیریشان

او گذاشت. روانش تا سر حد  ی ینهس یآمد آرنجش را رو یکه خون م ییهاکه پاره شده بود و لب 

 یدردانه  زبود ا یامدهرا به کشتن دهد. ن یشانآن را داشت که هردو ییبود و توانا یدهد یبجنون آس

 یمارستانب یدسف یوارگذشته را تنها به د یهفته  یککه  یدبگو یبود از چشمان یامدهن ید؛پرپر شده اش بگو

از آن نمانده بود، آمده بود  یچکه ه یدبگو یبود از روح یامدهده بود و لب از لب باز نکرده بود؛ نزل ز

 :یدشان! غر یاو را از زندگ یو ببرد پا یدرا بگو یقتحق

بستم االن  یخواهش پدربزرگت م یسوخت برات، اگه چشم هام رو رو یاگه همون سال دلم نم-

 نبود.  یناوضاعم ا

 را بلند کرد.  یشو صدا یدسرش کنار کش یباال از
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 ینبود. مقصر پدرت بود چون در ح ینزن همراه پدرت تو ماش یکبرات مشکوک بود چون  یزهمه چ-

که از خط عبور کرد پدرت بود. حواسش پرت دعواش شد و  یمشاجره با اون زن تصادف کرد. اون

 رو اشتباه رفت. یابونجهت خ

شده بود؟!  یزیچه چ یفدا یزبود. چه چ یکه ته یید و مردمک هابه خاطرش آم یاس یدسف یها لب

به  یشکرد که آبرو یو حاال همان پسر کار یددر نزد پسرش آبرو خر یبهغر یک یبرا یشسال ها پ

 حراج برود.

 تصادف رو بهت بگم. یاصل یلتونستم دل یتصادف پدرت گنگ بود چون نم یزهمه چ-

 پا گرفت. یمنفرت در دلش قا ی یشهبلند کرد و چشم در چشمش شد. ر سر

 یناا یکردن چون پدربزرگت پشت همه  یممکن م یربرد پرونده رو برات غ یشپ یکه گرفت یالییوک-

 .یرو بفهم یخواست علت اصل یبود. نم یستادها

 

 زهرخند زد و از جا برخاست. 

 .یباز یداشته خودت رو م یا یغهپدرت زن ص یاگه بفهم یالشبه خ-

نشسته  یشپلک ها یکه رو یچشمانش فشرد تا نم یکرد و انگشت شست و اشاره اش را رو به او پشت

 رفع شود.

رو  یگناهب یکباعث شد  ینجوریا ی. ولیشکستن ندار یتدونست شخص یفکر نکرد، خوب م یراهب-

 . یپوچت کن ی ینهک یقربان

را مانند تکه  یاسشکه  یدرست همان زمان یش،دهان قورت داد. غرور مردانه اش هفت شب پ آب

 رفت. ینکرد، از ب یدانام و نشان پ یب یدر جاده ا یگوشت

 بار حجت تمام کرد. ینآخر یکرد و او برا ینوجودش را عج یها یاخته غضب

. نه تو تهران، یفتهچشمم بهتون ن یگهکه د یننباش یجور یک! یننه اسمت، نه رسمت، نه خودت؛ نباش-

 تو جهنم! ینه حت

 خالص را زد. یرو آن را باز کرد. بدون آنکه برگردد ت سمت در رفت به

 بود. یکشر ییراز کذا ینموضوع دوستت خبر داشت. اونم تو ا یناز ا-

 کرد.  یغصه حتما کارش را تمام م یناش را فشرد. ا یقهشق ی! رویاساز  حیف

خاطره که  ینرو نکردم فقط به ا ینکاردارم که بتونم بندازمت زندان! اگه ا یسابقه تو آگاه یانقدر-

 . ینمازت نب یرد یگهد
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 زد و کالم آخر را گفت: یروندر ب از

 .یدت شخو یسپارم که قصاص کرده  یتو رو به خدا که نه، به خودت م-

 در را بست و گذشت. 

. قهرمان یدچرخ ی" میا یغهاز حالش که گفتن نداشت. تمام ذهنش حول "زن ص یمنگو یر،اما سم و

سر کرد و  یخبر یشد که در ب یچهارسال یاش در سرش خرد شده بود و او، او گنگ شده  یزندگ

 .یدکش یتوخال ینقشه ها

 

بود که در اثر باز  یبه پرده ا یرهبود و خ یدهتختش دراز کش یشد. رو یاسوارد اتاق  یبا تقه ا دکتر

در  ییریبا ورود دکتر هم تغ یخورد. حت ینرم تکان م ید،وز یکه م یبودن پنجره، همراه با باد گرم

 ینور یچاه بود و هیس یاهس یشروزها ینتوانست که بخواهد. ا ینکرد. نه که نخواهد، نم یجادحالتش ا

 شد. یدر آن حس نم

 یبه اغما رفته نداشت. لب ها یکبا  یفرق یچه یدد یکه م یتخت نشست. دختر یکنارش، رو دکتر

 یناش چند یکار یبا چشمان به گود نشسته! در سابقه  یکوهستان ینگاه یده،صورت رنگ پر ید،سف

 موش،زد. خا ینقطه زل م یکمتفاوت تر از آن ها بود. تنها به  یاندک یاسموارد مشابه او داشت، اما 

آمده بود که ساعت ها به همان نقطه  یشپ یخانواده اش، حت یاشک! طبق گفته  یب یاد،داد و فر یب

 که او زنده است. یدندفهم یم یشدن هاکرد و آن ها از پلک ز ینگاه م

 !یغاو جلب کند، اما در یاز سو یسکوت کنارش ماند تا ذره توجه ا در

 داشت. یازن یاساس یروان کاو یکدختر به  ینجا بلند شد. ا از

 بست. یاز اتاق خارج شد و در را به آهستگ 

 که رنگ خون داشت پچ زد: یزد، با چشمان یکه دو دو م ییبا مردمک ها پریسا

 شد؟ یچ-

 

 اتاق دور کرد. یهم گذاشت و او را از جلو یچشم رو دکتر

 مبل نشست. روی

خودتون رو حفظ  ی یهکه روح ینهخوب شدن دخترتون ا یقدم برا ینقبال هم به همسرتون گفتم، اول-

 .یستخونه تون مناسبش ن ی. فضایدکن
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 داد: گذاشت و ادامه یفشاش را درون ک دفترچه

خاطر هم اصرار داشتم از  ینشه. به هم یوارد نم یتشبه امن یداره که مطمئن بشه خدشه ا یازن-

 یم یاالمکان سع ی. حتیدکن یاامن براش مح یطخونه! پس مح یاریدشو ب ینمرخصش کن یمارستانب

از حسناتشه! باهاش حرف نزدم امروز،  یشترنکنم، چون مضراتش ب یزکنم قرص و دارو براش تجو

 یدکن یکار یکنره  یادتونکنه. فقط  یمکنم که وقتش رو تنظ یسفارش م یمبشه. به منش یتاذ استمنخو

 .یدکه تنهاش نگذار ید. در ضمن فراموش نکنیستاصال به نفعش ن یختنتو خودش ر ینکنه. ا یهتا گر

کرد. دکتر سفارشات الزم را کرد و  یش مروان پزشک گو یو به حرف ها یختر یاشک م پریسا

چشمش اشک بود  یک یرد،توانست آرام بگ ی. نمیختر یاو همچنان نشسته بود و اشک م یرفت. ول

نکرد و  یسرسخت ینکهشده بود. خودش را بابت ا یچه یچ،چشمش خون! دختر دسته گلش سر ه یکو 

 دانست. یمقصر م یرفترا پذ یرسم یاس، حرفبه اعتماد 

 یکی یشکرد. غصه ها یشمانده در جعبه را هم نثار اشک ها یدستمال کاغذ ینکرد و آخر ینیف فین

 یگرد ییرحمان و از رو یرو کمر شکسته  یکنداشت. از  یریدو تا نبود. خانه شان با عزاخانه توف

 عطا! یخرد شدن دوباره 

 

 شد. یو خاطره در سرش تداع یدلرز یشها شانه

 تر شدن نداشت. یضعر یبرا ییاش چشم دوخت. لبخندش جا یو مشک یا یله"به چشمان ت

 یست؟ن یره،خاله ماه من ینچشم هاش ع-

 هم لبخند زد. پریسا

 دختر داشته باشه. یکدوست داشت  یشهروحش شاد باشه. هم-

 زد و اضافه کرد. یلبخند محزون عطا

 یاس؟ یذار یبچه رو م ین! اسم ایاساسمشم بذاره - 

 !ینسزاوارتر از ا یز. و چه چیندبب یگرد یکباراز ته دل برادرش را  یبود که شاد آرزویش

 !"یشهصداش کنم هم یاسدم  یبود، اما قول م یاسمنچرا که نه! قصدم -

 یداشته باشد. حت یرا کامل و در خوش یرشآمد. انگار قسمت عطا نبود ماه من یرونب یشها یشهاند از

 روزگار شد.  یها یتار نامردبه او بود، گرف یهکه شب یاسی

 مامان؟-

 برگرداند. یاسینبه سمت  سر
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 حرفم رو قبول کنه. ید. شایمبا هم غذا بخور یادگم ب یتازه بهش م ی؟آج یشمن نرم پ-

 

 کند. یبه دندان گرفت، مبادا پق بزند و بلند بلند زار یا یهرا ثان یرینشز لب

پلو خورشت هست، گرم کن  یخچالبرم. تو  ینرو! خودم براش غذا م یاسنه مامان جان، تو اتاق -

 بخور! 

 افتاده به آشپزخانه رفت. ییبا شانه ها ید،باز هم ناام یاسین،

 به دهان گذاشت و به زحمت، بدون آب قورت داد. یمسکن پریسا

 

اش  یپس نگران شد. یرهدرون گلخانه خ یبه گل ها یش،داده به عصا یهو تک یستادپشت به او ا بهادر

رو شده  یز. حاال که همه چیداخطار ساده نبود. نفس کش یکصرفا  ینافش ینبود، پس هشدارها یهودهب

 یمتصم شت،که در سن هشتاد و چهارساله اش دا یکارش اشتباه بود. با تمام تجربه ا یدفهم یبود م

که آن طبق  یشش،پ چهارسال یخودش بود، نه به خاطر پنهان کار یدرست نگرفته بود. شرمنده 

 ینگرفتن گفته ها یداد جد یکه آزارش م یزیگرفت. چ یبود و چندان به خودش خرده نم یطشرا

 گرفت. ینشدنش، که همه اش از غرورش نشئت م یگیربود و پ ینافش

 و با اندوه گفت: یدرنگش کش یدسف یشبه ته ر دست

 دامادم ناخلف دراومده و به دخترم رکب زده.  ینمآسون نبود که بب-

 کرد و ادامه داد: یآهسته ا ی سرفه

و تا عمر داره  یزهزدم، مبادا تصورات رعنا بهم بر یکشتم و دم نم یم ینهراز رو تو س ینا یداما با-

 مراقب بودم.  یدرو گرفته. با یا یگهبچرخه که چرا شوهرش دست زن د ینفکرش حول ا

 فسوس گرفت.چشمانش گرد ا

 یناز ا یزیگرفتم چ یم! تصمیزطلعت دخترش رو به من سپرده بود، رعنا مونسش بود و براش عز-

حال  یمجنازه رفته بود یلتحو یکه برا یچون شب یدفهم یننگم. افش یچکسبه ه یعنیماجرا بهتون نگم، 

ستم بهت نگه. قول گرفتم نداشتم و اون هم باهام اومد. از اون پسر گله نداشته باش. من ازش خوا یخوش

 ازش، به جان مادر از دست رفته اش!

 

 رنگش را باز کرد. یمشک یتقهجل ی دکمه

رفت که ازش  یپدرت م یپا به پا یتا ده سالگ یسانمسئول بودم. مسئول مادرت و شما بچه هاش! پر-

 یوشکه دار ییبسته نشد. پشتوانه فرهاد پدرت بود. و در آخر تو! تو یشجدا نشه. چشم هام رو وابستگ
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ره به  یگفت آب سر باال م ی. اگه مینداشت یاون حرف شنو یکس به اندازه  یچقهرمانت بود. از ه

خودت  یخت،ر یتونستم بهت بگم. آرامشت بهم م ی. نمیکرد یقبول م یکه بهش داشت یخاطر عالقه ا

 .یختر یبهم م یتزندگ یختی،ر یبهم م

 

مگر حاال  ی؟گفت؟ زندگ یتوانست فشار داد. بهادر خان از چه م یدستان مشت شده اش را تا م سمیر

 بود؟ یشسرجا یزهمه چ

کدوم برام نموند. تو  یچ! هیمکدومش رو برام نذاشت. نه آرامش، نه خودم ، نه زندگ یچراز مگوتون ه-

 شد. یستگردباد همون روزا ن

 نبود. یانششد که قادر به ب یوارد م یارقلبش چنان فش به

 یشتردست و پا زدم ب یکه هر چ یبه مرداب یچیدمهاتون پ یباز یو شروع مخف یشاز اون چهارسال پ-

 خودم بود. یکه خودساخته  ی. به ته مردابیدمتوش فرو رفتم. االن به تهش رس

 پوزخند زد.

 یکسال یختم،! سه سال برنامه رییندختر رو با خودم بکشم پا یککه  یدمسال ها رو نقشه کش ینتمام ا-

 !یکنزد یلیشد، خ یکنزد یول ید،به من نرس یین،پا یدمشکردم. کش یباز

 گرفت. یشخندرنگ ن پوزخندش

باالخره  یدونم ازم متنفره، ول یکردم، نه جسمش رو! م یچهکه احساسش رو باز ینها یمتنها دلخوش-

 شه. یخوب م

دانست که اگرچه خودش  ی. چه میدطلب یکه خوب شدنش معجزه م یاسیدانست از حال  یاو چه م و

که تا ته  یکفتار صفت کارش را تمام کرد. چه خبر داشت از روح یک یجسمش را هدف نگرفت، ول

 آورد. یرا فقط خون سرفه باال م یشروزها ینتاالب رفته بود و ا

 

اگر همان سال همه  یدسرخ شده بود. حق با او بود. شا یاداز حرص ز یربه طرفش برگشت. سم بهادر

 کرد آثارش تا به االن تمام شده بود. یم یانپرده ع یرا ب یزچ

 یشترب یوشدار یها یکه رفته. خوب ی. بگذر از فکر کسیهنوزم نکرد ی،نکرده بود یداخودت رو پ-

پسر  یکرد یچهکه باز ینبودازش، نگذشت ازت! تو  یمرداب تو بود. نگذشت ینه،هاش بود. ک یاز بد

 کرد.  یچهبود که تو رو باز ینهک ینجان، ا

 گلخانه رفت. یرا گفت و عصا زنان به طرف خروج کالمش
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. چه یدآن نگاه جنگ یپرابهت بود. چهارسال برا یشبرا یشهکرد که هم یفکر م یاما، به نگاه سمیر

 کرد که کاش بود. یپروراند و آرزو م یرا در سر م یالششب ها که تا صبح خ

 یرمس یانبود و حاال که به پا یدهعمر در جهت اشتباه دو یک ییکرد. گو یاحساس حماقت م بدجور

 رفته.  یبود، خبر دادند که جاده را عوض یدهرس

 یخواب طوالن یکفراموشش شود و به  یزکه همه چ یادبکشد، آن قدر ز یادتواند فر یخواست تا م می

 برود.

پدرش در سرش زنده شد. پدرش را دوست نداشت، به  یخنده ها یبرد و نوستالژفرو  یبدر ج دست

را از دست داده بود، تا همان اندازه  یتشاو اعتقاد داشت. و حاال همه اعتقاداتش مغلوب شد. انگار هو

 داشت. یاحساس پوچ

 

 یته گذاشت و شبکه را عوض کرد. طبق گف یعسل یزم یخرد شده را مقابلش، رو یموزها پریسا

 داد.  یاجازه تنها ماندنش را م یددکترش نبا

 نبود نگاه کرد. یادن ینکه در ا یزل زده بود، در حال یزیونتلو یکه به صفحه  ییبا غم، به او عطا

شد. پرده  یاجسام م ی یرهنشست و دائم خ یگوشه م یکحال افتاده بود.  ینهم آخرها به هم یرشمن ماه

 از سرش گذراند. یلمرا همچون ف یریدر ذهنش باز شد و تکه تصو یا

 بود و بس! یشفقط در آسمان و ستاره ها ییگو یر"برق نگاه ماه من

 !یوونا یگلدون رو ببر رو ینا یاخاله به قربونت بشه. ب-

خواست  ی. خاله اش میدد یم یربه رنگ شب ماه من یرا در مردمک ها یطنت. شیدکودکانه خند عطا

داشت اگر خاله  یبی. چه عیرفترا پذ یطنتش ینا یاقرون دلش با اشتسرش را کاله بگذارد؟ عشق د

 وبرد. ا یم یردو سر برد بود. پس چه بهتر که ماه من یششد؟ باختن هر دو طرف برا یاش برنده م

آب نبات را در سرش تصور کرد. با ذوق از  یکزدن  یسداشت. بچگانه، ل یقشنگ یشرط ها یشههم

 داد با عجله گلدان را گرفت. یاش جوالن م یشهکه در اند یزیچ

 . یدغش غش خند یرمن ماه

 .یبمون یشمپ یگههفته د یککه  ینها یهتتو را فراموش! تنب یادمزبل خان!  یباخت-

 یخودش م یشد و او بچه  یدوباره آغاز م یاپسر بچه آرزو داشت دن یندانست ا یچه م یرماه من و

 شد."

 یتو را فراموش!" از افکارش خارج شد و آه پر افسوس یادمتو را فراموش!  یادم" یچید،سرش پ در

 شد. یفراموش نم یچگاهه یرماه من یاد. یدکش
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 یشها یکودک یخواست، از فرشته  یرششد. از ماه من یسخ یشدوخت و مردمک ها یزیونبه تلو چشم

 را داشته باشد. یاس یکند و هوا یانیخدا پادرم یشخواست که پ

تنگ شده بود.  یشها یو مهربان یاس یافتاده سمت چپ خواهرش نشست. دلش برا یینبا سر پا یاسین

شود.  یکرد او موجب آزار خواهرش م یداد. فکر م یشدنش را م یکنزد یمادرش به ندرت اجازه 

خانه شان بود. دفتر  یکرد. سردرگم قصه  یکرد و هم نم یهست. هم درک م ییخبرها یکدانست  یم

 یبکشد. دستش بلند نشده، صدا یباز یطرح ها یشبرا یاسو  یندبش یمقد یادش را بلند کرد تا به ا اشینق

 مادرش او را منصرف کرد. 

 کارت دارم.  یاب یاسین-

چه شده که چشمان پدرش سرخ  یدفهم یکاش بزرگ بود تا م یو بلند شد. ا یدخودش کش یشپ هوفی

 یچرا مادرش موقع آشپز یدفهم یشود؛ تا م یاز روز قبل در خلوت اتاقش گم م یشتراست و هر روز ب

 ید،آ یغروب ها م یشعطا ییچرا دا یدفهم یکند؛ تا م یخرد نکرده را بهانه م یازو پ یزدر یاشک م

سر  ییچه بال یدفهم یشود؛ تا م یو راه به راه سرخ و کبود م یندنش یتا ساعت ها کنار خواهرش م

 بانش آمده.خواهر مهر

را در چنگ گرفت. چشمان درشت شده  ینشآست یاسبرد که دست  یبه سر م یازهایشدر راز و ن عطا

 عکس العمل نشان داده بود؟  یاسبرگشت.  یاش آن

 غرق بود. یزیونتلو یدر عمق محتوا یاس

 

داد،  یمکه نشان  یا ییبرگرداند. گنبد طال یزیونحرمت" باعث شد چشمانش را به سمت تلو ی"اآوای

باال آمد. تکرار بهشت  یشتا سر گلو یزیچ یک. یدلرز یاس یروشن کرد. لب ها یشرا برا یزهمه چ

 ضامن آهو!" یارسم عادت گرفت. " یشدر گوش ها یگونه ا

 !یتنها یدوم، سوم، و تا ب ید،اول از چشمانش چک ی قطره

 . یدسنج یهاج و واج عکس العمل م یاسیننمانده بود غش کند.  یزیو چ یدد پریسا

 یکرده بود. باالخره سد شوم را شکسته بود. زمزمه  یه. باالخره گریدمکث در آغوشش کش یب عطا

 بود. یههد یندوم یاس

 خوام برم مشهد! یم-

 ی؟تو که بود یر. بعد از دو ماه لب از لب باز نکردن! دلش ضجه زد. آخ ماه منیدعطا لرز یها شانه

 . یفرشته بود ی،آرامش بود ی،گاه بود یههم تک یادن از آن طرف
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 و او باز هم خدا را شکر کرد.  یچیدمردانه اش در سر و قلبش پ یها یهگر پژواک

 یزهااو هم دلتنگ رو یدشا یخت،ر یعطا اشک م یهم پا به پا یرروح ماه من یددانست، شا یچه م کسی

 رفته از دست بود.

نام شده بود. "رضا!"  یکبند بود، حاال بند  ییبه تار مو ینبات یاتکه فاصله اش به ح یاسی یاس،اما  و

 یارا کرد و تا دن یزپات ییضمانت آهو یکه در روزگار یکه ضامن مظلومان بود، همان ییهمان رضا

 به وصفش هنگامه سرودند. یادن

 یآشنا یککه از طرف  ییاش باش. به حرمت روزها یضامن یچشم بست و لب زد"ضامن ب یاس قلب

 تر از ناآشنا آهو خوانده شد." یبهغر

 

 یداد درک یاجازه نم یکیمتداوم و سوزناک! به اطرافش نگاه کرد. تار یا یهآمد. گر یم یهگر صدای

خواست سرش را به  یرفت. دلش م یمخش مته م یکه در آن بود داشته باشد. صدا رو یطیاز مح

 االبه چشمش آمد. نور را دنبال کرد. ح ی. کورسو نوریچددر مغزش نپ یگرآوا د ینبکوبد تا ا یوارد

بود که پشت به او چهارزانو  یشده بود. جلو رفت. صدا از دختر یشترب یهگر یدر اتاق خودش بود. نوا

رنگ دخترک، از  یدرفت. دامن سف یشاراده پ یکرد. ب یم ینشسته بود و در خود جمع شده، زار

 ختر،د یشانه اش گذاشت. تماس دستش با شانه  یتر شد. دست رو یک. نزدرنگ خون سرخ شده بود

 به وجودش نشاند. یاحساس گنگ

توانست  یخودش را گم کرد. نم ییمحو شد. گو یزهمه چ یا یهدخترک را برگرداند که در ثان خواست

درون  که یزیاش را باال برد. شوکه از چ یخال یدست ها یاراخت یدهد چه به چه شده. ب یصتشخ

 . یدخورد و از خواب پر یتکان سخت یددستانش د

 کرد.  یشره م یش. عرق از سر و رویداش دست کش یشانیدهانش را قورت داد و به پ آب

و آن را  یدتخت بلند شد و به طرف پنجره رفت. پرده را کش ینداشت از رو یکه جان چندان ییپاها با

 باز کرد.

 

دم گرفته و بدحال تهران رها کرد.  یپر حرارتش را در هوا یاز پنجره برد و نفس ها یرونرا ب سرش

 پلک باز کرد.  یدهقلب پر خون درون دستش، در سرش جان گرفت. ترس یرچشم بست که تصو

 بود. یدهبود که د یچه کوفت یگرد ین. ایدتا نفسش آسان تر باال آ یدکش یینرا پا یشرتشت ی یقه

ها را بشنود.  یهآن گر یتوانست آوا یپنجره، نشست. هنوز م یرز یوارداده به د یهو تک یدکش عقب

خواست  یکرد. نم یشدنش، باز هم حسش م یدارکه با وجود ب یدرس یبه نظر م یخوابش آن قدر واقع

 .یردرا بگ یبانشکه قرار بود گر یزیوحشت داشت از چ یدحدس بزند آن دختر که بود. شا
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درآورد و  یرا نزده، حافظه اش باز یپوبرداشت. تگ اول ز یپاتخت یرا از رو یگارشد و پاکت س خم

 زنده کرد.  یشبرا یشینما

 شد. یرهدرون پارک خ یو به گل ها یدخند یاس"

 از گل ها نمونده. یچیه یننب ین مفکر کن تو رو مسئول پارک کنن. فرداش برگرد-

 نشست و ژست گرفت. یمکتن یرو صاف

 .یکن یاز باال نگاهشون م ینشست ریینجوتو هم ا-

 و دست مقابل دهانش گرفت. یدخند ریز

 لحظه تو لباس پارکبان تصورت کردم.  یکخدا!  یوا-

 لب زد.  یا یفتهو ش یمشد. به چشمانش نگاه کرد. با لحن مال یلاش به لبخند تبد خنده

 !"یهست یتو تصوراتمم دوست داشتن یحت-

 

که از  یحاالت از رودست ین. خودش را قانع کرد که ایدرا تکان داد و به پشت گردنش دست کش سرش

 را آتش زد و پک اول را زد.  یگار. سیردگ یخورده، نشئت م یزانشخودش و عز

 یروناو ب یلب ها ینرا با دستانش، از ب یگارنشست. خم شد و س یاسبه چهره  یا ی"اخم مصنوع

 آورد.

 .ینکش یگارمن س یشکه پ ینها یبرام انجام بد یتون یه مک یحداقل کار-

 ضرب گرفت. یزم یزد و با دست رو پوزخند

 قراره عوض بشه؟ یکشم. چ یم یابتتو نکشم در غ یش! پیدهچه فا-

 در ذاتش نهفته بود. یدلبر ییچانه اش گذاشت. گو یردست ز یاس

 . یدیخدا رو چه د-

 به لب نشاند و پچ پچ وار گفت: ینیزد. لبخند نمک چشمک

 ."یرمگ یدارم آسه آسه عادت هات رو م یداز جنس زن بترس. شا-

زمزمه  یکف اتاق خاموش کرد و کفر یکسرام یرا رو یگارمالحظه س یب یش،ها یشهاز اند خشمگین

 کرد.

 .یکن یم یآسه آسه مغزم رو متالش یفعال که دار-
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 یچرا سر ه یاسکرده بود.  یجهت ناحق ینداشت، ب یستیباچسباند. با خودش که رودر یواربه د سر

 یشدر آن نداشت. چشم بست. هنوز هم برا یریچزاند که هرگز تقص یزیچ یمجازات کرد. عطا را برا

مادرش  یرا داشت که جا یا یبهرا نداشت، بلکه بهانه زن غر یسانسخت بود باور کند پدرش بهانه پر

 را پر کرده بود.

 .یددو یم یدبا یلیدرد تازه، حتما خ ینبلند شدن از ا برای

 

*** 

 "دو سال بعد"

تلخ شده  یقلبش گذاشت و با اوقات یباعث شد از جا بپرد. دست رو یرضرب سر جا نشستن سم یک

 گفت:

 .یدیپر ینجوریا یدیبابا! مگه آل د یمهول خورد ی،اوهن یک یاهن یک یکه؟چته مرت-

 خودش غر زد. یلب برا یرکرد و در همان حال ز یشترپخش را ب صدای

 شه. یدارتونه ب ینم یزادآدم ینخرس گنده ع-

 

اش سامان  یدهخشک یو آب دهان قورت داد تا اوضاع گلو یدآشفته اش کش یموها یاندست م سمیر،

 .یابد

 کنه. یرو ببند سرم درد م یاون کوفت یصدا-

 

 کاناپه گذاشت.  یدسته  یخاموشش کرد و کنترل را رو افشین

 یری؟گ یپاچه ما رو م ینجوریتو خواب گازت گرفته ا یباز ک-

 

 را هم در برگرفته بود نگاه کرد. یزدور م یز،م یکه عالوه بر رو ییتاسف به آشغال ها با

شهر، مگس  یکردن اراذل ها ینگلچ یسوزه حداقل واسه خونه ات بسوزه. جا یدلت واسه خودت نم-

 رو نخوردن. یتبپرون تا خودت و زندگرو  یرینیدور ش یها
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نگه داشته  یرگاه سم یگاه و ب یها یگرنم یکه برا یوارد آشپزخانه شد و در حال گشتن قرص افشین

 بود، گفت:

خوام بهش  ینترلش کنم. مک یساسانه، من خودم خوب بلدم چجور یرینیاگه منظورت از مگس دور ش-

 بده.تا کجا قراره ادامه  ینمبدم که بب یدونم

 

 آب به طرفش برگشت. یوانیکرد و با ل یدارا پ قرص

و  یاسگلدون گل  یکبه  ی. بچسب به خودت که دل خوش کردیخواد غصه من و بخور یتو نم-

 ! یونتدر م یک یکابوس ها

 را به دستش داد. لیوان

 !یبتبابت رفتار عج یش یم یروانپزشک حتما بستر یشببرنت پ-

 قرص از بسته اش درآورد و کف دست او گذاشت. یک

 !ی؟کش یکه تو انتظارش رو م یاداز کابوس خوشش م یآخه کدوم احمق-

 

که اگر  یدانست از وجدان یچه م ینآب قورت داد. افش یقرص را به دهان گذاشت و با جرعه ا سمیر

 شد. یکابوس نبود، بدتر از هزار کابوس بر سرش آوار م

 آسونتر؟ ینمجازات از ا-

 

 کج شد. ینافش یها لب

خواد بفهمم با خودت  یدلم م یلی. خیدنبالش یشههم یالتتو خ یول یستین یشسوزه که پ یم یندلم از ا-

 !یو دلت چند چند

 

 پوزخند زد. سمیر

 . یفهم یمنم م یفتکل ی،با بهناز چند چند یدیهر وقت فهم-

 

 را جمع کرد. ینزم یرو یختهر یهله هوله ها یخال یخم شد و بسته ها افشین
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دادنش رو ندارم. که اگه داشتم هزار دفعه مهمون  یبرام! قصد باز یزههمه چ یقبال هم گفتم. بهناز جدا-

 خونه ام شده بود. 

 خرد شده را از نظر گذراند.  یپفک ها ی،حوصله ا یحالت ب با

ه قول خودش مصلحت خدا ب یول ید،کش ینم ینجااصال کارمون به ا یدشا یدمشد یمن اگه اون روز نم-

 بوده. 

 

 و مصلحت خدا؟ ینزد. افش نیشخند

 شه؟ یحرفاش م یچه خبر بوده بازم مصلحت قاط ینجاا یشباگه بدونه د یحت-

 

 عبور داد. یشدندان ها یانرا از م یشلب ها افشین

 رو زده. یدمماهه ق یکفعال که -

 تلخند زد.

 گذشتم.  یابه خاطرش از چ یستن یشانگار حال-

 

 شد. یرهمشروب خ یحاو یبه بطر سمیر

 .یچقدرم که کنار گذاشت-

 

 خط نگاهش را دنبال کرد. افشین

 که! یتونستم بگم بندازه آشغال یآورد، نم یاسرکه نخوردم.  یدون یم-

 بهناز، حرف را عوض کرد. یها یسرسخت یادآوریاز  کالفه

 سرت بهتر شد؟-

 

 د شد.برداشت و بلن یشپا یمالفه را از رو سمیر

 رو بفهم. یدور ینا یاصل یلبندش شو دل یساز یهحاش ینبود. تو هم جا یدشد- 
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 .یکن یم یحتممنون که نص-

 زد. کنایه

 یه؟کنه که کارش درسته. نظرت چ یحتتنص یکیخوبه -

 ساعتش ضربه زد. یاز آنکه او جوابش را دهد رو قبل

 . یدهاش نخشک یشهشه. برو به گلدونت برس تا ر یداره ظهر م-

 

نبود.  یقتهم دور از حق یادز ینافش یاز در خارج شد.طعنه ها یتاهم یتکان داد و ب یسر سمیر

 یرحم یدر کمال ب یاساز بعد از جا گذاشتن  یشکه روزها ینبود. هم ینکرد هم یکه دنبالش م یتیواقع

و را تا خود ا یبود. گاه یزیبد چ یب! و وجدان عجیخوش نشد. همه اش کابوس بود و دلتنگ یگرد

 یزیبود و چ یچه یشعذاب ها برا ینشد که ا یشروع م ییاز جا یکرد. و آخر بدبخت یجهنم غرق م

 !یاسداد آسه آسه دل بستنش بود، درست از بعد نداشتن  یکه آزارش م

 

وارد خانه شد. به طرف اتاقش پا  یشها یگذاشت و بعد از درآوردن کتان یجاکفش یرا رو یفشک یاس

 اش مشغول گشتن کشوها شد. یچادر مشک یتند کرد و در پ

 ی؟گرد یم یدنبال چ-

 :یدداد و پرس یبود سالم آرام یستادهدر ا یکه در دهانه  یدناه به

 خوام برم حرم! یکنم. م ینم یداگردم چادرم رو پ یم یهر چ-

 

 کرد. یآرام یخنده  ناهید

 ! ییتو لباسشو یگذاشت یروزد ی،پرت شدتو چقدر حواس -

 

 " گفت و دستش را به سرش گرفت.یی"وا یاس

 پاک فراموشم شده بود.-

 .یدکش یینلب پا مستاصل،

 کنم؟ یکارحاال چ-
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 گرفت. یمهربان یبرق آشنا یدناه چشمان

 باشه. خشک شده یدخودم شستم رو بند پهن کردم. تا االن با ینبره واسه هم یادتدونستم ممکنه  یم-

 

بند  یخوشش، آن را از رو یاز بو یو راض ییداز لطفش، به طرف تراس رفت. چادرش را بو شاد

 برداشت. 

 بشوره. یزتونست انقدر تم یم یی! عمرا لباسشوییممنون زندا-

 کرد ادامه داد: یم یمکه کشش را تنظ یرا سر کرد و در حال چادر

 یای؟دنبال باربد! تو نم یمر یحرم، از اون طرفم م یمر یجلو دره! م ییدا-

 

 اش را نشان داد. یدستان کف ناهید

 یبرم ین. فقط داریامحرم، من فردا باهات م یر یفعال که تا آرنج تو کف و حبابم! تو که هر روز م-

 دم.  یوگرنه تو خونه راهتون نم ین،نخور یزیچ یرونب ین،گرد

 کرد. یگونه اش از او خداحافظ یدنو با بوس یدخند یاس

 

 داشبرد گذاشت. یرا رو ییرا بست و کاغذ بلند باال ینماش در

 .یمهم بخر یناروگفت وقت برگشت، سر راهمون ا ییزندا-

 

 درشت شده سوت زد. یکاغذ، با چشمان یدناز د عطا

ذره به  یک . تو چرایممعطل ش یدبا یرسه. حداقلش دو سه ساعت یهم به نظر نم یسر راه ینهمچ-

 .یچوندیپ یبچه؟ خب م یستین ییتفکر دا

 

 داد و چشم بست. یهتک یصندل یرا به پشت سرش

 . یخونه نر یتا نگرفت یست،ن یرفتهشد پذ یررفت و حواسم نبود و د یادمبگم که  ینمگفت ا-

 

 عطا حرکت کرد و زمزمه کرد:
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 یاندازه همه مافوقا رو یممتر زن گرفت یکشه، اونوقت  یسرباز واسه ما دوال راست م یتو اداره کل-

 ما تسلط داره.

 

 گفت: یدخند یم یزکه ر یدر حال یاس،

 .یتو اداره بخواب یدسال با یکشب،  یک یبه جا ی،اگه بدونه دوباره به قدش خرده گرفت-

 

 

 رفت. یدنده را جا به جا کرد و چشم غره ا عطا

 .یرهپات گبفهمه  ی. کلمه ایستن ینتو ماش یجز من و تو کس-

 

 یا ییزل زد. از نظرش گذشت، چه خوب که دا یرونب یحرف به فضا یتکان داد و ب یسر خندان

به زور سرم  یشکه غذا یلکم نگذاشت. چه از اوا یشبرا یزیدو سال چ ینهمچون عطا داشت. در ا

 یرا داشت. حت یشکننده شده بود. عطا همه جوره هوا یوانهد یشبود، چه از بعدش که وسواس ها

 را متحمل شد. یگرفت. بماند که چه مکافات یمشهد انتقال یو برا یدجون را به جان خر خانم یدلتنگ

 

را که از سر نگذرانده بودند. زنده ماندنش معجزه خدا بود. وگرنه او همان  یی. چه روزهایدکش نفسی

 بود. یشسال ها پ یتمام شده 

 یها را نفس ها یتموقع ین. دکترش گفته بود ایفتدگذشته ن ییکذا یروزها یادکه  یدکش یینرا پا شیشه

 یم یچیذهنش سرپ یهم، هم گام کند. با تمام سفارشات اما، گاه یبکشد و دم و بازدم را هم آوا یقعم

 گذاشت. یکرد و خاطرات زهرگون گذشته را با شدت به اجرا م

 پدرش!  یها یخودخور یاسین، یها یدنمادرش، پا کوب یها یهخودش، گر یها نبودن

 ."یاوردکافرش هم ن یمسلمان که نه، برا یچه ی. دلش دعا کرد،" خدا برایدصورتش دست کش به

 کرد. یم یداجهت، راه را آسان تر پ یناما حال دلش بهتر بود. امام رضا مرهمش شده بود و از ا حاال

 ی؟ساکت شد ینجوریکه ا یکن یفکر م یبه چ-

 

 صورتش نشاند. یرو یدست و پا شکسته ا یرا مرتب کرد و منحنمقنعه اش  ی لبه
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 تنها شد. یلیخ یتنگ شده. طفل یاسین ی! دلم برایچیه-

 

دهد فکرش کجاها پرسه زد. همانطور  یصتوانست تشخ یاو را مثل کف دست بلد بود. راحت م عطا

 کرد. یو او را در گفته اش همراه یاوردخودش ن یکرد، به رو یکه سرعتش را کم م

 .یمتو خونه دار یحکومت نظام یکشو که  یاده. فعال پینیشب یتا آخرماه حتما م-

 

*** 

 بهناز تماس را برقرار کرد و سالم داد. یشماره  یدند با

 ی؟به مشکل برخورد ین! با افشی؟داد یجوابم رو نم ی؟چه عجب بهم زنگ زد-

 

 حالش چندان سرجا نبود. ییبهناز بغض داشت. گو صدای

 گرفته. یادلم اندازه دن ی؟کن یحرم برام دعا م یکه رفت یندفعها سمنیا-

 

 را دست به دست کرد. یرها کرد و گوش یششلوارها یفرا کنار رد تیشرتش

 کرده؟ یتتشده؟ اذ یکنم. چ یبرات دعا م یشهمن هم-

 

 کرد.  یفس فس بهناز

 یشه. هر کار یداره بدتر م یکنه. همه چ یهم گرفتار شد از دستم! ترسام ولم نم یچارهنه بابا، اون ب-

. ازش یرمبگ یمتونم مطمئن تصم یرو کنار گذاشت، اما هنوز نم یقاشاز رف یلیانجام داد. خ یباگفتم تقر

 وقته که دورم!  یلیدورم، خ

 

کف اتاق ثابت شد. با خودش که  یپخش و پال شده  یکتاب ها ینگاهش را چرخاند. چشمانش رو یاس

 که به راه انداخته بود. یا یکار یزتم ینبه غلط کردن افتاده بود از ا ییجورها یکاشت، خرده برده ند

 کمک بخواهد. یدرا نداشت از ناه یشلوله شده مکث کرد. رو یقلم ها و کاغذها یرو یشها مردمک

گل  همان خر در یبه قول یااز همه جا مانده،  یوانیبه ح یهساده، شب یسرش را خاراند. در معنا کالفه

 کرده بود. یرگ
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 یبرا یجالب یتامروز رو در مورد افکارت باهام حرف نزن. من االن وضع یککنم  یخواهش م-

 دادنت ندارم. یدلدار

 

 را هم آورد. یشکتاب شعرها یطانیش یاز در اتاق وارد شد و با چهره ا باربد

 !یرپسشون بگ ی،کن یم یزتم یتو اتاق من بود. حاال که دار یناا-

 

موقع  ینهم ی. غلط کردن را برایدبر سر خودش کوب یگربه پسرک پررو رفت و بار د یغره ا چشم

 نه؟ یگر،ها گذاشته بودند د

 انداخت. یتافکارش پاراز یانبهناز م صدای

 . یرمگ یخب من اگه به تو نگم که غمباد م-

 حواس ادامه داد: بی

 منم تو رو... رو داره که راحت باهاش شب رو صبح کنه. خب یرسم ینافش-

 تمام گذاشت.  یمهدهانش ماند و هنگ کرده جمله اش را ن یانم حرف

 

 متوقف شد.  یستداز حرکت با یکهودر حال حرکت که  یرو س یعسر ینماش یکهمانند  یاس ذهن

 یسرعت سنج یکو رو شده باشد، نه! فقط به قول شهرزاد، روان پزشکش؛ در  یرز یادکه ز نه

 را به عقب براند و به گفته شهرزاد عمل کند.  یشکرد باختن ها یمچش گرفته شد. سع یرکنندهغافلگ

احساسات  ییرها یتو در نها ی،روح یکردن ذهن، گذشتن از تک تک توده ها یآرام، خال یها نفس

 سرکوب شده!

 تالشش را تندتر کرد. یبهناز پروسه  یپته کردن ها تته

! کتاب شعر یشها یاز عالقمند یکی یدست گذاشت رو یذهنانحراف  یو برا یاوردخودش ن یرو به

 !یبافق یوحش

 ی؟گفت یم یچ یلحظه قطع شد، داشت یکبهناز، صدات  یدببخش-

 ییاز راهکارها یگرد یکیهم  ین. ایدبهناز را از آن طرف خط شن یدننفس راحت کش یوضوح صدا به

 داد و او با اجرا کردنش جواب گرفت. یادشکه شهرزاد 
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که داده بود، آب دهان قورت داد و  یکه فشارش افتاده بود از گاف یراحت شده در حال یالیبا خ بهناز

 موافقت کرد.

 یباره بهت زنگ مسوزه. غروب دو یمن غذام رو گازه، داره م ین! ببیفههم صدا ضع ینجاآره آره، ا-

 ی؟ندار یزنم، کار

 

 کرد. یخت. چه خوب که او هم همراهصفحه اش چشم دو ینکتاب را باز کرد و به اول یاس

 ! برو به سالمت! پس فعال خداحافظ!یزمنه عز-

فرار کردن بود که  ینکه روبرو شدن باز هم جواب داده. ا یدکرد و قطع کرد، فهم یکه خداحافظ بهناز

گذاشت و دعا خواند به جان باربد که به موقع کتاب  ینرا زم یکرد. گوش یم یرشدرگ یشترب یشههم

 را پس آورد.  یشاشعره

تا مرحله اش را رد کند.  یفتدو به جان کندن ب یرداحساسات، نفسش بگ یمبود آن دوران که تسل گذشته

نبود.  یرسم یکشته مرده  یگرچون د یدبکشد. شا یرونتوانست خودش را ب یتر شده بود. م یحاال قو

ذهنش  یپستو بهدخترانه اش  یها ییخاک شدن دارا یناز او بود. او را همان سال، در واپس یقلبش خال

 یفتگیداد بابت عشق و ش یاسمش، ذهنش عکس العمل نشان م یدنفرستاده بود. حاال هم اگر با شن

 هر آنچه به سرش آمد، بود. یادآوریبه فراسو رفته نبود، بلکه بابت  یآن روزها یریند

را ذره ذره  یالشآورد. چشم بست و خ یم یادشبه  یدآنچه را که نبا یهمه  یرسم یادناخواه اسم و  خواه

 یا یازهرا زد و همزمان خم ینترا یدنشده و فقط افکارش بال و پر گرفته! کل یزچ یچوفق داد با آنکه ه

 .یدکش

 داشت بگو برات درست کنم. یزیچ یاشکال ینبب یاب-

 

اظهارنظر  یو سرش را  در لپ تاپ فرو برد. با لحن مسخره ا یستادباز شده پشت سرش ا یشبا ن باربد

 کرد.

 دوست ندارم. یبزن کالس داره. آب یرنگش رو مشک-

 

 حواله اش کرد. یا یهانهنگاه عاقل اندر سف یاس

 فونت و محتواش چطوره! ین! ببیلیاسرائ یبن یرادایا ینبود، نه ا یگفتم اشکال؛ منظورم اشکال منطق-

 

 که نوشته بود اشاره کرد. یتریبه ت یلب کج کرد و با حالت متفکرانه ا باربد
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 .یدمها رو به خاک مال یلیدرشت تر بشه. اگه اول بشم پوز خ یترشفقط ت-

 

 . یدگرفت خند ینوجوانانه اش شکل م ینه چندان جالبش، که همه اش از قمپزها یاتادب به

معلمت دعوا  یربا مد یرفت یالبد م یکرد یاملش مخب حاال! خوبه من جات کار کردم. خودت ک یلیخ-

 برات! یزمبر یار. حاال هم فلشت رو بینداخت یراه م

 

 به طرف گوشش خم شد. پچ پچ وار گفت: یشتربه در اتاق کرد و ب ینگاه یمن باربد

زنن،  یحرف م یدر گوش یهست. مامان و بابا ه ییخبرها یکخونه  ینتو ا یول یر،بگ یدهاز من نشن-

 شن.  یساکت م یننب یمنم م

 داد. یشچانه اش گذاشت و لب پ یرشده دست ز یز. با چشمان ریدکش عقب

 یه؟چ یهبه نظرت قض-

 

 توام با خنده، مغزش را نشان داد. یبا اخم یاس

 ی؟خورده به سرت توهم زد یباز چ-

 آرام زد.  یکه پشت دستش بود چند ضربه  یساعت به

 ...ینا یاگه دلت به هوا-

باعث شد ادامه ندهد. عوضش به در اتاق اشاره  یامکشکوتاه زنگ پ یتمام نشده بود که صدا حرفش

 کرد.

 به کارام برسم.  یکمبرس بلکه منم  ینتتمر یبرو به مابق-

ارسال کرده بود  یامپ یشکه برا یشماره ناشناس یدنبرداشت. ابروانش از د یزم یاش را از رو گوشی

خودش فکر  یششعر از موالنا! پ یتمتعجب شد. چند ب یشتررا از نظر گذراند و ب یام. متن پیدباال پر

انداخت و خواست  الاز دوستانش بود. شانه با یکیهم  یدشا یاکرد که البد طرف مقابل اشتباه فرستاده. 

 ارسال شد.  یپشت بند قبل یگرید یامکشود که پ یشمشغول کارها

شماره  یدر خاطرش نبود. انگشتش را رو یشماره ا ینچنتخت نشست و به شماره دقت کرد.  روی

 آزاد سپرد.  یو گوش به بوق ها یدکش

سوال  یجا یشزد برا یچرا حرف نم ینکهشد که طرف مقابل تماس را برقرار کرده، اما ا متوجه

 داشت. چند بار "الو" گفت که باز هم پاسخش سکوت شد.
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 کردنش را دارد. یتقصد اذ یشوخ یبا جنبه  یآمد که کس یالشرا قطع کرد. به خ گوشی

 

 یردرگ یبود که در حال حاضر به قدر یثهکند حد یتوانست با او شوخ یکه م یکرد. تنها کس فکری

 .یدپر یها نم یواد یناش بود که اصال در ا یفراهم کردن مقدمات عروس

 و آهسته گفت: یدزده وارد اتاق شد. دستش را کش یجانتخت بلند شد که باربد ه یرو از

 !ینبب یازنن، ب یدوباره دارن با هم حرف م-

 

 .یستادا یشو سرجا یدکش یروندستش را از دستان او ب یاس

وسط  یدنبا یکه بفهم یبزرگ شد یانقدر یگهزنن. فکر کنم د یزن شوهرها با هم حرف م یهمه -

 .یکن یفضول یگهد یکیحرف 

 

 یک! شک نداشت ینشخوشب یاز دست دختر عمه  ریواخواست خودش را بکوبد به د یدلش م باربد

 .یاوردخواست از آن خبرها سر درب یم یقابود و او دق ییخبرها

 دو دستش را به سرش گرفت.

 .یمشده ما خبر ندار یزیچ یکبابا بخدا -

 

 کردن کارش، لپ تاپ را خاموش کرد. یونشست و بعد از س یصندل یرو یاس

 !یگهگن د یخب اگه الزم باشه خودشون به ما م ی،تو راست بگ یمفرض کن-

 انگشتانش گرفت. یانرا برداشت و م یشجلو رو خودکار

 یشخودت رو به آب و آت ینجوریا یدار یندر رفتن از اون چهارتا تمر یدونم تو برا یمن که م-

 ...یم

 "اصال گور من و هفت نسل گذشته ام" عطا گم شد.یادجمله اش در فر ته

 شدن در خانه! یدههم کوب بعد از آن و

 با باربد رد و بدل کرد. یدرشت شده اش، نگاه چشمان

 کرده تکان خورد. یرتباربد ح یها لب
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 .یکن یشده و تو باور نم یزیچ یکگم  یمن که م-

 

 پسرش گذاشت. یشربت تمشک را جلو رو رعنا

 ی؟هم دار یمادر یکاومد  تیادآفتاب از کدوم طرف دراومده که تو باالخره -

 

 شد. یرهپا گذاشت و به در اتاق بهادر خان خ یبرداشت. پا رو یوانیل سمیر

 شه. یم یتاذ یدنمکه خان بابا از د یدون یم-

 .یدلبش کش یو شستش را به گوشه  یداز شربت نوش یا جرعه

 حقم داره.-

 صورت مادرش، بحث را عوض کرد. یگرد غم رو یدند از

 گفت با زنش دچار مشکل شده، کارشون درست شد؟ یم یسانپر ینجا؟ا یادفرهاد نم-

 

 گذاشت و با حسرت گفت: یرنگ صندل ییطال یدسته  یدست رو رعنا

طرف،  یکفرهاد  ی،طرف یکدرست درمون آرزوم شد. تو  یخانواده  یکبابات رفت،  یاز وقت-

 بودم. ین. فقط پدرم برام مونده. کاش منم با پدرت تو اون ماشیستکه اصال ن یسانمپر

 

بود. دلش  یادشمثبت پدرش را  یسفت شد. چه خوب که مادرش هنوز وجهه  یواندور ل یرسم دست

فرهاد که همسرش با وجود  یبود، برا یبکه در شهر غر یسانپر یسوخت. برا یخودشان م یبرا

 مادرش که تک و تنها یتازه وارد از دست رفت، برا یک یشد و دلش برا یمجاز یایدن یرفرزند اس

به  یثمر یخودش که انتقام ب یگذراند. و در آخر برا یبه اصطالح عمارت م ینرا در ا رشعم یباق

 یمقدمه و نداشتن آهو یب یاز دلبستگ ید؛به آتش کش یکجااش را  یدامنش افتاد و خودش و زندگ

 داشت سرنوشتشان! یتیمهربانش! چه حکا

 

 گذاشت و به دستش داد. یدست یشچند قاچ از هندوانه را در پ رعنا

رو هواست،  یتهنوز زندگ یسالت شده ول ی. سیکن یخدا دلم رو خوش نم یتو هم که محض رضا-

 نباشم. یگهو د ینداماد شدنت سرم رو بذارم زم یکه تو آرزو یه! کینه بچه ا ی،نه زن
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 لب، لب زد. یر" زی"دور از جون سمیر

 شه. یزنم نممامان! تا دلش صاف نشه  یرهعروست ازم دلگ-

 

 رعنا با چشمان گرد شده پلک زد. 

 مگه... ی؟چ-

 لبش جان گرفت. یاز لبخند رو یکم رنگ کم

 کنم. یم یشکه دلت رو برده، من خودم راض یهقربون دلش برم. تو بگو ک-

 

 کرد.  یآورده عاقش م یاسدانست چه بر سر  ی. حتما اگر میدمادرش خند یبه سادگ سمیر

 کنم که نفرتش خاموش بشه.  یداپ یراه یک یدا. بیاداز من بدش م-

 

 پسرش اخم کرد. یاز حرف ها یجگ رعنا،

خب چرا دنبال آدم درست  ی؟ا ینهدختر ک یکدنبال  یبهت گفته ازت متنفره؟ رفت یاول کار ینهم-

 .یپول نش یکسکه  ینجوریکه ا یر یدرمون نم

 

 !یخود خواستن بود. ته جاده مهربان یاس! یا ینههر چه بود جز ک ی؟ا ینههندوانه به دهان برد. ک یا تکه

 اون نگفت. خودم کردم.-

 !یربخ یاسداشتن  یآن روزها یادخورد.  یوارد یدرد و دلش باز شد و نظرش به تابلو فرش رو سر

 .یگفت ینم ینجوریا یدید یمامان، که اگه م یدیشند-

 

 آن ثابت شد. ی یهپا یاش به رو یدهگذاشت و د یزم یرا رو یدست پیش

 یدوست داشتنش رو، عاشق بودنش رو، برا ینکرد. ا یکه خسته ام نم یجور یکدوستم داشت، -

 خودم بودنش رو دوست داشتم.

 زد. یتلخ پوزخند
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 یم یشهبود که دلم هم یهمون یدمفهم یرشهر رفت. د ینکردم که از ا یکار یکخودش رو نه!  یول-

 گلدون که گلش خشک شده بود. یکخاطراتش بود و  یادگاریش به خودم اومدم که تنها یخواستش! وقت

ود، حرف نزده ب یمانهحد صم ینبا مادرش تا ا یچوقتشد. سر بلند کرد. ه یینباال و پا یشگلو سیبک

 بود. یشپدرش مخاطب گفته ها یشههم

 مونه. ینم یشههم یگرفتم موندن یاد یرد-

 فرو برد. یرا تا خرخره در مست. خاطرات، مغز شراب نخورده اش یدآه کش ینهس در

دل  یکه بهم بگ یشتدونه که رفتم. اومدم پ یهنوز نم یرفتم، ول ییجورا یکخوام برم دنبالش!  یم-

عاشق سرد شده رو  یک یچجور یشه بند زد. اومدم که بگ یم یدختر رو چه جور یک یشکسته 

 شه دوباره عاشق کرد. یم

 

 لبخند رعنا هم محبت داشت و هم افسوس!

تا دلش بند تو شه. عاشق  یکه انقدر بهش محبت کن ینهشه پسرم، تنها راهت ا یدل شکسته بند زده نم-

دلش رو بخون  یجور یک. بخونش، یاش رو خشکونده باش یشهر ینکهمونه. مگه ا یعاشق م یشههم

 مونده. یااش سوخته  یشهر یبفهم یتون یاونوقت م یری،بگ یادشکه 

 

بود تا دوباره  یشک راه یتوانسته بود عاشقش کند، ب یکبارعالمت ارسال نشست.  یرو یرسم انگشت

 به دل عشق بزند.

 

 یناز موالنا ارسال کرده بود در فکر فرو رفت. مانده بود ا یتیب یگرکه صاحبش بار د یامیبه پ خیره

زد پشت  یکه مفرستد و همه اش هم از موالنا! زنگ هم  یشعر م یشچند بار برا یکه روز یستفرد ک

شد. به عطا هم  یمجبور به قطع کردن م یا یجهنت یچخط سکوت بود و سکوت! و او بدون گرفتن ه

 نگفته بود. 

روزها را  ینا یکاف یعرضه جلوه کند. عطا به اندازه  یو ب یخواست دست و پا چلفت ینم دلش

به  یرشاناما هر دفعه ت در کشف ماجرا داشتند، یبا باربد سع یدانست چرا! حت یبود. نم یعصبان

 شد. ینم یرشاندستگ یزیخورد و چ یسنگ م

جوره راه  یچمقابلشان بود و ه یمهم که ت ید. ناهیدکوچک اتاق دراز کش ی یچهقال یگرفت و رو نفسی

 .یاورندرا درب یهقض یداد تا ته تو ینم
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 یآشفته کرده را نم ینگونهکه او را ا یزچه چ یردرگ ینکهاست. حاال ا یرشد که عطا درگ یم متوجه

 دانست.

ت ! سرعیرال یها یننظر دوخت. باربد بود و عشقش به ماش یوارد یمسابقه رو یها ینپوستر ماش به

 یکبارهه ب یزانداخت. همان اندازه تند و عجوالنه! همه چ یخودش م یزندگ یرس یادها او را  ینماش ینا

 کرد. یم یرشافتاد و غافلگ یاتفاق م

 یچساعت تا اذان مغرب مانده بود. وقتش بود به نزد آرامشش برود که ه یکاعت انداخت. به س چشمی

 شد. ینم یششهمانند او موجب آسا یزچ

 

در  یمغموم در دهانه  یبا چهره ا یدرا درآورد که ناه یشجا برخاست و به طرف کمد رفت. مانتو از

 .یستادا

 حرم؟ یر یم-

 

 یکخانه  ینبرد نگاه کرد. به قول باربد الزم بود در ا یکه دائم درهم فرو م یشبه دست ها زیرچشمی

 زن و شوهر درآورند.  ینبگذارند که سر از کار ا یضبط صوت مخف

 .یرهکه درست کرده چندتا عکس زنده بگ یا یواریروزنامه د یخواد برا ی. میمر یآره! من و باربد م-

 کامل به سمتش برگشت.

 ؟ییزندا یتو خوب-

 

نشان دهد. چشمانش پر شد و  یستیرودربا یداشت تا درونش را ب یازپرسش را ن ینهم یدناه گویی

 .یختمقدمه فرو ر یب یشاشک ها

 .یستماصال خوب ن-

 

 شد و دستش را گرفت. یکشنزد یتعجب و نگران با

 یی؟شد زندا یچرا؟ چ-

 نظر دوخت. یاسمادرش، آشفته وارد اتاق شد. هنگ کرده به  ی یهگر یآوا یدناز شن باربد

 شد؟ یچ-
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 برد، شانه باال انداخت. یرا آهسته به طرف تخت م یدهمانطور که ناه یاس

 خبرم! یدونم واال! منم ب ینم-

 

بود که  یناز آن بچه ها را نگران نکند. دردش ا یشصورتش گرفت تا ب ینشست و دست جلو ناهید

هر چه زودتر سر و  یاسکاش  ی. فقط خودش بود و عطا! ایدکس دردش را بگو یچه هتوانست ب ینم

 یافسردگ ی. برگشتنش به روزهایدترس یبرگشتن م ینگشت. از ا یگرفت. عطا داشت برم یسامان م

 گرفت. یکه از عطا بودنش فاصله م یی! برگشتنش به روزهایشو در خود فرو رفتن ها

 

 .یداش کش ینیب یربه ز دست

 دلم گرفته! یکم. فقط یستن یزیچ-

 

 باربد اخم کرد.

 ی. تو هم همه ش زود زود میادم یرشده؟ بابا که چند شبه د یچ یگ یمامان؟ چرا به ما نم یمما بچه ا-

 .یخواب

 

 را پاک کرد. یشآب دهان قورت داد و اشک ها ناهید

 شه.  یل مخود ذهنتون مشغو یب یاد،هم از دستتون برنم یکار یول یستین،بچه ن-

 

 کج شد. یاس یها لب

 .یمکن یکار یک یمتونست یدشده شا یجان! خب بگو چ ییمشغوله زندا یشتراالن ب-

 

 یدبگو یتوانست رک شود و به راحت یم یاسوال! آ یندر مقابل ا یدبگو یدبا خودش فکر کرد چه با ناهید

جمع شود؟ در دل به  یالشاست که خوشبخت شود تا عطا خ ینتواند انجام دهد ا یکه م یکه تنها کار

 عطا آسوده شود. خواستگاره ها هم که... یالبود تا خ یطرف فرشته م ید. بایدخودش خند

 کجا و طرف مورد قبول عطا کجا!  سمیر
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 شده. یچ ینفهم یکنم. وقتش که برسه خودتون م یحرم، منم شام درست م ینشما بر-

 

 زد و در همان حال بلند گفت: یروندر بقهر کرده از  باربد

 .یایمنتظرم تا ب یینپا-

 

 یازن ییتنها ینبه ا یدبگذارد، اما فکر کرد شا یشخواست تنها ینگاه کرد. دلش نم یدبه ناه یکم یاس

 دارد.

را  یشلباس ها یرفت تا همانجا باق یراییرا فشرد و با برداشتن چادر و شلوارش به طرف پذ بازویش

 تن کند.

که از طرف ناشناس  یشد. متن یدهکش یلموبا یاش، نگاهش به سمت صفحه  یگوش یامزنگ پ یصدا اب

 یبار برا یکتو رو با تموم تعلقاتت،  ینبار! ایهمتفاوت بود. با مضمون"دل بدست آوردن ینبارآمده بود ا

 !"یارمبدست م یشههم

 

شب گذشته، در  یداریاز شب ب. یدتخت گذاشت و خودش هم نشست. گردنش را مال یرا رو چمدانش

 گردن درد بدقلق شده بود. یکاش  یجهخوابش برده بود و حاال نت یماهواپ

کننده بود.  یاقامت چند روزه راض یدر اتاق هتل چرخاند. برا یرا باز کرد و چشم یراهنشپ ی دکمه

برداشت.  یاحتبه همراه شلوار ر یچمدانش را باز کرد. حوله ا یپرا از تن خارج کرد و ز یراهنشپ

 کرد. یاحوال تن خسته اش را بهتر م یددوش آب گرم شا یک

صفحه باعث  یرو یاش مانع شد. نام نقش بسته  یزنگ گوش یبه طرف حمام برود که آوا خواست

 شد لب کج کند.

 تماس را برقرار کرد.

نه من بچه ام، نه تو . یزن یبهم زنگ م یکه دار یهدفعه ا یننهم ینراه افتادم تا به االن، ا یاز وقت-

 تند شده امروز، چه خبره؟ یتام! شم نگران یهدا

 

 حواله اش کرد و گفت: یکیفحش رک افشین

! نگو بهت گفتم، یاسدنبال  یرفت یدزنگ نزدم از خودت بپرسم که! زنگ زدم بگم بهادر خان فهم-

 زنه. ضمنا برعکس تصورت آروم بود. یاحتماال خودش بهت زنگ م
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 تفاوت لب زد. یآب را باز کرد تا وان پر شود. ب یرام شد و شوارد حم سمیر

 ی؟رو بگ یناهم یکنم؟ زنگ زد یکارخب! چ-

 

 را آرام تر کرد. یشصدا افشین

بندازتت تو  یادسابقه داره که از دستش برم ی! انقدریربگ یعطا رو جد یدنه! زنگ زدم بگم تهد-

 !یچ! به پر و پاش نپیهلفدون

 

 را باز کرد. ینششلوار ج یشانه اش گذاشت و دکمه  یرا رو حوله

 یتدلواپس ی! من بعدم خواستیاسم یردرگ ی،کن یکه شاخه و شونه اش رو برام پر م یستمعطا ن یمن پ-

دم که طبل  یبهت خبر م یرمات رو عوض کن. هر وقت خواستم عطا رو بگ یقهطر یرو نشون بد

 خوام. یم یگهزن د یکفعال  یری،وحشت دست بگ

 گفت: یرا از پا درآورد و با بدخلق شلوارش

 مونده؟ یبازم حرف-

 

 کوباند. یشرا به رو یقتکرده حق یظکرد و سپس غ یمکث افشین

 برام... یداداش یناصال ع یقمی،رف ی،همکارم ی،ام یههمسا-

 لحنش تند شد.

 یرفت یدیکه واسه اش کوب ی. اونیناراحت نش ینکهشه دهنم رو ببندم واسه خاطر ا ینم یلدل ینا یول-

 یرمستقیمو غ یمکه مستق یشپ یفقط تف نندازه تو روت! دو سال و اند یدشا یمشهد، در اوج خوش شانس

داشت  یرحال و روز همه مون توف یکرد یدرصد فکر م یکتو دهنم، اگه  یگفتم نکن و تو فقط زد یه

 روزا! ینا یکه نه، حال سگ یبه حال بد

 خواست خشمش را فرو بخورد. آرام تر ادامه داد: یانگار که م ید،کش یصدادار هوف

 سراغ خودش! یرفت یبعد م یگرفت یاول از خانواده اش اجازه م یدداداش من، تو با-
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 یشهخودش را نگه داشت که نزد ش یلیعبور داد. خ یشرا به دهان برد و از دندان ها یینشلب پا سمیر

 .نکرد یرمقابل حمام را خرد و خاکش ی

 

مه رد کرد و امتدادش را تا پشت گردنش ادا یشها یفرو برد. از انبوه مشک یشرا در موها دستانش

 آورد. یادشهم کرد و  یداد. دستش را همانجا نگه داشت. خشم و تمسخر را قاط

احمقانه تر از اون، سر  یاحمقانه ات، سر خود مصلحت یکار یمخف یکه جا یبود یقد تو اگه رف-

 .یبست یدهنت رو نم یموضوع به اون مهم

 واکنش در هوا تکان داد.  یاز پشت گردنش برداشت و ط دست

که سرش را به  یدطلب یبدجور م یشباد کرده بود. سلول ها یاش باال زده بود، به قول یقهشق یها رگ

 بکوبد. یوارد

 یداستان رو عوض یکلمه بگ یک یت رو تکون ندادکنم چرا فک یم یمن دارم چه غلط یدیتو که د-

 بهم رسوندن.

 گرفته گفت: یرا بست و چشم بست. به نحو یرکرد، ش یاعصابش را متشنج م یشترشرشر آب ب صدای

 باهام! یکرد یکارچ یارمکردم باهاش، به روت م یکارچ یاربه روم ن-

شده بود چون  یداد. عصب یهحمام تک مات ی یشهسر به ش یوسانهتماس را قطع کرد و ما یخداحافظ بی

 را گفته بود.  یتواقع ینع ینافش

 یخواستند، با تمام گند اخالق یهمه او را م یشهخواهد. هم یرا بخواهد که او را نم یبود کس سختش

 حاال... ی! ولیاسخود  ی! حتیشها

 

*** 

 آمد. یرونمطب دکتر ب از

روبرو شود؛ گفته بود از خودش  ینشعامل یکبه  یکبا  یدبا یشغلبه بر ترس ها یگفته بود برا شهرزاد

اقدام کند،  یشود؛ گفته بود فرار نکند که از هر راه ینم یدشجز وهم افزون تر عا یزیکردن چ یمرا قا

 بندند. یرا م یزشراه گر یگرید یرها از مس یشهاند

 قدم زد. یشپا یرز ینبه زم یرهدوشش جا به جا کرد و خ یرا رو کیفش

خطت را عوض کن و  یدگو یفرستاده م یامپ یششده و برا یگیرشپ یرکه سم یدکرد اگر بگو یم فکر

ببر، اما برعکس تصورش گفته بود چقدر خوب است که با او روبرو شود و رک و پوست  یاداو را از 
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 مانده خالص یرا از حرف ها یشانشکرده. و ذهن پر یتشسال ها اذ ینهر آنچه را که در ا یدکنده بگو

 کند.

 را از او خواسته!  یرا درون شال برد و به نظرش آمد شهرزاد چه کار سخت موهایش

و  یستدبا یرنشده بود تا محکم مقابل سم یبه زمان داشت. هنوز آن قدر قو یازبود او ن ینقرار بر ا اگر

 . یزدبر یروندرون مغزش را ب یافکار راکد شده 

 ود. راحت تر فرصت قدم زدن و فکر کردن داشت. ب یامدهبا او ن یخوب که امروز را کس چه

 یبچه ها که با شاد یاهویه یزد و وارد شد. صدا یرمق یلبخند ب یمچهبود ن یشرو یشکه پ یپارک به

 .یسترا جمع کرد که خلوت ن یالشکردند خ یم یباز

 

 یشمردمک ها یرنگ نشست و به جنب و جوش بچه ها نگاه کرد. حسرت، رو یقهوه ا یمکتن روی

رفتند،  یبه پارک م یاسیندغدغه و فارغ از غم شاد بود. با  یرا که ب یپرده انداخت. او هم داشت زمان

بر وقف مرادش بود.  یزگذشت. همه چ یخوش م یبعج یش. آن روزهایدندخند یکردند، م یم یدخر

 کار، خانه، خانواده...

 ذهنش زمزمه کرد، عشق! یناز واپس نوایی

 ینداشت. خانواده اش که در تهران بودند و ماه به ماه دل دل م یدرا آنطور که با کدام یچاما، ه حاال

شده بود، عشقش  یگزینشجا یانسالیشده بود و حاال زن م یچبرود، کارش که ه یدنشانکردند تا او به د

 که...

از  یشها یاریتلخ به رنگ خون! شروع تمام بدب یخنده اش گرفت. خنده ا یدقصه که رس ینجایا به

 از دست رفت. یاهاش که به پول س یو خوشبخت یندهبود. آ ییشروع همان عشق کذا

 رفت. یهودهکه ب یاز آن همه از دست رفته ا یف. حیدکش ینیسنگ نفس

 یخواست. فقط آن تکه  یبردن م یاداز  یادن یآورد. دلش به اندازه  یفشار م یشبدجور به گلو بغض

 .یفتدهم ب یرو یشالزم نبود شب ها را جان بکند تا پلک ها یگربرد، د یم یادرا که از  یلعنت

به روال برگشته بود. از دلش خبر نداشتند  یاش کم ینظر خانواده اش حالش خوب شده بود و زندگ از

 یدکش یکه هر شب در دلش شعله م یخاکستر یرگذرد در آن! خبر نداشتند از آتش ز یچه م ینندکه بب

 کرد. یو ذره ذره روحش را آب م

 

 شد؟ یگذشت تا حال دلش خوب م یم یدبا یگرنشود. چند سال د یجار یشتند پلک زد تا اشک ها تند

 بود و بس! یدرد تنها فراموش ینا یدهان قورت داد. چاره  آب
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را  یشکه موها یهدف چشم گرداند و به دخترک یآنکه غصه غمباد نشود و خفه اش نکند، ب برای

بود که  یشاش تنگ شده بود. مشغول تماشا یکودک یروزها یشد. دلش برا یرهبسته بود خ یخرگوش

. شدت یدخورد. ناخودآگاه از جا بلند شد و به طرفش دو ینکرد و زم یرسرسره گ یدخترک به لبه  یپا

. قبل یدبه دختر بچه رس یگرید یاو همزمان با پا یبود که او را ترساند. پا یخوردنش به حد ینزم

قدم شد و بلندش کرد. سر باال  یشپ یدست مردانه ا یرد،ت دراز کند و دخترک را بگاز آنکه او دس

برج، مانند سقوط از پشت  یک یدلش سقوط کرد. مانند سقوط از پله ها یانم یزیبرد، سر باال برد و چ

 چند طبقه! یبام ساختمان

کودک  یدست و پا یو پرتوان! مرد مشغول بررس یمقا یهزار در هزار کوبش گرفت. کوبش ها قلبش

 را درک کند. یتششد و او ناباورانه پلک زد تا موقع

 گرفت. یرشد و دخترش را از دست سم یککه در دست داشت، هل شده نزد یلیبچه با وسا مادر

 جان؟  یالن یال؟. نیرممن بم یمامان جان؟ اله یشد یخدا! چ یوا-

 کرده بود.  یراش گ یهکرد که دهانش تماما باز بود و نفسش در عمق گر یم یهگر یجور دخترک

 ها بود رفتند. یمکتاز ن یکی یکه گوشه  یآب یربه سمت ش یبه کمک زن آمد و دونفر یگرید دختر

 !یاز گنگ یاسو  یاز دلتنگ یرتنها ماند. نگاهشان در هم قفل شد. سم یربا سم یاسها رفتند و  آن

 !یاسینخوردن  ینو زم یدارد ینلسرنوشت! او تکرار

 

زنده  یشتلنگر زد و صحنه برا یی. عقلش خوب جایدآن قدرها هم طول نکش یاسو مات ماندن  محو

سراب او بنا کرده بود  یرا رو یاهایشرو یکرد از نخواستن مرد مقابلش! اصال عشق به چند من وقت

 و نامفهوم در وجودش قل زد. یبعج یشد. تنفر یدشعا یپوچ یتو در نها

 یچکدامشانبود. ه یچبه ه یچچشم گرفت و راهش را کج کرد. عقلش به دلش ه ی،آن یمتصم یک در

 و ادامه داد.  یدزد. شن یشصدا یرجا نکردند که او را از حرکت بازدارند. سم یب یکوبیپا

عذاب آور را  ییروبرو ینا روبرو شود، اما او یشرنج ها یناست که شهرزاد گفته بود با عامل درست

 خواست. ینداشت نم یرگیمشت ت یک یادآوریجز  یزیکه چ

بار در تمام عمرش احساس  یناول یشد. برا یمکث از او دور م یکه ب یدتند شده اش را د یپاها سمیر

که  یدبود که با خودش روراست شود و بگو ینحالتش ا ینبخار بودن به او دست داد. مسخره تر یبد ب

کرده. گام  مرا گ یشدست و پا یآن هم بعد از دو سال و اند یاسدوباره  یدنبا د یش،برعکس ادعاها

خواست دستش  یرفت. فاصله اش کم شد؛ م یفرصت از کفش م یدجنب یم یررا بلند برداشت. د یشها

دستش  یحواض یحتوض یچبدون ه یا،بعد از آن قضا یکبارهاست  یفکر کرد ناجوانمرد یول یرد،را بگ
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آنکه نگاه به  یب بود،که تنگ هم نشسته  یبا ابروان یاسو راهش را سد کرد.  یستاد. مقابلش ایردرا بگ

 داد. یرمس ییرتغ یندازدچهره اش ب

 

گفت  یته وجودش بود که دلخورانه م یزیچ یکحوصله سر تکان داد.  یاش، ب یکالفه از بدقلق سمیر

در  یچند سال به حد یندر ا یاسمهربان  یردوره کردن تصو دیرا نداشته. شا یبرخورد ینانتظار چن

. درفت. دوباره راهش را سد کر یعکس العمل در سرش نم ینساز شده بود که حاال ا ینهذهنش زم

 اش کند. یهم باز یبه باز ینتوانست ساز مخالف بنوازد و باز یاسکه  یاما، به طور ینبارا

 یاعتراف صادقانه با خودخواه یکبا  ین،گشت و ا یکرد به خودش برم یهر طرف اقدام م از

! مهم یجسم یا یبه او برگردد، حاال چه روح یاسبود که  ینا یدر ارتباط بود. تشنه  یمرموزانه ا

 برگشتنش بود. 

جوره انعطاف نداشت دهان باز کرد.  یچبود و ه یشپا یرز ینکه حاال بند زم یشبه چشمان آهو خیره

 از خودش نداشت.  یکالمش اندک نشاندرون  ی یبانهحسرت غر

 گرفت؟! یعشق چه بود که همه را از خودشان م ینجدا ا ینبود، ول یجالب سوال

 من! یکردم چشم آهو یداتدوباره پ-

 

بود که  یکه داشت، زهر ی. تنها احساسیدنشد، ته دلش هم نلرز یدتپش قلب نگرفت، سرخ و سف یاس

بروز  یزد. محنت اجازه  یتوز ینهشد. پوزخند ک یقلبش م یقجانش تزر یچکه چکه از سر و پا

 داد. یرا نم یگریاحساس د

تا به عمر دارم چشمم  یو نذار یکه بر ینهلطفت ا یشترین. بیکن یدامپ یکه حاال بخوا یتو گمم نکرد-

 .یفتهبهت ب

 

 ...یاشناخته بود  یلحن صحبت؟ چقدر تفاوت! او اشتباه ینو ا یاس

 یکبود از خواستن  یزاربود. ب یقعم یقتفرستاد. دم و بازدمش به حق یشها یهه ررا با قدرت ب هوا

اش  یخواهد زندگ یدانست که م یدانست، فقط م یاحساسش را نم یاخسته بود، دلش،  یشطرفه! صدا

 که هست. گرفته گفت: ینطورنباشد ا

 دنبالت بگردم؟ یبهم حق بد ینکها یبرا یستن یکاف ینا ی،تو از من گم شده بود-
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 یفلسفه م یشها یمشک یبرا یروز یکمتفاوتش دوخت. چقدر  یها یرا به زغال یشمردمک ها یاس

شبه بود.  یک یرزد. غصه بزرگش کرده بود. او پ یشخندشد. ن یشبانه اش گم م یالبافت و دائم در خ

 اش!  دهینلحظه هم کمرش شکست و هم دلش؛ هم روحش به فنا رفت و هم آ یککه در  یریپ

بگرد که  نمونه رو دوشت. دنبال خودت یمونیشوقته مرده، نگرد که پش یلیکه از تو گم شده خ یاون-

ه تو ن. ینمتخوام که نب یدم. فقط م یبهت نم یکه زنده ام حق ی. از امروز تا روزیکن یداخودت رو پ

 رو! یابودنت تو دن یرو، نه رد پا

و او راحت سوار  یستادا یا یرفت. از شانسش تاکس یابانرا برگرداند و با عجله به طرف خ یشها قدم

 راه بس دور و دراز است." ینداد"ا یکه در سرش جوالن م یا یشهماند و اند یرسم یانم ینشد. ا

 

 دهانش یشد. دست جلو یرهخ یددرخش یشب م یاهیکه در س ییاتاق را کنار زد و به ستاره ها ی پرده

ستاره ها  یدنکه از د ییبه خاطراتش رفت. به همان شب ها یادشنرود.  یرونهقش ب یگذاشت تا صدا

 داد.  یچشمانش را به آن نسبت م یربرد چون سم یحظ م

 ینبود. بعد از ا یبعج یشبرا یشدوباره اش بعد از دو سال حالش را منقلب کرده بود. حرف ها دیدن

 دوباره عاشقش شود؟ یاود؟ ببخشدش؟ همه وقت سراغش آمده بود که چه ش

اش  یگوش ی یبرهبه حال او نداشت. و یهر چه که بود منفعت یرسم یلزد. به هر حال که چه! دل تلخند

 که حاال شناس درآمده بود. یاز همان ناشناس یدوباره ا یامکباعث شد از فکر خارج شود. پ

 مونه." یعاشق م یشه"عاشق هم

 کند.  یشبه فارق م یکشدن چطور عاشق را  یگانهدانست درد ب یزد. او چه م زهرخند

. یدبالشش چک یچشمش، رو یاز گوشه  ی. قطره اشک سمجیدتختش دراز کش یرا زد و رو پرده

کند و فکر نکند که  یشخموش رها یچطور توانسته بود آن موقع شب، با آن حالش وسط جاده ا یرسم

 خدا؟ یاروزگار؟ خودش؟  یر؟شوم که بود؟ سم ین حادثه مقصر آ یاید؟ممکن است سرش ب ییچه بال

 

گفت مقصر خدا بود. آن  یبود اگر م ی! نامردیههمراه با گر ی. از آن دست خنده هایدخند یخود بی

 رفت. یبرهتلفن همراهش و یگرشکستنش را بخواهد. بار د ینگونهادعا محال بود ا یعظمت ب

 را باز کرد. یشها یامپ باکس

سال با هم بودنمون  یککه حتما تو  یزیهحداقل چ ین. ایارمرو بخوام و بدست ن یزیبه حال چ"نشده تا 

 ازت دست بکشم." یجهبه نت یدنرس ی. محاله بیخواسته دلم ینتر ی. تو قویدیازم فهم
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انگار  یش. اشک هایدشن یم یشحرف ها را دو سال پ ینافسوس چشم بست. چقدر الزم داشت که ا با

 ی یهگر یجوره قصد کوتاه آمدن نداشتند. سر در بالشش فرو برد، مبادا آوا یچه بودند، همسابقه گذاشت

 کند.  یدارخانه را ب یاهال یشصدا یب

زنه از رو یغدر یمتفاوت بود، ول یدلش النه کرده بود. هر صبح در انتظار طلوع یدر صفحه  بدبختی

 شود. یدشکه ام ینور

 . در سرش جان گرفت یکهنه ا نوستالژی

 گرفته بود.  یگرنشکرد. دوباره م یدرد م یر"سر سم

انگشتانش را  یاش گذاشت. آهسته و دوران یقهشق یاش را رو یشد و دو انگشت اشاره و وسط نزدیک

 .یردچرخاند تا آرام بگ

 برم برات قرص بخرم؟-

 درهم گفت: یورم کرده بود با اخم ها یاندک یادکه از درد ز یبا همان حال گرفته، با چشمان سمیر

. بدم یستآدم ن ی. هر آدمیمحبت نکن یتا آدمش رو نشناخت یربگ یاد. یستخوب ن یادیز یمهربون-

 !"یانقدر مهربون یادم

 یقاحال خرابش، غافل از آنکه منظور او دق یزده بود گذاشته بود پا یحرف ینچن یرسم یروز وقت آن

 به داستان خودشان بود.

 

بود که راحت  یخواست با شهرزاد حرف بزند. او تنها کس ی. دلش میدبکرد و طاق باز خوا ینیف فین

اش را در  یواریخواهد بزند. ساعت د یرا که م یاش را باز کند و هر حرف یتوانست درون اصل یم

 برای یشب بود. قطعا زمان مناسب یمهن یقهدق یستروشن اتاق از نظر گذراند. ساعت دو و ب یکتار

 حرف زدن با پزشکش نبود.

از پشت  یرسم یرو ناآرام به پهلو شد. چشمانش را بست تا به اصطالح خوابش ببرد، اما تصو کالفه

سلب آرامشش  یابد،رفت. خنده اش گرفت. عوض آنکه وضع آرامشش بهبود  یکنار نم یشپلک ها

داد و امشب  ینم یدنرامآ یدخترانه اش اجازه  یکابوس نداشته ها یششد. تا چند شب پ یافزون م

 هم اضافه شده بود. یرسم

 یسردرد گرفته بود و خوابش نم یخواب یسرش گذاشت. از ب یو بالش را رو یدحالت دمر خواب به

تخت نشست. برق اتاقش را روشن  یرو یصالاش، با است یهودهب یاز کلنجار رفتن ها یتبرد. درنها

 یگوش ی یبرهدوباره و یدهنرس یزبه م یششود. پاکند که ذهنش منحرف  یطراح یکرد. فکر کرد کم

را باز  یامشود. پ یالشخ یامشب را ب یکقصد نداشت  ینکه. مثل اییددندان سا یتکرار شد. کفر شا

 کرد و همزمان چشمانش گرد شد.
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من پر  یخواب ی! اما بیدیناام یابشه  یدبرام ام یتخواب یب یندونم ا ی"خوابت نبرد، منم خوابم نبرد. نم

 یکاتاقتم، تو  یپنجره  یاجاره کردم و اومدم دم خونه ات! روبرو ینکه شبونه ماش یانقدر یده،از ام

 رنگ!" یدسف یایپرش

باز  یبرا ییجا یگرد یشرنگ، پلک ها یدسف یایپرش یدنکنار زد. از د یپرده را اندک یگوشه  ناباور،

 نداشت.  یشترشدن ب

تاب هرگز  یب یرکرده بود. سم ییربود که چقدر او تغ ینش بست ادر سرش نق یاراخت یکه ب یا جمله

 .یدگنج یدر خاطرش نم

 

*** 

 یادیز یاسرا مغرورانه باال فرستاد.  یشابرو یتا یککرم رنگش را صاف کرد و  یراهنپ ی یقه

زد.  یلبخند یمزد. ن یرا پس نم یمرد یناو بود همچ یجا یگریسرسخت شده بود، و اال هر دختر د

 نثارش کند. یفتهکه خودش یخال ینافش یجا

زد. وقتش بود روش  یراهنشپ یبا رو یشگلو یردراور برداشت و چند پاف ز یزم یرا از رو ادکلنش

 کرد. یخواست دلش را از آن خود م یگرفت و آنطور که م یم یشخودش را پ

نداشت و دوباره به همان  یچندان یرمرتب تر شود، که البته توف یتا به نوع یدکش یشموها یانم دستی

 اش افتاد. یشانیپ یاز آن رو یتار یشان،حالت پر

 زد. یرونو تلفن همراهش را برداشت و از اتاق ب یاجاره ا ینماش سویچ

 سبز رنگ، به دنبال آن راه افتاد. یزد و به محض راه افتادن تاکس راهنما

 یرلت خوش شانس بود، چرا که غحا ینشد گفت در ا یرفت. م یبه حرم م یاسشد  یغروب که م دم

 یکند که درست و حساب یدارا پ یتشتوانست موقع یرفت او نم یاگر هم م یارفت،  ینم یروناز آن ب

 با هم روبرو شوند. 

! اگر یشد. همان اندازه معصوم و دوست داشتن یبرازنده اش م یشترکرد نام آهو ب یچادر سر م وقتی

 .دوسال او را داشت، اگر داشت.. ینا

 ! یشگذشته بود، امان از حماقت ها یاس یکه ب ییو فرمان را چرخاند. امان از سال ها یدکش نفسی

 یپارک به آسان یپارک کند که خب، جا یمناسب یرا جا ینکرد ماش یمقابل حرم نگه داشت. سع تاکسی

 آمد. ینم یرگ

 

 شد و وارد حرم شد.  یادهپ یاسکند  یداپارک پ یاو بگردد و جا تا
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ها  یداد و از همان ابتدا ورد زبانش شد که آقا دوباره ضامنش شود. دوباره او را از دست بد سالم

 نجات دهد. 

اراده در  یزده اش پنهان شود. داخل نرفت. در عوض، ب یرونب یتا اندک مو یدرا جلوتر کش چادرش

و عشق  یتنواز صحن و سرا مع یاز صحن جامع نشست. به قول خانم جون هر نقطه ا یگوشه ا

. او مشغول یستادآرامش روحش به نماز ا یتکوچکش درآورد و به ن یفداشت. مهرش را از ک یخاص

از عذاب نداشتنش  یرچند بار سم یدشده، نفهم یرهاش به قامت بستنش خ یدر چند قدم یمرد فهمیدشد و ن

 !یشتمام نبودن ها یدر خود شکست و حسرت خورد به پا

اش  ییکرد، تا به عمر داشت نوکر خدا یرا که خدا کمکش م یکبار ینرد همفکر ک یرخواند و سم او

برآورده شدنش چله  یداشت برا ی! آن روزها که از خدا حاجتیرمادربزرگش، طلعت بخ یادشد.  یم

 ز،چهل رو ینداشت که ع یا یقو یکرد که تا چهل روز گناه نکند، و چه اراده  ینشست و نذر م یم

تر  یکاز آن اراده را در خود داشت. نزد یداشت. کاش که او ذره ا یبرگه اعمالش را پاک نگه م

 که پشت سرش قرار گرفت. همانجا نشست.  یکرفت. آن قدر نزد

بود که  یگانهب یبود، فقط به حد یدانست چه حس یکرد. نم یروجود مردانه اش را تسخ یبیغر احساس

 به خود فکر کردن وادار کرده بود. ینگونهاو را ا یمعنو یفضا یدحالش برگشت. شا

 

است  یازدر حال راز و ن یآنکه فرد یالپشتش نشسته، اما به خ یتمام شد. حس کرد که کس یاس نماز

 گفت: یرکه سم یدبه دست گرفت تا ذکر بگو یحشد. تسب یالخ یب

 .یسپرد ی! خودت رو به خوب کسینجاا یکنم که چرا اومد یحاال بهتر درک م-

کرد  ینگاهش م ینیکه پشت سرش نشسته بود و با لبخند غمگ یرسم یدنشوک سر برگرداند. از د با

 هنگ کرد. یباتقر

 ی. هنوز انقدریمحرف بزن ینجاییمدنبالتم! بذار حاال که هر دومون ا یتعجب نکن! گفتم که تا منو نشنو-

 توم مونده که در جوار آقا دروغ سرهم نکنم برات! یمانا

 

در  یگذاشت که برود. تند نگفت، ول یرا نم ینبارچادرش را گرفت. ا یرخواست بلند شود که سم یاس

 پنهان نهفته بود. یکالمش هشدار یپهنا

 .یدار یرو بر نم یباشه قدم بعد یادتذره از اخالقم  یکاگه -

 

 هم که فرصت و روبرو شود. حاال ید. شهرزاد گفته بود بایدترس یچشم بست. از چه م یا یهثان یاس

 کند. یرا م یهحاال قال قض ینبرد. چه بهتر که هم ینم یشاز پ یبود. پس فرار کار یدهزمانش رس
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 دوباره نشست. 

 اولش! یمانند روزها ینشروع کرد. آرام، و مت سمیر

که  یبود در حال یبشرق یباخت. اون دنبال رمز حرکات ساده  یناش یکگن نابغه شطرنج به  یم -

 یشطرنج باز جلوش باخت داد. تو بلد نبود ینآماتور بود که بزرگتر یکاصال شطرنج بلد نبود.  یبشرق

 .یرو مال خودت کن یکس

 گرفته تر شد.  یشزد و صدا یبد طعم پوزخند

 باختم. باختم بهت دختر!  یتکرد. من به سادگ یرمبلد نبودنت درگ ینهم-

تفاوت بزرگ  یکشباهت  یندر ا یباخته بودند. منته انیش. چقدر به هم شباهت داشتند. هر دویدخند یاس

 ترسناک الزم داشت، نه حاال که... یدر آن جاده  یشباختن را دو سال پ ینبود. او ا

 !یرد یلیباخته بود، خ یرد سمیر

شده بود. لب تکان داد و چشم از او  یتبود که در شاهنامه روا یدنیرس یرهمان د یتحکا حکایتش،

 رساند. یاو را م یقتحق ینع یتب ینگرفت. ا

 !یو بعد از مرگ سهراب آمد یینوشدارو-

 

بود کبود شده بود. آب دهانش را  یدهکه عطا به صورتش کوب یچشمانش از مشت یرنگاه کرد. ز یینهآ به

اش را پاک کرد و  ی. لب خونیدکش یرونب یدستمال کاغذ یسخت قورت داد و چند دستمال از جعبه 

 کرد. یشآمدها یشنثار پ یا یلب لعنت یرز

 یاسآن قدر ماست نبود که کتکش بزنند و او تنها دفاع کند. اگر به خاطر  یچوقتکل عمرش ه در

 نبود...

 ینبود از ا یزاردرون دستش را کف اتاق پرت کرد. ب یکرد و دستمال فشرده شده  یقرچه ا دندان

 .یدرس یکه تماما به بن بست م یخواستن

 را گرفت. بوق اول را نخورده پاسخ داد. ینافش یتخت نشست و شماره  روی

 .یدزخم لبش کش یشستش را به رو پشت

 یقهتو اون شرکت خراب شده چه خبره که دم به دق ینبب یقهدو دق ی،تلفنت بخواب یرو ینکها یجا-

 زنه. یبه من زنگ م یبرهان

 

 .یداو ندانسته خند یمقدمه  یب یمتعجب از حمله  افشین
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 چشم آقا ابروئه؟ یگفته باال یسرمون! باز ک یختیبهت ر یمچته عامو! بابا ما هنوز سالم نداد-

 

 کمرنگ تر شد. یش. تن صدایدرا مال گردنش

 بود. یبوکس دوزار یسه. البته از طرف اون! حکم من اندازه کیمکرد یبا عطا کتک کار-

 

با غش غش خنده  یششد. سکوت چند لحظه ا یالجح ینتا گفته اش در ذهن افش یدطول کش یا یهثان چند

 .یافت یاناش پا

 ی؟کتک خورد-

 

 گفت: یو با لذت خاص یدخند بلندتر

سراغ اصل  یگپ و گفت رفت ی. بیکن یاول خانواده اش رو راض یدجونم جواب! من که بهت گفتم با-

 کنن. یم یخب معلومه قاط یهکار

 با ته مانده خنده اش مزه پراند.

رو از دست  ینه؟ آخ که بد صحنه ا یا یساعت تو تخت بمون یککه  یخورد یانقدر ینجون افش-

 من بود. یدادم. اونجا جا

 

 را باز کرد و بدخلق ابرو در هم برد. یراهنشپ یدکمه  سمیر

 کمک! یالبد برا-

 

 گفت: ینکرد و با بدجنس ینامرد افشین

هات رو از  ینیحساب تموم خود بزرگ ب تنه یکشدم و  یم یکیاتفاقا عکسش! اونجا بودم باهاش -

 آوردم. یتنت در م

 

داشت. از  یو دار به کجا خورده بود که احساس کبود یردانست در آن گ یکرد. نم یدرد م پهلویش

 .یدبه او توپ یتعصبان یرو
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که محل سگ بهت  ینجوری. ایرهبگ یلتتحو یدبهناز رو کن که شا یشپ ینمک هات رو نگه دار رفت-

 .یادهات به چشمش ب یده، الاقل دلقک باز ینم

 

 یم یشرا به رو یشراه به راه بهناز و رفتارها یرآمد سم یمکث کرد. بدش م یلحظه ا یبرا افشین

 توانست در مقابلش خاموش باشد. یاما نم یست،ن ینتیبد ط یاز رو یشدانست حرف ها یآورد. م

تو برو کاله خودت رو پر پشم تر کن  یام،هام به چشمش ب یبا دلقک باز یدباز من به قول خودت شا-

 تو چشمش! یفقط خار شد یای،جوره به چشمش نم یچکه ه

 

 نبود. یممستق یصراط یچبه ه یاسکه حق با اوست.  یافتدر یدر عمق بدبخت سمیر

شده آتش بس  یوسداد. ما یهاش را به دستش تک یشانیگذاشت و پ یشزانو یدست راستش را رو آرنج

 زد.

شناسمش.  یشه. نم یدور م یشترشم ب یم یکشنزد یکنم. به هر قدم یکارچ یگه. موندم دیگ ینم یراهب-

 که بوده. یاون یستن

 

 وارد شد. یکرد و از در همدرد ینی. عقب نشیستاز کالمش خواند که حالش چندان رو به راه ن افشین

تونه که انقدر زود برات آغوش عشق باز  ی. نمیولش کرد ی. اونجوریبهش حق بده. دوسال نبود-

اونجا، کار و  یببر. دو هفته رفت یشرو پ یکنه. از من به تو گفتن، برگرد تهران آسه آسه همه چ

 .ینگرفت یجهکه نت یاسمرو هوا، از  یرو ول کرد یتزندگ

 آمد. یدنشنفس کش صدای

تو کوک  یفتتهران اول ب یااز اونورش! بابا تو ب یا یفتیور بوم م یناز ا یا. یتو چرا حد وسط ندار-

 اونجا؟ یبمون یخوا یم ی! اصال تا کیرخودش رو بگ یخانواده اش، بعد راحت پ

 

 خسته و درمانده چشم بست. سمیر،

 یمونه. هر چ یشاه توت م ینداره. ع یدلتنگ یشترب یدنشد یککه بهم نگاه کنه. انگار از نزد یتا وقت-

 !ین! افشیشخوا یم یشترب ینیش،ب یم یشترب

 

 جانم داداش؟!-
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 ساعدش افتاده بود گفت: یکه رو یبه خراش خیره

شل  یادعشق ب اسم یجانییه،خبر داره. دختر ه یاسو پوک  یک. از جیررو از بهناز بگ یثهحد یشماره -

 .یارب یربهناز گ یقشماره اش رو از طر یجور یککنه. فقط  یشه کمک م یم

 

 صورتش را رج زد. یجا یجا یبه سرش زد و با شوق مادرانه ا یگرید یبوسه  پریسا

 نم گرفته نگاهش کرد. ی. با چشمانیددست مادرش را بوس یبا دلتنگ یاس

تونست خوشحالم  ینم ینجوریا یچی. هینکه اومد ینکرد یذره شده بود. چه کار خوب یکدلم براتون -

 کنه.

 

گذاشتند.  یحجله م یشبرا یدبود شا یدنیبود. اگر دلش د عناب مطبوع ی یوههمچون طعم م یساپر لبخند

شد  یم یامر ینو هم یدد یخودش را مقصر م یروزاز د یشترسال ها را فقط دائما مرد. هر روز ب ینا

 تا افزون تر شکست بخورد.

 یاسینممن و  یفته،شبونه ساک بست که راه ب یاورد،. دلمون تنگ شد برات! بابات طاقت نیومدیتو که ن-

 .یمدنبالش راه افتاد یمسر هم کرد یزیچ یک یزکه تند و ت ینها یم،باز یقافله رو م یمدار یدیمد

 یرمبختش؛ بم یبرا یرمدخترکم؛ بم یبرا یرم. قلبش فغان سر داد."بمیدصورت دخترکش دست کش به

 چشمانش!" یبرا

 تهران؟ دو سال بست نبود؟ یبرگرد یخوا ینم یزم؟عز یخودت خوب-

 

کرده. بغض مادرش  یررا درگ یانشاست و شر یقلبش جار یاز رگ ها یاحساس کرد گدازه ا یاس

 یبا ذوق به طرفش نم یگرد یاسینکرد که  یشده بود. درک م ینغمگ یشانرا دوست نداشت. زندگ

نگاه پدرش انداخته  یکه پرده رو ی. خاکستر کدریدفهم یرا م یشدرون مردمک ها یبیدود، حس غر

 یکرد. اگر آن شب عزا یبه وجودش نفوذ م یشترو احساس تلخ، ب یدفهم ی. همه را میدفهم میبود را 

 متفاوت تر بود. یزشد حاال همه چ ینم یادهپ ینگرفت و از ماش یعشق نم

 

 .یاماالن نه! هر وقت دلم آروم شد م یول یاممامان جون، م یامم-
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 ینکرد. دل دخترش آرام نبود، ا یهزار زار گر خودش را کنترل کرد که همانجا پق نزد و یلیخ پریسا

 .یدد یکاش که نبود و نم

 رحمان وارد اتاق شد.

 .ینمتتو اتاق نب یایکه ب یدمخانم من از تهران نکوب یاسمنمادر و دختر!  ینگ یم یچ-

 کالم پدرش را ادامه داد. یهم پشت بند پدرش وارد شد. با لحن دلخور یاسین

 .یرهگ یمعوض شد اصال! خودش رو -

 

 یکخواستند که  یداشت. اگر از او م یخوب ینبه ا ی. چقدر خوشبخت بود که خانواده ایدخند یاس

و به عمر خانواده اش  یردخواست که عمر او را بگ یحتما از خدا م ید،خواسته اش را به خدا بگو

 را درک کند. یعشق واقع یتوانست معنا یاضافه کند. حاال م

سر و  یکرشد کرده بود و قدش  یمدت حساب ین. در ایخترا بهم ر یاسین یدراز کرد و موها دست

 گردن از او بلندتر شده بود. 

 .یگ ینم ینجوریا یدمبرات خر یامدت چ ینتو ا ی. اگه بدونیباز که بدجنس شد-

 .یدپا بلند شد و صورت پدرش را بوس یپنجه  روی

 گوش پدرش پچ زد: یر. زیدخند یزبه طرف مادرش گرداند و ر چشمی

 اول باهاش حرف زدم. یهچون نازناز ی،شناس یمامان رو که م-

 

 مرد.  یم یمرد، آ یدخترش م یبرا ی. آیدو سرش را محکم بوس یدخند رحمان

 کرد. یزچشم ر پریسا

 گل از گلش شکفت؟ ینجوریکه ا یگوش بابات گفت یرز یچ-

 

 گرفت. تر یمبه همسرش زد و کمر دخترش را قا یچشمک رحمان

 بود خانم! یپدر دختر-

 

بود، اگر  یاسشده بود. هر چه بود و نبود  یرپر از مهر لبخند زد. رحمانش از نبود دخترش پ پریسا

 درون دل رحمان داشت. یشاد یدوباره به جوانه ها یدیشد ام یحضورش بود، حتما م
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 ها! یپدر دختر ینتا باشه از ا-

 تخت بلند شد. یزد. از رو یشانناهار صدا یبرا ناهید

 .یستبعد از ناهار که االن وقتش ن ینقربون رفتن هاتون رو بذار یهبق-

 یلزدند. دل ینشستند و مفصل حرف م یبعد از ناهار م یدبه عطا انداخت. با یسفره نشست و نظر سر

 گفته بود که او را به مشهد کشاند. یزهاییگفت، در واقع عطا چ یاس ینبود که برا یآمدنشان همان

داد راحت باشد و سر و صورت  یکنار خواهرش نشست. غرور کاذب نوجوانانه اش اجازه نم یاسین

 برگردد. یاسخواست که  یم یاچقدر دلتنگ است. به حد دن یدفهم یخواهرش را ببوسد. فقط خودش م

 یرخواست بحث سم یآمده بود. فقط دلش نم یشمتوجه جو پ ی. تا حدودیدخودش ساالد کش یبرا یاس

بود که  یدواراز او نداشت و ام یخبر یگرروز گذشته د یاساس یشود. از آن کتک کار یدهسط کشو

که  یدچرخ یافکار م ینبه تهران شود. ذهنش حول هم یربرگشت سم یبرا یلیدل یهمان کتک کار

را از او گرفت. قاشق، درون دستش فشرده شد. در احمقانه  یدهمان ذره ام یامشزنگ پ یلینگد یصدا

 بود. *** یرحالت، به احتمال نود درصد سم ینتر

دختر انگار قصد  ینبه ساعت انداخت. ا یضرب گرفت و نظر چند باره ا یکسرام یرو یشپا با

افتاد که خودش دست به کار شود و شماره  یفکر م یننداشت به وعده اش عمل کند. کم کم داشت به ا

 اهیتعلل تماس را برقرار کرد و بعد از سالم کوت یصفحه افتاد. ب یکه همزمان اسمش رو یرداش را بگ

 منتظر شد. 

 تونم براتون بکنم؟ یکار م یشد. خب؟ من چ یرد یکم یدبخش یم-

 گفت: یدانست از چه و کجا شروع کند. با اندک وقفه ا یاش را خاراند. نم یقهشق یجهت گوشه  بی

خواهرزاده اش شدم. ترک من باعث  یزندگ یاهیخوام بفهمم چرا عطا بهم گفت من سرآغاز س یفقط م-

بند شده که بعد از دو سال  یبه چ یچ یونم ینخوام متوجه شم ا یخراب بشه؟ م یاس ی یهشد روح

 کنم. ینیب یشرو پ یاستونم  ینم

 

 کرد. یا یمصلحت یسرفه  حدیثه

کنم. حرف آقا عطا هم کامال  ینم یکار ینافتاده چون هرگز همچ یبگم چه اتفاق یقادق ییناز من نخوا-

داره. ضمنا اگر طبق گفته اتون  یا یگهحرفشون علت د ینبه شما، ا یاس یدرسته! نه به خاطر وابستگ

. ینرو بگذرون میشب آرو ی،موضوع اصل یدنکنم با فهم یفکر نم ینشده باش یاسواقعا دلبسته و عاشق 

دوباره متولد شد تا بتونه  ییجورا یک ینکرد ول یشرو که دو سال پ یحد بهتون بگم اون ینفقط تا هم

 جمع و جور کنه. یخودش رو کم
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 یزبا چ یاساو،  ی یهآب دهان قورت داد. پس جدا از قض یدشن یکه م ییمتعجب از حرف ها سمیر

 گفتند؟ یرا به او نم یقتآخر چه؟ چرا واضح تر حق یهم دست و پنجه نرم کرده بود. ول یگرید

 که شده. یمتیرو بدونم، به هر ق یقتخوام حق یم-

 

 شد. یزسوال برانگ یبه طرز خاص یثهحد لحن

رو  یتتا واقع ینکن یداخودتون راهش رو پ ین. اگه جدا دنبالشیدشن یداز طرف من نخواه یشتریب یزچ-

 .ینبفهم

 

 یشپ لیرقابداستان ها از کجا بود که همه شان غ ینمردانه اش را به هم فشرد. سرآغاز ا یها آرواره

 شده بودند؟ ینیب

 یستی؟ن ی،بلد باش یراه یک یدبا یحرف بزنم. شما که دوستش یاسبتونم با  یزنگ زدم که کمک کن-

 

 بود. یدهاز حد انتظار طول کش یشب ینباراش ا یپاسخش را داد. خاموش یثهتا حد یدکش یقهدق به

االن از شما متنفر باشه چون  یدشا یه،چ یقادق یاسدونم حس  یکنم. نم یمن کمکتون نم یمتاسفم، ول-

کنم که دوباره حالش  ینم یسکیر ینهمچ یچوقتگرده. ه یآمدش به شما برم یشپ یسر اصل یک

 برگرده.

 

نبود  یآمد؟ برگردد؟ چرا کس یشپ ی. متنفر؟ سر اصلیدگذاشت و آن را کش یشموها یاندست م سمیر

 چه خبر است؟ یقادق یدکه بگو

 از من متنفر باشه؟ یدبا یاسآمد؟ اصال چرا  یشرگرده؟ کدوم پقراره ب یبه چ ی؟به چ-

 

 سخاوتش را به کار برد و گفت: یتنها حدیثه

نبود. اون  یچیافتاد ه یاس یکه برا یدر برابر اتفاق یتنکه رف یگم که اون شب یحد بهتون م ینتا ا-

 بود. یا یگهد یزچ یلشمشهد نشد، دل یعشق روونه  یبرا یاسشده.  ییراتتغ ینا یاتفاق باعث همه 

 از پشت خط آمد. یمردانه ا صدای

 خواد همون بشه. خداحافظ! یم یاس یهر چ یدوارمبرم. ام یدمن با-
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از  یزیافتاد. اما برعکس تصورش چ یچه اتفاق ییشد که بفهمد آن شب کذا یم یداشت متالش مغزش

 و قطع کرد.اش را داد  ی. پاسخ خداحافظیدرس یبه او نم یثهحد

داند و با  یرا م یزکرد همه چ یفکر م یشههمه ندانستن خنده اش گرفت. جالب بود که هم ینحجم ا از

 کرد.  یرا به او ثابت م یشها یشهعکس اند یقادق یشرود، اما عملکردها یم یشمحاسبه پ

آرزو شده بود دوباره  یششد. برا یرهداشت، خ یاسکه از  یاش را باز کرد و به تنها عکس یگوش آلبوم

دخترانه اش  یدلبرانه ها ید؛رس یبه نظر م یالچشمان ستاره بارانش خ یند؛مهربانش را بب یلبخندها

 که انگار اصال وجود نداشت.

 بود. یثهرا باز کرد، از طرف حد یامشد. پ یاننما یلشصفحه موبا یباال یام،پ عالمت

! اگه از دور دوستش داشته یاسقط و فقط به خاطر کنم، ف یکه بهتون م یکمک ینو آخر یناول ین"ا

 از دور!" ین،رس یم یجهزودتر به نت ینباش

کرده بود ذهن پر سرعتش را آگاه کرد  یانکه در لفافه ب ی" که گفته بود، با جمله ایتکرار "از دور این

 باشد. یبتعق یک یشروع کننده  یدکه با

 

 یمهکشو را نصف و ن یافتن،از ن یو رو کرد. عصب یررا ز یشسوم را باز کرد و شال ها یکشو کالفه

 زد، با خودش زمزمه کرد. یکشو م یلبه  یرو یاپیکه چند بار پ یبست و در حال

 !یست...نیست...نیستن-

 یرا که م ییداشت و هر جا یاز. واقعا نیایدنمانده بود اشکش در ب یزینشست. چ ینزم یرو مستاصل

 کرد. ینم یدایشگشت پ

 اش سر تکان داد. یکتاب به دست وارد اتاق شد. با تعجب به آشفتگ اپریس

 شد؟ یمامان جان؟ چ یهچ-

 

 نه! یاگردد  یم یزچه چ یپ یدبا خودش در کلنجار بود که بگو یشانیدر عمق پر یاس

 خوام بخوابم. یم-

 

 خم شد. یکم یساپر سر

 .یکن یم یداررو هم ب یناا ییتهمه سر و صدا نداره. االن زندا ینا ینکه! ایزمخب بخواب عز-
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 نق زد. یهحالت گر با

 .یستقرص هام ن-

 مادرش اضافه کرد. ینگاه پرسش یدند با

 . یستگردم ن یم یخوام، اما هر چ یبره. آرامبخش هام رو م یخوابم نم یخوام بخوابم ول یم-

 اولش اشاره کرد. یکشو به

 گذاشته بودمش! ینجاهم-

 

 اش شد. یرهخ یا یهچند ثان پریسا

سراغش؟  یبر یخوا یدوباره م یچ ی. برایاز اون آرامبخش ها استفاده نکن یگهمگه شهرزاد نگفت د-

 یم یتال یکموز یککنه. االنم  یبخره، آرومت م یرگم بابات بره ش یشه. م ینم یداچه خوب که پ

 ذارم برات احساست بهتر بشه.

 

 زانوانش گذاشت. یسر رو یاس

 شم. یم یوونهخوام بخوابم. دارم د یوام مامان! فقط مخ ینم یتال یکمن موز-

 

 یبرداشته. عطا هر از گاه یدانست قرص ها را چه کس یشد و مقابلش نشست. م یکشنزد پریسا

 ینیب یشروزها را پ ینخودش نگه ندارد. انگار ا یآرامبخش برا یانهگشت که مخف یرا م یشکشوها

قرص  ینمحکم سفارش کرده بود که عوارض ا یلیزد. شهرزاد خ یکار ینکرده بود که دست به همچ

 را از آن دور نگه دارند. یاساالمکان  یشوند و حت یم یافسردگ یدتشد بها موج

 دستش را گرفت.

 بشه. یکنه؟ با من حرف بزن که ذهنت خال یم یتتاذ یچ-

 

 مقدمه گفت: یب یاس

هنوز  یبه سه هفته شد ول یکشه. االن نزد یمن یالخ یجوره هم ب یچاومده دنبالم! ه یرمامان سم-

 برنگشت تهران!
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 مادرش گذاشت. یشانه  یدفاع سر رو بی

 ی! نمیگیرهد گفت باهاش روبرو بشم و حرفام رو بزنم. روبرو شدم، حرفامم زدم، اما همچنان پشهرزا-

 مصره! ینجوریکه ا یهدونم دنبال چ

 یکه از ب یآلود شد. همانند کودکان یهد. لحنش گرکر یدرد م یخواب یحال بود.سرش از ب یو ب خسته

 درآورد و ادامه داد: ییصدا یفتندسر لج ب یخواب

 برسونه. یقسماجتش اون رو به حقا ینترسم ا یخدا کنه بره. م-

 یحرف ها یکبه  یکبرد  یپ یباتقر یساحرف زد و حرف زد. آن قدر حرف زد که پر همانطور

از  یاس! یمدت یرا برگرداند به تهران، حداقل برا یاس یدداشته و او هر طور شده با یقتشهرزاد حق

رفته رفته آهسته تر شد و در آخر، سرش  یشکه آوا یگفت، تا زمان یشها و ترس ها یتمام دل گرفتگ

 مادرش کج شد. یشانه  یرو

 یاساکه طبق گفته پزشک بودن کرد. چر یداحساس مف یرچند سال اخ ینبار در ا یناول یبرا یساپر و

 از گفته اش باعث آرامش دخترش شده بود. یرویپ ینعمل کرده بود و هم

 

را خاموش  ینتابلوها را بخواند. ماش یرو یبتواند نوشته ها یشتریسرش را خم کرد تا با دقت ب سمیر

از پزشکان بود ابروانش را باال  یمقابلش که متعلق به گروه یطبقه  ینشد. ساختمان چند یادهکرد و پ

دسته شدند  فکارا ینداشت؟ مزحک تر یخاص یماریب یعنیساختمان چه کار داشت؟  یندر ا یاسپراند. 

 را باال بردند. یشانباف یو پرچم منف

به  یکتوانست واضح تر تابلوها را بخواند.  یرا زد و به طرف ساختمان رفت. حاال م ینماش ریموت

ذراند. انواع دندان پزشک، پزشکان اطفال، مغز و اعصاب، روانپزشک، زنان و را از نظر گ یک

 ! یمانزا

 !یمانآمد جز زا یهر چه م یاسبه خنده اش انداخت. به  یآخر این

 است؟! یاساز آن ها پزشک مورد نظر  یککدام  یدفهم یم یدساختمان شد. حاال چطور با وارد

 فت.ر یبه طرف نگهبان یدو با ترد یدکش هوفی

 گفت. یدیخسته نباش ی،کوتاه یاحوال پرس با

 .یدرا بگو یقتتوانست حق ینم مسلما

جا گذاشت. منم  ینپولش رو تو ماش یفرفت باال! متاسفانه ک یشپ یقهچند دق ینمن خانمم هم یدببخش-

 ید؟کن ییشه لطفا راهنما یاالن فراموش کردم پزشکش کدوم طبقه ست که برم بهش بدم. م

 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
2
9
2

 

 کرد. یینباال و پا ییابرو نگهبان

 االن دو تا خانم رد شدن. منظورت کدومشونه!-

 

 نبود. ی. خوشبختانه نگهبان بدقلقیدکش یشبه دور لب ها یدست سمیر

 رنگ سرش بود. یکه شال آب یخانم ینهم-

 

 اش را خاراند. ینیب یگوشه  نگهبان

 دونم. ینم یقسوم رو زد. باز دق یآسانسور طبقه  یرو یدمد-

دانست  یفاصله داشت. نم یقتوارد آسانسور شد. چند قدم تا حق یزد و با تشکر یلبخند پرسپاس میرس

 بترسد. یاخوشحال باشد  یدبا

 شد. یروانه م یشتریب یدر انتظارش است، حتما با آمادگ یزدانست چه چ یم اگر

 

که در آن طبقه وجود داشت چشم  یزد و به چهار واحد یرون. از آن بیستادسوم ا یدر طبقه  آسانسور

 انداخت. 

حضور دارد. به  یاساز آن ها  یکتخصص بود. مانده بود در کدام  یککدام از تابلوها مختص به  هر

 باشد؛ دندان هم که... ینیگوش و حلق و ب یدرس ینظر نم

از مال  سیا یکه دندان ها یشدانست. تا دو سال پ یم یدفرو برد. بع یبشدرون دستش را در ج سویچ

 ینمکث رد کرد. ا یآن نصب بود را ب یروانپزشک رو یهم که تابلو یخودش هم سالم تر بود. واحد

 ینتریشداشت؟ ب یمشکل قلب یاس یعنیواحد شد.  ینآخر ی یرهکرد و خ یزکه ممکن نبود. چشم ر یکی

 یکه کس . جدا الزم داشتیستادو تخصص قلب و عروق بود. کنار پله ها ا ینیشکش به حلق و ب

با کدام  یاساو را داخل مطب ها بفرستد و بفهمد کار  یتوانست به بهانه ا یهمراهش بود تا راحت م

 پزشک است.

وارد تک تک مطب ها شود و ته  یمآنکه خودش به طور مستق یکیدارد.  یشرو یشکرد دو راه پ فکر

از آن درها خارج شود.  یکیاز  یاسآن قدر منتظر بماند تا  ینکها یگریو د یاورد؛را در ب یهقض یتو

ماند.  یدور م یقتکوچه از حق یکباز اندر خم  یدشد یم یاسنبود، چون اگر  یراه حل اول که منطق

 باشد. یدهطبقه را درست د یشک داشت که نگهبان شماره  یراه دوم عاقالنه تر بود، منته
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 یز مطب مربوط به روانپزشکبه همراه پسر بچه اش ا یحال کلنجار رفتن با خودش بود که زن در

خودش گفت  یشپ یلدل یدر آن واحد رفته باشد، اما ب یاسداد  یدرصد هم احتمال نم یکزد.  یرونب

 زن را صدا زد. یگیرو مطمئن شدن ضرر ندارد. نه چندان پ یدنکه پرس

 هم تو مطب هست؟ یا یگهخانم! کسه د یدبخش یم-

 حرف بزند. یرترپذ یهگنگ و مشکوک زن باعث شد توج نگاه

 دکتر! یشخواستم بدون نوبت برم پ یم-

 

 زن سر تکان داد.

 یم یخاص رو اورژانس یط. دکتر فقط شراینبودن. فکر نکنم بدون نوبت بتون یفعال چهار پنج نفر-

 . من خودم چند ماه تو نوبت بودم.یرنپذ

داد. انگار  یحتوض یلیدل یچه یو دست پسرکش را محکم تر گرفت. ب یدتر کش یشاش را پ روسری

 کرد. یم یتخدا زبانش را هدا

نوبت دارن. اتفاقا االنم  یکبار یمراجعه کننده به خصوص هم دارن که اصوال هفته ا یسر یکالبته -

 دختر خانم هستن. ینا یامداخل هست. من هر وقت م یکیشون

دانست چرا تپش قلب  ی. نمیددرصدش به پنجاه درصد رس یک. احتمال یستادحساس شده صاف ا سمیر

 گرفت.

 به خودش گرفت. یآگاهانه ا ی چهره

 گم؟ یدرست م یانمهره؟البد منظورتون خانم ک-

 

 کرد و نامفهوم چشمانش را باال برد. یفکر زن

 یباشه بله! م ی. اما اگه منظورتون همون دخترخانم چشم و ابرو مشکیستن یادماسمشون رو -

 یدشون؟شناس

 

 بود. پا به پا شد. یگرید یزچ یهشد. حتما قض یفیخف یزشدچار ر یرسم قلب

 !ینجاکردن ا یممعرف یشونبله! ا-

خودش بگذارد تشکرد کرد. زن هم پاسخش را داد و وارد آسانسور  یالآنکه زن برود و او را به خ برای

 شد.
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 رده.ک یداپ یروان یمشکل روح یاسبه جانش افتاد که نکند  یترس موذ یکزد.  یده در ده م قلبش

رفتن  یینپا یکه صدا یتا زمان یادساعت؛ آن قدر ز یکساعت،  یمربع، ن یکفکر کرد.  همینطور

کرد. دست پاچه به اطرافش  یم یخداحافظ یکه با منش یاس یو پشت بندش نوا یددر را شن یرهدستگ

شود. در، در حال باز شدن بود که در  یدهدر آن لحظه د ینکهخواست جز ا ینگاه کرد. هر چه را م

 یقاپله خورد و عم یزیبه ت یشاثنا ساق پا ینرفت. در ا یینبا شتاب پا یکیلحظه پله ها را دو تا  ینآخر

بسته شدن در آسانسور نشان از رفتنش  یکرد. نوا یجمع شده خم شد و ناچ یدرد گرفت. با چهره ا

 رفته را برگشت. یپله ها یاطو با احت یستادداد. راست ا یم

 شده بود.  گیج

اما باورش  ید،د یزن، نود درصد م یحرف ها یدندر آن مطب را بعد از شن یاساحتمال بودن  شاید

شد. حاال که باورش شده بود خودش را گم  یجگ یدآمده از همان در د یروننشده بود. حاال که او را ب

 کرد. 

به در  یلرزاند. تقه ا یداشت تن و بدن دلش را م یقتحق یدنقبل از شن یگم شدنش در واهمه ها این

 زد. یم ینهدر جانش زم ینباررا ا یشارمغان کابوس ها یدکه شا ییزد و وارد شد. وارد جا

 

محال آن لحظه اش بود.  یپدال گاز فشرد. سرش در حال انفجار بود. مرگ آرزو یتر رو یمرا قا پایش

 کرد. یتر م یمضاع روح و جسمش را وخو او یچیدپ یروانپزشک مدام در سرش م یصدا

بودن خانواده اش  یارداشته که خوشبختانه به خاطر هش یو سه بار اقدام به خودکش یخودکش یکبار-"

 و ناموفق شد." یدنرس ییهر چهار بارش به جا

از سرعتش نکاست. تنها  یاو را به خودش آورد. اندک یداز بغل دستش کش ینیکه ماش یممتد بوق

 داد از او گذشت. یم ینکه صاحب ماش ییبه فحش ها یتاهم یکج کرد و براهش را 

که تا به امروز تجربه کرده بود  ییسرش با تمام دردها ینبارکرد. درد ا یاش درد م یقهشق یجا جای

 متفاوت بود.

 مرد و فقط معجزه زنده اش کرد." یاساگر بگم  یستاغراق ن-"

 کرد.  یاحساس م یشبد طعم را تا سر گلو ی یهبود. ما یدهتهوع امانش را بر حالت

 در سرش تکرار شد. "مرد و فقط معجزه زنده اش کرد."

چرخ ها هم،  یکالست یغج یبود. صدا یادز ینترمز زد که سرعت ماش یتحمل کند. درحال نتوانست

 نداشت.  یردر حاالتش تاث یذره ا

 اال آورد.ب یابانخ یرا باز کرد و همانجا گوشه  یشدر خودرو یمعطل بی
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 دوبار، سه بار... یکبار،ت*ج*ا*و*ز شد." عق زد.  یاسبه -"

 .یدکوب یسرش م یرا رو یاترحمانه جزئ یاش ب یلعنت حافظه

بود که شب و  یامراجعه کننده  یندوم یاس ی،کار یپونزده سال سابقه  ینروانپزشکم، تو ا یکمن -"

 بود." یرهخ یوارکه ماه ها در سکوت به در و د یمتحرک یکرد. مرده  یرروزم رو درگ

 

زدن از حلقش  یرونرا داشت که روده اش در حال ب ینهم عق زد. شکمش منقبض شده بود. حس ا باز

 است.

 شده بود.  یدافت کرده بود و رنگش همچون گچ سف یحساب فشارش

 یچخواست ه ی. اون نمیدکه راحتش بگذار ینهکمکتون ا ینست. بزرگتر یافتهن یمهنوز ترم یاسروح -"

 خوادتون." ینم یگهچرا د یدوقت بفهم

کرد نفس  یآسفالت گرد گرفته نشست. سرش دوال شد و سع یبه عرض شانه باز شد و رو یشها دست

 بکشد.

شب از دست رفته  یاد یاز هر زمان یشترکنه. وجودتون اون رو ب یداتکامل پ یشآرامش نسب یدبگذار-"

 ندازه." یهاش م

 ینخودش را به ماش یفحال و ضع یگرفت. ب یکرد که بلند شود. سردرد داشت جانش را م قوت

 باز شدن صندوق عقب را زد. یاش را به در باز شده اش داد و دکمه  یهرساند. تک

 داره که از نظر خودش مسبب شکست هاش نباشه." یازن یبه کس یاس-"

 . سرش داغ کرده بود.آب را باز کرد یسبز رنگ حاو یبطر در

 صورت گر گرفته اش! یتا رو یخترا بلند کرد و آب را از فرق سرش ر بطری

خلوت و وحشتناکه،  یحک شده تنها گذاشتنش تو اون جاده  یاسکه از شما در سر  یریتصو ینآخر-"

 شد." یدست دراز یمشکه دست بر قضا تو همون جاده به حر

خواست تار و پود  یخواست ذهنش پاک شود. م ی. میدکوب ینماش یسرش را به لبه  یاراد غیرقابل

 آورده. یاساش چه بر سر  یکه خودخواه یایدن یادششود تا به  یمغزش متالش

 

 کله اش بدتر شده بود. یدنبدش با کوب حال

 .یدندکوب یدر سرش طبل م ییقرص را از درون داشبرد درآورد. گو ینشست و بسته  ینماش داخل
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باال رفت. آخ که بهناز حق  یکجاآب، همه اش را  یکرد و با قلپ یچند قرص در دستش خال همزمان

 را بزند.  یقششف یقرف یدسفارش کند که ق ینبه افش ینهداشت با ک

ن بود. نداشت. ناتوا یفتدرا روشن کند و دوباره راه ب ینماش ینکه. قدرت ایدلرز یاز ضعف م دستانش

تنفر  دانست و از یم یرد؛گ یشب آرام را از او م یتواقع یدنداد که شن یدانست و هشدار م یم یثهحد

 گفتنش را خودش به گردن نگرفت. یسکدانست و ر یزد؛ م یحرف م یاس

 یخارج م یارزبونم رو گاها از اخت یاسداستان تلخ  یول یستم،ن ییحجم از رک گو ینحاضر به ا-"

 رو گرفت." یشتون در اون ساعت از شب، ناعادالنه جون روح و زندگ یرعاقالنهکنه. ترک غ

 ینیسهمگ یباال زده بود. غده  یادکبود رنگ دستش از فشار ز یرا بند فرمان کرد. رگ ها دستانش

 در پنهان کردنش داشت.  یکرده بود و او تماما سع یررا درگ یشگلو

 یهمردانه اش بلند شد. گر ی یهگر یرت،هت و حو در کمال ب یدامان لرز یب یششانه ها ی،آخر ول در

 . سوزناک و محکوم به ترحم!یستگر یسالش م یکل س یبرا ییکه گو یمردانه ا ی

 یرهآنچنان بر روحش چ یدی. ناامیختر یصدادار اشک نم ینگونهپدرش فوت کرده بود ا یوقت حتی

 توانست خودش را کنترل کند. یشده بود که نم

دانست،  یم یبود. چه کس یرهشکستنش مات خ ینگونها یت شده بود و در ناباورصام یاتمام دن انگار

 بازگشت نداشت. یگرد یرمردن سم ینطورا یدشا

 

 در هم رفته و تند شده گفت: یو با اخم ها یدرا از دستش کش یگارپاکت س افشین

 یدرست نم یچیباال ه یو فس فس بر ی. االن خودت رو تو دود خفه کنیکه باز کرد یهپاکت ینسوم-

 شه. یجبران نم یشیتمشه. غلط دو سال پ

. کوسن ها را کنار هم یدکش ی. پوفیردکرد خودش را کنترل کند و عنان زبانش را به دست بگ تالش

 بود یختهاعصابش را به هم ر یحساب یرا گرفت که دراز بکشد. نگران یشکرد و شانه ها یفرد

 !یکنه عزادار یندونه فکر م یکیز بشه. ساعته بزن حداقل چشم هات با یمچرت ن یک-

 

 فکر کرد که واقعا عزادار است.  یرسم و

مظلومانه  یدست و پا زدن ها یاش را؛ عزا یدهبه داد نرس یضجه ها یرا داشت؛ عزا یاسش عزای

 را که دستان آلوده لمسش کرده بود؛ او عزادار بود. یگل پاک یشرف را؛ عزا یب یک یکله یراش ز
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گرفت و او خودش را  یخودساخته در سرش شکل م یرکرد. دائم تصاو یاش م یوانهداشت د افکار

 یالیخ یشداد از نما ی. و هر بار جان میدد یپست فطرت م یکدر دستان  یاسشاهد از دست رفتن 

 رخ داده بود.  یتکه در واقع یا

د. ست. از خودش متنفر بوگذاشت و او به ذهنش آمد تنها خواسته اش مرگ ا یشپا یرز یبالش افشین

 بود. یزاربود، از خودش بودن ب یزاربودنش ب یراز سم

 شد. یدهکش یرونانگشتانش ب یانسوخته از م یمهن سیگار

 

 کشم. یم یگارپا به پات س ینمش یذره بخواب بعدش خودم نوکرتم! م یک ینمرگ افش-

 !یصالرنگ خشونت گرفت و است صدایش

 .یر یم یناز ب ید المصب دار-

رفت. دلش  یمخش مته م یرو ینافش ی. صدایردخواست به درد خودش بم یخواست تنها باشد. م می

 خواست حرف بزند.  ینم

بکشد و از او بخواهد  یادرمق نداشت تا فر یهم گذاشت. حت یرا رو یشآنکه ساکت شود پلک ها برای

 برود. یششکه از پ

 یشصدا یگرد ینکهخاموش شده بود خوب بود، هم ینکهدانست، اما هم یرا نم یدنفهم یا یدفهم افشین

 شکست خوب بود. یسکوت روحش را نم

 بال و پر گرفتند. پرواز کردند و خودشان را به اوج رساندند.  یگرها بار د اندیشه

اش که نجات  یپناه یخواست. ب یکه کمک م یش. التماس هایچیدپ یدر سرش م یاس یالیخ فریادهای

 . یدطلب یم

 یرا به عجز انداخت. سکانس ها یشها یاختهمغزش را در آب جوش گذاشته بودند که آنگونه  گویی

 کرد. ینم یشرها یلعنت

به گناه،  یآلودگ ی،.احساس نجاست، ناپاکیدهگاها به چهار ساعت هم کش یاس یوسواس یحمام ها-"

تنش  یرو یادشستن ز که از ییهنوز هم نکرده باشن. زخم ها یدکردن، و شا یکه رهاش نم یاحساسات

 ."ینمب یشه م یذهنش آشفته م یافته، هنوز هم وقت یم

. یدمبل کوب یواکنش سرش را به دسته  یشد. ناخودآگاه و ط یشد و حافظه اش پاک م یمعجزه م کاش

 خواست تا فراموش کند. یشد و او درد م یکوسن ها مانع از درد م
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سخت نبود.  یسرش به اندازه کاف یر. هنوز زیدسرش برداشت. دوباره کوب یرآن ها را از ز عصبی

 بود. یشهنوز حافظه اش سرجا

 د کرد.به طرفش پا تن یر،حرکات سم یدنآمده بود از د یرونکه شارژر به دست تازه از اتاقش ب افشین

 ! یر؟چته سم-

 شانه اش را محکم گرفت. یدهانداخت و ترس یبارا تقر شارژر

 !یوونه؟د یخودت رو به کشتن بد یخوا یم-

 کرد و چه شد!  یهم فشار داد. چه فکر م یرا محکم رو یشدست از تقال برداشت. پلک ها سمیر

شده بود. به طرف آشپزخانه  یلبه ترس تبد ی. حالش از نگرانیدعرق کرده اش دست کش یشانیبه پ افشین

 کند.  یقبروند تا آرام بخش تزر یمارستانبه ب یستحاضر ن یدانست با آن کله شق یرفت. م

نگه  ییقرص را مخصوص زمان ها یندرآورد. ا ینتقرص خواب آورش را از ته کاب یاجبار قوط به

انداخت.  یم یشها یدنها و محبت ند یبدبخت یادزد و او را  یداشته بود که پدرش از کانادا زنگ م

 یختر یوانبرداشت و دو قرص را همزمان در ل یآب گرفت. قاشق یرش یربرداشت و آن را ز یوانیل

 و مشغول حل کردنش شد. 

 یکتا به حال که از مشهد  یروزبود. از د ینهم یدرس یآشفته بازار به ذهنش م ینکه در ا یتنها کار

شد.  یحال بود و لحظه به لحظه اوضاعش بدتر م ینبود و بدون چمدان برگشته بود به هم یدهکله کوب

 داد. یتر نشان م یاناش وخامت اوضاع را ع یونچشمان سرخ و خ

 یرهایو به تقص یندانداخت. آن قدر استرس داشت که هنوز فرصت نکرده بود بش ینکرا درون س قاشق

 یقتداد و حق یاش را تکان م یاگر زودتر آن زبان کوفت یدآمد. شا یاسکه سر  ییبال یخودش برسد برا

 دیشانهخورد. زبان به دهان گرفتن به اصطالح مصلحت ان یرقم نم ینطورگفت سرنوشتشان ا یرا م

 یزهاچ یلیشک خ یگفت ب یرا همان موقع م یاش آن ها را به کجاها که نکشاند. اگر موضوع اصل

 کرد. یفرق م

 مبل زانو زد و دستش را پشت سرش گذاشت. پای

 .یسوز یتو تب م یآب بخور، دار ینذره از ا یک یاب-

 .یدنفس سر کش یکحرفش را گوش کرد و آب را  یشاز اندازه گلو یشب یاز حس خشک سمیر

 مبل خواباند و تلفن به دست، آهسته به سمت اتاق رفت.  یدوباره او را رو افشین

 کرد. یاش م ینهمعا یارهش یمهحالت ن ینزد تا در هم یبه دکتر شمس زنگ م باید

 

*** 
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 ینبار چندم بود که ا ینه! برا یاداشته  یامیپ یارا زد تا چک کند زنگ  یقفل گوش یگراراده، بار د بی

که  یست؛ن یدر درونش عاد یزهاییچ یکدانست که  یم یدانست. اما آن قدر یکرد نم یکار را م

و  یند! تا ببشآمده ا یادو بشنود چه شده آن تازه به  یندگوشش صرفا چشم شده و چشمش گوش شده تا بب

 . یستدلواپس سهراب از دست رفته ن یگربعد از مرگ سهرابش چرا د یبشنود که نوشدارو

کشد، خواست خودش  یرا م یزکه انتظار چه چ یاورددلش ن یرا برداشت و خواست باز هم به رو قیچی

 رفته نباشد.  یادآن از  یغرق کند و حواسش پ یشتررا ب

 شد.  یم یدکه با یو نشد همان یدبار چندم دستش کج بر یو برا یدگراف را بر کاغذ

نشست. نشست و به خاطرش آورد که  یشگلو یانم یبس یکرا پرت نکرد، فقط  یچینکرد، ق غیظ

 .یستن یا یهخودش خواسته و گال

به دست به طرف پنجره رفت  یچیانداخت و بلند شد. ق یوارد یبه ساعت زنگوله شکل رو ینظر نیم

 یزبه دنبال چه چ یشمردمک ها ینکهبود و کوچه خلوت! ا یکپرده را کنار زد. هوا تار یو گوشه 

 یدانست و دست کم خودش را به آن راه م یم یادانست.  یرا خودش هم نم یدچرخ یآنطور تند شده م

 از او نبود. یخبر یچکه ه یهفته ا یکهفته شده بود.  یکشد.  یاردست یزد. ته دلش زمزمه ا

 

 د شد.وار یسابه در اتاق خورد و پر یا تقه

 مامان جان؟  یدینخواب-

 

 به لحن توام با آرامشش زد. چقدر خوب که مادرش بود. یلبخند یمن یش،ها یدل آشوب میان

 نه هنوز!-

 تخت نشست.  یکرد و گوشه  یسرا با زبان خ لبش

 یدی؟تو چرا نخواب-

 

 باز کرد و وارد شد. یشتردر را ب یال پریسا

 برد. یبرق اتاقت روشن بود خوابم نم-

بسته شدنش کم کند. بعد از بستنش به طرف او برگشت و  یتا از صدا یدکش ییندر را پا ی دستگیره

 کنارش نشست.
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. خونه بدون تو خونه یزود برگرد یلیاالن تنگته! کاش خ ین. دلم از همیمبر ییمخوا یفردا هم که م-

 . یستن

 

خانه شده  داد. خانه بدون او دو سال بود که یهمادرش تک یگرفته بود به شانه  یلدل یکه ب یبا دل یاس

 نبود.  یچآن خانه بدون خودش ه یاعضا ینباشد، برا یانصاف یبود. البته ب

روزها  ینا یندتا نب یردبگ یآرزو کند فراموش یگرکرد که بار د یمادرش او را وادار م یآوا لرزش

 را!

 کنه. یهاش آرومم م یربون. مهیبگ یردوست دارم از ماه من ی؟زن یمامان برام حرف م-

 

 نازدانه اش!  یدخترش، برا یداد برا ی. حرف که سهل بود، جان میدبه صورتش دست کش پریسا

محله از دست  یکزد دل  یبه تمام معنا بود. لبخند که م یفرشته  یکانسان نبود،  یکفقط  یرماه من-

 یدمو جوون ند یرو بزرگ تا پ یکنقل مجلس بود. از کوچ یباییشاز ز یشترمحبتش ب یرفت. شهره  یم

با همون چهارده پونزده  یسن نداشتم، ول یادداشته باشه. البته من اون وقت ها ز یریکه ازش دلگ یکس

از خدا  یک یبود. ول یرینش یرماه من یفرق داره. قصه  یگهد یها یلیجنسش با خ یدمفهم یم یمسالگ

 براش نذاشت. یزیچ یو جز تلخ یدمکرو  یرینیشقطره ش ینکه تا آخر ییخبر شد زالو یب

 

 و با افسوس ادامه داد: یدکش آه

برامون  یمبود یارنشست و تا هر وقت که  یرو به اندازه عشق قبول نداشت. شب ها م یچیه یرماه من-

! عطا عاشق که یککوچ یها یتجورواجور تا حکا یگفت. از قصه ها یو دوست داشتن م یاز دوست

خاله!  یشو برسونتش پ یادشد تا آقاجون شب ب یبود. شده بود ساعت ها آماده م یرماه من ی یوونهنه، د

 برگشتنش... یخاله با خودش بود ول یشرفتنش پ

شد جگرش آتش  یکه م یدهکش یسخت یشد. حرف از آن خاله  یرسراز یشو اشک ها یدلرز صدایش

 کرد. یم یخستنش را  یصورتش هنوز هم بعد از سال ها موها یخون یگرفت. صحنه  یم

 کند گفت: یریاش جلوگ یآنکه از ناراحت یشدن مادرش را حس کرد. دستش را گرفت و برا یتاذ یاس

 ی؟خواب یم یشمامشب پ-

 . یدو دست او را هم کش یداز آنکه مادرش پاسخش را بدهد دراز کش قبل

 یخوابش برد را متوجه نشد. اما آن قدر یشبغض ها یانچقدر گذشت تا مادرش آرام گرفت و م اینکه

 دادند. یبه او نم ییرها یدم یها اجازه  یشهسردرد گرفت. اند یخواب یشد که از ب
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نبود؟  یادینبود؟ هفت روز بود. هفت روز زمان ز یرهفته د یکقلبش پا به پا شد و عرض اندام کرد.  

 !یکبارهآن هم آنطور 

 یاقگفت نکند اتف یم یا یبرگرداند. حس موذ یوارش به سمت درا از مادر یشبه پهلو شد و رو پهلو

 افتاده؟

 یشد. به او چه! نفس ب یم یگیرپ یدبست که بخوابد و فکر نکند. خب که چه! اصال او چرا با چشم

بود،  یزمقدمه نبودن سوال برانگ یهم فشرد. خب آخر، هفت روز ب یو محکم تر پلک رو یدکش ییصدا

 نبود؟

 

 ینبه هم یامدنشگذاشت و همزمان پوزخند زد. پس ن یزم یرا رو یبود گوش یدهکه شن یزیاز چ مات

بازگو  یشاش را از بعد رفتن او برا یزندگ یازتا پ یربود و س یدهرس یباز در غ یکیخاطر بود. که 

 کرده بود.

ماند و  یراز تا ابد با خودش م ینکرد ا یبود. فکر م یال. چه خوش خیدخند یزهدف و طعنه آم بی

دانستند. و  یها م یلیحاال خ یشود. ول یشترکه از آن خبر دارند ب یکسان ی یرهدا یستقرار ن یچوقته

شد. بهناز خبرش را به او رساند. خبر  یبود شامل م یبهرا که صد پشت غر ینافش یها، حت یلیخ ینا

 آمد.  یاسسر  ییبود چرا نگفته بود چه بال یدهاز او پرس ینآنکه افش

بود  ینفر ینآخر یرآورده بود. سم یبه او رو یگریاز هر زمان د یشتربودن ب یبست. احساس ته چشم

را که  یبخشد کس یگذشت، نم یالشو از خ یدسرش آمده. آه کش ییخواست بفهمد چه بال یکه دلش م

 را فاش کرده! یشراز مگو

 عوض شود. یرسم یدجور شد که د یتشموقع ینداشت در نظرش خار جلوه کند. اما به راحت دوست

امان معلوم نبود از  یسوزش ب ینچشمانش فشار داد. ا یانگشت شست و اشاره اش را محکم رو دو

زد. داشت که را  یشخندکرد. قلبش کز کرده و اخمو ن یم یتشاذ یزیچ یخورد. البد دود یکجا آب م

 احساسش را؟ یازد؟ خودش را؟  یگول م

 

شد  یهم متنفر م یدشا یا. یدد یم یگریاو را به چشم د یربافت. حاال حتما سم یاالتخ یمارگونهب فکرش

 دختر بودنش را نداشت. یشرط جسم ینکه مهم تر یددو یچند هفته به دنبال دختر ینکهاز ا

 هرز در وجودش رشد کرد.  یهمچون علف ینهفکر، شالش در مشتش فشرده شد. ک ینا از

 یپا افتاده م یشپ یها ییحد کوته فکر بود که مالک را بر دارا ینکه تا ا یبا شهرزاد بود. کس حق

 گذاشت ارزش فکر کردن نداشت.
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خواست جوابش را بدهد. حداقلش تا چند  یاش افتاد. دلش نم یگوش یصفحه  یبهناز رو ی شماره

 رضا نبود. یاحد یچدلش به حرف زدن با ه یندهساعت آ

ود ش یرشگ یدانست وقت یگرفت. م یگرستراحت نداد و بار دنوا ا یب یبه گوش یا یهشد، اما ثان قطع

 شود. ینم یالخ یب

تماس را برقرار کرد و  یلیم یخودش را جمع تر کرد. با ب یوار،تخت و د ییقسمت انتها یانم جایی

 دستانش را دور زانوانش حلقه کرد.

 یرا رو یگوش یرو با آسودگ ینبهناز را بشنود، از ا یخانه نبود که بخواهد صدا یکس خوشبختانه

 گذاشت. یفونحالت آ

 ینکهاز ا یکن یم یموندختر خوب! دلم هزار راه رفت. آدم و پش یکن یمقدمه قطع م یآخه چرا ب-

 بهت بگه. یزیچ

 کرد. مکثی

 !یاسبا توام  ی؟زن یحرف نم یحاال چرا ساکت-

 

 داد. آهسته گفت: یهسرش را به زانوانش تک یاس

 خوام تنها باشم. یبزنم. مدوست ندارم حرف -

 

 ناچ بهناز از آن طرف خط آمد. صدای

. یدن! اصال خوب شد که فهمیدنکه فهم یدنشده اصال؟ فهم یبشه؟ مگه چ یتو فاز که چ یباز رفت-

 کردن. یچه غلط یشفهمن دو سال پ یحاال بهتر م

 زد. یااما دل به در یتنه! در نها یا یدداشت بگو یدساکت شد. انگار ترد یا یهثان چند

 ی! عذاب وجدان داره دوتاشون رو خفه میرسر سم یگم که دکتر بردن باال یاندازه بهت م ینفقط هم-

 یاس؟ ید ی! گوش میشترهزار برابر ب یرکمتر، سم ینکنه. افش

از او دوا  یزد. عذاب وجدان آن دو چه درد یشخندرنگ کف اتاق ر یقهوه ا یکسرام ی یرهخ یاس

 کرد؟ یکرد، م یحال دلش را که خوب نمکرد.  یم

 ییبگو! تو چرا تنها یزیچ یک. خب حداقل یرمم یم یزنگ بزنم شهرزاد؟ من دارم از دلواپس یاسمن؟-

 آخه؟!
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 از تنها ماندنش!  یدترس ی! میآغشته به تلخ یخنده  یکبهناز خنده اش گرفت.  یصاللحن پر است از

 یداشت که حاال زانو یگریرا تکان داد. مگر چه انتظار د یششد. لب ها یبا خودش روراست م باید

را از  یچند روز یک ینکهبه ا یدرس یتهش م ید،د یهم که م یا یهغم بغل گرفته بود؟ خب از هر زاو

شان به روال که برگشت، بازو باد کنند و به ادعا  یبعد هم زندگ یرند،بگ یعذاب وجدان حس خفگ

تا راحت  یدکش ی. نفسیستبه گردنمان ن ینید یگرو پس د یمسر کرد نیکه ما چند روز را غمگ یفتندب

 تر حرف بزند.

 از دردش؟ یچمپ یگوشه و تو خودم م یک یفتمخبر م ینبا ا یکن یمن خوبم! چرا فکر م-

 بود.  یعضا یبخنده اش عج یتا او آرام شود. ول خندید

فکر  یکمخوام تنها باشم که  یم ! فقطیموضوع مسخره ا ینهمچ یککنم واسه  ینم ینترس! خودکش-

 کنم.

 یخواهم." دستش رو یخودم م یرا فقط برا ییسهم از تنها ینبست و دلش با افسوس لب زد."ا پلک

که ققنوسم  یکهنه لب تکان داد."من از همان وقت یبه دور دست ها، با حسرت یرهقلبش نشست و دلش خ

 "بلند نشدم. یگربلند نشد، د یگردر خاکستر ماند و د

 قلبش ادامه داد: یپشت سرش نشست و به جا یوارد یسرش رو اینبار

 .یدمن و با خودم تنها بذار-

 

*** 

از  یچباغ پر از گلش شد. ه یمحوطه  ی یرهاتاق بهادر خان خ یمعظ یاز پنجره  یب،در ج دست

ود مزحکش شده ب یاتغرق پرورش درون یبه حد یدآورد. شا یآن همه رنگ و بو سر در نم یباییز

 که حاال، غافل مانده از همه جا، فقط عقب مانده بود.

که  یو همانند او به دوردست ها چشم دوخت. با اقتدار و غرور یستادخان، عصا زنان کنارش ا بهادر

 همراهش بود. یشههم

 بود. یدهرا رفت که پدربزرگش برگز یهمان راه یقازد. او ندانسته دق نیشخند

 بگذراند.  ییدر تنها یباخته بود که باعث شد پدربزرگش عمر ییجا یرا به همان تکبر ب خودش

سرچشمه  یو غرور یکه گرفت شروع نشد، بلکه از خودپسند یاز انتقام ناحق یشها یاریبدب ی ریشه

 همراهش بود.  یگرفت که از کودک

تحمل از  ینهم یروز انداخته بود. برا ینبودن او را به ا یگرید یزبرتر بودن، متفاوت بودن، چ حس

 خوردن را نداشت.  یکس
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شد که با عدالت خودش دست به پس  یدهکرد به آن سمت کش یعطا حق کش ینکهبا فکر به ا ینهم برای

 که اصال نبود.  یحق ی،نشست. آن هم چه حق یشپشت لب ها یگرفتن حقش بزند. زهرخند

 دهان گشود.  یمانیهمراه با پش یداد و با لحن یهتک یشخان به عصا بهادر

شک نکن که پنجاه درصدش رو من مقصرم!  ی،به اندازه ده درصد نقش داشت یانجر یناگه تو در ا-

اون  یدننشستم باهات حرف بزنم. با ید،که با ینیاز ا یشترهام کردم و ب یخودخواه یرکه تو رو اس یمن

که  ینیهت که بگم ازدم تو نگا ینشستم و صاف زل م یخبرش رو آورد روبروت م ینموقع که افش

 !یهگناه یگناه تر از هر ب یماجرا ب ینتو ا ی،دنبالش

 

 کرد. یاعتراف م یشبه نداشته ها یبود که در مقابل کس یبار یناول ینو ادامه داد. ا یدآه کش بهادر

نره. من  یادمعطرش از  ینکها ینرفت، فقط برا یا یگهام که بعد طلعت دستم به زن د یمن همون-

. یدمجا نرس یچزود تنهام گذاشت. آخرش به ه ینکها یودم که سال ها سر قبرش نرفتم فقط براخودخواه ب

 شکستسوخت. سال ها حبس غرورم شدم و جز  یهر پنج شنبه تا اعماق وجودم از دلتنگ ینکهجز ا

 نشد.  یدمعا یچیخودم، ه یبرا

 برگشت و به چهره اش نگاه کرد. یرطرف سم به

به  یدیحاال که فهم یش،خوا ی! برو جلو! حاال که میتزندگ ی یرندهگ یمتصمتو نذار غرورت بشه -

 یکدختر  ینجنس ا یدیروز افتاده، حاال که با دو دو تا چهارتا کردن هم فهم ینجانب اشتباه تو به ا

با ترحم، اول و آخرش جهنمه! اون  یترحم که زندگ یمعطل نکن و برو جلو! نه برا یه،ا یگهد یزچ

 ه خاطر خودش بخواه.دختر رو ب

 یزانو نزدن برا یشطلعت و به پا یادحس کرد.  یششد در مردمک ها یرا م یقعم یاز دلتنگ گردی

 بود که ناکام مانده بود. یسال ها عاشقش بوده، هنوز که هنوزه حسرت یدآنکه بگو

 یروز یکبرو که بفهمه اگه  یجور یکبرو که دلش قرصت شه.  یجور یک یول ینباربرو دنبالش، ا-

جون  یو برا یکه حکم ساقه رو داشته باش یمرد شد یامروز انقدر ی،اش زد یشهو به ر یشد یشهت

 .یدادن به پر و بالش سر پا بمون

 

بود و محکم بودنش را! فکر  یدهبود. فقط اقتدارش را د یدهاوصاف ند ینگاه بهادرخان را با ا یچه سمیر

هست که او را ثابت قدم نگه داشته، اما حاال تصوراتش را  در مقابل احساساتش ینآهن یواریکرد د یم

 بود.  یده. کامال اشتباه! انگار در تمام سال ها پدربزرگش را اشتباه شنیدد یاشتباه م

 شانه اش گذاشت.  یدست رو بهادرخان
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از  یادحداقلش حرفش که م یادستت تو دست اون دختر باشه،  یکه به تهران برگشت ینبارخوام ا یم-

 .یداشتنش لبخند بزن یخوش

 وجودش یقتبه خودش فشار آورد که حق یلیدانست، البد خ یم یکرد و سپس لب باز کرد. چه کس مکث

 کند. یانرا ب

که نگن بهادر با اون اهن  یدم. چیدمبه دورم چ یبود که از ترس افسردگ یغرور من، همون حصار-

درب و داغون! من اگه مغرور  یریپ یکشد به  یلو تبد یدرس یچرفتن زنش به ه یو تلپش، آخرش برا

 شونمشت آدم که تموم عقل یکشدم، فقط به حساب از دست ندادن جذبه ام بود و طرد نشدنم از طرف 

 . یکه مغرور شد یدیترس یاز چ ینتو نگاهشونه و گوششون! تو بب

 شانه اش زد.  یرو یمتوال یضربه  چند

خواسته چه  یدد یدگارد گرفته. با یاز ترس چ یدگشت و د یدبامغروره  یادیکه ز یآره پسر جان! اون-

 رو با غرورش جمع کنه. به به و چه چهش مال مردمه... ینداشته ا

 هم گذاشت. یچشم رو یا یهثان ید،تاک برای

نذاشت که خودمون  یچوقته یوارهاون د یمکرد یکه با غرور زندگ ییسال ها ین. تو ایمخودمون یول -

کردن خانواده اش با  یمرد باش و صادقانه برو دنبالش! اون با تو، راض یکه گذشت، ول. حاال یمباش

 من!

بوده و با فکر کردن به  یقعم یشهپدربزرگش هم یفکر کرد که گفته ها ینبه ا یرو گذشت. و سم گفت

ه. فرق داشت یشبرا یشهتوانست انکار کند که بهادرخان هم یانسان را از نو ساخت. نم یکشد  یآن م

احترامش  یدبا یلیاش واالتر بود. انگار خ یدهگفته بود در د یشاز ضعف ها و ترس ها ینطورو حاال که ا

 بهادرخان نشده بود. یخود یمرد، ب ینکرد. ا یم یشتررا نسبت به او ب

 

و فکر  یدزد. کوله اش را باالتر کش یرونرنگش را پا کرد و از در خانه ب یسرمه ا یها یکتان یاس

 داشت. یازتحول ن ینبه اکرد، 

دلچسب بود. عطا سفارشش  یاش حساب یداد، اما رنگ خوش یگذشته م یبو یبکه عج یتحول ینا به

کوچک به راه اندازد کرده بود و حاال قرار بود او هم  یشگاهیاز دوستانش که قرار بود نما یکیرا به 

 شود. یمسه یشگاهدر آن نما ینقاش یچند تابلو یبه اندازه 

که  ییاو یبرا ینکرد. و ا یم ینانصافا روحش را تام ینداشت، ول یاز لحاظ مال یاندک ارزش شاید

 .یدرس یارزش به نظر م یتنها یابددم آرامش  یکزد تا  یچنگ م یزیبه هر چ

 ببرد.  یشتریلذت ب یده،خودش تدارک د یکه برا یا یرو یادهپ ینرا آرام تر کرد تا از ا یشها گام
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زد و از  یرها کند. پرش یرا با فراق بال یشها یشهتوانست اند ینبود و او م یاتوبوس راه یستگاها تا

کند  یم یشانشگرفت فرار نکند و با هر چه که پر یمکه تصم یجوب گذشت. درست از زمان یرو

 گذشته شده بود.  یمقابله کند، اوضاعش بهتر از روزها

سرش  ییچه بال ینکها یدنکه از نظر او با شن یریبود. سم یرها مربوط به سم یشانیپر یناز هم یکی

از  یگرداد. حاال د یحاضافه هم قرض کرد و فرار را بر قرار ترج یدو پا یش،آمده، عالوه بر دو پا

 یبرا زادشهر یشنهادگذاشت وسط و به پ یرا م یشها ینهکرد. گز یفکر کردن در مورد او فرار نم

 ت.انداخ یراه م یخودش، خودسوال

 

 کرد.  یها هر چه که نداشت، در عوض ذهنش را آرام م یخودسوال این

 یرا که تمام مدت مخف یمانده ا یخودش کار کند و حس ها یکرد رو یم یبود، اما سع یامدهن کنار

بود. بس بود هر  یوقت خانه تکان یگربکشد. د یرونکرده بود دانه به دانه درآورد و از جان روحش ب

وقتش بود  االدق از آن ساخته بود. ح ی یینهاز آ یسیگذاشته بود و تند یشرو یشچه خاطرات کهنه را پ

 یقدم هم همکار یناش را! اول یدوست داشتن یها یخودش را به خودش ببخشد و از نو آغاز کند رفتن

 بود و بعد... یشگاهنما ینا یدر کارها

بود  یازآورد، اما ن یلحاال دلتنگ ضامنش بود، کودکانه دل ینتهران! از همگشت  یزد. حتما برم لبخند

 را خوشحال کند. یشآقا یشرفتپ یکه با ذره ا

. هنوز بازدمش را فرو نخورده، یدکش یقیفرو برد و نفس عم یشمانتو یب. دست در جیدرس یستگاها به

 کرد تعجب کرد. ینگاهش م که با لبخند یدختر جوان یدنبه شانه اش زد. برگشت و از د یکس

 اومده؟ یشپ یمشکل-

 

 دختر سر تکان داد.

 نشده. فقط... یزی. نه، چیزمسالم عز-

 یدهنگاهش را دنبال کرد. کامل ند یاراخت یب یاسدورتر نشست.  ییکرد و سپس چشمانش به جا فکری

 توجهش را جلب کرد. یبود که دختر، تند

 خب... یول ینجاا ییمدانشجو یعنی. یمخواهرم، از شهرستان اومد یعنیراستش من و برادرم، نه -

 و پا به پا شد. یدکش هوفی

 .یومداتوبوس که هنوز ن ینیم؟بش یخوا ینم-
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کرد  یرو سع یننداشت. از ا یگرانبه د ینشست. اعتماد یدبه او انداخت و با ترد ینظر مشکوک یاس

در  ینعابر و ماش یشلوغ! خوشبختانه آن قدر یااست، خلوت است  یدر چه وضع یاباندقت کند که خ

 رفت و آمد بودند که ترس به خودش راه ندهد.

 ه!کرد که مسلط باشد، اما هرگز موفق نبود. هول بود و دستپاچ یدستش را جلو برد. تالش م دختر

 "لعنت" را توانست بشنود. یاسزمزمه کرد که  یزیلب چ زیر

 من سحرم!-

 .یدهدف خند بی

 ! یثمر یب یچه معرف-

 شالش را جا به جا کرد و دستش را تکان داد.

 کلمات رو گم کردم. یکممن  ید،ببخش-

شد کم مانده بود بکوبد بر سر خودش از بس که دست و  یانکه از دور نما یاتوبوس زرد رنگ یدند با

جز جلب را داشت  یزیهرچ یشد. معنا یهول م یشترهم ب یاسدرآورده بود. از نگاه  یباز یپا چلفت

 اعتماد!

 حاال... یباشد، ول یکرد کار سخت یاز روبرو شدن با او فکر نم قبل

 بلند شد. یاس

 من عجله دارم. اتوبوس هم اومد. با اجازه!-

 آمد. یبر نم یراحت ینشد اگر از پس کار به ا یعمر سوژه م یک یدستش را گرفت. برا یعسر سحر

 آب دهان قورت داد و مستاصل لب کج کرد.

 ی؟بهم بله بد یخوا یاومدم مشهد، نم یدممن از تهران واسه خاطرت کوب ینبب-

 و همزمان چشمانش درشت شد. چه شده بود؟! یدباال پر ابروانش

 شم؟! یمتوجه نم-

 !یکبارگی یناز ا یزداز پشت سر باعث شد دلش فرو بر یآرام صدای

 کنم. یم یهتمن توج-

 

 اغراق شوکه شد. یبود ب یستادهانداخته، اما محکم ا یینکه سر پا یریسم یدنبهت برگشت. از د با
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نتوانست  ینکهگرفته شد از ا یرفت. حالش حساب یرسم ینزد و به طرف ماش یا یلبخند زورک سحر

 دست به کار شد. یرکند و آخرش هم خود سم یکار

 کرد. یدست یشپ یرسم یدبخواهد فرصت کند و به خودش آ یاس تا

اگه  ینبار. ایستکردنت ن یتبده که خود متفاوتم رو بهت بشناسونم. قصدم اذفرصت  یکبار یفقط برا-

 برو... یبگ

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 شه. یموندن یدکه با یشم همون یبرو، م یکه نگ یشم همون یم یرم، ول ینم-

 

درست به  یر،درک نکرده بود. آمدن سم یدسر بلند کرد و به صورتش نگاه کرد. آن طور که با یاس

 یاحرف دلش بود  یش،حرف ها ینکهرا تکان داد. ا یشمقدمه بود. لب ها یو ب یا یکبارهمانند رفتنش 

 نه، هنوز به خودش هم ثابت نشده بود.  

 ینجارو بهم شناسوند. ا یا یشناختنت خوب زندگ یکبارخوام بشناسمت.  ینم یگهد یتو هر جور که بش-

 فهمم. یبودنت رو نم

 

شب! سر آن جاده  یندانست. ذهنش راست رفت سر آن آخر یکجا سوخت را فقط خودش م تا به سمیر

که  ییرا شکانده بود. رگ گردنش باد کرد.مثل تمام وقت ها یاس یمکه حر یفیو دستان کث یکتار ی

 شد. یخشم از آن پست فطرت م یردرگ یشتمام سلول ها یدهنکش یهکرد و به سه ثان یفکر م

 

 گرفته گفت: یول محکم

کرد و مال من و تباه! فکر کن اومدم  یاهتو رو س یکه زندگ یواسه خاطر شب یفکر کن اومدم حاللم کن-

 .یمببخش

 

 گرفته بود. یگریها حاال عنوان د یدندنبالش دو یننشست. پس ا یاس یبه لب ها یتلخ پوزخند

 پشت کرد و آهسته گفت:

تونست  یبود که م یزیچ یناز تو، آخر ینهوش گم بود. کت یاسمنسمن داشتم که  یجمع، انقدر یالتخ-

 !ینگرفته حالل ینهکنه. ک یرمسال ها درگ ینتو ا
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سرش را  یرکه سم یدطلب یم یوارو لرزانش، فقط د یفبغض آلودش، تن پشت کرده اش، اندام ظر لحن

و محکم در آغوشش بکشد. و آن قدر غرق عطر تنش  یردخواست دستش را بگ یبه آن بکوبد. دلش م

کار را  ینبود حتما هم یگریجور د یتش. اگر وضعیردجان بگ ینشود که چند نفس از دست دهد و چند

و  یرددستش را بگ یدترس یگفت هراس داشت. م یکه روان پزشکش م ییکرد، اما از وسواس ها می

 .یستادچارا پا تند کرد و مقابلش ابه او القا کند. نا یگراحساس کثافت را بار د

 یست؟هان، ن یاسم؟ یبش یرت؟بشم سم ی؟که دوباره من و بخوا یستن یراه-

 

 یم یسر ناسازگار یبکرده بود، عج یررا درگ یشکه گلو یآب دهانش را قورت داد. غده ا یاس

 گذاشت.

 .یش یمرد من نم یگهد ی،هم که باش ینزم یتنها مرد رو-

 

 دست خودش کرد و... یرنتوانست که خوددار باشد. مچ دستش را اس یرکه بگذرد و سم خواست

 دختر مقابلش آخر خط است. یاش برا یدست خودش کرد و باور کرد که دلتنگ اسیر

که به قلبش  یسابقه ا یب یکه از دلش عبور کرد و لرزه  یانیبار شوکه شد. از جر یندوم یبرا یاس

 کرد. یرتافتاد ح

که اگر دستش نشکسته بود، دست کم مو  یددستش را کش یکند، اما او طور یشخواست رها ینم سمیر

 برداشته بود.

که دلش را تکان داده بود. اشک حلقه زده در  یداشت جز حس یزنشان از هر چ ینشخشمگ یها نفس

 گفت: یوقت یدلرز یکرد. از حرص م یرا کامل م یتشمعصوم یکه نشانه ها یقتاچشمانش، حق

 .یبود یکه ک ینداز یم یادمبا کارهات  یشههم یادبدم م-

خواست  یخواست او را آرام کند، م یخواست عقب نماند، م یم یرشتاب از کنارش عبور کرد. سم با

 سرش! یختندر یبارا که زده جمع کند، اما قبل از حرکت او دو نفر مانعش شدند و تقر یگند

 .یداز آن ها اربده کش یکی

 آره؟ یکه؟مرت یش یروشن مزاحم ناموس مردم متو روز -

 فکش نشست. یرا بخواند رو یتبتواند موقع یراول، قبل از آنکه سم مشت

 کوباند.  یستگاهکنار ا ی یلهداشت او را هل داد و به م یدرشت تر یکلکه ه یکی
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شدند.  ینم الیخ یشدند و آن دو ب ی. مردم داشتند جمع میدکش یغشد و ج یادهپ ینترسان از ماش سحر،

زد، اما  یگرچه م یرو فقط شر دارند. سم یستکه قصدشان محافظت از ناموس ن یدشد فهم یراحت م

 نفر کجا! یکدو نفر کجا و 

 یکرد وقت یتدر آن بلبشو احساس امن یر،صد و ده را گرفت. و سم یشماره  یدهپر یبا رنگ یاس

 . یدمشوشش را د یو چهره  یاس یستادنا

به  ید،را محکم به هم کوب ین. عطا در ماشیافتهن یانپا یزبس بود که بفهمد هنوز همه چ ینرا هم او

 .یدفرو رفت و بغ کرده لب ورچ یشتر. سرش بیداز جا پر یاسکه  یطور

 کرد. یظو غ ییدلب جو عطا

 خودشه! یخونش پا ینملندهورو دور و برت بب یکهمرت ینا یگهد یکبار-

 نثارش کرد. ییلب ناسزا یرز و یدکش یششدست به ته ر عصبی

کم مانده بود پس  یاد،اش باال زده بود. از زور حرص ز یقهسرخ شده بود و رگ وسط شق صورتش

 .یفتدب

 به سمتش برگشت. خشمگین

عباس؟!  یشپ یبر یدیخورد؟ چرا راهت رو نکش یداشت کتک م یبه نگاه کردن وقت یستادیتو چرا وا-

 یشهبه ر یالغوز یاونجا که تهش اون پسره  یستادی. وایها کمکش کن ینقاش یدنمگه قرار نبود تو کش

 من بخنده؟ ینداشته 

 یافتادند به جانش و تا م یهدف یچه یدو قلچماق، ب ینکهرحمانه حظ برد از ا یو ته دلش ب ییدسا دندان

 خورد کتکش زدند.

 اراده باال رفت.  یب یش! صدایاس یها یامان از دل رحم ولی

 یچرا تو کالنتر یرون؟ب یزنبزنن دل و روده اش رو بر یچرا نذاشت یس؟به پل ینگ زدز یواسه چ-

 .یست! مگه مزاحمت نیست؟مزاحمت ن یگفت

 

را  یندر تنگنا او را مورد بازخواست قرار دهد. عطا ا یپر شد. متنفر بود از آن که کس یاس چشمان

 کرد. یعمل م یلشبر خالف م یقابار دق یناول یدانست و برا یم

 .یدلرز یشها لب

کنم.  یکار ینآدم رو بکشن. هنوز انقدر پست نشدم که همچ یک یتا دو تا جان یستمتونستم با یمن نم-

. یدون یو خودتم م ینکردم. ا یکار رو م ینمن باز هم هم ی،ا یگهچه هر آدم د یابود  یرامروز چه سم

 پس لطفا سرم داد نکش.
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 .فرستاد یرونب ینفسش را عصب عطا،

 به دندان گرفت و ول کرد. یا یهرا ثان یینشپا لب

 یپاره اش م یکهزدن ت یشه آدم گذاشت. حقش بود امروز با چاقو م یشرف رو اصال م یاسم اون ب-

 کردن.

 

 رخش نگاه کرد. یمبه تاسف به ن یختهآم یبا تعجب یاس

 یول ی،همه هست یبرا یکردم اگه مرد قانون یتونم درک کنم. فکر م یرو نم یرحم یحجم از ب ینا-

 .یدون یم یتر از مردم عاد ینخون خانواده ات رو رنگ ینمب یحاال م

 .یدکالمش پر یانم عطا

 .یادبه حساب نم یجز مردم عاد یرسم-

 داشبرد کرد.  ی یرهرا خ یشپوزخند زد و مردمک ها یاس

اما  یاس ید؛کش یخورد و از درون شاخ و شانه م یسکوت کردند. عطا همچنان حرص م یشاندو هر

کرد. آن  ینگاهش م یجور خاص یک یست،مزاحمش ن یرگفت سم یکرد که وقت یفکر م یبه چشمان

 شد.  یاش از حافظه اش پاک نم یقدر خاص که رنگ نگاه زغال

 . یدرا د یرخورد. سربلند کرد و در کمال تعجب سم یاسطرف  ی یشهبه ش یا تقه

 یشود و حقش را در همان محوطه  یادهبشر! خواست پ ینا ییهمه پررو ینهنگ کرده بود از ا عطا

 دست او گذاشت. یدست رو یاسکف دستش بگذارد که  یکالنتر

 کنم.  یعطا خواهش م ییدا-

 عطا به چشمانش نگاه کرد و او اضافه کرد.

 .یستممسئله رو خودم حل کنم. من بچه ن ینبذار ا-

 عطا عکس العمل نشان نداد. دستش را فشرد.

 عتماد کن. لطفا!بهم ا-

 

طولش دهد. در حد چند کلمه که نه عطا به  یادخواست ز ی. نمیستادا یرشد و مقابل سم یادهپ ینماش از

 . یزدو نه خودش به هم بر یفتدخروش ب
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افزون تر او را  یی،کذا یقکه همواره همراهش بود، در آن دقا یشد. غم یرهخ یشبه پا یکنزد ییجا به

خودش، خودش را  ییشود تا بتواند در تنها یدهاش بر یاز زندگ یرسم یخواست که پا یآزرد. م یم

 سوخت. لب باز کرد و آهسته گفت: یناآشنا بودن خودش دلش م یشههم ینکند. از ا یداپ

 یخاطر بود که نم ینفقط به ا یستی،باشه. تو اون اتاق اگه گفتم مزاحم ن یدارموند ینآخر ینا یدوارمام-

 .یفتیبه دردسر ب یبو شهر غرخواستم ت

 فرو برد. یشمانتو یبرا درون ج دستش

دادم، و قطعا مختص به  یانجام م یهر کس یبرا ینکاروکه ا یکن یدرک م یمشناخته باش یاگه ذره ا-

 ...یستو ن

 نذاشت ادامه دهد. سمیر

 نباش! یدوارام-

 تکرار کرد. یدوارکرد و تاک یکوتاه مکث

 تازه شروعشه! ینمن، ا ینباش! برا یدوارام یدارموند ینبه آخر-

 بود. یستادهکرد و همچنان سر موضعش ا یچشمش هنوز درد م پای

ذهنش، از سرش  یخودساخته  یرو چشم به صورتش دوخت. کاش تصاو یدمهرماه کش یدر هوا نفسی

 شد. یپاک م

 .یستیانتقام ن ی. پیستیدونم که مثل من ن یشناختمت و م-

 زد. نیشخند

 .یرهگ یانتقامت رو م یکه دلتنگ یدونست یهمون روزها م انگار-

 ناشناخته در قلبش، گفت: یاحساس درد با

 که دلتنگت بشم. یبه روز یوعده ام داد-

 

*** 

 زد.  یشصدا یگربار د بهناز

 ی؟خوب ی؟د یچرا جواب نم یاس؟-

 

 .یدگذاشت و در همان حال نال یزم یدردناکش را رو سر
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بخواد برگرده. از  یربگو که از سم ین. به افشیستمعمر خوب ن یک ی. اندازه یستموقته خوب ن یلیخ-

 بودن هاش خسته شدم.  یشههم ینا

 و مستاصل اعتراف کرد. یدخش دار لرز آوایش

 از خودم خسته شدم. از افسرده بودن هر روزه ام خسته شدم.-

 .یدد یرا به چشم م یبدبخت یآرام شد. انگار انتها صدایش

 شدم، خسته! من خسته-

ماند و چشم  یخواست سرش در همان حالت م یبردارد. دلش م یزم ینداشت که سرش را از رو رمق

آن طور  یزچ یچه یگرشد، د یم یدارب یرفت و وقت یچشم بستن، به خواب م ینا یانبست. و م یم

 ...یربود، سم یاسینبود. مادرش بود، پدرش بود،  یشسر جا یزنبود که حاال بود. همه چ

 یکرد، صدا یاظهارنظر نم یگرپوزخند زد و دلش همچنان خاموش ماند. دلش مدت ها بود که د عقلش

گشت  یاز چاره م یسمانینبود. فقط دنبال ر یزچ یچعشقش در نطفه خفه شده بود و او، حاال منتظر ه

 تا حالش را خوب کند.

ابتدا  یبود، از همان ابتدا یم یدنبا نبود، یر. سمیستاز خنده، خون گر یز،تمسخر آم یدیدر ترد عقلش

 کرد. یمغزش را فلج م ی،و فراموش یافت یمحالش تحقق م ینبود. کاش آرزو

 

 .یدکش یرونآرام بهناز او را از عمق افکارش ب آوای

گم هر طور شده بکشدش تهران، اگه  یم ین. من به افشیرهگ ینگو دلم م ینجوریقربونت برم. ا یاله-

نباش،  ینجوریکنم. تو فقط ا یم ینکارواون نتونست، شده خودم دست به کار بشم که ازت دورش کنم ا

 یاسمن؟کنم.  یم یمن هر کار

 

درددار گفت.  یبرا یدگفتند درد را با یهشت ساله کجا! راست بود که م ی یثهسه ساله کجا و حد بهناز

نشست و  یدرد و دلش نم یگرفت، اما پا یخبرش را م یاگرچه دوستش مانده بود و هر از گاه یثهحد

بار با  چند یروز ی! بهناز ولیخوش یاربود و  یشاد یقرف یشتر. بیدکش یخودش را به آب و آتش نم

 گفت. از یاهل شده م ینداد و از افش یشرکت را م یزد. خبرها یگرفت و با او حرف م یاو تماس م

 !ینگفت و رنگ پررنگ افش یم یماتشتصم

 را به عقب راند. یشها یشهو اند یدکش آه

 ی؟گ ینم یبگم به کس یزیچ یک-
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 کرد و سپس سرزنشش کرد. یمکث بهناز

 بار دومم باشه. ینگفتم که ا یکس یشحرف هات رو پ یمن ک-

 

 بغضش را فرو خورد.

 کرد که شهرزاد بهم قرص داد. یداافت پ یانقدر یمماه بهبود یک ینتو ا-

 .یدچشم راستش چک یاز گوشه  یاشک سمج قطره

 شک کرده.  یدبشه. هر چند که ناه یدناام یدشوننگفتم. نخواستم دوباره ام یبه کس-

 برو نبود. یینپا یشگلو یانم حناق

 شدم. یاون تو هالک م یدرس یسرنم یدسه ساعت حموم بودم. اگه ناه یروزد-

 

 زخم داشت. یبدوباره از نوع آغاز شده بود، عج یشوسواس ها ینکهبه ا اقرار

. دروغ چرا! بدجور دلش یختاشک نر یها ینزد و ها یهگر یرکنترل کرد که ز یلیخودش را خ بهناز

 را گرفته بود. یاس یزندگ یبانکه گر یسوخت از سرنوشت یم

از اومدنش به بعد، هر روز بدتر سراغت!  یادب یگهد یرکنم که نذاره سم یم ینافش یحال یجور یک-

 .یشد

 برقرار شد و سپس بهناز گفت: یانشانم یا یهچند ثان سکوتی

 . یرجبهه نگ یخواهشا زود یگم ول یم یزیچ یک-

حاال که بعد از چند سال باز هم برگشت به طرف  ی؟فکر کن یدفر یشنهاددرصدم به پ یک یخوا نمی

 اگه... یدتو! شا

 

برگه  یک یشد که مقابلش رو یچهره ا ی یرهبرداشت و خ یزم ینذاشت او ادامه دهد. سر از رو یاس

 شده بود. یدهکش یکاه ی

 که در دلش خاموش بود. یانداخت و نور یخودش م یاددختر او را  یحسرت خورده  چشمان

سوزم و  یم یچ از یدون یکه م ییگن بهش فکر کنم. تو حداقل نگو! تو یبهم م یسوزه وقت یدلم م-

 سازم. یم یچطور

 داد. یهتک یرا به صندل پشتش
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 ی؟ندار یخوام بخوابم. کار یم-

 کرد که قرار بر انتخاب اگر باشد... ییاز اعماق قلبش خودنما یزهر چند ر ییصدا و

اش را هم از نو  یگفت که قرص قبل یبه شهرزاد م یددرآورد. با یاش باز یاحساسات آن یانم عقلش

 رفت. یشروع کند. وضع روحش رو به وخامت م

 

 گذاشت و کنارش نشست. یعسل یزم یشربت را رو یحاو ینیس افشین

بنده  یهشد که سرکار عل یشرق و غرب عوض شده؟ چ یجا یادراومده،  یچه عجب! آفتاب اشتباه-

 منتظره دونستن؟ یرشکل غ یناونم به ا ی،حضور یدارد یقرو ال

 

 آنکه نگاهش کند گفت: یحوصله، ب یب ازبهن

 باهات حرف بزنم. ینجااومدم ا ی؟بردار یهشه دست از طعنه و کنا یم-

 

 یمببرد. به ن یشبا طنز پ یختهنبود. صرفا خواست فضا را آم یهبرخورد. قصدش طعنه و کنا ینافش به

که  یهر چه آمده، جز موضوع یتوانست بفهمد که برا یرخش چشم دوخت و پوزخند زد. خوب م

 شد. یرهکاناپه خ ی یهمربوط و مختص به خودشان باشد. رو برگرداند و به پا

 وقت!  یکباشه. شما فکر کن من اللم. حرفت رو بزن که وقتت تلف نشه -

 

 یناش یها یسرد یدانست گاه یاش برد. م یبه دلخور یسرش را به سمت او کرد. از لحنش پ بهناز

 آزارد، اما... یم یلیاو را خ اش یاز خستگ

 یچکرده بود که چوب ه یهم فشرد. اصال او چه گناه یکرد و رو یلمتما یینرا به سمت پا یشها لب

 زد که نزند به سرش و ولش کند. یخدا در دلشوره دست و پا م ی یشهخورد و هم یم یدرا با

 زد. یشرا منعطف کرد و نرم صدا رفتارش

 ین؟افش-

 

 ینخواست و ا یم یی. او را با همان خوش رویددر پاسخش گفت به دلش نچسب ینافش که یآرام ی بله

 محض بود. یاز نظر خودش هم، خودخواه
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 اش را کنار دستش گذاشت و دست او را گرفت. یدوش کیف

 آرامش! یدردسرم جا ی یهبرات ما یشهدونم هم یمتاسفم، م-

ن همراه بهناز هنوز او را به عنوا ینکهآمد از ا ی. بدش میدکش یروندست او ب یردستش را از ز افشین

 سفت و سخت قبول نداشت.  ید،اش آنطور که با یزندگ

 با سماجت، دستش را محکم تر گرفت. ینبارخنده اش گرفت و ا بهناز

 ام! یعصب یمگردم بابت خستگ یاز سرکار برم یمن وقت یدون یکنه. خب تو که م یچه حاال قهرم م-

 را متوجه خودش کند. یشمک هاخم کرد تا مرد سر

 !یخواب ی! به جون تو کالفه ام از بیگهحاال نگاهم کن د-

 

خود  یدستان مردانه  یانرا م یفشنرم شد و نظر به صورت پر از لبخندش دوخت. دستان ظر افشین

 سرزنشش کرد. یزآم یهگرفت و گال

 ینمون. چرا تو کله ات نم یدارتا نصفه شب ب یاون شرکت فکستن یمگه صدبار نگفتم واسه کارها-

 من؟ یره حرف ها

 

 .یدخند بهناز

 ینگو در موردش! منم تنبل ینجوریمن ارزش داره. لطفا ا یبرا یاون شرکت فکستن یچشم قربان! ول-

بمونم و  یدارتونستم ب یشبدادم که خوشبختانه د یم یلتحو یدنکردم. امروز با یلکردم طرح رو تکم

 .یفتادامروز به دوشم ن ی،از سپهر یشرمندگ

 

خود گذاشت و  ی ینهس یکرد. سرش را رو یکدست راستش را باز کرد و او را به خود نزد افشین

 گفت:

 کاش منم اندازه اون طرح ها برات ارزش داشتم. -

 

 داد و در همان حالت لب باز کرد. یهسرش را تک یالخ یبا راحت بهناز

 نداره. یسودو تخته که ح یرکاغذ و ت یکهچهارتا ت-

 ادامه داد: یطنتش با
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 ین؟ست. افش یژهو یگاهتتو جا-

 پاسخ داد: یششالش را عقب زده و در حال نوازش موها افشین

 جانم؟-

 .یدکش یفرض یخط ها یشرتشت روی

 ی؟زن یحرف م یربا سم-

 و سکوتش، دوباره لب گشود. یننوازش دست افش یستادناز حرکت ا با

 یکن که برگرده تهران و ب یشراض یجور یککنم  یشه. خواهش م یم یتاذ یلیخ ینجوریا یاس-

 بشه. یالشخ

 

حس بهت دست  ینکه عشقت از دستت بره و ا ینشست یم ی؟کرد یم یکارچ یبود یرسم یتو اگه جا-

 هان؟  یاری؟که دلش رو به دست ب یدنرس ییبده که عرضه ات به جا

 

 ابروان بهناز در هم فرو رفت و سرش را بلند کرد.

 یهجوره قابل توج یچه یررو بدونم. کار سم یفماالن تکل ینبگو هم یکن یازش جانبدار یخوا یاگه م-

 .یستن

 

 اش بگذارد. ینهس یوارد کرد که دوباره سر رو یبه لجاجتش لبخند زد و به سرش فشار آرام افشین

شونمش تهران! من االن که از مشهد بک یست. فقط گفتم بهش حق بده. دست منم نیرهپذ یهمنم نگفتم توج-

جدا به  یشاوضاع قاراشم ینشرکت گره خورده و تو ا یراغب به برگشتشم. کارها یشتراز همه ب

 رو به خودش برگردونه. یاسبا خودش عهد کرده  یوقت یاداز دستم برنم ی. اما کاریازهوجودش ن

 یدشعا یناز ا تریباز یاحساس یچسر بهناز گذاشت و با تمام وجودش حس کرد که ه یرا رو سرش

 حرف بزند. یدادهااز رو یشود، که عشقش در آغوشش باشد و او با آسودگ ینم

 

 یچها و به ه یدندو ینبود. از ا یدهشد. بر یرهخ یددرخش یدرآن نم یستاره ا یگرکه د یشها یمشک به

 بود. یدهها بر یدنجا نرس

 !یدبود و ناام گرفته
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 خوام. یتموم شدن و نم ین. من ایمش یهم تموم م یهر دومون برا ینجوریا-

 .یدبا بغض عقب کش یاس

سرد  یجاده  یکتو  یتکه من و پشت خودخواه یوقته که تموم شدم. درست از همون زمان یلیمن خ-

 .یو رفت یجا گذاشت یکو تار

. حرف از آن یدلرز یاغراق م یفشار، ب یقمردانه اش از حجم عم یهم فشرد. آرواره ها یرو فک

 انداخت و با عداوت قصد خفه کردنش را داشت. یم یشدست دور گلو یکس ییشد، گو یمجاده که 

 یختهبدنش را به کل به هم ر یستمس یراخ یها یخواب ی. بیدکرد، کش یبه چشمانش که سوزش م دستی

او  یفهماند که ب یاسبه  یدکه چطور با یشیدسوق داد و اند یشبود. امتداد دستانش را به درون موها

 فهماند که نداشتنش، خود نبودن است. یدشود، چطور با ینم

 یزد و در کمال ب یبود که م ییزورها ینآخر ینبه برگشتش نداشت. انگار ا یدیام یگرروزها د این

شده به  یوسفرو برد و ما یبخورد. دست در ج یدانست که همه اش به در بسته م یم یا،دن یانصاف

 شد. یرهخ یشپا یرز ینزم

 و... یستیتو ن-

گفتارش  یداد، مانع از ادامه  یشبه صدا یحاضر شد و اندک لرزش یشکه در گلو یا یموقع یب ی غده

 شد.

 اما تکان خورد. یاس قلب

 

 و در بسته اش حرکت کرد. یکدرون دل تار چیزی

به قلبش هجوم آورد، به او پشت کرد. قدم از  یرسم یلرزش آوا یدنکه با شن یزده از احساس شگفت

 گفت: یررنداشته بود که سمقدم ب

 نه؟ یگه،د یخوا یمن و نم-

فروغش،  یب ی. افسوس در نوایدشن یلحن او را م یناشتباه شده بود که مظلومانه تر یابه گوش دن شاید

بود که قصد بلند شدن داشت. همانند  یزیچ ییحرکت داد. گو یشتررا ب یاسدل  یهمان حرکت کرده 

 یاختهکه  ییحواس ها ینا یجگ یاس،. و یستدپا با یکرد رو یم یکه سع یآمده ا یاتازه به دن یگوساله 

کرد؟  یامروز، حالش را عوض م یرقلبش گذاشت. چرا سم یگرفت دست رو یم یررا به زنج یشها

 خواهد؟ یکند که او را نم ییدتوانست برگردد و بلند سرش داد بزند و تا یچرا نم

 آب دهان قورت داد.

 واژه ها سوق داد. یساکتش را به سو یشهدل هم یر،سم صدای
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 شده از همه عالم گله داشت.  یرآغاز ندارد و س یگرد یانشخورد پا یکه قسم م صدایی

که حرف  یدمهمکه نباشم، ف یرو بهم رسوند، که بهناز رو واسطه کرد یغامتپ ینکه افش یهمون وقت-

ه باشم، هم ک ینزم یاگه تنها آدم رو یحت که سهله، ینزم یمن تنها مرد رو یدمهات از ته دل بود. فهم

 نبودنم به حالت سازگارتره!

 

صدا زد که هنوز  یاس،قلب  یپهن شده  یخاکسترها یراز ز یف،ضع یلیخ یلیخ یف،ضع یلیخ آوایی

 یآن گم م یاهویدر باد بود که در ه یهمانند زمزمه ا یشو بانگ ها یدکش یم یادهست. انگار او فر

 شد.

 تکان خوردند. یشترکه گام برداشت. خاکسترها ب سمیر

 یسرخ چشمانش، از زور تحمل بغض، رنگ خون را تداع ی. مهم نبود که رگه هایستادا یاس مقابل

 ترک برداشته اش هم مهم نبود.  یکرد. صدا یم

همچون زهر بر لبانش نشست. مهم  یرنگ او نگاه کرد و همزمان، لبخند تلخ یمشک یمردمک ها به

 بود و بس! یاسط فق

 رم که... یم ی،اگه تو با نبودنم خوش-

که  یکوتاه، اشک یرا بلند کرد و پلک زنان، آسمان را هدف گرفت. تالش کرد که با نفس سرش

 ! یهبرده را براند. مرد را چه به گر یورشبه چشمانش  یرمنتظرانهغ

! یشهفرق داشت با هم یشحواله اش کرد. حال و هوا یدوخت و لبخند سرد یشها یلهبه ت یدهد یگرد بار

 شده بود. یگریجور د یکاصال 

 منه! یآرزو ینآخر یت،خوش باش که خوش-

آمد،  یرونکه ب یتکان خوردند. سر یبعج یاس،درون قلب  یاو پشت کرد و همزمان خاکسترها اینبار

همان  ینداد که ا یوعده م قتیبه حق ید،کش یکه سراسر عظمت را به رخ م یمیبه همراه دو بال عظ

 پرواز کرد. یاسققنوس رفته است. ققنوس بال زد و در فراز آسمان قلب 

 یم یادکه فر ییها یکالست یغآمد، با ج یکه از مقابل م ینیکه بوق ماش یربال زد، آن قدر د یرد اما

 یشبود که ققنوس، جان کند تا دوباره بازگردد و برا یهمان ینافتاده بر زم یرهماهنگ شد و سم یدکش

 آواز بخواند.
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اش نشست  یصندل یسرم گرفت و به چشمان بسته اش دوخت. صاف تر رو یرا از قطره ها نگاهش

عنوان  ییاگر آن جدا یدداد. شا یاز دست نم یبانهغر ینطورو انگشتانش را در هم فرو برد. کاش او را ا

 داشت، حاال... یگرید

 یشوهامشد. با آنکه  یرهاش افتاده بود خ یشانیپ یکه رو ییدهانش را قورت داد و به چند تار مو آب

داشت.  را یشگیهم یکه با هم بودند کوتاه تر کرده بود، اما همچنان همان آشفتگ ییرا نسبت به روزها

دم  یک! عقلش ذابجآهسته پچ زد، و البته همواره  ییبود. ته دلش، صدا یاش هم جد یدهخواب یچهره 

 پوزخند زد و رو برگرداند.

توانست به  یبه عقلش، از ذهنش گذشت، چه خوب که خواب بود و او بعد از مدت ها، م یتاهم بی

سرش  یشد که بدون حرکت باال یم یو به ساعت نگاه کرد. چند ساعت یدکش یکند. نفس یشتماشا یراحت

 .یایدنشسته بود تا بهوش ب

 به تن خشک شده اش بدهد. یحرکتجا بلند شد تا  از

هم  ینتصادف کرده. افش یر. به بهناز زنگ زده بود و گفته بود که سمیستادبه او و رو به پنجره ا پشت

به چه سرعت و با  ینکهجور کرد. ا یماهواپ یطبل یدهنگذاشته بود و به دو ساعت نرس ینرفاقت را زم

آن قدر  نزدیک،کرد. آن قدر  یشان را درک نم یدوست یدانست. معنا یرا، خودش هم نم یچه مکافات

 آن قدر... یق،عم

گرداند. البد اگر  یمارستانب یرا از پشت پنجره در محوطه  یشفرو برد و مردمک ها یبدر ج دست

 رساند. یخودش را م یماهواپ یطبل یب یدههم ضرب د یشکتفش در رفته و چندتا از دنده ها یدفهم یم

 

 یطپلک بزند، بلکه مح یموجب شد تا چند بار متوال یشرو یشپ یاز شد و تارآهسته ب یر،سم یها پلک

خشک  یشوند. آب دهانش را قورت داد تا گلو یدهو اجسام واضح تر د یایداطراف به چشمش آشنا ب

 اتاق،رنگ  یدسف یتند الکل و فضا یبود. بو ینسنگ یکوه ی. سرش به اندازه یردنم بگ یشده اش کم

 یدااطرافش پ یافتاده. از سوت و کور یمارستانتخت ب یاش کرد که رو یحال ید،زودتر از آنچه که با

محال، اگر  ین. ایدرا، پشت کرده به خود د یاس یفبود که تنهاست. ناخودآگاه سر چرخاند که اندام ظر

شدن داشت.  غرق شارز یشبود، باز هم برا یااگر رو یاما حت ید،رس یبه نظر نم یشب یچه خواب

 ینآخر ینشده. و ا یمارستانب یرو واقعا اس یستشد، باور کرد که خواب ن یشتراش که ب یاریهش

 انتظارش را داشت. یماوضاع وخ ینبود که در ا یشامدیپ

کرد باعث شد دوباره سرش را ثابت نگه دارد.  یکه حال بدش را بدتر م یتهوع نامحسوس حالت

 که همزمان ناله اش بلند شد.  دیرخواست دست چپش را به سرش بگ

هنوز در سرش  یهوشی. عالئم بیدو گنگ بودنش را فهم یجمتوجه اش شد و به سمتش پا تند کرد. گ یاس

 کرد.  یم یتشبود و اذ
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 خم کرد تا راحت تر حرف بزند. یرا کم خودش

 .یستن یزی. چیادگم دکترت ب یکتفت در رفته! االن م-

ور را گرفت. سکوتش، با آن نگاه مخم یشمانتو ینآست یبا دست سالمش، گوشه  یربرود که سم خواست

 .یدبگو یاساز حال خرابش باعث شد تا  یناش

 االن! فقط چند لحظه! یامم-

 

به  یانسال،م یبا مرد یاستا  ید. چندان طول نکشیدکش یروناو ب یرا از دست شل شده  ینشآست سپس

 جوان وارد اتاق شد. یهمراه زن

را  یرسم یافتاده  یبود را در آورد. پلک ها یبشکه در ج یو چراغ قوه ا یستادا یرسر سم یباال ردکت

 در آن انداخت. یمبازتر کرد و نور چراغ قوه را مستق

 که همراهش بود گفت و زن تند تند نت برداشت. یبه پرستار چیزی

 برگرداند. یبشرا درون ج چراغ

 ی؟عالئم رو دار ینحالت تهوع، ا یجه،خب جوون! سردرد، سرگ-

 آهسته سر تکان داد. سمیر

 چطور؟ یماریب ی یشینهپ-

 دخالت کرد. یاس

 داره.  یگرنم-

 کرد. یینداد و کله اش را باال و پا یشلب پ دکتر

 انجام بده. یتیس یشآزما یک یدسرش هم با یکرده باشه. برا یررو درگ یشتصادفش ممکنه اندام داخل-

 جان لب تکان داد. یب یر،خارج شد و سم یگرد یپس از چند گفته  دکتر

 . یانزنم از تهران ب ی! زنگ میگه. تو برو دیخسته شد-

 یندهبه او برود و ملتفتش کند که اوضاعش حداقل تا چند روز آ یا یخواست دهان کج یدلش م یاس

 .یستدست موارد ن ینا یمناسب چک و چانه زدن برا

 کنار تخت نشست.  یصندل یحرف رو بی
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رود.  یم یخواب طوالن یکرا داشت که اگر چشم ببندد به  ینخواست بخوابد. احساس ا یدلش م سمیر

 یدانست چه آرامش یدستانش را گرفت. فقط خدا م یمتدراز کرد و با مال یاسدست سالمش را به سمت 

 شد.  یقدر دلش تزر

ت که نداش ینجز ا یلیان او بماند در آن لحظه دلحرکت اجازه داد دستش در دست یچرا ب یاس ینکها و

 نبود. یواضح و قانع کننده ا یلدارد. هر چند که دل یازقوت قلب ن ینبه ا یراحساس کرد سم

هم گذاشت  یهم نداشت. پلک رو یبا توجه به تصادفش چندان تعجب ینرفته بود و ا یراز تن سم توان

 و با ته مانده رمقش گفت:

 من! یت چشم آهوممنون بابت بودن-

 

 یبود که او فکر م یزیدختر انگار با مرام تر از آن چ ین. ایدکش ینگاه کرد و نفس یاسبه رفتن  افشین

 را از دست دهد.  یکس ینحق داشت که نخواهد همچ یرکرد. سم

 موقع هم شده بود قوز باال قوز! یب یسرما خوردگ ین. ایداش را باال کش ینیکرد و ب یفس فس

 یرسم ینبلندش را دراز کرد. ا ینشست و پاها یصندل یو وارد اتاق شد. رو یدکنار در عقب کش از

جا به جا شد.  یش،اش انداخت و در جا یبه ساعت مچ ینظر یمخواست بلند شود. ن ینم ینکههم مثل ا

شد تا  یلیهم به او غلبه کرد و دل یت. در نهایردآرام بگ یشداد سر جا یاجازه نم یموذ یروین یک

 .یندبش یصندل یلبه  یرو

 با توام!  یه یر؟سم-

 یداررفت حاال حاالها ب یمسکن ها خواب رفته بود، انتظار نم یرکه او تحت تاث ینطورکج کرد. نه! ا لب

 امکانش نبود. یربا وضع سم یعنیهم نداشت.  یطنتش یشود. حوصله 

 یکرد که او روز یهم خطور نم یالشبه خ یبر لب نشاند. حت ینیلبخند غمگ یش،ها یریخوددرگ میان

 یرکرد که چشمان سم یم یرافکار س ینبه آب و آتش بزند. در هم ینگونهعشقش ا یعاشق شود و برا

 نگاه کرد. ینمکث کرد و سپس به افش یا یهباز شد. چند ثان

 

 :یدگرفته پرس ی،خاص یسالم و احوالپرس یچه بی

 کجاست؟ یاسپس -

 چشم درشت کرد. افشین

 یم یدو ساعت یکاومدم؟  یک ی؟از تهران تا مشهد! چ یستن ی! راهیهسالم. خوبم! نه بابا زحمت چ-

 شه. 
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 به او رفت. یچپ چپ

 . ینیما رو هم بب یستبد ن-

 و سوالش را دوباره تکرار کرد. یداش دست کش یقهبه شق سمیر

 کج شد. یبه حالت مسخره بار ینافش یها لب

 یتشاذ یلیخ یتگرفتن رضا یراننده هم برا ینکهداد. مثل ا یاومدم داشت به مامورا جواب پس م یوقت-

بده. بعدشم که من و  یتتا رضا یادخودش بهوش ب یدکاره ام با یچهم به مامورا گفت من ه یاسکرد. 

 راحت شد رفت. یالشخ یدد

 را از نظر گذراند. یششد و سر تا پا جدی

 !ینماش ینهتو س ینر ینجوریکه ا یستا حواست نخودت حالت چطوره؟ چر-

 را درهم کرد. یشتوانست تکان بخورد اخم ها  ینم یاز آنکه حت یشاک سمیر،

 تونم تکون بخورم.  ینم یزد حت یجور یک یرو هوام! لعنت یدمد یدم،بود. چرخ یادسرعتش ز-

 :یدمردد پرس افشین

 ...یاس-

 کرد. یسرا با زبان خ یشها لب

 کرد؟قبولت -

 

دانست. قبل از آنکه تصادف کند، بعد از آن حرف ها، به کل  یچشم بست. خودش هم هنوز نم سمیر

آزار ندهد، حاال  یشاز آن او را با بودن ها یششده بود و قصد برگشت به تهران را داشت تا ب یوسما

 ینافش اشزد، ک خودخواهانه به سرش یآرزو یکشده بود.  یدواراما، با ماندن و نرفتنش، دوباره ام

 سرش بود.  یهمچنان باال یاسآمد و  ینم

 .یجمخودمم هنوز گ-

 

*** 

کنار تخت گذاشت  یکشو یرا پر آب کرد و دسته گل را در آن گذاشت. گلدان را رو یا یشهش گلدان

 به چشمان بسته اش انداخت. ینگاه یمو ن

 را انجام دهد. یشخواب بودنش استفاده کرد تا راحت تر کارها از
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اتاق  یکه گوشه  یکوچک یخچالدرآورد و درون  یکشبود از پالست یدهرا که خر یا یوهکمپوت و آبم 

 بود گذاشت.

 خاله؟-

شکسته بود و به وزنه وصل بود برگشت. از لفظ خاله  یشکه پا یچهارده ساله ا یزدهطرف پسر س به

 شد. یکشو نزد یاوردخودش ن یخنده اش گرفت، اما به رو

 ی؟خوا یم یزیچ یزم؟جانم عز-

 پسر لپش را باد کرد و کالفه دست راستش را باال برد.

 !ین؟که تو کشوئه رو بهم بد یشه لطفا کتاب یتونم بلند شم. م یخودم نم یرون،مامانم رفته ب-

هم تلنبار شده بود،  یکه رو ییکتاب شعرها یدناول را باز کرد. با د ی" گفت و کشوی"البته ا یاس

 متعجب لبخند زد.

 ی؟خوا ی! کدومش رو مینآفر-

 .یندخودش را بلند کرد تا به اصطالح بتواند داخل کشو را بب یکم پسرک

 خوام اون رو بخونم.  یهست، م یکه گفتم رو آورده. اگه سهراب سپهر ییمامانم گفت همه کتاب ها-

 ینتخابکتاب ا یدندرون کشو را از نظر گذراند و با د یگرفت. کتاب ها ینرنگ تحس یاس چشمان

 پسر، آن را درآورد.

 خونه؟ یبرات م یگهد یکی یا یخون یخودت م-

هام دستم  یدوست داره کتاب درس یشترکتاب ها رو بخونم، ب ینخونم. بابام دوست نداره ا یخودم م-

 باشه. اما من دوستشون دارم.

 

سن، آن هم در  ینبه ا یجالب بود، پسر یشتر شد. برا یضکتاب را به دستش داد و لبخندش عر یاس

 دنبال شعر و کتاب باشد. یسن یرده  ینا

 ی؟بچه ا یک-

 را باالتر برد. ینکشع یبا حالت بامزه ا پسر

 . سربازه!یستن ینجاا یداداش بزرگتر از خودمم دارم، ول یک-

 انداخت. یربه تخت سم چشمی

 شوهرته؟-
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 جمع و جور کرد و گفت: یرنگ شد، خودش را کم یب یاس، لبخند

 قبال دوستم بود.نه! -

نوز به ه یاسچرا  ینکها ی. آن قدرها هم بچه نبود که نفهمد چه به چه است، ولیدپسرک باال پر ابروی

 .ید. از دهانش پریدگنج یبود که در مغزش نم یزد، معادله ا یاو سر م

 یدنش؟د یپس چرا اومد-

 باشد. یتاهم یقلبش ب ییکرد به خودنما یشانه باال انداخت و سع یاس

 برنخوره. ییکاره به جا یمهنصف و ن یادتع یککنم  یبال سرش اومد. خب... فکر م ینبه خاطر من ا-

 از آن درونش را نکاود. یشرا عوض کرد تا ذهن کنجکاو پسر، ب حرف

 دوستداره ورزشه! یشتر. بیستاون اصال دربند هنر و شعر ن یهمسن تو دارم. ول یباداداش تقر یکمنم -

 شد. آهسته لب زد. یرچشم متوجه حرکت سم یاز گوشه  پسر

 شد. یدارفکر کنم دوستت ب-

شده بود  یدارمتوجه منظورش شد. نگاهش را نامحسوس برگرداند. حق با او بود، ب یپس از مکث یاس

 داشت دست گچ گرفته اش را تکان دهد.  یو سع

 بزند، پسر کتابش را باز کرد. یاز آنکه حرف قبل

 داره. یاجبه کمک احت یمیت. فکر کنم دوست قدیهم دادممنون که کتابم رو ب-

 

پسر  ینخودشان! ا یشدند برا یم یسن عجوبه ا یننگاه از او گرفت. پسرها در ا یبا چشم غره ا یاس

آورد که  یم یشداشت به رو یممستق یرالف بچه، غ یکچطور  یننداشت. بب یاسینهم کم از باربد و 

 .یستنفهم هم ن ینهمچ یواد یندر ا

کرد و کمک کرد که دست گچ گرفته اش را بلند کند.  ییصدا یرفت. سالم ب یرشد و به سمت سم بلند

 یشکل یکبه  یعنینکرد که متوجه اش کند قصد داشته دستش را کجا بگذارد.  یتالش یچاما، ه یرسم

 ی. ولدبوسرش  یباال ینافش یدخواب یم ی! انتظار آمدنش را نداشت. وقتیاسهنگ کرده بود از حضور 

 حاال...

 دستش را کنارش گذاشت.  یاس

 . یارمبرات ب یزیچ یکاگه گرسنه ات شد بگو -

و فکر کرد که خدا لطف را در حقش تمام  یدصورتش را کاو یجا یانگار که تشنه باشد، جا سمیر

 کرده.
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 ! یرمنه ممنون، س-

 !"یرمدر دل ادامه داد، "با وجود تو س و

 یدهکه او را د یبار ینهفته از آخر یکاش شد.  یرهبه دهان برد و خ یا یهاش را ثان یدهخشک یها لب

دوباره  ینباعث شده بود باور کند که او را فراموش کرده، اما ا یامدنشهفته ن یک ینگذشت. ا یبود م

 هزار معنا داشت و نداشت. یشآمدنش، برا

 یخدختر انگار در تار یننشست. ا یشلب ها یرو یمیافتاده و سکوتش، لبخند مال یینسر پا یدند از

 تکرار بود. ینتکرارتر یعمرش ب

 

خالص  یخاموش ینآنکه سر حرف را باز کند تا از ا یخواب، هنوز گرفته بود. برا یرتحت تاث صدایش

 شوند گفت:

 یدی؟و ند ینافش ی؟وقته اومد یلیخ-

 یباز یبا آن باز یخود یو ب یدناخن انگشت اشاره اش کش ینگاهش نکرد. شستش را به رو یاس 

بغ  ی،شد. دلش ول یم یبود و اخم کرده مانع از هر واکنش یستادهکرد. عقلش همچنان سفت و سخت ا

 تا راحت به اوج برسد. یدکش یکرده بود و انتظار م

 نبود. یاومدم کس یوقت-

مقدمه به تهران بازگشته  یآمده و ب یشپ ینافش یبرا یکه کار فور یدهم نخواست بگو یدشا یا نتوانست

 . ینجاستا ینهم یو او برا

تنها نباشد و بتواند  یرکرد که به او زنگ بزند تا سم یصبح زود، به هزار التماس بهناز را راض افشین،

 شرکت گره خورده. یآسوده به تهران برگردد. و بفهمد چرا کارها یالیبا خ

. یافتتر  یندلش را سنگ یتاکرد و نها ینبک سنگترازو را س یمزخرف، کفه  یدو راه یک یانهم م او

عطا  یگفته بود و با هم به بهانه ا یدتازه به سرش زده بود. به ناه یشده بود و هوا یدارکه تازه ب یدل

 یهما یشکه از جان برا یی. عطایچاندهکرد عطا را پ یفکر م یبود وقت یرا دست به سر کردند. حس بد

 گذاشته بود.

را خودش  ینو ا یندهم گام تمنا شد. بلد نبود مقدمه بچ یشبه افسوس نشست و نوا یرسم یها مردمک

 هم قبول داشت.

 ی؟بخش یخودت رو به من م-

 

 "پنج ماه بعد"
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 .یستادا ینهشال زرد رنگ را به سرش گذاشت و مقابل آ اینبار

 یه؟کالباس یاقشنگ تره  ینا-

 زد و خونسرد پاسخ داد: یلبخند سمیر،

 از همه شون بهتره! یمشککدوم!  یچه-

 دراور نشست. یزمقابل م یصندل یحوصله رو یشال را دور گردنش انداخت و ب یاس

. از اولشم اشتباه کردم یماونجا بود یداوضاع! االن با ینتو ا یارماز کجا ب ی! من مشکیرنکن سم یتاذ-

 بهتر بود. یلیرفتم خ ی. اگه خودم میماومدم با هم بر

 شد. یزانآو یشبود نگاه کرد. لب ها یشانکه هنوز پر یشموها به

 موهامم داغونه!-

 دراور برداشت.  یو شانه را از رو یستادشد. پشت سرش ا یکشتخت بلند شد و نزد یاز رو سمیر

 !یزمغصه نداره عز ینکها-

 .یدکش یشموها یال یمترا با مال شانه

بهتره! زرد  یرو بذار یخب کالباس یول یاد،ممن خواستم سر به سرت بذارم، وگرنه هر دو شال بهت -

 یگهساعت د یمدم تا ن یها! بهت قول م یبغض کن یالک یزایواسه چ ینمهم نب یگهتو چشمه! د یادیز

 . خوبه؟یماونجا باش

 حرف سر تکان داد و در سکوت منتظر ماند کارش تمام شود.  یب یاس

باز هم از استرس ساکت شده  یوانهبه رنگ شبش زد. دخترک د یها یشمابر یبه نرم یلبخند تلخ سمیر

 شدنش! یکبود. استرس نزد

 جدا شوند. یگاهشانها با ناله از جا یشماز آن ابر یکند و تار یرگ یشمبادا موها ید،را نرم تر کش شانه

 

رد دستش رفت تا آن را ببافد که از برخو یشبرگرداند. دستش به موها یزم یو شانه را رو یدکش نفسی

را که تا سر حد  یکرد احساس بد یسر دون دون شد. سع یکتنش  یپوست ها یاس،با پشت گردن 

 ایشتماس با گردنش مشغول بافتن موه یباال آمده، از خود دور کند. دستش را فاصله داد و ب یشگلو

 یزا او نبود همه چب یمکه در تماس مستق یبود. مادام ینکه نامزد بودند، داستان هم یدو ماه ینشد. در ا

به  یاگرفت،  یبه آغوشش م یخوب بود، دلش خوب بود، خودش خوب بود، اما وقت یاسخوب بود. 

 داد.  یعذابش م یاسشدن  یخ ید،کش یتنش دست م
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کند  یصبور یددوران را از سر بگذراند، و او هم با ینتمام ا یدبا یاساست و  یعیگفت طب یم دکترش

 یبعد از نامزد یسو و وسواس ها یکشان از  یقبل نامزد یاش کند. عذاب ها یراه همراه ینو در ا

 !یگرد یاز سو یاس،

 بود برداشت.  یزم یرا که رو یرنگ یرا هم رد کرد و کش نارنج یشموها یحلقه  آخرین

 را داشته باشد و نداشته باشد. یاسسخت بود. جدا سخت بود که  یلینبود بر صبرش، اما خ منتی

 ینرم بر رو یاش هم به بوسه ا یزیشد و ته ناپره یز عالقه اش به دست گرفتن ختم مابرا آخر

 صورتش!

 

بکوبد و هر  یوارخواست سر خودش را هزار بار به د یدلش م یدکش یکنارش دراز م یاسکه  گاهی

 دارد. یآورد که چرا او آنگونه احساس ناامن یادبار به 

 تموم نشد؟-

کرده  یدانمود پ ینگونهحاال ا یشش،چند سال پ یرحم ی. آثار بیدعقب کش یاسو مظلوم  یممال یآوا با

 یمورد حرف یک ینکرد. حقش بود و در ا یم یقبه قلبش تزر یبود و هر دفعه احساس زهرگونه ا

 نبود.

سرش نشاند. آن  ینرگس، رو یبه لطافت گلبرگ ها یرا دو طرف شانه اش گذاشت و بوسه ا دستش

 یشود، که دل دل نکند تا وقت یکشمحرمش نزد ینکهنترسد از ا یگرخوب شود و د ماند تا یم یشقدر پا

 !یدنشبوس یقدم شود برا یشخودش پ یاوست، که روز یشپ

 .یمکنم که بر یرو عوض م یراهنممنم پ یتموم شد. تا تو شالت رو بذار-

 تکان داد و شالش را برداشت. یسر یاس

 امشب؟ یادعطا م ییبه نظرت دا-

 

 یشد و به رو یاس یدنبه تن کرد. متوجه چشم دزد یرنگ یکاربن یراهنرا کند و پ یراهنشپ سمیر

 .یاوردخودش ن

 .یادم ی. هر جا تو باشیادم-

قانون و تبصره گذاشته بود  یششب را تا خود صبح برا یککه حجت تمام کرده بود و  ییآمد. عطا می

 یچشرا بست و همزمان سو ینشآست یکمه اش در چه حال است. د ینور چشم یندآمد که بب یحتما م

 را برداشت.

 !یشتبجنب که بدقول نشم پ-
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 را مقابلشان گرفت و با شعف، قربان عروس تازه اش رفت. یچا ینیس رعنا

 خواستم بگم فرهاد بهتون زنگ بزنه.  یشما؟ کم کم م ینکرد یرچقدر د-

 برداشت و پاسخ محبتش را داد. یوانیل یاس

 .یدیمرس یرشد که د ین. منم آماده نشدم تا برسه. ایدطول کش کارهاش یکم یرسم-

 زد. یلبخند یرزن برادر سم شیال،

! از بس ینمشب یوقته زنداداششم سال تا سال نم یلیکه خ یو من یرآقا سم ین! ایزمدم عز یبهت حق م-

 که سرش تو کاره!

 حرف همسرش را گرفت. یکه در دست داشت، دنباله  یاریدر حال پوست گرفتن خ فرهاد

 ینهرفت بب یم یباز یخونه خان بابا، جا یماومد یاهل کار بود. جمعه ها که م ینجورهم یشاز بچگ-

 از خودش! یدنکش یگاریتو ب یدد یم ینه! موندم چ یاداره بهش بده  یخان بابا کار یدارسرا

 ینششلوار ج یرو یدگیاشزد، به خر یبرق م یطنتکه از ش یپس سرش را خاراند و با چشمان فرشید،

 نگاه کرد.

 .یمگذشته رو باز کن یستخانم هستن درست ن یاسمنکه خب علت داشت. حاال  یدارکمک به سرا-

 یشها یطنتتوانست در راه ش یخوب م یدبهادر خان و رحمان بود و فرش یحرف ها یحواسش پ سمیر

 کند. یتاز یکه

در  یبساط بود، منته ینشد هم یکه وارد خانواده شان م یدی. هر عضو جدیدمتوجه شد و خند فرهاد

 ینبخواند، اما ا یصادرات ینامزدش خطبه  یبرا یدداد فرش یحواسش بود و اجازه نم یردو ماه سم ینا

 کرد. یم وعاش را شر یآورد، باز یم یررا که گ یتشود. موقع یالخ یهم از آن ها نبود که ب یدفرش

 

 کرد. یا یاخم مصنوع شیال

 نو عروسمون رو! یننکن یتاذ-

 حرفش بود. یکنجکاو منتظر ادامه  یبا چشمان یاسبه خود گرفته بود که  یا یجد ی یافهچنان ق فرشید

 داره؟! یهست. چه اشکال یزیاگه چ ینخب بگ-

بگذارد و چهارزانو  ینرا زم یشپا یرو ی یوهکم مانده بود ظرف م ید،گنج یدر پوست خود نم فرشید

نه و  یچکسرا سرکار بگذارد و دور هم بخندند. آن هم ه یبرد از آنکه کس ی. حظ میندشب یفبه تعر

 هم داشت. یجاننمونه جدا ه ین! ایرنامزد سم
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 یبدجور خاطرخواهش بود. حت یردختر داشت که اونموقع ها سم یک ینبود. فقط مشت یخاص یزچ-

 یدکش یمحل زد و خرد راه انداخت. کارش به زندان داشت م یاز پسرها یکیبار سرش با  یک یادمه

 کرد. یداپ یصلهف یهکه خان بابا وساطت کرد و قض

جالب نبود  یشکش داد. برا یرا مصنوع یشلب ها یاسو  یدندو فرهاد به دروغ احمقانه اش خند شیال

 نبود. برخورده بود به دلش! یرحس سم ینکه اول

 ا زد.را صد یرو سم یامددلش ن شیال

 ذاره.  یآورد داره سر به سرش م یرعجوبه زنت رو تنها گ ینا یاب یرسم-

نشان از آن داشت که  یاسپکر  یبه طرفشان برگشت. چهره  یحواسش جمع شد و کامال جد سمیر

 . نگاهش کرد.یختهکرمش را ر یدفرش

 نداشت. یریتاث یتتشخص یمدرسه هم رو یوقت یدر تعجبم که چرا دانشگاه رفت-

 کرد. یاسرو به  سسپ

فرهاد  یهفته به زنگ ها یکتا  یالکرد ش یکار یکالف بچه بود  یکحرف هاش رو باور نکن. -

 جواب نده.

 

 تاسف سر تکان داد. یاز رو یدخند یکه م یدر حال شیال

بترس  یبه فکر تموم کردن با فرهاد افتاده بودم. حاال که زوده برات، ول ینکنه. حت یکارتخدا بگم چ-

 سرت! یزنبر یتالف یآدم برا یلا یکو  یریکه زن بگ یاز روز

 پچ زد. یاس یکآهسته نزد ید،د یشانها یکه آن ها را مشغول حرف زدن و شوخ سمیر

 یستی؟خوب ن یده؟چرا رنگت پر-

 کند. ینم یتشاذ یزیوانمود کرد که چ یاس

 نداره؟ یاجخوبم! به نظرت مامانت به کمک احت-

 که دستش را خوانده و در تظاهرش چندان هم موفق نبوده.  یدفهم ید،و بدون حرفش را د هیرنگاه خ وقتی

 شن. یهم حساس م یهنگاه نکن بق یحالم گرفته شد. اونجور یکم یلدل ی. فقط بیستن یزیمباور کن چ-

 چشم دوخت. یراییکف پذ یکبرگرداند و به سرام رو

دونم بهانه اش بوده. اون هنوزم  یاما م یاد،که داره نم یتیعطا به مامان گفته به خاطره مامور ییدا-

 . یرهازم دلگ
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دو دو زده اش برود، بهادر خان همه را به سکوت  یوقت کند قربان مردمک ها یراز آنکه سم قبل

 فراخواند.

 نشه. یطوالن دیاهم ز ینامزد ینکنم که ا یینرو تع یعروس یخخوام تار یآقا رحمان م یبا اجازه -

 

 نشانش داد. یگریعکس د بهناز

 خودت داره. ی یقهبه سل یکارش خوبه، حاال بازم بستگ یدماش! من شن یگهطرح د یک ینما-

 را دراز کرد. یشحوصله پاها یاش را کنار زد و ب یگوش یاس

بره. قرار شد تا خوب شدنم صبر  یشپ ینجوریشم. قرار نبود ا یم یکنم عصب یاصال بهش فکر م-

 قولش! یرکنه، اما زد ز

 .یدلرز یشکرد و صدا بغض

 !یشهمثل هم-

 

بوده.  یرمورد قسم بخورد که حق با سم یک ینحاضر بود در ا یرا درک کرد، ول یتشحساس بهناز

 دست دور شانه اش انداخت و او را به سمت خودش کشاند.

وما، نکرد و پدربزرگش کرد؛ د یینتع یختار یرجونم! اوال که سم یاسمن یکن یآخه چرا بغض م-

 یدون یصبر کنه که تو حالت خوبه خوب بشه؟ خودتم م یتا ک یرسم یم،روراست باش یاب ییشخدا

جوابش  ینکهسوما ا ی؛زودتر خوب ش یتو زندگ یاگه بر ید. شایستن یروزوسواست ماله امروز و د

 تا حاال چند بار بهت زنگ زده. یشبگناه داره. از د دهرو ب

 داد. یشداد و لب پ یهاو تک یسرش را به شانه  یاس،

 یمدنبالم بر یادداد که غروب م یامجواب ندادم پ یبارم وقت ینجو نده. فقط سه بار زنگ زد. سوم یالک-

 نشده.  یچیانگار که ه یم،بگرد

 

 عقب برد. یو سرش را کم یدگردنش! خند یراو ز یقلقلکش آمد از نفس ها بهناز

 ی. ولیارهخودش نم یکه به رو ینها یتشنها. یستن یاهل منت کش یمامستق یدون یخودتم م-

 ...یماخودمون

 زد. یشپهلو به

 .یایبراش ناز م یبدجور-
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 نازک کرد. یشبرا یفاصله گرفت و پشت چشم یاس

 . یو درآورد ین. حاال خوبه خودت پدر افشیگ یم یگم تو چ یم یمن چ-

 باز شده را ببندد. یپهدف شانه باال انداخت و موس درون دستش را حرکت داد تا مثال کل یب بهناز،

کند. فقط  یدست و پنجه نرم م یدانست که در درونش چه خبر است و با چه درد یخودش م فقط

دور شود و دور و برش نپلکد، که اگر  ینشد که از افش یم یدتا به حال تهد یخودش خبر داشت از ک

 بود. یدنیکه اگر دل ها د یکه اصال خانواده نبودند. وا یخودش و خانواده ا یشود برا یبد مبپلکد 

. یستو بفهمد که مشکل چ یاورددانست چطور او را به حرف ب یاحوالش شد. نم یمتوجه دگرگون یاس

 یم ینهم از پکر بودن افش یرداد. سم یرا بروز نم یشبهناز از همان ابتدا درونگرا بود و حرف ها

 دهد. یدل به کار نم یقروزها عم ینا ینکهگفت و ا

 کنه؟ یم یتتاذ ینافش-

! یتکرد جز اذ یم یسر به راه شده هر کار ینداشت. افش یتلخ ی. خنده اش بدجور چاشنیدخند بهناز

 داد. یرا هم محل نم یشها یمحل یخوب بود و ب یادیز ینسوخت. که افش یم یندلش از هم

 !یخوبه! مشکل من با خودمه. ازم نپرس چه مشکل یلیخ ینافش-

 چشمانش رنگ خواهش گرفت.

 نپرس، خب؟-

 . یردماجرا را نگ یدنباله  یاسدر دل آرزو کرد  و

که چونان  یشکاند. بغض یداد و بغض چند ماهه اش را م یگرفت او طاقت از کف م یاگر م که

 بود. یدهرا چسب یشگلو یخسرطان ب

 

 حرف را عوض کرد.

 ی؟کدوم لباس عروس رو انتخاب کن یخوا یم یحاال نگفت-

 

مشکل بزرگ تر از آن بود که با  یعنیزد،  یحرف م ینطورا یاش ماند. او وقت یرهدر سکوت خ یاس،

موش  یانم یندر ا یچه مشکل یدفهم یکامال مطمئن بود. نم ینگفت و گفتار حل شود. از عشق او به افش

 سلب کرده. یشانرا از هر دو یشدواند که آسا یم

 :یدمقدمه پرس یب بهناز
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 کنن؟ یسنگسارش م یرنبه نظرت اگه مامانم رو بگ-

 درباره مسائل پدر و مادرش به طور یچوقت. بهناز هیختفرو ر ینهدر س یاسسوالش، قلب  ینا با

 کرد. یبا او صحبت نم یممستق

 دست او گذاشت. یرو دست

 کمکت کنم.  یذار یباشم که م یکس ینمن اول یدیرس دنیبه ته خط نرس یقسم بخور وقت-

 حرف ها از سر زبان دلش بود، نه خودش! ییبهناز پر آب شد. گو چشمان

رفته.  یشبا زن شرع یپدر داره که اگر چه ولش کرده و رفته کانادا، ول یک! ینخوش به حال افش-

 یمحبت یچخوشبخته، هر چند که ه یکاخوش به حالش که مامانش شوهر داره و با شوهر دومش تو آمر

از مدرسه برگرده خونه  یرو نداشته که وقت یناسترس ا ینافش یچوقتنکرده. عوضش ه ینبه افش

 روبرو بشه. یبد یتتو خونه باشه و اون با وضع یبهمرد غر یکمامانش با  ممکنه

که  یقتبه حق . درد درون کالمش،یداز گوشه چشم راستش چک یدر شکمش جمع شد و قطره ا پاهایش

 درد داشت.

من، نه  یکه من نبودن. نه جا ییآدم ها ی"من" نبود. خوش به حال همه  یچوقتخوش به حالش که ه -

 خود من!

 دستانش را فشرد. یاس

آن را بست.  ید،خر یها یلونرا باز کرد و بعد از گذاشتن نا ینشده بهناز! در پشت ماش یبه من بگو چ-

 گرفت گفت: یدنده عقب م یاطکه با احت یرا روشن کرد. در حال ینماشاز سمت راننده سوار شد و 

دادم تو شرکت با بچه ها سرو کله  یم یحمنوال بگذره، ترج یندونستم قراره کل امروز به هم یاگه م-

 بزنم. 

را  یدهایشانآمده بودند تا خر یرونماند. از صبح که ب یرهپاسخش را نداد و همچنان به روبرو خ یاس

داد و واقع  یجوابش را م یاندر م یکینشسته بودند، همچنان  یناالن که در ماش ینانجام دهند، تا هم

 زهر کرده بود.  یشانروزشان را به هر دو ییجورها یککرد،  ینگاه م یهکه به قض ینانهب

قش داشت. ن یرسم یعروس یختار یینتع یبود پشت ماجرا یدهبود که امروز فهم یناش هم ا یبدخلق علت

شان  یداد و بهادر خان را واسطه کرد تا هر چه زودتر عروس یبرا ترت یاو بود که مهمان یبه شکل

 .یردسر بگ

شانس درش را به  ییدانست چه کار کند. گو یبه او انداخت. کالفه شده بود. جدا نم ینظر یمن سمیر

لو برود، اما از بد ماجرا  یزود ینماجرا به ا ینکرد ا یفکرش را نم یچاو تخته کرده بود. ه یرو

بود.  دهغرض بند را آب دا یکامال ب ی،احوالپرس یزنگ زده بود و به اصطالح برا یاسمادرش به 

 زد. یالم تا کام حرف نم یدفهم یکه از وقت یاسیحاال او مانده بود و 
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 یحتوض یاس یبراخواست که  یهم نم یدشا یاتوانست،  یو نم یلشتعج ینا یخودش را داشت برا دالیل

 برداشت کند. یگریواضحات دهد. چرا که ممکن بود جور د

 داخت.به او ان یدر دل کرد و نظر دوباره ا ی. ناچیدکش یشموها یانم یبر سرعتش افزود و دست اندکی

نرمش  ی! دلش کمیشها یبود از کج خلق یاز لطافت شد. عصب یآمده گفتار او هم عار یشجو پ تحت

 را! یاسخواست. خود  یرا م یاسخواست. دلش  یم یو مهربان

 خودتون؟ یخونه  یاخونه بهناز  یر یخوام برم شرکت! م یم-

 

 آنکه نگاهش کند آهسته گفت: یب یاس

 تونم برم. ی. خودم میام کن یادهپ یتون یم یاگه عجله دار-

 

مغزش  یزد و از سلول ها یم یشهدر درونش ر یچکاش شد. خشم همچون پ یرهبا غضب خ یا ثانیه

 یرز یحساب ینر و ماده  یکاو بود حتما  یجا یگریبود، اگر هر کس د یاسکه  یفرفت. ح یباال م

 نواخت.  یگوشش م

را به سمت خانه شان کج کرد. اصال چه معنا  یرمس ییدنشرا به دندان گرفت و در حال جو یینشپا لب

 بهناز! یشده بود بهناز ب ینطوربهناز برود. حاال که ا یخانه  یقهداشت دم به دق

 جا به جا شد. یشسر جا یاس

 بهناز! یرم خونه  ی. میستخونه ن یکس-

 رود اضافه کرد. یم یشدهد و با سرعت، راه خودش را پ ینم یتیبه او اهم یرسم یدد وقتی

 .یستهمراهم ن یدکل-

 

 کاست. یناز سرعت ماش سمیر

 من! یونه خ یمر یخب! م یلیخ-

 

را  یقصد کند کس یرسم یخودش اعتراف کرد وقت یشداشت. پ یشبه کندن موها یبیعج یلم یاس

 رساند. یکند طرف را به جنون م یعصب
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 رم اونجا بخوابم.  یبهناز! خسته ام، م یرم خونه  یشرکت! م یبر یخواست یم-

 

 یاس دنیاست از ترس یزارکرد که ب یناله م یدکرد. به کدام درگاه با یم یوانهرا د یرترس ها سم این

 از تنها بودن با خودش؟ 

 .یمنم بخواب یتو خونه  یتون یخورمت. م یمنم نم-

دانست هر  یتوانست. اخالق او دستش بود و م یخواست هم نم یاگر م یعنینگفت.  یزیچ یگرد یاس

 .یردگ یم یجهتالش کند کمتر نت یشترچه ب

 تا اول او وارد شود. در را پشت سرش بست و کفشش را درآورد. یستادقفل در را باز کرد و ا سمیر

 رفت گفت: یرود، همانطور که به طرف آشپزخانه م یبه سمت اتاق خواب م یاس یدد وقتی

 ناهارت رو بخور بعد برو استراحت کن.  یستاوا-

 تنه سکته اش بدهد. یکامروز را قصد کرده بود  ییهم نداشت. گو یو تعجب یداو نشن یاز سو جوابی

را مچاله کرد و به سطل  یلونشگذاشت و نا یوبود داخل ماکروو یدهخر یرونرا که از ب ییغذا ظرف

 زباله انداخت.

 یشرترا با ت یراهنشپر شده بود. به طرف اتاق خواب رفت تا پ یآت یهفته  یک یاعصابش برا ظرفیت

 یگرد یکباردارد  یازمقابلش حس کرد ن یه صحن یدناتاق گذاشت که با د یعوض کند. پا در دهانه 

 است. یادیاو بدجور ز یدختر برا ینو وجودش را بشناسد و هر بار درک کند که ا یاس

 

پر کرده بود  یصورت یاش را شکوفه ها ینهکه زم یرنگ یدقاب گرفته اش در چادر نماز سف صورت

 لبخند به لبش آورد.

 شد.  یشتخت نشست و مشغول تماشا روی

شد  یشد و مجبور م یماند، با مشکل مواجه م یآمد و م یبه خانه اش م یاسشان که  ینامزد اوایل

چادر را  ینروز در راه برگشت از شرکت ا یکبه فکر افتاد و  ینهم یبدون چادر، نماز بخواند، برا

 ککم یبهو در آخر از چند زن غر یددردسر کش یکل یدشخر یبود. هر چند که برا یدهخر یشبرا

به رنگ  یها یلهنشسته در ت یروز بعد آن را به او داد، برق خوشحال یها، وقت ینگرفت، اما با تمام ا

 " تنگ دلش نشاند.یدیارز ی"به دردسرش م یکشبش، 

 زد.  یکه سالمش را داد، کج خند آمرانه ا یاس

 یشبه آوا یتیجدکند.  یغرا از او در یشهوس نکند صدا یگرگذاشت تا د یسر به سرش م ینبود کم بد

 .یدبخش
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 کنه بعد نماز بخونه.  یاول شوهرش رو راض یدگفته شده زن با ینتو د-

 

آن  یگرو د یردرنگ درون سجاده را به دست گرفت. نماز باعث شده بود آرامش بگ یآب یحتسب یاس

 را نداشته باشد. یشپ یقدقا یسرسخت

 خودخواهانه عمل کنه؟ یدنگفته شوهر نبا ینتو د-

 

چرا  یدپرس یبار بود که از خودش م ینهزارم یبرا یدتخت بلند شد و کنارش نشست. شا یرو از

 خودش هم قابل درک نبود. یخواهد. عمق عشقش برا یدختر را م ینا یبعج ینطورا

 

پر ستاره  یمهمانند قد یگرکه اگرچه د ییها یرا با دستانش قاب گرفت و عشق کرد از مشک صورتش

 آمد. یاز آن بر م ینورنبود، اما هنوز سوسو 

 دانست تا چه حد خواستار وجودش بود. یخدا م فقط

 ارزش نداره. یزیمن پش یکه برا یزیبه من اعتماد کن. نترس از چ-

 دو دو زد. یشها یدرون زغال یاس، چشمان

از تو! دوست  یدنشم از ترس یم یتکه اذ ینهبه خاطر ا یرمنبودم. اگه دلگ ینجااگه بهت اعتماد نداشتم ا-

 شدن بهت! یکوارد خونه ات بشم که دلم نلرزه از نزد یخواست وقت یندارم ازت بترسم. دلم م

بود. با دانستن همه  یدهاش را به تن مال یهپ یروقت بود که سم یلیکرد، خ یم یانرا که او ب یتلخ حقیقت

 !ینشبود که هم خانه اش شود و هم بال یرفتهها پذ ینا ی

 ش، گونه اش را نوازش کرد.با انگشت شست

 یعمر یکخوام تو ترس هات همراهت باشم. من  ی. میخوام که باش یم یندونم و با دونستن ا یم-

 نبودم، بذار حاال که هستم...

 هم گذاشت. یرو یا یهثان یناناطم یرا برا یشها پلک

 برات کامل باشم.-

عاشقانه  یهم پا یاسکه  یدرس یم یشک روز یاش چسباند. ب یشانیرا به پ یششد و لب ها نزدیکش

 کند. یقدم بردارد و نفس به نفسش را همراه یشها
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هم  ینا یالش،کرد و به خ یشهپ ینیشد و او خوش ب یختنش س یبوسه، اما موها ینمنقبض نشد از ا تنش

 شد. یمحسوب م یشرفتیپ

 اش انداخت. یبه ساعت مچ یا یدهگرفت و د فاصله

رم شرکت که بعدش  یبخور، منم م یزیچ یکگرسنه اته! پاشو  یلیخساعت از دو گذشت. حتما -

 . یراحت استراحت کن

 دستش را گرفت. یاسبلند شود که  خواست

 شرکت! یدونم که امروز قرار نبود بر ی. قبل نماز با بهناز حرف زدم. میمتو هم بمون با هم بخور-

 نماند. یا یزد که دلخور ینیرا کج کرد و لبخند نمک سرش

 یاگر نباش یعنیترسم،  یو من م یهست یشه. وقت ینم یترسم. نباش یتو خونه ات م ییاصال تنها-

 ترسم.  یم یلیاز خ یشترب

 به کارش آمده بود. ینافش یهم که شده دهان لق یکبار یلبخند زد. برا سمیر

 اش اشاره کرد. یشد به گوش یکه بلند م یحال در

خوره  ینم یسساخته. نخود تو دهنش خ یچه دهن لق یناز افش نره دوستت یادت یمونم، ول یباشه م-

 بند بهناز شد. یاز وقت

 و مشغول جمع کردن سجاده اش گفت: یدخند یاس

 دهن لق باشه. ینجوریزنش هم یشپ ید! مرد بایگهخوبه د-

 ناهار! یزآماده کردن م یشد برا یررفت و همراه سم یروناتاق ب از

 خنده اش گرفت. یارشورحال خرد کردن خ در

لباس عروس انتخاب نکردم.  یمهر جا رفت یارمحرصت رو درب ینکها یامروز برا یها، ول یدعوام نکن-

 .یبر یول کن یهمه چ یالخ یب یخواست خسته بش یدلم م

 یصدادار یاز داخل بشقاب برداشت. در همان حال خم شد و بوسه  یارشوریاز پشت سرش، خ سمیر

 به گونه اش زد.

 به سنگ خورد، آره؟  ینور چشم یرو ت یدمکه فهممنم -

 گذاشت. یشاش را به نما یصدف یدندان ها یاس، یقعم لبخند

کدومش چشمت  یقادونم دق یمن م یول یومد،که تو هم خوشت ن یوانمود کرد ی! حتیاز بس که بدجنس-

 رو گرفته بود.
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ها  یتازگ ینکهنداشت، مثل ا یمشکل یفونتا در را باز کند. تا به حال که آ یدرا پوش یشها ییدمپا بهناز

 یکه م یا یبهمرد غر یناآشنا ی" گفت. صدایو "بله ا یدبه شالش کش یکرده بود. دست یدااشکال پ

را باز کرد.  روازهرا هم بست و د یشآخر مانتو یخواست برود دم در، ابروانش را باال پراند. دکمه 

شوکه شده بود  یو خوف کرد. آن قدر یدلحظه تنش لرز یکبود  یستادهکه مقابلش ا یمرد یدناز د یول

 .یندنب یگرنحسش را بار د یختتوانست اخم در هم بکشد و دروازه را به هم بکوبد تا ر یکه نم

 که او از زندان آزاد شده باشد. یدگنج یهم نم یالشمرد، لرز به تنش نشاند. در خ پوزخند

قلم و مغزت بهت اشتب  یه ینمونم که بپوسم آره؟ ا یتو اون دخمه م یانقدر یالتت برده؟ به خمات یهچ-

 رسونده.

 کرد. یزتوزانه چشم ر کینه

 یهکه سا یباطل! از امروز یالخ یخورم آره؟ زه یکه از تو هم م یشد یچون از بابات خوردم فکر-

 یخوف کن یدبا یکیهست که تو  ینام یزکامب یه یباس بدون یکه زنده ا یام به جونت افتاده تا هر روز

 دختر بابات؟ یاز جبروتش! شنفت

کند از  یو سع یایدباعث شد تا بهناز به خودش ب یندر کوچه زد و ا یچرخ یزشزاغ و ت مردمک

 یندر گذاشت و ا یزوار در رفته اش را ال یها یکتان یزفرصت استفاده کند. تا رفت در را ببندد کامب

 داد.اجازه را ن

 

که محکم به بهناز خورد و موجب شد به عقب پرت  یشده از حرکتش دروازه را هل داد، جور جری

 شود.

ها که محبت  یهاز همسا یکیفاطمه،  یدکوچک رد کرد که همان لحظه س یاولش را از دروازه  قدم

 او بود صدا زد.  یمقابل خانه  یقاخانه اش که دق ینسبت به بهناز داشت از سر پنجره  یخاص

 شده مادر؟ یبهناز جان؟ چ-

 یانکم پشتش را از م یها یلرا به دندان گرفت و سب یش. لب باالیددرخش یزخشم در چشمان کامب برق

 آن عبور داد.

آورد.  یرونب یبشرا از ج یمسخره ا یرزنج ید،کش یکه عقب م یفرو برد و در حال یبدر ج دست

 زد. دیشخنتکانش داد و هشدار دهنده ن

 ملخک! یو جست یکبار-

 را رصد کرد. یشسر تا پا یفشتکان داد و با نگاه کث سر
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 !یگهد یجا یکنه و  ینجاملخک! ا یتو دست یبعد یرسه، دفعه  یبه بار سوم نم-

 رنگش برگرداند و دست باال برد. یشلوار خاک یبرا به ج زنجیر

 که سهله... من بعد نخواب که تو خوابتم هستم. یداریب-

 زد و با رفتنش بهناز توانست نفس بکشد.  یروندروازه ب از

سرد  یکپارچه یشزده اش را حرکت دهد. سر تا پا یخ یتوانست پاها ینم یبود که حت یدهترس یقدر آن

 شده بود. شوک و بهت انگار فلجش کرده بود. 

فاطمه  یدس یدنبا د یافتاد آن قدر ترساندش که سرش را با شتاب بلند کرد. ول ینزم یکه رو یا سایه

 یهگر یرز یو پق یدکرد، بغضش ترک یسر کرده بود و نگران نگاهش م یمهکه چادرش را نصف و ن

 زد. 

 برگشته بود. یتر ینسنگ یهاش با سا یشد که او برگشته بود. کابوس نوجوان ینم باورش

 

در آغوشش بخزد که زنگ بزند و  ینخواست به افش ی. دلش میدپتو خز یرو ز یداش را باال کش بینی

باشد و  ینخانه محقر و کوچک در آپارتمان افش ینا یخواست جا یرنگ آرامش گرمش کند. دلش م

 صادقانه اش!  یلبخند بزند به عاشقانه ها

جرات زنگ زدن به او را  ی. چقدر بدبخت بود که از ترس حتیدچشم چپش چک یاز گوشه  یا قطره

 ینسر افش ییبال یدترس ینظرش دارد، م یردانست که ز یداشت م یزکه از کامب یهم نداشت. با شناخت

 کاشکند. پتو را در دستش فشرد و آب دهانش را قورت داد.  یرا عمل یدهایشتهد یدترس ی. میاوردب

 یردزبان به دهان بگ یدفکر آنکه باز هم با یداشت. حت یم. از تنها بودن بیدرس یم یاسهر چه زودتر 

نگذاشته بود.  یشبرا ییراه در رو یچبود ه یشرو یشکه پ یسخت یدو راه کرد. یدلش را آشوب م

 یشداد گفته ها یتن نم یزکامب یچه کند. اگر به خواسته ها یددانست کدام راه درست است و او با ینم

 که... یکرد. خانواده ا یاش را به سمت خانواده اش پرت م ینهک یرت ینکرد و اول یم یرا عمل

 کرد.  یپتو برد. به شدت احساس سرما م یررا هم ز سرش

 یچباب ه ینخرج پول شده بود و از ا یرتشنبود، لعنت به پدرش که غ یاش که زندگ یبه زندگ لعنت

 ینبه دخترانش و در اوج غرورشان آن ها را به بدتر ینداشت، لعنت به مادرش که رحم نکرد حت یباک

 یپا ار یزکامب یروز یکزد. لعنت به مادرش که  یروبرو کرد. هق خشک یاهشس یاینحو ممکن با دن

خواست عق بزند. آن قدر  ی! دلش میکثافت کار یپول، صرفا برا یکرد. ب یشها یثابت کثافت کار

بهناز نباشد و خانواده  یگر. که دیاورد. تمام خودش بودن را باال بیاوردعق بزند که تمام خودش را باال ب

 نباشد. که فقط نباشد. بهناز را نداشته باشد. که فقط ی
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*** 

م خانه که قرار بود از امشب ه ینگاه کرد. به مرد یربه سم ینهدرون دستش را بست و از داخل آ قرآن

 و هم آغوشش! ین،اش شود، هم بال

 چند سال زود گذشت. و اما سخت!  ینشروع کرد به خواندن و او فکر کرد، چقدر ا عاقد

 ! یشههم یکنار هم بودند. قرار بود مال هم شوند، برا حاال

خوشحال بود. اما  یلیخودش گنگ بود. نه که خوشحال نباشدها، نه! اتفاقا خ یبرا یکه داشت کم حسی

 که قرار بود کنار هم باشند و با هم نباشند.  ییروزها یمداشت. ب یمب

 ."یند"عروس رفته گل بچگفت که  یبا شاد یدبار اول خوانده شد و ناه یبرا خطبه

داد.  یبله م یدشد و او با یو گالب آوردن هم تمام م یدنگل چ ینزد و استرسش را فرو خورد. ا لبخند

 انداخت و هم ترس! یکه هم شوق در دلش م یبله ا

که  یپر از آرامش! لبخند یاش لبخند زد. لبخند یرهبا او چشم در چشم شد و به نگاه خ ینهدر آ سمیر

چه  یردانست سم یم یکه زنده است با او خواهد ماند.و چه کس یداد از امروز تا هر روز یم یمناناط

اش  یباییبه او و ز یدتواند آنطور که با یو نم یندب یعشقش را در لباس عروس م یدارد وقت یحال

 ابراز عشق کند. 

رنگش جعبه  یکت مشک یباز ج ینهبا طمان یرکرد و سم یلفظ یردرخواست ز یدناه یدسوم که رس بار

 درآورد.  یا

دست زدند و پر  یو خوش نقش را درآورد. همه با هلهله و شاد یفرا باز کرد و گردنبند ظر جعبه

 .یندازدمنتظر شدند تا آن را به گردنش ب یجانه

 

 کردند تا به دستش حرکت دهد.  یبرا ترغ یمانده در دوراه یرترها سوت زدند و سم جوان

شده بود و  یباترز یرنگش که امشب از هر شب یو عشق کرد از چشمان مشک دیچرخ یاسطرف  به

 . یددرخش یپرنور م یدرست به مانند ستاره ا

 اش!  یانار یلب ها یدل قربانش رفت و دلش ضعف کرد برا در

کند و امشب را  یداپ یاحساس بد یاسکند، مبادا  یداتماس را با گردنش پ ینرا کرد تا کمتر یشسع تمام

. یدو با مکث بوس یاش را به نرم یشانیو پ یدکش یخوش نباشد. قفل گردنبند که بسته شد نفس راحت

همه  ینبه حال ا ی. وایاوردخودش ب یخواست به رو یمورد را نم یک ینتپش قلب گرفته بود و ا

 اش! یتاب یو ب یباییز
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به کسب اجازه از آقا امام  ی،ا یهچند ثان یتپس از سکو یاسبله کرد و  یبار آخر تقاضا یبرا عاقد

 نشست. یرکه همچون شهد عسل به دل سم یرضا و بزرگترها بله داد. بله ا

 یها یدنروانه شد. بوس یشانبه سو یاها و هدا یکتبر یلگفت و س یهم بله اش را بدون معطل سمیر

غوش را در آ یاسبهناز که  یانم ین! ایاز شاد یهمراه با بغض ناش یها یو ابراز خوشبخت یا یشهکل

 دستانش نگه داشت.  یاناو را م یشترب یاسگرفت، 

 اعتراف کرد. یبیبهناز با حال غر و

جوره  یچبشه که ه یتمهمون زندگ یجور یک یخوشبخت یدوارمدوست من! ام یندوست دارم بهتر-

 به رفتن نشه. یراض

 گوشش گفت: یرآهسته زکرد و بغضش را فرو خورد.  یشتررا ب یشفشار دست ها یاس

 . ینکرد یغبودنت رو در یمزندگ یلحظه ها ینآرزو رو برات دارم. ممنونم که تو سخت تر ینمنم هم-

حسادت داشت  یا یهشوخ که ته ما یاز پشت سر، با لحن ینخواست پاسخ محبتش را بدهد که افش بهناز

 گفت:

 .یمبه زنداداشمون بگ یکیتبر یکما هم  یدره ها! بذار یدر نم یقتونبهناز خانم رف-

 

دست پشت کمرش  ینو بهناز با لبخند جدا شد. چقدر خوب که احوال دلش معلوم نبود. افش یدخند یاس

 کرد. یاس. در همان حال رو به یدگذاشت و او را به سمت خودش کش

 . پس لطفا به مال من دست نزن. هرچند...یقشنگ ترش رو دار یکیشما که االن -

 نظر انداخت. یرسم یلب ها یبخند روبه ل یطنتش با

! به خدا توکل کن و باهاش بساز. همه که مثل بهناز خوش شانس یگهنافرمه، اما خب شده د یکمدرسته -

 .یادب یرشونجنتلمن گ ینجورا یستنن

 هشدار داد. یدآمیزتهد یرو سم یدندو بهناز خند یاس

 . یستدوتا ن یکی بهناز خانم رو کنم که که یشهات رو پ ینذار کج و کولگ-

 

 باال برد و در حال خنده به شانه اش زد. یمدستش را به حالت تسل افشین

 .یرو تباه کن یامتتق یذره خوش یکارزه واسه  یدو روزه، نم یاداداش! دن یمرازدار هم باش یاب-

 و اضافه کرد. یدنداشته اش دست کش یشبه ر نمایشی
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 دونم. یشما رو نم یامتمم،قبر و ق ی یرهمن که تو فکر ذخ-

 گرفت. یرکه در آن بود را به طرف سم یرنگش برد و دو سکه ا یسرمه ا یبدست در ج سپس

 . یناز طرف من و بهناز! خوشبخت بش ینا-

 

 ی،زد و با لحن دوستانه ا یخود برداشت و سکه را گرفت. لبخند یشانه  یدستش را از رو سمیر

 او و بهناز رد و بدل کرد. یننگاهش را ب

 ! یققسمت خودت بشه رف-

 !یدگذاشت، شا یو اتفاقاتش م یازد. اگر دن ینیبرق زد و بهناز، خجالت زده لبخند شرمگ ینافش چشمان

 یشانرفتند که سرجا یو با سر تکان دادن یندنتوانستند بگو یگرید یزاما، چ یاس یآمدن عمو و زنعمو با

 .ینندبش

 یرا رصد کرد تا برتر یربدجور سم یاس یزنعمو یانم ینمعمول از سر گرفته شد و ا یها تبریک

 یجدا از هر لحاظ یربرد که سم یاز کنکاش، پ یجهنت یاش را بر پسر خود کشف کند. در آخر هم، ب

 از پسرش سرتر است.

 

 کفشش نرود. یروارد خانه شد و دامن لباسش را بلند کرد که ز یرتعارف سم با

که در حال بستن  یر،سم یکه با صدا یاوردرا در ب یشفش هاو خواست خم شود تا ک یدکش یا خمیازه

 در بود دست نگه داشت.

 .یارمبرات در م یستابا اون دامنت خم نشو، وا-

رنگش را  یدزانو زد. بند کفش سف یشنشان دهد مقابل پا یقبل از آنکه او فرصت کند عکس العمل و

 یخم شود برا یمقابل زن یکه روز یدهنجهم نگ یالشدر خ یچوقتگذشت ه یالشآهسته باز کرد و از خ

 درآوردن کفشش!

او  ینکهشد از ا ینم یمانمشغول باز کردن بندها بود لبخند زد. پش یتچهره اش که با جد یدناز د یاس

 دوباره برگشتن را داشته! ینمدت ثابت کرده بود که ارزش ا ینبود! در ا یدهرا بخش

 !یزمپات رو بلند کن عز-

 .یدخجالت کش کمی

 . ممنون...یارمخودم در م-

 اش اشاره کرد. یبه ساعت مچ یرتمام نشده بود که سم کالمش
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بلند  ی! به خصوص با پاشنه هایدم آخر ینا یخسته شد یدونم کل یخانم خانما! م یستوقت تعارف ن-

 !ییکفش کذا ینا

ش که تعارف فاصله داد. با خود ینراستش را از زم یپا یبعد از مکث کوتاه یاسحرفش،  ینا با

شده بود. عطا  یمادرش و رعنا طوالن ی یهشان هم بابت گر ینداشت. واقعا خسته شده بود. خداحافظ

کرد که  یم یهنشست و آن قدر گر یکرده بود که اگر جا داشت همانجا م یخداحافظ ینسنگ یهم به حد

 کند. یاو آشت

 ینگذاشت و بوسه  یینچپش را پا یرا درآورد. کارش که تمام شد، پا یشبه نوبت کفش ها یرسم 

 نشاند.  ید،درخش یم یزیوسوسه انگ یدیکه از سف یشساق پا یرو یآرام

آنکه  ینکند. ب یبلند شد که او احساس ناامن یعاما، سر یر. سمیختحس کرد قلبش فرو ر یلحظه ا یاس

 کرد. یتشدست پشت کمرش گذاشت و به طرف اتاق خواب هدا یاوردخودش ب یبه رو

 یری؟گ یب دوش مامش-

 

 بلند کرد. ینف یبه نشانه  یآب دهانش را قورت داد و سر یاس

 خواد بخوابم. ینه، دلم م-

 در اتاق را باز کرد. یشد و با لبخند تلخ یرمستقمیشغ یاشاره  یمتوجه  سمیر

 .یکه زودتر بخواب یاریکمکت کنم لباس هات رو در ب یاپس ب-

 یرا که به دلش افتاده از خودش برهاند. به خودش تشر زد،"ب ینامحسوس یکرد دلهره  یسع یاس

کرد  یو سع یدکش ی." نفسیفتهب یاتفاق یستخواد کمکت کنه. قرار ن یفقط م ی؟که چ یدیترس یخود

 را از خودش دور کند. یافکار منف

 و مضطرب از بازتاب گفته اش، سر کج کرد. یدرا گز لبش

 .یارملباسم رو در ب تونم یمن خودم م یر،تو برو دوش بگ-

 به صورتش نگاه کرد. چقدر دل کندن سخت بود. سمیر

 ی؟تون یم-

 

 لباسش را درآورد؟ ییقرار بود تنها ینکهگفت خوشحال شد از ا یبود اگر م یتکان داد. نامرد سر

 تونم. یآره م-

 گرفت. یدهرا ناد یعدم همراه ینا یبه خرج داد و خواستار بودنش برا یمردانگ سمیر



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
3
4
4

 

را به  یاسبا کروات شل شده،  یشانشپر یاول را باز کرد. موها یکرواتش را شل کرد و کشو ی گره

طرح  یشو از رو یندکه بش یدطلب یفکر انداخت که او امشب چقدر جذاب شده. انگار هر حرکتش م ینا

 شرا برداشت و قبل از آنکه وارد حمام شود پشت سر یرشبکشد. شلوار گرمکن به همراه لباس ز

 .یستادا

 را کنار زد.  یشلباسش برد و موها یپبه ز دست

 ناملموس گفت: یتوام با خنده و طعنه ا یلحن با

فکر  ینطورلباست رو باز کنه. تو ا یپرشد نکرده که بتونه خودش ز یبه نظرم دستات هنوز انقدر-

 !ی؟کن ینم

 

 سرش به دور گردنش گذاشت و در حمام را بست.  یرا از رو حوله

است،  یدهشد گفت پوش یم یباکه با بلوز و شلوار بنفش که جنسش از ساتن بود و تقر یاسی یدند از

کردند اگر موقع  یشده بود که فکر م ییبه بچه ها یهبود، خنده اش گرفت. شب یدهتخت دراز کش یرو

 در امانند. یزباشد از همه چ یشانپا یخواب پتو رو

به طرف تخت  یدکش ینم دارش دست م یموها یاندراور گذاشت و همانطور که م یزم یرا رو حوله

 تکان خورد و به سرعت چشم باز کرد.  یاسکه شد  یکرفت. نزد

 دختر! ینا یاز ترس ها امان

 کردم؟ یدارتب ی! خواب بودیزممنم عز-

 خودش را جمع کرد و عقب تر رفت تا به اصطالح او راحت تر دراز بکشد. یاس

 ب نبودم. خوا-

 .یدو دستش را کش یدپتو خز یرز سمیر

 . ینمب ینجاا یاب-

 و دستانش را دورش حلقه کرد. یدرا باالتر کش پتو

 ی؟خواب یاز ب یخوشگلت رو قرمز کرد یکه چشم ها یرو دار یاسترس چ-

دانست چقدر احساس  یاش فرو برد. فقط خدا م ینهدر س یشترهم فشرد و سرش را ب یلب رو یاس

 یشدانست او در هنگام سرما هم، کم پ یکه م ی. در حالیاوردرا در ن یشرتشت یرسم یکرد وقت یتامن

 یم یتو هم از آغوشش احساس امن یدترس یبود که هم از او م یبعج یشتنش باشد. برا یزیچ یدآ یم

 گرفت. 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
3
4
5

 

 . یستباور کن دست خودم ن-

ه ک یش شد. آن قدر نوازشش کرد تا زمانبرد و با لطافت مشغول نوازش یشها یشمابر یدست ال سمیر

 هم افتاد.  یرو ینانبا اطم یاس یپلک ها

 یشگرفت از آرام شدنش. لب ها یدام یشدل دل زدن ها یاش چسباند و با همه  یقهلب به شق یرسم و

 را جدا کرد و پچ زد.

 من! یشه چشم آهو یدرست م یزهمه چ-

 

حدس زد که منشا صدا هم از  یاس یخال یجا یدنآمد چشم باز کرد. از د یکه م یگنگ یصداها با

اغراق اعتراف کند که شب گذشته راحت  یتوانست ب یو به سقف نگاه کرد. م یدکش یا یازهاوست. خم

. بلند شد و به یدارز یم یاش هم کل یمهنصف و ن یحت یاس،خواب عمرش را گذرانده. وجود  ینتر

 .یدگردنش دست کش پشت

وسوسه  یکه حساب یمانیپر و پ یزم یدناز شستن دست و صورتش به سمت آشپزخانه رفت. با د بعد

 زد. یقیبود لبخند عم یزانگ

 گذاشت. یزم یرا رو یچا یها یوانگفت و با لبخند ل یرصبح بخ یاس

 بود. یار. شانس باهات یبه موقع اومد-

 

کج کند  یاس یرا به سو یرشخواست مس ینشست. البته بدجور دلش م یزرفت و پشت م یکنزد سمیر

که در حال حاضر خواسته  یفح ی. ولیایداز خجالت لب و دهانش در ب یمحبتش حساب ینو بابت ا

 نبود.  یشب ییآرزو یش،ها

 خجالت خانم؟  یا یم! صبحانه بخوریرهقابل تقد یفاتهمه تشر ینا-

 را بلند کرد. یشچا یوانزد و ل یمرموز لبخند

 مامانت درست کرده؟ یخواستگار ییمثل چا یااش کار خودته؟  باور کنم همه-

 

 پشت چشم نازک کرد. یشبرا یا یبا اخم مصنوع یاس

 !یشترهنسبت به تو، از من ب ینکنم شناخت افش یدارم فکر م-

 

 آن را به طرفش گرفت. یا یفتهگرفت و با لبخند ش یلقمه ا سمیر
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 .یاداخم بهت نم-

 

حول بهناز  یشترب یشها یشهلقمه را از دستش گرفت و در سکوت مشغول خوردن شد. اند یتشکر با

 به او! یزو پشنهاد کامب یدچرخ یم

 ینکه اول یبگذارد، اما به نظرش امروز روزش نبود. امروز یانخواست مسئله را با او در م یم دلش

نکرد و با  ینامرد یرود که سملقمه اش ب ییدنمشترکشان بود. غرق افکارش، در حال جو یروز زندگ

 درآمد.  یهو صورتش به حالت گر یدکش ینی. هیداش مال ینیانگشتش مربا به ب

 !یرسم-

 چشم غره رفت. یدخند یکه هرهر م ییاش برد و به او ینیبه ب دست

 کنن. یتشوناذ ینکهرن، نه ا یزنشون م یاصوال همه روز اول قربون صدقه -

 .یدسرخ شده از حرصش، خند یبه چهره  سمیر

 ...یاثان یستم،اوال که من همه ن-

 زد و سرش را جلوتر برد. چشمکی

 ینی؟چشمه ش رو بب یک یخوا یم یدی،تو هنوز به درک هضمش نرس یمنم قربون صدقه بلدما، منته-

ود ش یاسیهمان  یاسآمد که چقدر راه دارد تا  یرانداخت. و به ذهن سم یینسکوت کرد و سرپا یاس 

 یرینشخوف نکند و خاموش نشود. لبخندش فرو نشست و کام ش یسادگ ینبه ا یکه بوده. که از شوخ

 مزه شد. حرف را عوض کرد. یب

تموم شد  یدم وقت یاما قول م یفته،م یربه تاخ یکم! با عرض معذرت ماه عسلمون یادهز یکمکارهام -

 .یکه به عمرت تجربه نکرده باش یسفر یکببرمت 

 

به پزشکش  یاسکه  ییخورد. از آن جا یرا که زده از کجا آب م یحرف یندانست ا یدش مخو تنها

 ینتواند خوددار یردهد سم یکند و احتمال م ینم یشرها یماه عسل رفتن لحظه ا یگفته بود دلشوره 

 نندبود که ما یزیچ ینا یاحساس، ول یناش را در سفر هم حفظ کند. از نظر خودش هم مسخره بود ا

را مطلع کرده بود و خواسته بود  یرکرد. پزشکش هم سم ینم یشخوره به جان فکرش افتاده بود و رها

 . یندازدرا از پا ب یشاز سفر، ذره ذره وسواس ها یرمستقیمغ ینیکه با عقب نش

 از آن شرمنده نشود. یشمشغله داشتن را هم گفته بود که او ب یدروغ مصلحت این

 ی؟شهر چطور گردش دو نفره تو یکبا -
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 کرد. یلمتما یینرا به سمت پا یشلب ها یدباال انداخت و به عالمت ترد یشانه ا یاس

 ندارم. فقط... یمن مشکل یستاگه سرت شلوغ ن-

هم  ینبهناز و افش یدخواست بگو یشد. م یرهچشمان منتظرش به بشقاب مقابلش خ یدنکرد و با د مکث

نبودن  ید،گو یشرکت م یروزها یناز ا یرکه سم یا یاما با خودش فکر کرد که با وجود شلوغ یایندب

 داد. ییراش را تغ یکالم ی. جاده یستچندان عاقالنه ن یشانهردو

 .یمبه خانواده ها سر بزن یدفقط قبلش با-

." گرچه که یابیدب یراه ینتا با کمک افش یمبه تو بگو یددر دل ادامه داد که"موضوع بهناز را هم با و

 موضوع بود. ینماندن ا ینبود و همچنان خواستار مخف یبهناز اصال راض

 

 به بهناز زد.  یو چشمک یدبه اتاق خواب کش یسرک یطنتبا ش حدیثه

 نشد هنوز؟  یباور کنم خبر یجد یجد-

 هدف باز و بسته کرد. یو کشوها را ب یدخند مرموزانه

 یچی؟هنوز ه یثجان حد-

 

 حواله اش کرد. یهینگاه عاقل اندر سف یاس

 !یهکامال عاد یرابطه  یک. یممحرم یترسم که پنهون کنم. ناسالمت یخب اگه شده باشه مگه ازت م-

 شد: یلب یراش ز زمزمه

 !یرعادیمفقط من غ-

 شربت ها را نشان داد. یحاو سینی

دستم  ینیش یم، بگو کجا مچسبم به شوهر یشم و م یخودت شب ها زالو م ینع یفکر کن ینکها یجا-

 خسته شد.

 .یدرا کش یثهبا خنده دست حد بهناز

 .یستشربت خوردن ن ی. اتاق خواب جایمخور یم یراییتو پذ-
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 برق زد. یطنتاز ش یثهحد چشمان

 خوب خوبه که البته... یزایچ یاره واال! اونجا جا-

 کاناپه نشست. یاش را کج و کوله کرد و رو قیافه

 اسم اتاق خواب نگرفته. یت،بودن خانم هنوز به رسم یزهبابت پاستور-

رنگ به کار رفته در کاناپه دوخت که از دو  یبرا به ترک یشبرداشت و مردمک ها ینیاز س شربتی

 شده بود.  یلتشک یرنگ بنفش و خاکستر

 براش که هنوز از وجودت ناکامه! یرممونده. بم یرداغت، خفن رو دل سم-

 یبرگرداند و همانطور که چهارزانو م یزعسلیم یآمده باشد شربت را رو یادش یزیکه چ انگار

 .یدنشست، دستانش را به هم کوب

 یه؟و فرهاد چ یالش ی یه! بگو قضیناا یهمه  یالخ یب-

 

 ابرو باال داد. یاس

 یه؟شون چ یهکه قض یچ یعنی-

 

 انگشت اشاره اش را نشان داد. یدبه حالت تهد حدیثه

رو  یبهش طعنه زد و عروس یچجور یرسم یدخترخاله  یدم. دیکن یم یفبرو برگرد برام تعر یب-

 کوفتش کرد.

 

 را پشت گوش انداخت. یش" گفت و موهایآن لحظه"آهان یادآوری از

شن، تا کم  ینم یهقض یالخ یآدم سواستفاده گر ب یسر یککرد،  یاشتباه یکبنده خدا  ینبابا! ا یچیه-

 !یینپا یاره! هر چند اگر فرهاد بدونه فکشون رو مینبه اچسبن  یم یارنم

 گرفت. یلبش را به سمت باال برد و دستبند درون دستش را به باز یدمشتاق آن دو را د یچهره  وقتی

 یمجاز یفضا یراس یالش یم،با هم آشنا شده بود یرکه من و سم ییدرست همون وقت ها یش،چند سال پ-

 یکس یره برا یدلش م ییجورا یکبازه.  یم یمجاز یاحمقانه  یوابستگ یکشه و خودش رو به  یم

 هشه. خالص یفهمه و دعوا و نزاعشون شروع م یو از کدوم شهره. فرهاد م یهدونه ک ینم یکه حت

! یبا عشق ازدواج کرده بودن نه سنت یالکه فرهاد و ش یهدر حال ینرسن، ا یبه ته خط م یشونتو زندگ
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گرده  یبرم یالشمونده وسا یبرداشتن باق یبه بهونه  یالوسط که ش یادخدا مروز انگار دست  یک

 برگشتش! یشه نقطه  یخونه و همون جا م

اصل حاش را با لب فشردن فرو خورد.  چشمان از حدقه درآمده شان که  یرکانهز یطنتنداد و ش ادامه

 و قهقهه بزند. یندبش ینزم یرو یدطلب یداستان بود بدجور م ینا یدنشن یجانه

 

 .یدطاقت خودش را جلوتر کش یب بهناز

 خب؟ بعدش؟-

 

 خونسرد شانه باال انداخت. یاس

 هستن. یشفضول زندگ یلیدو تا دختر، خ ید! بعدش فهمیگهد یچیه-

 

 مشتش را نشان داد. یشینما ی" گفت و با دندان قرچه ایشی"ا حدیثه

 ضدحال نزن. یرتجون همون سم-

 

 چشم گرد کرد. یاس

عکس ازش داشته رو درآورده  یفرهاد هر چ ید. رفت خونه دیدار یربه سم یکارخب! چ یلیا...خ-

تموم شد  یکیشونعشق  یروز یکذاره که قسم خورده بودن اگه  یم یجعبه ا یکدونه دونه تو 

تو حال خودش  یا! گویهبا گر ی،اونم نه در حالت عاد یشه،هم یخاطراتشون رو تو اون پنهون کنن برا

زد که باعث شد  یم یگذاشتنشون تو جعبه! حاال چه حرف ینزده در ح ی. با عکساشم حرف مبودهن

 یرفت التماس فرهاد و کرد و با عذرخواه یالشد که ش ینجوریدونم. ا یرو، منم نم یادبه خودش ب یالش

 عملفرصت بهش بده. بعد از چند مدتم کاشف به  یکخواست که به خاطر بچه هاشون فرهاد دوباره 

خواست  ینجوریبوده که ا یشخواستگار قبل یقازده دق یرو داشته م یالمخ ش یکه از راه مجاز یاومد اون

 .یرهبه اصطالح حساب نه گفتنش رو بگ

 

 داد. یشکرد و لب پ یمتفکرانه عقب رفت. ناچ ناچ حدیثه

عوض  یشندگکرد که االن کال خط ز یباز خوب شد عقلش سرجاش اومد برگشت، پسره رو انتخاب م-

 شد.  یجا مونده از اونجا رونده م ینشده بود. از ا
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 یفتدجنزار ببند شد تا به اعماق ل ییکه به تار مو یالییداستان ش یدنافسوس خورد از شن یاییبهناز دن و

 جوره قادر به خالص کردنش نبود. یچه یچکس،وسط لجنزار بود و ه یقاو مادرش دق یفتاد،و ن

تر و پرقوت تر شده  یدروزها شد ینکه ا یدهایشافتاد و تهد یزکامب یادمادرش دوباره به  یادآوری با

و او هم صاف کف دست  یدبگو یربه سم یدلرحم یاز رو یدترس ی. میدبگو یاستوانست به  یبود. نم

! یزکامب ی هشرمان یب یشنهادکرد خودش را به آن راه بزند بابت پ یو سع یدکش یبگذارد. نفس ینافش

 اش جبران شود. یچند سال زندان ینرا ادا کند و ا ینشمثل مادرش تا د یکیکه او هم شود 

 

به لب نشاند و به طرف در پا تند کرد. اما با وارد شدن  یضیدر قفل در، لبخند عر یدکل یدنچرخ با

 جمع شد. یشنامنعطف لب ها یبا آن چهره  یر،سم

 کرد و متعجب جلو رفت. یود. سالم بلندبود و هنوز متوجه حضورش نشده ب یینپا سرش

 شد؟ یچ یر؟سم یخوب-

 

 آورد گفت: یرا درم یشکه کفش ها یزد و در حال یاو لبخند خسته ا یدنبا د سمیر

 خسته ام! یکمفقط  یزم،سالم! خوبم عز-

 ندارد. آب دهانش را فرو خورد. یبه خستگ یدانست حالش هرگز ربط یم یخودش بهتر از هر کس اما

 یچرمش، از دستش گرفت و اجازه داد راحت تر کفشش را درون جاکفش یفکتش را به همراه ک یاس

 بگذارد. 

مردمک  ی یرهو خ یداش افتاده بود دست کش یشانیپ یکه رو ییبه تکه مو یاسکه راست کرد،  کمر

 شد. یشها

 ی؟مطمئن باشم فقط خسته ا-

تکرار کرد. خم شد و  یگررمقش را بار د یبخودش را کنترل کرد که چشم ندزدد. لبخند  یلیخ سمیر

 .یدچشمانش را بوس یرو

 زد و تظاهر کرد. یاش ضربه ا ینیب روی

 ره. یدر م یمبهم برسه خستگ یکماگه خانمم -

 را کش داد. یشنامطمئن لب ها یاس،

 شام حاضره.-
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 یزهاییبرود چه چ یادشحافظه اش پرت شود تا  یشام، کم یبود در آن لحظه جا یشآرزو یرسم و

 .یدهشن

 

 اش شده. یقرار یو ب یشانیباعث پر یگذاشت و وانمود کرد که خستگ یاسپشت کمر  دست

دوباره قدم رنجه کرده  یگرنش. میدرا مال یشها یقهتخت نشست و شق یرو یشلباس ها یضاز تعو بعد

 کرد. یم یبود و داشت سرش را متالش

 ش گرفت و کنارش نشست.آب به طرف یوانقرص را به همراه ل یاس

 بهت فشار اومده که سردردت شروع شده. یلی. حتما خیداد یبه خودت استراحت م یکمکاش -

 

بهم  یلیرا به دهان گذاشت و همراه با آب، بغضش را هم قورت داد.از ذهنش گذشت، "آره، خ قرص

توانست خودش را  یشدم." نم یتاتفاق زندگ ینباعث بدتر یروز یکفشار اومده. فشار اومده که 

 کرد اتفاق آن شب... یفکر م یروز! تا دیزاو بود، همه چ یرتقص یزببخشد. همه چ

 افکارش را پاره کرد. یرشته  یاس

 بهتره! یچیاز ه ی. ولیش یدونم خوب نم یسرت رو ماساژ بدم، م یکمدراز بکش -

نشسته  یشسرگلو یکرد. همچون غده ا یعذاب داشت خفه اش م ینگذاشت. ا یم یشتنها یاس کاش

 رفتن نداشت. یالبود و خ

قلبش قرار گرفت، احساس کرد قلبش  ی. سرش که رویداو را به سمت خودش کش یفاراده و بالتکل بی

 یچیبردارد. دستانش را محکم تر به دروش حلقه کرد. لعنت به او که سر ه یدندست از تپ یدهمانجا با

 از همه باخته بود، بدجور هم باخته بود.  قمار کرده بود و خودش اول یاساحساسات  یرو

 خمار شده از درد، پچ زد. یکرد و با چشمان یکرا به گوشش نزد لبش

 من؟ یدوست دارم؟ آره آهو یلیخ یدون یکه عاشقتم؟ م یدون یم-

 احساسش درد گرفت و تا استخوان روحش را به فقان آورد.

 تکرار کرد.

 مظلوم من! یآهو-

گوشش،  یرز یرسم ینفس ها ینداد به گرم یتآن قدر حواسش پرت بود و دلشوره داشت که اهم یاس

 یشوسواس ها یدارینداد. به قول شهرزاد، ب یتکدام اهم یچبود. به ه یشلختش که سر او رو ی ینهبه س

 خفته بود.
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 یر؟سم-

 "جانم" آهسته اش باعث شد ادامه دهد.

 .یستساده ن یخستگ یکمسئله فقط فهمم  یشده؟ من م یچ یگ یچرا نم-

 

 هم فشرد.  یرا رو یشپلک ها سمیر

 !ی؟شه سوال نپرس یم یزم،عز یمعصب یکم-

 

نگفت، اما ته قلبش همچنان ناآرام بود. آن قدرها هم پرت نبود که فرق حال بد با  یزیشد و چ خاموش

بگو خفه شو! آن  یکباره. "حاال که چه مثال؟ خب یدخودش لب ورچ یرا نفهمد. دلخور برا یخستگ

 به تنگش؟" یکه بست یستا یغهچه ص یگرو خواهش د یزمعز

عکس العمل چشمانش را بسته  یب یرسم یدد ی. وقتیدکش یروناش ب یبازوان عضالن یانرا از م خودش

 آمد. یاز آنکه احمق فرض شود بدش نم یشترب یزچ یچرفت. از ه یروننگه داشته، با حرص، از اتاق ب

گذاشت و از  ینکهمه زحمتش! بشقاب ها را درون س ینا یفشام شد. اصال ح یزع کردن مجم مشغول

 گرفت.  ینشات م یثهبعد از ظهر حد یتلفن یها یگذشت. همه اش هم از شوخ یفکر بد یالشخ

رود که دلش را  یم یگرد یبه سراغ زن ها یرنکند سم یرا راض یرقدر ادا درآورد که اگر او سم آن

 آمده بود خانه! ینطورا یربه شور انداخته بود. حاال هم که سم

ابراز عالقه و حال خراب هم  ینکرده و ا یکار یرنکند سم یداز خودش پرس یا یهبود، اما ثان مسخره

 از عذاب وجدانش باشد؟ یناش

در فکر  یوقت یبود. حتن یانتکارهر چه بود خ یرسرش! امکان نداشت، سم یتو ی یشهکرد از اند لرز

 انتقام از او بود.

 

لباس  یناو را وادار کرده بود ا ینطوررا لعنت نکند که ا یثه. خدا حدیدتر کش یینرا مستاصل پا تابش

 ها را بپوشد. 

 به سر و وضعش نگاه کرد.  ینهرا پشت گوشش زد و از داخل آ موهایش

 یرنگ یمشک یبه همراه دامن عروسکاز شکمش مشخص بود،  یرنگ که مقدار یآن تاب صورت با

 بود؟ یدهباز نپوش یادیداد. ز یچبود، لب پ یشباالتر از زانو یبند انگشت یکه به اندازه 
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داد چه؟ شرعا و عرفا  یکه نبود. اگر کنترلش را از دست م یغمبرهم مرد بود، پسر پ یرهر حال سم به

 هم که حق تصاحبش را داشت. 

 یبار حرف ها یرنبود هرگز ز یرسم یشبد یو کالفگ یاگر بابت ناراحت. یستادو صاف ا یدکش هوفی

 رفت. حاال اما... ینم یثهحد

کرده بود، نکرده بود؟  یرو یادهز یثهکه رژلب قرمز رنگ خورده بود انداخت. حد یشبه لب ها نظری

 حاضر شود.  یرمقابل سم ینطورنبود ا یشاصال جا

بسته شدن در مانعش شد. لپ راستش  یتر عوض کند که صدا یدهپوش یشرتیحداقل تابش را با ت خواست

 گرفت.  ینهرا باد کرد و به ناچار چشم از آ

 شد چه؟  یهزار شب م یششب برا یک یناخر اگر هم یشد. ول یشب که هزار شب نم یک حاال

 زد. یشصدا سمیر

 ینیب یشپ یرقابلغ یزیاز هر چ یشتردانست چرا تپش قلب گرفته. ب یرا چفت هم فشرد. نم دستانش

 کرد. یم یتشاذ یربودن عکس العمل سم

 یخام حرف ها ینکهاش را پا کرد، و چقدر خدا را شکر کرد بابت ا یانگشت یو سندل ها یدکش نفسی

 نشد که سندل پاشنه بلندش را بپوشد. یثهحد

ده بود چندان که با خودش ز یامشب را هر چه باداباد!" اما ته دلش از حرف یکرفت،" یروناتاق ب از

 و مطمئن نبود. یراض

 

داده بود، پا به پا شد.  یهاش تک یکاناپه نشسته بود و با چشمان بسته سر به پشت یکه رو ییاو یدند با

گذاشت. قدم جلو  یرا کنار م یباز یزهپاستور یدبا یثهبه هر حال که چه؟ امروز نه و فردا، به قول حد

 دان گرفت و ول کرد.را به دن یینشلب پا یا یهگذاشت و ثان

 !یسالم! خسته نباش-

 

دادن به خودش  یگذشت. دلخوش یروزها هم م ینزد، ا یباز گشود و لبخند یمهرا ن یشپلک ها سمیر

در آن لباس ها و  یاس یدنو چشمانش تا انتها باز شد. از د یدلبش ماس یتمام نشده بود که لبخند رو

 .یاوردکم مانده بود شاخ در ب یش،آرا

 هدف شانه باال انداخت. یاز عکس العملش ب یاس

 شه. یشامم آماده م یریدوش بگ یکتا -
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رنگش که  یمشک یها یشمابر یاز رو یشاز جا بلند شد. مردمک ها یرتاما، با همان بهت و ح سمیر

که قلبش را از جا کند و  یفکر ینشد. و اول یدهکش یدشسف یبود، تا امتداد پاها یختهشانه اش ر یرو

شرف به  یب یکنداشت. که چرا  یزچ یچجز رنج و محنت ه یدقلبش را به چالش کش ی یاختهبه  تهیاخ

 کرده بود.  یدست دراز یاسش

 درد! یناز ا یردخواست بم یم یباکرده بود و او، او تقر یررا اس یشسخت، گلو یبس یک حجم

 زده! یرونو گردنش ب یشانیشد. چهره اش برافروخته شده بود. صورتش سرخ و رگ پ نزدیکش

 یفکر م یدآشپزخانه کج کرد. شا یشام، قدم به سو یفرستاد و به بهانه  یثهبه خودش و حد یلعنت یاس،

 یبه آن فکر هم نم یربود که در آن لحظه سم یزیتنها چ یقادق یناندامش وا داده، و ا یدناز د یرکرد سم

 کرد.

دانست  یم ییآن شب کذا یخودش را مقصر حادثه  کرد. حاال تماما یم یچارهرا ب یرداشت سم افکار

که  یزهاحافظه اش را! چه چ یاخودش را بکشد،  یابه حالش بکند.  یفکر یککرد خدا  یو آرزو م

 چه ها که نکرده بود. یاسبود از بهناز! معرفت با  یدهنشن

 

 دانست.  یبه خون نشسته اش را نم یرتغ یابود، غم بود، رنج بود، غرور خرد شده اش  عذاب

 یاسآن قدر محکم که  ید،منتظره دستش را کش یرحرکت غ یکدر  ی،دفاع یچه یب ی،ا یهدر ثان تنها

پرادعا و باز هم  یق،را به کام گرفت. عم یشمالحظه و به شدت لب ها یدر آغوشش حبس شد. ب

تابش  مالطفت درون یآغوش خود کرد و دست راستش را ب یراس یانهپروا یخودخواهانه! تنش را ب

 یکرحمانه شکار  یاو، ب یخواست فراموش کند زنش، عشقش، ناموسش، جانش، همه  یبرد. فقط م

خودش نداشت. پر شدن چشمانش را حس کرده بود. آخ  یبرا یلذت یچکفتار صفت شد. بوسه اش ه

 مهربانش! یآهو یش،آهو

 کرد.  یدنسوت کش ممتدد شروع به یشبه اغما رفت. گوش ها یباتقر یمشوک عظ یندر اثر ا یاس

مرد شال را در  یآمد. دست پر مو یطانکه خدا رفت، ش ییتا جا ید،سوت کش ید،سوت کش ید،کش سوت

گوشش خواباند، قهقهه زد. دستانش را با دستمال گردن بست و از آن پس  یرز یدهدهانش فرو برد، کش

 همه جا، و همه کس! یز،بود، همه چ یکتار

شوهرش،  ینش،در آغوش همسرش، هم بال یگرد یکبار ییبه خودش آمد. گو یرکه خم شد سم زانوانش

 یننفسش آزاد شد. دستش را باال برد و محکم تر یدکه عقب کش یرجان داده بود. سم یگریبا فکر به د

 شکمحکم که دستان خودش هم به گزگز افتاد. ا یگوش او خواباند. به قدر یرعمرش را ز ی یدهکش

 مکث! یوار و ب یلس یختند،ر یو ماجازه از ا یب یشها

 حنجره اش انگار چاقو خورده بود که آنطور خش دار شده بود.
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 ازت!  یزارمب یزارم،ازت ب-

 یقکه بعد از مدت ها با عم ی. زار زد از حس بدیزدکه فرو بر یواریزانو زد، همچون د ینزم روی

 شدت، وجودش را دربرگرفت. ینتر

. یدفرو برد و با تمام قدرت کش یشموها یاناش شد. چه کار کرده بود؟ دست م یرهشوکه شده خ سمیر

 خواست خاموش کند؟ یم یزیکرده بود؟ عذاب وجدانش را با چه چ یچه غلط

 

 .یدکش یغج یاسکه  یردشد و خواست دستش را بگ خم

 به من دست نزن.-

 زار زد و آرام تر تکرار کرد.

 به من دست نزن.-

 

را ترسانده بود. چرا همه  یاسبه دندان گرفت. لعنت به او! لعنت به او که  یمرا قا یرینشلب ز سمیر

 وار کنارش نشست. یچارهرا خراب کرده بود؟ ب یزچ

 فشرد. یقلبش را در دست م یاو انگار کس ی یهگر با

 غلط کردم. یزم؟من؟ عز یاس یاسمن؟-

 تانش را مشت کرد.داد. دس یاش، عذابش م یهگر یکرد. صدا یم یههمچنان گر یاس

 ! یگهد یدمن؟ خانمم؟ ببخش یاس-

 یزانو م یمقابل کس یکرده بود؟ از ک ییرآن قدر تغ یکرد؟ از ک یتا حاال آن قدر نرم رفتار م یک از

 لحظه نگاهش بود؟ یکزد و در خواهش 

تقال کرد، دست و پا زد، فحش داد و ناسزا  یاس. یدبه آغوش کش یماو را مال ینباردراز کرد و ا دست

. خودش خراب یدرا به جان خر یشکرد. محکم نگهش داشت و تک تک بهانه ها یگفت، او اما صبور

 کرد. یدرست م یدکرده بود، خودش هم با

 لحن ممکن گفت: یناز نفس افتاده و پر از درد، با مظلومانه تر یش،خسته از تقالها یاس

و  یکه تو چشمام نگاه کرد یچطور انقدر سنگ دل شد ی؟تا کن ینطوریبا من ادلت اومد  یچطور -

! یریگناه بگ یاز من ب یکه خواست یاز انتقام مسخره ات، از تقاص گناهکار ی،از عاشق نبودنت گفت

 چطور؟  ی؟رحم باش یانقدر ب یتو چطور تونست
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. حقش بود هر چه که یندداد که بغض باال زده اش فرو نش یفقط آب دهان قورت م یرزد و سم هق

 شود.  یگفت تا خال یگفت، آن قدر م یم یدبا یاسشد.  ینثارش م

 یقصه  یجاکاصال بفهمم  یا یامبه خودم ب ینکهفرصت نداشتم عزادار عشقت باشم. قبل از ا یمن حت-

ضربه  یکه تا مدت ها مرده  یرجو یکطبل شومش رو دوباره تو سرم کوبوند.  یاگم شدم دن یزندگ

 ! یلیخ ی،رحم یب یلیشدم. تو خ ینشسنگ ی

 .یدکش ینفس م یرونشد و از ب ی. چطور از درون آب میدکش یچه م یردانست سم یخدا م و

 

 یخواهرش آمده بود خانه شان و او نم یروزنگاه کرد. از د یربه سم یچشم یرز یگربار د یاسین،

 چه شده که خودش را کل روز در اتاق حبس کرده. یقادانست دق

. حاال هم که یاورددر ب یهخواست سر از قض یهم دلش م یشده و بدجور یشانداد دعوا یاحتمال م 

 در فکر فرو رفته! ینطورآمده بود، آن هم ا یرسم

 را مقابلش گرفت.  ینیس پریسا

 بشه. یدارونم االناست که بدراز بکش. ا یاسبرو تو اتاق  یخسته ا یلیاگه خ یخوا یم-

 برداشت. یچا یوانیزد و ل یلبخند کم جان سمیر

 خونه! یمبشه با هم بر یدارشم ب ی. منتظر میستمممنون! نه، انقدرها هم خسته ن-

 

 به چهره نشاند. یا یاخم تصنع پریسا

 !ی؟من رو شناخت ینجوریشام نخورده؟ عمرا بذارم. ا-

 

 دخالت کرد. یانهموز یاسین

 ینم یادهقبل از خواب گفت شما کارهات تو شرکت ز یشبخواست چند روز بمونه. د یم یاس یول-

 خونه! کاره زود تموم شد، نشد؟ یبر یتون

 

 اش رفت و اضافه کرد. یبه فضول یچشم غره ا پریسا

 شه. یدلخور م یحساب یگذاشتم بر ینجوریا ینه. ببیادحاال مونده تا رحمان ب-
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 روزها برد. ینا یاز همه جا مانده  یردل از سم یش،و صدا را صدا زد یاسین یاس،

 داشت به طرف اتاق رفت. یرنظرشکه مشکوکانه ز یبا نگاه یاسین

 شد.  یدارب-

 پچ زد. یاتاق را زده نزده وارد شد و تند در

 یچونمش؟بپ یخوا یشوهرته، م-

به چشمان پف کرده  یرد. دستبسنده ک یشخندیبه ن یشخنده اش گرفت، اما لب ها یاننوع ب یناز ا یاس

 .یداش کش

 اومد؟ یک-

 

 یبود از خواهر صبورش و حاال م یدهرا که نفهم یزهانشست. چه چ یشتختش شد و رو یکنزد یاسین

کرده بود. حاال  یشتردو سال هر چه که نداشت، دست کم درک او را ب ینتوانست عاقالنه تر فکر کند. ا

 .یدفهم یبا چهارده پانزده سال سن بهتر اطرافش را م

 کنه دو کالم باهاش گپ بزنه. ینشسته آدم جرات نم یجد ینمشه! همچ یم یساعت یمن یباتقر-

 انداخت. ینبه آن چ یرا نشان داد و با مسخره باز دماغش

 ره باهاش؟ یسر نم افتاده باشه. تو خونه حوصله ات یلاز دماغ ف یادبهش م یشترب-

 

خواست او را با  یهنوز هم دلش نم یاسینخنده اش گرفت. انگار  یگرد شد و از طرف یاس چشمان

متوجه شد که  ییجورها یکداد.  یموضوع واکنش نشان م ینشود. هنوز هم نسبت به ا یکشر یکس

خوب! زرنگ شده بود. شک نداشت  یابا او بد است  یرزبانش حرف بکشد که سم یرخواهد از ز یم

 برود، گفت: یناز ب یتشآنکه حساس ی. برایاوردآمدنش را درب یته تو تخواس یم

 شم. یشوهرمه خب! ناراحت م یاسین،نشو  یپسر بد-

 

 موقع کرد.  یصدا زدن ب ینبه ا یا یدر دل دهان کج یاسینزد و  یشانصدا پریسا

 بود. یندروغ یخانه شان بهانه ا آمدن به یبرا یاس یمعتقد بود گفته  هنوز

 در اتاق را نشانش داد. یاس

 .یامخوام لباس عوض کنم. برو تا ب یم-
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 یرا کش داد تا به اصطالح مادرش مطمئن شود که اتفاق یشلب ها یخود یآمد و ب یروناتاق ب از

کرد، خواست به سمت آشپزخانه برود که  یا یاحوالپرس یرو همه جا امن و امان است. با سم یفتادهن

 .یندبش یرسم یشبه او زد که پ یمادرش اشاره ا

دو  ینهم فشرد و اجبارا کنارش نشست. هنوز دلش صاف نشده بود، هر چند که شهرزاد ا یرو لب

را از او دور باشد تا ترس کاذبش  ی. که چند روزیردجبهه بگ یدکرده بود که نبا یهشروز را توج

 مادرش آمد. یول کرده بود و به خانه  ینهم یبرا. یزدبر

 ی؟هنوز قهر-

 داشت. یبگیغر یاحساس مسخره  یکدر خودش جمع شد.  کمی

 گرمش باعث شد انگشتانش را در دست بفشارد. آوای

 دلم برات تنگ شده بود. -

 کرد. یآرام و غم زده ا یخنده  تک

 روز نبودنت خونه رو قبرستون کنه. یککردم  یفکر نم-

 را آهسته تر کرد. صدایش

 خونه؟ یمبر-

 و وزنه جدال با خودش را سبک تر کرد. ید. دائم چرخیدشهرزاد در سرش چرخ یها حرف

 .یمذاره بدون شام بر یمامان نم-

 

بود که از  یاهیس یگفته ها یدناش بعد از شن یلبخند واقع یناول یننشست. ا یرسم یلب ها یرو لبخند

 بهناز نقل شده بود.

 . ***یمر یبعد م یمخور یشام م پس-

گرفت  ینشست. هر چه بهناز را م یغذاخور یزشماره اش را گرفت و اخم کرده پشت م یگرد بار

خبر بود و  یبود که از او ب ینگرانش کرده بود. دو هفته ا ینکرد و ا ینم یافتدر یشاز سو یپاسخ

 کرد. یو را از سرش باز ما یردبگ ینخواست سراغش را از افش یم یرهر بار هم که از سم

به  یگرفت. چند ضربه ا یاز بهناز م یخبر یدشد و به طرف حمام رفت. هر طور شده امروز با بلند

که دور کمرش  یرنگ بزرگ یدسف یبا حوله  یرسم یا یهشرشر آب قطع شد و پس از ثان یدر زد. صدا

 .یندتا واضح تر او را بب یدکش یسشبه صورت خ یبود در را باز کرد. دست یچاندهپ

 جانم؟-
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به  یشرفت موها یبرد. هر وقت حمام م یادبهناز را از  یلحظه ا یناخودآگاه لبخند زد و برا یاس

شده لب زد،"مرد  یطانکرد صورتش را ببوسد. دلش ش یم یباو را ترغ یو حساب یدچسب یاش م یشانیپ

 هم انقدر دلبر؟!"

به  ینرم یضربه  یطنت،گرفت. مقابل صورتش خم شد و با ش و خنده اش یدباال پر یرسم ابروهای

 چانه اش زد.

 ! ی؟بزن یدمن و د یدر زد-

 درهم شد. یچه آمده لبخندش جمع شد و چهره اش از نگران یآمد برا یادشحرف، تازه  ینکه با ا یاس

 یر؟سم-

 آمد و درش را بست. یرونحمام ب از

 یر؟جان سم-

 ی؟رسون یداره. من و م یزنم بر نم یزنگ م یبهناز! هر چ یخوام برم خونه  یم-

 

 آنکه نگاهش کند گفت: ی. بیستادبه اتاق ا یدنراه رس ی یانهدر م یرسم پاهای

 .یستخونه ن-

 

 را به راه انداخت. یشگام ها دوباره

 رفت نق زد. یکه پشت سرش م یدر حال یاس،

 خونه ست. امروزم که جمعه ست، شرکت نرفته. یشهاون هم ی؟دون یتو از کجا م-

 

 درآورد. یلباسش را باز کرد و شلوار گرمکن یکشو سمیر

 مونه. یجمعه ها تو خونه نم ینگم. چون افش یم ینهم یبرا-

خودش مهم نبود، به اصطالح زن و شوهر بودند.  ی. برایدهمان حوله پوش یررا از ز یرشز لباس

 یبهانه وجود داشت که او را چند ماه یکاف یکرد که حالش خراب نشود. به اندازه  یمراعات او را م

 دپرس و افسرده کند.

 .یمبزن یدور یک یمغصه خوردن، لباست رو عوض کن ما هم بر یجا-
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 شلوارش بود. یدنداد و چشم از او گرفت که حوله اش را باز کرده بود و مشغول پوش یهبه در تک یاس

 !یششونپ یمکجا رفتن ما هم بر ینزنگ بزن بب ینپس به افش-

گذراند  یم یررا به خ یکی ینشد. خدا ا یشتن کند با حوله مشغول خشک کردن موها یشرتیآنکه ت بی

 خواست. ینم یزچ یچه یگرد

 کنم؟  یم یکار ینهمچ یکن یواقعا فکر م-

 .یدنم دارش کش یموها یرا دور گردنش انداخت و دست ال حوله

 به خلوت دو نفره اش حساسه! ینافش-

 

 اش شد. یرهاخم کرده خ یاس

 !یندنبال افش یفتمده ب یلطفا جمله ات رو اصالح کن. بگو غرورم اجازه نم-

 

به چپ و  یو متفکر، سر یدکش ییننشان داد. لب پا یشخودش را مشغول مرتب کردن موها همچنان

 راست تکان داد.

 ! ی! خوبه که باهوشیزیچ ینهمچ یک... یا-

 

 رفت. یلشلج کرده به سراغ موبا یاس

 زنم.  یپس من خودم زنگ م-

 

 ینشد، ا یبا بهناز روبرو م یدعنوان نبا یچبه ه یاسدانست در حال حاضر  یشد. فقط او م یجد سمیر

 کرده بود. ییدرا شهرزاد هم تا

 نه! یعنیگفتم نه،  یوقت-

 او را بلند کرد. یو صدا یستاداز حرکت نا یاس

 !یاسمن-
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بزند.  یهگر یرداد بند بود تا ز یکروزها چقدر لوس شده بود. به  ین. ایدلرز یشو لب ها یستادا یاس

 شد.  یم یبهناز ناش یخبر یو ب یهم از دلتنگ یدشا

برود که  یرونگذاشت. خواست از اتاق ب یداد راحتش نم یکه ته دلش جوالن م یو حس بد دلشوره

چشم در مردمک  ی،توام با نرم یتیطرف صورتش گذاشت و با جددستش را گرفت. دستش را دو  یرسم

 دوخت. یشها

 .یدون یخودت م یقهر کن-

 ابروانش را باال داد. تاکیدوار

 منو! ینبب-

 را منزلگاه کرد. یششانه ها ینبارصورتش برداشت و ا یرا از رو دستش

 یکشر یگهد یکذره رو هم با  یکهمون  ینی،ب یعشقت رو م یمهنصف و ن یوقت یتو دوست دار-

 حق بده. ینبه افش ی؟بش

 سکوت کرد و او با لبخند ادامه داد. یاس

 یرون؟ب یمبر-

 

 کرد. یسرا خ یشبا زبان لب ها یاس،

 دم خونه اش! یمببر یا یریبگ ینسراغش رو از افش یاپس قول بده اگه تا فردا جواب نداد، -

 

توانست تا آن موقع از شهرزاد  یبود. م یمتهم غن نیزمان است. هم یفکر کرد تا فردا کل سمیر

 .یردبگ یراهکار

 هم گذاشت. یرو چشم

 دم! یخب، قول م یلیخ-

 

به گونه  یتند یبوسه  یهماهنگ یپا بلند شد و ب ینگاه کرد. رو یشها یزغال یکرد و تو یمکث یاس

 اش زد.

او را  ینو هم یوستپ یم یقتشهرزاد داشت به حق یحظ که نه، عشق کرد از حرکتش! گفته ها سمیر

 بست بود.
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ن همه آ یلبخند در واحد را باز کرد و منتظر آمدن بهناز شد. اصال انتظار آمدنش را نداشت. وقت با

البد مشکل  خواهد تنها باشد با خودش فکر کرد یهم گفته بود که م ینتماسش را پاسخ نداده بود و به افش

 حاال... یش نشود، ولاز خانواده اش هست و بهتر است مزاحم

دلش  ینداشت، حساب یستیبود، اما با خودش که رودربا یاش عصبان یخبر ی. اگرچه از بیدکش نفسی

 شده بود. یشتنگ بودن ها

شانه اش به عقب راند  یرا از رو یشبه لبانش آورد. موها یآسانسور، لبخند دوباره ا یستادنا صدای

. یستهست و او ن یار یندکه بب یخال یشکرد. جا یزیر یه انداخت. خند ینبه واحد افش ینگاه یمو ن

 سرش همانا و محو شدن لبخندش همانا! یدنهمزمان با باز شدن در آسانسور سر برگرداند. اما چرخ

شد که بپرسد  یدهانش باز نم یبود چشم دوخت. حت یستادهکه با آن حال مقابلش ا یزده به بهناز بهت

 سر خودش آورده.  ییچه بال

خشک و پوسته  یمبدل شده بود و لب ها یارهش یمهن یبا اغراق به خط یهبهناز از زور گر چشمان

 .یدرس یناراحت کننده به نظر م یزیاز هر چ یشپوسته شده اش، ب

هاج و  یاسحرکت خودش را در بغل  یکو چشمانش پر شد. دستانش را بلند کرد و با  یداش لرز چانه

 واج مانده پرت کرد.

 

 آب را از دستش گرفت و کنارش نشست. لیوان

 گذاشت و دستان سردش را به دست گرفت. یعسل یزم یرا رو لیوان

 یاری؟بال رو سر خودت ب ینکه ا یهمه وقت جوابم رو نداد ینا یزم؟شده عز یبهناز؟ چ یبهتر-

 

 . با درد لب زد.یزددوباره فرو نر یشکرد که اشک ها یسع یلیخ بهناز

 .یش یحتما ازم متنفر م یدمفهم یچ یاگه بدون-

 

 . متعجب دستش را فشرد.یدترس یاس

 شده؟ یبهناز! چ یجون به لبم کرد-
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 یشبرا یادن یرا از درون دستان او درآورد و مقابل صورتش گرفت. سخت بود. به اندازه  دستانش

برنامه  دیشامپ یکاتفاق بوده، و نه  یککرد صرفا  یفکر م یروز یککه  یدبگو یقتیسخت بود از حق

 شده. یزیر

 اگه...-

 یده،شوند. اما چه فا یم یعصبان یاز دستش حساب یرو هم سم یندانست هم افش یدهان قورت داد. م آب

 شد. یبرمال م یززود همه چ یا یرد

 ...یاگه بفهم-

 نفس گفت: یکو  یدترک برداشته اش کش یبه لب ها زبان

 ی؟گ یم یبودم چ یتاتفاق زندگ ینمن پشت بدتر یاگه بفهم-

صورتش بردارد. هنوز با خودش کلنجار  یبود. جرات نداشت دست از رو ینسنگ یشبرا یاس سکوت

 .یدخند یاسرفت که  یم

 ی؟بزنم تو سرت آدم ش یه؟مزخرف ینبه ا ی! آخه االن وقت شوخیوونهد یدختره -

 داد. یهاش را به دستش تک یشانیپ یدیبا ناام بهناز

 

 ...یادته-

 مه داد:کرد و ادا مکثی

 خونه امون؟ یکه خونه اجاره کرده بودم اومد یلاون اوا یادته-

 داد. یحنامفهوم ابرو باال داد و او مرد تا واضح تر توض یاس

 یادته؟. یدیمن و تو سررس یکه بابام اومد تو خونه  یهمون روز-

دوشش  یبار از رو ینگرفت تا خفت ا یجا جانش را م ینکاناپه را در دست فشرد. کاش خدا هم ی لبه

 .یفتدب ینزم

 یادته؟ ی،رو چ یاون تصادف عمد-

 یزعز یقرف یچ،آورد که چه شده. که سر ه یم یادش یشترب یشگلو یانم یهق زد. حجم خال ناغافل

 شده.  یکرده اش قربان

در مورد من بازم هوام رو  یزو با دونستن همه چ یاوردی. انقدر خوب که به روم نیتو خوب بود-

 یگندکار یتو باعث شد ییجورا یک. یچوندنتو بدجور پ ی یهسر قض ی. گوش اکبر و تو کالنتریداشت

دانلود رمان بیوه برادرم
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 هارو بشه و باعث بشه هنوز که هنوزه تو زندون بمونه و حاال حاال یمهاش هم نصف و ن یگهد یها

 براش آرزو باشه. یرونب یهوا

گفت  یگفت، چطور م یچطور م. یختندر یاو فرو م یارخارج از اخت یش. اشک هایدگز یمرا قا لبش

 اش... یو دوم یراش انتقام سم یدو انتقام شد. اول یشب، قربان یککه در 

شد  یهوش م یب یو طور یدرس یلحظه فشارش به صفر م ینشد در هم یهم فشرد. چه م یرو چشم

 یو م یدد یمحقرش م یپتو یرشد خودش را ز یشد چشمانش که باز م یرفت؟ چه م یکه به کما م

 یافت؟ یشد و تحقق م یم یقتدم خور حق یششد خواسته ها یکه همه اش خواب بوده؟ چه م یدمفه

 حادثه قبل از آمدن، او را الل کرده بود. ییزد. خاموش مانده بود. گو یحرف نم یاس

 .یدلرز یبه صراحت م یگربهناز، د دستان

 به خرخر! یهاز ته حنجره اش تکه تکه بود و شب صدایش

 ...یچوقتچرا ه-

 بود حتما! یشنفس ها ینآخر این

 ...یلعنت یتو اون جاده  یفکر نکرد-

 و ادامه نده!" یر"زبان به کام بگ ید،کش یاداز درونش فر صدایی

 ... یوانت اتفاق یک-

شد که خفه شود، کاش  یخفه شو!" و کاش م یشههم یبرا یکبار"خفه شو! ید،کش یحاال اربده م صدا

 شد. یم

 .یستممکن ن-

 

دهانش خفه کرد و نگاه نکرد  یصدادارش را با فشردن دستش رو ی یهو خودش را باخت. گر گفت

 یزد و روحش را تا سر حد جنون م یگوشش زنگ م یهنوز تو یزکامب یکند. صدا یچه م یاسکه 

 رساند.

جونت بگو بکشه  ینفابت رو داد؟ پ به افش یقرف یها یجواب گربه رقصون یاکبر چجور یدید-"

 !یدعقب تا نشدم اونچه که با

 صورتش برد. یکرد و سر جلو یا یطانیش یتک خنده  یدمات او را که د ی چهره

 نگفته بودم نه؟-

 . یدهم خند باز
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 .ینهجوجه بخوره و آروم بش یککه از  یستاکبر از اوناش ن یمن نگفتم، تو که باس بدون-

 نم گرفته اش دوخت. یها را در مردمک یزشعقب برد. چشمان ت سر

از اکبر خطرناک تر بودم. اگه اون  یشههم یارب یادوجود داره  یکه من یاز امروزت تا هر روز-

سره کنه، من تو قبرم  یکفضول رو  یتونست از تو زندون نوچه اش رو بفرسته و کار اون دختره 

 عذابم روته! یهکه باشم سا

 زد. یعبور داد و پوزخند یشلب باال یررا از ز زبانش

پدر و مادرت  یکه نه اون بچه سوسول ناخنش بشکنه، نه پدر مادر ب یای. راه بیایپس باس باهام راه ب-

 بپوسن."  یتو هلفدون

 ییکابوس کذا ینخواست که زودتر از ا یو او، او فقط م ییدجو یجانش را م یوجدان خرخره  عذاب

 جان سالم به در برد.

 

 افتاده. ینزم یکه رو یدرا د یاسیسر بلند کرد و  یرتکه از کنارش بلند شد با ح یتلپ یصدا یدنشن با

 زد. یشصدا یهو با وحشت کنارش زانو زد. سرش را بلند کرد و با ترس و گر یدکش یغیاراده ج بی

 یاسمن؟ یاس؟-

دانست  ینم یهول کرده بود که حت ی. آن قدریداز وحشتش دور خانه چرخ یگشاد شده ناش چشمان

 گردد. یدنبال چه م

 کرد انگار!  یبلند شد. مغزش کار نم یشها نفس

 زد. یبه سرعت نور دو دو م یشها مردمک

 تو رو خدا! یاسمن یاسمن؟-

کند.  یهخواست خودش را تنب یم ییو محکم! گو یمتوال یصورت خودش ضربه زد. چند ضربه  به

 یرا رو یاسضربه هر چه که نداشت، دست کم مغز هنگ کرده اش را به کار انداخت. آهسته سر 

آب را باز کرد. دستپاچه  یربرداشت و ش یوانی. لیدبرگرداند و با شتاب به سمت آشپزخانه دو ینزم

همان  یاش، رو یو از بدشانس یزدکف آشپزخانه بر یکسرام یآب رو یباعث شد کم ینو ا کردپرش 

 اش گرفته بود، اما دوباره بلند شد.  یهگر یصالاست ینبخورد. از ا ینزم

پرش  یگربرداشت. بار د یگرید یوانو زانوان دردناکش، ل یوان،ل یخرد شده  ی یشهتوجه به ش بی

 نکند. یحواسش را جمع کرد که باز خرابکار یکرد. حواس ب
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 یرزبانش گذاشت. با سم یرز یکاناپه گذاشت و قند یرا رو یش. پایدپاش یاسآب به صورت  مقداری

 یناو، او در هم یول ید،ربع هم طول نکش یک یدکارها شا ینا یخبر داد. همه  ینتماس گرفت و به افش

 بار مرد و زنده شد.  ینچند یقهچند دق

ن بار را سر پا شود، آ ینا یاس. نذر کرد که یختاشک ر یشتریکه تکان خورد با شدت ب یاس پلک

رفت که  یم یفتد؛ن یختشبه ر یچکدامشانچشم ه یگرگذشت که د یگذشت. م یهم م ینوقت از افش

خواهد بکند.  یدلش م یبرود هر غلط یدبگو یزرفت که به کامب ینشود؛ م یانشجان اطراف یبال یگرد

 کند.  یشانبندش بگذرد و رها یمن یوقتش بود از خانواده  یگرد

 حسرت مندش! یها یلهاز اشک بهناز بود و ت یسصورت خ یدکه د یریتصو ینباز شد. اول یاس چشمان

 تر هق زد.  یقو عم یددستش را بوس بهناز

 .یاوردب یادخواست که  ینم یاآمد چه شده،  ینم یادش

 در هم فرو رفت و خواست بلند شود که بهناز، اجازه نداد. یشها اخم

 بعد بلند شو! یادحالت جا ب یکمبذار -

 یاصال مگر حال یاید؟آنکه جا ب یداشت برا ییجا یگررخند به دلش نشست. حالش مگر دزه حالش؟

 جا آمدن؟ یبود برا

 ...یمن و ببخش یتون یدونم نم یم-

بود. از عکس العمل  یدهحرف زدنش شد. دروغ چرا، ترس یتند باز شدن در مانع از ادامه  صدای

 اش، از... یبینسبت به خودش، از غر یگراند

 یم یدهدراز کش یاسرا از پا بکند وارد شد و همانطور که طرف  یشبا اخم و بدون آنکه کفش ها سمیر

 فراتر از تند! یرا نشان داد. لحنش تند بود. حت یرفت، در ورود

 منتظرته! یرونب ینافش-

 د؟ کرده بو یرونشب یرسم ین؟کاناپه برداشت و بلند شد. افش یرا از رو یفشغم زده ک یبا نگاه بهناز،

! دلش هق یگرزنش بود د یها یهدف تندتر تکان خورد. خب حق داشت. عامل بدبخت یب یشها پلک

 . یدلرز یزد. بند بند تنش از حقارت م

ها، از  یدنکش ین. خسته شده بود از ایندگذاشت فردا را بب یدوستش داشت که نم یخدا آن قدر کاش

 نداشتن ها! ینها، از ا ییتنها ینا

 

*** 
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کنار زد.  یصورتش را با انگشت سبابه، به نرم یافتاده رو یو تکه مو یدتنش باال کش یرا رو پتو

 شد.  یرهبسته اش خ یو به پلک ها یدکش ینفس

هم نابود  یشرفتذره پ ینآمده، هم یشافتاد که با اتفاق پ یغلتک م یرو یاش داشت کم یزندگ تازه

با او روبرو نشود،  یرا جواب ندهد و تا اطالع ثانو یاس یشده بود. چقدر اصرار کرد که بهناز تلفن ها

لبش نشست.  ی گوشه یدناام یشخندیسپرده بود که حواسش باشد و بهناز را کنترل کند. ن ینبه افش یحت

 بود. یدهفا یب یشتالش ها یچقدر هم به حرفش گوش دادند. همه 

 بود.  یختهر یرهدا یرا رو یزلب باز کردن همه چ یکبهناز آمده بود و به  

سرش  یرفت. باال یرونب ی،پاتخت یپر از رو یمهن یوانو با برداشتن قرص و ل یدصورتش دست کش به

 پراند. یبند بود م یفوت یمذره خوابش را که به ن یک یننشست هم یم

 . یداش کش یقهشق یاتاقش را آهسته بست و با پشت دست راستش به گوشه  در

 رفت. یعمرا شرکت م یدرا بگو یقتدانست قرار است امروز با رفتنش بهناز سر برسد و حق یم اگر

صبحانه نشسته بود و شک نداشت که  یآب را باز کرد. ظرف ها یرگذاشت و ش ینکرا درون س لیوان

که  ینیگذاشت و ح یدانست. ظرف ها را م ی. عادتش را میندخواست ناهار تدارک بب یتازه م یاس

را  یآمد. به قول خودش آب باز یهم خوشش نم ییشست. از ظرفشو یکرد آن ها را م یآماده مناهار 

 .یخترا جمع کرد و درون سطل زباله ر ینکمانده در س یزد. آشغال ها ینیدوست داشت. لبخند غمگ

 

 

 و مشغول شستن ظرف ها شد. یختاسکاچ ر یرو مایع

آنکه آنطور تنها  یاصال جا یابرد،  یرا در آن جاده نم یاسبود. اگر آن شب  یدست خودش عصبان از

 آمد. ینم یشماجراها پ یناز ا یک یچرساند، ه یکند او را به خانه م یشرها

را  یلمشانو به اصطالح ف یردکرد تا مچشان را بگ یم یبشاناکبر تعق یسخت بود که نوچه  باورش

 یککاسه کرده بود و او، ندانسته هم دست  یکبر اک یاو را با نوچه  یاپخش کند. اما از بد حادثه، دن

ها او اصال  موقعافتاد. آن  یشد و آن همه اتفاق نم یپخش م یلمشانکاش ف یشده بود. و ا یگرانتقام د

 ینجا گذاشتنش در آن جاده بزرگتر یرا ببرد، ول یاس یبخواهد آبرو یلمشانزد که ف یدست نم یاسبه 

 اشتباه عمرش بود.

حتما خونش  یدرس ی. اگر دستش به اکبر میدبشقاب کش یرد و اسکاچ را سفت تر روهم فش یرو فک

 کرد. یرا حالل م

 ین،اش محروم بود و ا یلحظات زندگ ینظرف ها شد. از بهتر یآب را باز کرد و مشغول آب کش شیر

نگه  یمهم قا یرا رو یشخودش بود. خودش و آن انتقام کورکورانه و احمقانه! لب ها یرهمه اش تقص
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 ادرتکه م یستدرد پدرت چ یدیفهم یم یتو اگر عرضه داشت یکه،د آخر مرت یدنبود بگو یکیداشت. "

 ."یریگناه بگ یب یکشد. نه آنکه انتقامش را از  یگریو بند زن د یدند یرا کاف

ت دانس یدانست، فقط اگر آن موقع ها م یگذاشت. اگر م یشانآب را بست و بشقاب ها را سر جا شیر

 آن وقت... یست،چ یاصل ی یهقض

 

 

را بلند برداشت  یشخارج شد و گام ها یشها یشهافکارش شد. از اند یزنگ تلفن مانع از ادامه  صدای

 نشود. یدارتازه به خواب رفته را، آن هم به وساطتت قرص و کپسول، ب یاسزنگ،  یکه صدا

 " گفت.یرا برداشت و "بله ا تلفن

چطوره،  یاسنگفته بود. حال  یزیاونجا! به جان خودم به من چ یاددونستم قراره ب یشرمنده داداش، نم-

 خوبه االن؟

 

که بعد نشود  یدنگو یزیکرد چ یعبور داد و پشت گردنش نگه داشت. سع یشموها یانرا از م دستش

 جمعش کرد. 

 یکم یاسند مدت که حال ! حداقل تا چینجاا یادنذار بهناز ب یگه. تو فقط دیدهقرص دادم بهش فعال خواب-

 روبراه شه. 

 

خواست بار عذابش از رو دوشش برداشته بشه که وجدانش خفه  ی. فقط میاد. مطمئنم که نمیادنم یگهد-

 ی؟اش نکنه. تو به عطا گفت

 

 داد. یهنشست و پشتش را به کاناپه تک ینزم روی

رو کرده مجازات  یکه جرم اصل یدونم اون یکه م ییگفتم بهش! تا اونجا یدمکه فهم یآره، همون شب-

 کنن. احتماال... یکارخوان چ یدونم با اکبر م یشه، نم یم

 

 .یدکالمش را بر افشین

 ی؟اونم گفت ی؟چ یزکامب-
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 ینذاره مسبب ی. نمیگیره. من طرف حسابم اکبره نه اون! عطا پیرهبگ یدکه بهناز با یمیهنه! اون تصم-

 کنن.  یراست راست بگردن و احساس خشنود یاس ینابود

مورد  یک ینسپرم به عطا که صد در صد تو ا یمهم برام حالشه! اکبر رو م یاسم، یرکه فعال درگ االن

 از من همه جوره جلوتره!

 

*** 

کنار زد.  یصورتش را با انگشت سبابه، به نرم یافتاده رو یو تکه مو یدتنش باال کش یرا رو پتو

 شد.  یرهبسته اش خ یبه پلک ها و یدکش ینفس

هم نابود  یشرفتذره پ ینآمده، هم یشافتاد که با اتفاق پ یغلتک م یرو یاش داشت کم یزندگ تازه

با او روبرو نشود،  یرا جواب ندهد و تا اطالع ثانو یاس یشده بود. چقدر اصرار کرد که بهناز تلفن ها

لبش نشست.  ی گوشه یدناام یشخندیسپرده بود که حواسش باشد و بهناز را کنترل کند. ن ینبه افش یحت

 بود. یدهفا یب یشتالش ها یچقدر هم به حرفش گوش دادند. همه 

 بود.  یختهر یرهدا یرا رو یزلب باز کردن همه چ یکبهناز آمده بود و به  

سرش  یرفت. باال یرونب ی،پاتخت یاز روپر  یمهن یوانو با برداشتن قرص و ل یدصورتش دست کش به

 پراند. یبند بود م یفوت یمذره خوابش را که به ن یک یننشست هم یم

 . یداش کش یقهشق یاتاقش را آهسته بست و با پشت دست راستش به گوشه  در

 رفت. یعمرا شرکت م یدرا بگو یقتدانست قرار است امروز با رفتنش بهناز سر برسد و حق یم اگر

صبحانه هنوز شسته نشده بود و شک  یآب را باز کرد. ظرف ها یرگذاشت و ش ینکرا درون س لیوان

گذاشت و  یدانست. ظرف ها را م ی. عادتش را میندخواست تدارک ناهار بب یتازه م یاسنداشت که 

 بآمد. به قول خودش آ یهم خوشش نم ییشست. از ظرفشو یکرد آن ها را م یکه ناهار آماده م ینیح

را جمع کرد و درون سطل زباله  ینکمانده در س یزد. آشغال ها ینیرا دوست داشت. لبخند غمگ یباز

 .یختر

 

 و مشغول شستن ظرف ها شد. یختاسکاچ ر یرو مایع

آنکه آنطور تنها  یاصال جا یابرد،  یرا در آن جاده نم یاسبود. اگر آن شب  یدست خودش عصبان از

 آمد. ینم یشماجراها پ یناز ا یک یچد، هرسان یکند او را به خانه م یشرها

را  یلمشانو به اصطالح ف یردکرد تا مچشان را بگ یم یبشاناکبر تعق یسخت بود که نوچه  باورش

 یککاسه کرده بود و او، ندانسته هم دست  یکاکبر  یاو را با نوچه  یاپخش کند. اما از بد حادثه، دن
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ها او اصال  موقعافتاد. آن  یشد و آن همه اتفاق نم یپخش م یلمشانکاش ف یشده بود. و ا یگرانتقام د

 ینجا گذاشتنش در آن جاده بزرگتر یرا ببرد، ول یاس یبخواهد آبرو یلمشانزد که ف یدست نم یاسبه 

 اشتباه عمرش بود.

حتما خونش  یدرس ی. اگر دستش به اکبر میدبشقاب کش یهم فشرد و اسکاچ را سفت تر رو یرو فک

 کرد. یرا حالل م

 ین،اش محروم بود و ا یلحظات زندگ ینظرف ها شد. از بهتر یآب را باز کرد و مشغول آب کش شیر

نگه  یمهم قا یرا رو یشخودش بود. خودش و آن انتقام کورکورانه و احمقانه! لب ها یرهمه اش تقص

 ادرتکه م یستدرد پدرت چ یدیفهم یم یتو اگر عرضه داشت یکه،د آخر مرت یدنبود بگو یکیداشت. "

 ."یریگناه بگ یب یکشد. نه آنکه انتقامش را از  یگریو بند زن د یدند یرا کاف

دانست  یدانست، فقط اگر آن موقع ها م یگذاشت. اگر م یشانآب را بست و بشقاب ها را سر جا شیر

 آن وقت... یست،چ یاصل ی یهقض

 

 یعرا بلند و سر یشخارج شد و گام ها شیها یشهافکارش شد. از اند یزنگ تلفن مانع از ادامه  صدای

 نکند. یدارتازه به خواب رفته را، آن هم به وساطتت قرص و کپسول، ب یاسزنگ،  یبرداشت که صدا

 " گفت.یرا برداشت و "بله ا تلفن

چطوره،  یاسنگفته بود. حال  یزیاونجا! به جان خودم به من چ یاددونستم قراره ب یشرمنده داداش، نم-

 ؟خوبه االن

 

که بعد نشود  یدنگو یزیکرد چ یعبور داد و پشت گردنش نگه داشت. سع یشموها یانرا از م دستش

 جمعش کرد. 

 یکم یاس! حداقل تا چند مدت که حال ینجاا یادنذار بهناز ب یگه. تو فقط دیدهقرص دادم بهش فعال خواب-

 روبراه شه. 

 

خواست بار عذابش از رو دوشش برداشته بشه که وجدانش خفه  ی. فقط میاد. مطمئنم که نمیادنم یگهد-

 ی؟اش نکنه. تو به عطا گفت

 

 داد. یهنشست و پشتش را به کاناپه تک ینزم روی
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رو کرده مجازات  یکه جرم اصل یدونم اون یکه م ییگفتم بهش! تا اونجا یدمکه فهم یآره، همون شب-

 احتماال...کنن.  یکارخوان چ یدونم با اکبر م یشه، نم یم

 

 .یدکالمش را بر افشین

 ی؟اونم گفت ی؟چ یزکامب-

 

 ینذاره مسبب ی. نمیگیره. من طرف حسابم اکبره نه اون! عطا پیرهبگ یدکه بهناز با یمیهنه! اون تصم-

فعال حالش برام از همه  یاسم، یرکنن. االنم درگ یراست راست بگردن و احساس خشنود یاس ینابود

 مورد از من همه جوره جلوتره! یک ینسپرم به عطا که صد در صد تو ا یمهم تره! اکبر رو م یزچ

 

 .یدحلقه کرد و او را به سمت خودش کش یفشظر یرا دور شانه  دستش

 توانست الغر شدنش را احساس کند. یم یراحت به

قل از بند  یکتو،  یتا آخر ماه جا یبر یشپ ینجوریات بکنم. ا یهتغذ یبرا یفکر اساس یک یدبا-

 . یرمگ یم یلتحو یانگشت

 داد. یهحرف سرش را به شانه اش تک یزد و ب یبند یملبخند ن یاس

اش در آمده  یاز الک افسردگ ی. بعد از گذشت ده روز، باالخره کمییدعکس العملش را پا یچشم زیر

 بود.

 یین؟پا یمبر یخوا ینم-

 

 یحرا نداشت. ترج یجمع و شلوغ یسر مرتب کرد. حوصله  یاز او فاصله گرفت و شالش را رو یاس

 یدد یخوب شدن حالش را م یکرد، چراکه تالشش برا یتحمل م یرداد تنها باشد، اما به خاطر سم یم

 آمد خودخواهانه فقط به خودش فکر کند. یو دلش نم

و  یدکش یود. نفسب یدهرا هم د یشآن رو یکه بدجور ییاو یکرده بود. حداقل برا ییرتغ یلیخ سمیر

 منتظر ماند او هم بلند شود.

 یتشکرد به سمت در اتاق هدا یرا مرتب م یراهنشپ ی یقهکه  یلبخند زد و در حال یشبه رو سمیر

 کرد.
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بار  یناول یتکان داد و برا ی. سریدشن یرا م یدمعرکه گرفتن فرش یاتاق را کامل باز نکرده، صدا در

پرت  یفشبا اراج یرا چند ساعت یاسحواس  ینکهدر عمرش خوشحال شد از شر و شور داشتنش! هم

 .یدارز یم یکرد خودش کل یم

 

 دستش را بلند کرد. یانآمدند ک یینآخر را که پا ی پله

 گل کرده بود سراغتون رو گرفت. یشتازه فضول یدفرش ینشما! ا ینبابا عجب حالل زاده ا-

 

 را گرفت و با خنده افزود. یندرون دست آرو یچاقو پریسان

هاش! بچه ام رفته دانشگاه  یاز همکالس یکیواسه  یرهجون کمک بگ یاسمنخواست از  یتازه م-

 وا شده. یردستش به کار خ

 

 و کالسور کنار دستش را باز کرد. یدنوش یشاز چا یتوجه به تمسخر دخترخاله اش، جرعه ا یب فرشید

 بنده خدا کمک کنم؟ یکبه  خوام یبده م-

 گوناگون بود را درآورد. یکاتورهایآن ها کار یورق آچار که رو چند

 .یهکارش عال یجدا از شوخ-

 کاناپه نشسته بود گرفت. یکه تازه رو یاسیها را به سمت  برگه

 زحمت بهم بگو! یداشت ب یرادها بنداز اگه ا یننگاه به ا یک-

 هم پشت بندش به طرفش گرفت. یگرید ی برگه

 یبشر هست. گفت م ینتو وجود ا یدونم چه استعداد یهست. اصال تا حاال کالس نرفته. من نم ینما-

 هست... یاسامشب  یدمرو بگه، منم د یرادامکاربلدش تا ا یشخوام ببرم پ

 هشدار داد: سمیر

 خانم!-

ذره لطافت توش  یکهنوز  یفت ولدلش غر زد."زن گر یهوا تکان داد. تو یدستش را تو فرشید

 سر خم کرد. ی!" با لودگیاس یچاره. بیستن

 .یریخلق خدا رو بگ ینا یرادکه ا یارمخانم! گفتم ب یاسمن. ییدفرما یخب، همون که شما م یلیخ-
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دارد. حس زنانه  یخود بر نم یکس قدم ب یچه یدانست برا یو بمش را از حفظ بود. م یرز پریسان

 شود. یدختر مربوط م یکبه  یهگفت قض یاش م

 خلق خدا اسم نداره؟ ینا-

 

 یدر مورد نحوه  یاس یحاتو خودش را مشغول گوش دادن به توض یاوردخودش ن یبه رو فرشید

 خطوط نشان داد. یدنکش

شده.  یشانکرد با هم دعوا یچرا درهم است. فکر م یاساشاره داد که  ینشست و چشم یرکنار سم کیان

 ینهم گذاشت. بعد از گذشت آن ماجرا ا یپلک رو یست،ن یزیچ یپاسخ به او، به معنااما، در  یرسم

حاضر شده بود در جمع حضور داشته باشد و هر  ینکه. همیدد یحالت ممکن م ینرا بهتر یاسحالت 

بود  یماوضاع وخ یاول به حد یبود. روزها یدواریام یتنها یشحرف بزند برا یچند کلمه ا یاز گاه

شهرزاد بدجور به کارش آمده بود. همه  یانم ینآمد. ا ینم یرونکه چند کلمه حرف هم از دهانش ب

تشکر کند.  اودانست چطور از  یرا پاسخگو بود. نم یشجوره کمکش کرده بود و راه به راه تلفن ها

 کرد. یصرف م یروانپزشک وقت و انرژ یککه صادقانه و فراتر از  ییاز او

 دعواتون شد قبل اومدن؟ ی؟تو خودت-

 لبش نشست.  یگوشه  یخند کج

 . یستن یزیچ-

 یقاکه عم یدآنکه حساس نشود به طرف فرش یبرا ید،خودشان د یرا رو یسانکه نگاه مشکوک پر کیان

 داد برگشت. یگوش م یاس یحاتبه توض

 !یمهندس یجا یخوند یم یپزشک یاالن داشت یگرفت یم یاد ینجوریتو درس هاتم هم-

 

در  یمزه پران یبود که به خودش اجازه  یاتیمسئله مهم و ح یباز هم توجه نکرد. انگار آن قدر فرشید

 داد. یمورد را نم یک ینا

 . پسرک شل مغز پاک از دست رفته بود.یدخند یزر پریسان

 تر کرد. یکنزد یرسرش را به سم کیان

حاال بدتر از قبل  ی. ولینمتب یعنق نم یگهشه د یم یاوک یتهمه چ یکردم ازدواج که کن یفکر م-

 ی؟ا یراض یت. از زندگیشد
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 یرهشطرنج با پدربزرگش بود خ یکه مشغول باز یمهم انداخت و به آقا کر یبلندش را رو یپاها سمیر

 بود.  یاسو مات  یش. قلبش کیدد یخودش م یو مات شطرنج را مصداق بارز زندگ یششد. ک

 نبودم. یتا حاال انقدر راض-

 

 .یدگذاشت و مردانه خند یشپا یدست رو کیان

 یم یزمان یک یادمهمرد مومن!  یکن یهم که استفاده م یبه تکبر! از پارت یافتاد یادز یپس از خوش-

شد حاال؟ زنت جز اون  یخانواده. چ یاز هفت خان بگذرن حت یداستخدام تو شرکت با یبرا یگفت

 یاد؟به حساب نم یخانوادگ ینمحدوده از قوان

 

 جهت به ساعت نگاه کرد. بی

مدت که  یک یادکنه. شرکت ب یم یتشاذ ییهم استعداش رو داره هم هوشش رو! تو خونه تنها یاس-

 ی؟از اصفهان دل بکن یخوا ینم ی؟حوصله شم سر نره! تو چ

 

 فرستاد. یروننفسش را ب یآسودگ یداد و از رو یهکاناپه تک یبه پشت کیان

تو هم دست زنت رو  یشنو یبشه. از من م یشهر دود گرفته که چ ینتو ا یامکجا بهتر از اصفهان! ب-

 از تهران! یرغ ییجا یکببر  یربگ

 

اش را  یاتفاق زندگ ینتوانست بدتر یم یاسبود که  ییشد اگر جا یفکر کرد چقدر خوب م یرسم و

 ! یخوشبخت یکباشد و  یاس یککه  ییفراموش کند و به آرامش برسد. جا

 .یزدبه هم بر یدنشهر بار با د یاسهم نباشد که  یزمزمه کرد، بهناز یال نامرددر کم دلش

 زند. یدست و پا م یروزها در چه آتش یندانست ا یکس نم یچکه ه یبهناز! بهناز و

 

*** 

شد. چشمانش سرخ سرخ بود. نتوانسته بود.  یمنتظر تاکس یابانآمد و کنار خ یرونب یاداره آگاه از

خواهرانش،  یتوانست. برا یخواست هم نم یاگر م یحت یعنیکند،  ینتوانسته بود مادر و پدرش را معرف

 یگردادند خواهرها همد یهم سال تا سال اجازه نم یکه در حالت عاد ییدامادها یشان، برا یزندگ یبرا

اند. بغضش  یشدند پدرزن و مادرزنشان از چه قماش یامل متوجه مک ینکهرا مالقات کنند، چه برسد به ا
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 یبار ینماه از آخر یشاش! درست ش ینیب یدنباال کش یهوا را بهانه کرد برا یرا قورت داد و سرد

شد  یم یکسالی یکرا که  یشگذشت. خواهر بزرگترش و دوقلوها یبود م یدهکه خواهرزاده اش را د

بود. آن  یدهاو را د یشسال پ یلدایبار  ینبا هم در تماس بودند. آخر یز گاههر ا یبود. فقط تلفن یدهند

 بود.  یلداشب  یدمشغول خر یدر بازار، وقت یو هول هولک یمههم نصف و ن

که ناغافل از چشم راستش  یو آب دهانش را قورت داد. قطره اشک یداش را باال کش ینیب یگرد بار

که  یبه جا آورد. تنها کار یاس یاش را برا یرا فورا با دست پاک کرد. نتوانسته بود حق دوست یدچک

. عطا تهدست داش یاساکبر در تعرض به  ینکها ییدبود و تا یزکامب یکرده بود شهادت بر حرف ها

واسته برود. از او خ یشدرست پ یزکه همه چ یدچه بگو یقاگفته بود دق یاش کرده بود. حت ییراهنما

 یبرود و گندها یشتر پ یعو اکبر سر یزتا پرونده نسبت به کامب یدرا هم بگو یزکامب یدتهد یلبود دل

دو  یبه خوشبخت گشت، یبه مادر و پدرش برم یلشهم رو شود، اما او نگفت. نگفت چون دل یگرشاند

 گشت. یبرم یشخواهرزاده ها ی یندهگشت، به آ یخواهرش برم

 

 یهکرد ثان یکه منتظر نگاهش م ینافش یدنبوق زد او را به خودش آورد. از د یشپا یکه جلو ماشینی

 هم خورد. یتندتر رو یشلب به دندان گرفت و پلک ها یا

 از همان پشت فرمان خم شد و در جلو را باز کرد. یدکه او را منتظر د افشین

 !یه؟! دست دست کردنت واسه چیگهسوارشو د یاد ب-

 

خواست و نداشت. اخالق  یکه م یزیهر آن چ ی یرهشد. خ یرهو دلش غم زده خ یدبهناز لرز احساس

 دانست. ینم یزچ یچه یگردانست. د یحساس شده بود. نم یادیهم، او ز یدعوض شده بود. شا ینافش

 !ینچه برسد به افش یداش به گوش خودش هم نرس یلب یررا به در گرفت و سوار شد. سالم ز دستش

 را آهسته به حرکت انداخت. ینراهنما زد و ماش افشین

 شد؟ یچ-

 

 گرفت. یرا به باز یفشک یبه روبرو دسته  خیره

 !یچیه-

 

 یکیخواست تا به  یبهانه م یکبود که دلش  ییبه او انداخت. درست از آن وقت ها ینگاه یمن افشین

اش  ییاسته بود که راهنمابپرد. تمام مغزش در حال جوشش بود. از صبح با عطا در تماس بود و خو
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دهد تا  هلکم کند. خواسته بود او را به سمت اعتراف  یشههم یبرا یکبارکند تا شر خانواده اش را 

دهانش را بسته نگه داشته بود  یپ. اما طبق معمول بهناز خانم زینداز آثار خانواده اش را نب یاثر یگرد

 اش! یقهعت یخانواده  ینگفته بود درباره  یزیو چ

 بلند شد و لحنش تند! یشصدا تن

 یناموس تو دار یواسه خاطر دو تا ب ینه؟ گفت یاان  یکارهننه بابات چ یدرست جواب من و بده! گفت-

 نه؟ یا یش یم یدتهد

 بلندتر شد. صدایش

ساده لوح و قصد باج گرفتن داره ازت واسه خاطر کثافت  ی*و*ز بند کرده به تویپ*ف* یک یگفت-

 نه؟ یامامانت  یها یکار

 

شده بود.  یرشده بود. به خاطر مادرش تحق یرو چشمانش به سوزش افتاد. تحق یدکش یربهناز ت ینیب نوک

اش  یاش نبود، قطعا آخر یاول ینسرش آمده بود. ا یدو زودتر از آنچه که با یدترس یم یناز ا یشههم

 یزجر ینداشت. با همه  یشدر وجودش نق یشد که خودش درصد یم یزیچ یلهم نبود. خوار و ذل

 قاطع گفت: یدکش یکه م

 بزن کنار!-

 

 بلندتر تکرار کرد. ید،لرز یم یشها لب

 شم. یم یادهگفتم بزن کنار پ-

 

 کرد. یشتررا کمتر که نه، ب ینجوش آورد و سرعت ماش افشین

از  یدون ی. خودتم خوب مینکرد یکرد یم یدرو که با یقهر برندار واسه من! کار یریپخود ت یب-

 سوزم. یدارم م یچ

 

 .یدکش یغج یبا. تقریختفرو ر یشبهناز ملتهب شد و اشک ها صورت

. یسوز یم یشد یبند دختر چه خانواده ا یکن یفکر م ینکه. از ایسوز یم یدونم از چ یآره م-

 ...ینممن ا ینکهاز ا یریگ یم یشآت یدار

 گلو شکست و آرام تر شد. یتو صدایش
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 خانواده! ینبا ا-

 دلش هق زد. توی

 مال خودمونه! که یمرو بر یام کن. بذار هر کدوممون راه یاده! پینافش یمش یمن و تو ما نم-

 

 دست باال انداخت و چهره جمع کرد. افشین

باز برات رجز  یادب یل*ا*ش* ی یکهات کنم که اون مرت یادهرو! پ یهند یسکانس ها ینبس کن ا-

. من یکن یدر رو روش وا م یغلط کرد ی،ذار یبا اون دهن به دهن م یبخونه؟! تو اصال غلط کرد

 نه! یا یدیکنم هم اونو! فهم یم یسکوچه پس کوچه جلو رات رو گرفت هم دهن تو رو سرو ینمبعد بب

 

 را زد. یزودتر از او قفل مرکز ینرا بکشد که افش یرهلج کرده خواست دستگ بهناز

 بهناز زمزمه وار گفت:

 بددهن! یاز مردها یادبدم م-

 را بلند کرد و ادامه داد: صدایش

 رو باز کن. یدر کوفت یننکنم، هان؟ ا یکارکنم چ یکارچ ید یکه به من دستور م یهست یتو اصال ک-

 

 .یدو مسخره وار خند یتصنع افشین

 !یتکرار یها یالوگبازم د-

 سرش را با حرص تکان داد.

 !یثهحد یبرمت خونه  یم یوم شدسرجات آر ین! بشیزممن همه کاره اتم عز-

 او بشنود گفت: ینکهبه قصد ا یقالب، دق زیر

 .یرهگ یرعشه م ینتتاز دور بب یر! سمیارجز اسمش و ن یو که فعال فرستاد یاس-

 

 و بغض نگاهش کرد. ینهبا ک بهناز

خودم خونه دارم.  یوقت یثهحد یبرم خونه  یدبا یچ یبرا ی؟کن یم یمرسه که عصبان یبهت م یچ-

 که برم بشم سربار اون و شوهرش؟! یزونممگه من آو
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 وار از او رو برگرداند. بیچاره

 .یکن یم یتمچرا انقدر اذ-

 

 یرا به دوش م یزتنه همه چ یک ینکهبود از ا یبرد از عذاب بهناز! اما کفر یخودش هم رنج م افشین

کند  یحرصش را خال ینکها یا لو بدهد. برار یرتشغ یوجدان و پدر ب یو حاضر نبود مادر ب یدکش

 آن حرف ها را زده بود.

 یافتاد. به جنون م یم یزکامب یشنهادپ یاد یشد وقت یم یوانهافتاده بود. د یبه نادان یاددوست داشتن ز از

 .یدهنشن یکهاز آن مرت یزهاییکرد بهناز چه چ یفکر م یوقت یدرس

 باشد. یمکرد مال یرا آرام تر کرد و سع آوایش

 بمونه. یشتپ یادب یکی ینکهبرمت خونه ات! اونم به شرط ا یبعد م یمخب! بذار آروم ش یلیخ-

 

 برگرداند. تلخ زمزمه کرد. یشهرا به طرف ش یشرو بهناز

 . یایب یخوا یکس و کار دارم. البد خودت م یلیحاال نه که خ-

 

 به لبش نشست.  ینیو لبخند غمگ یدزمزمه اش را شن افشین

 کنم. یم ینکارمالزم باشه ا-

 

انبوه دود،  یانفرستاد. بخار دهانش م یرونرا از لبش دور کرد و دودش را همراه با نفسش ب سیگار

بزند که باز شدن در تراس مانعش شد.  یگریاز خودش به جا نگذاشت. خواست پک د یاندک اثر

 تاسف تکان داد. یاز رو یآمده بود سر یرونب یشرتکه با ت یاسی یدنسربرگرداند و از د

 خاموش کرد. یزم یرنگ مانده رو ییطال یگاریجاس یرا تو سیگار

 ی؟چ یبرا یرونب یدختر! اومد یخور یسرما م-

 

 شانه باال انداخت و بروشور درون دستش را نشان داد. یاس

 .یخواستم برام ترجمه کن یم یسیه،قسمتش کامال انگل یک-

 نازک کرد. یرسم یهم برا یشده انداخت و پشت چشم خاموش یگاربه س یچشم غره ا سپس
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 تو تراس! یامب ینکها یداشتم برا یجالب تر یلباز من دل-

 

 کرد؟ یم یداشت بلبل زبان یاسخنده اش گرفت.  سمیر

 دست پشت کمرش گذاشت و وادارش کرد که وارد خانه شود.

 . ینش یتتو اذ یرون. من رفتم بیکن یحاال چرا چشم و ابرو نازک م-

 در تراس را پشت سرش بست و بروشور را از دستش گرفت.

 بدم. یحبرات توض یاتنت کن بعد ب یزیچ یکاول برو -

 

 جلوتر رفت و با حالت قهر فاصله گرفت. یاس

 شم.  یم یتاذ یبکش یگارس یو داخل نداره. وقت یرونب-

 

 !یربهانه گ یکاناپه نشست. آهو یزد و رو یلبخند مهربان سمیر

 کن.  یامر و نه یابپوش بعد ب یزیچ یکو برو حاال ت-

 جوابش را نداد و به سمت اتاق پا تند کرد. یاس

 بلندتر تکرار کرد. اینبار

 کنم. یتنت م یزچ یک یام! و اال خودم میابپوش یزیچ یک یاسمن-

 

عمل  یدشرنگ! تهد یبافت خاکستر یکاما، با  ینبارآمد. ا یروناز اتاق ب یاسگذشت تا  یا یقهدق چند

 کرده بود.

به  ییروزها ینبد هم نبود، در چن ینهم استثنا بودند. البته همچ یاس ی. نقطه ضعف هایدخند آهسته

داشته که برگشته، وگرنه حاال حاالها خودش را نشان  یازن یحشدانست به توض یخورد. م یدردش م

 داد. ینم

 دستش را دراز کرد.

 !ینجاا یاب-

 ضربه زد. یشپا روی



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:roman_torfegan                      

 

P
ag

e
3
8
0

 

 بدم. یحبرات توض جاینا یاب-

 

کند. حاال که به وقف مرادش عمل کرده بود محبتش گل کرده  یخواست به او دهان کج یدلش م یاس

 یآمد. چند هفته ا یمهم نبود عمرا م یشانداخته بود. اگر برا ینهر چه سواستفاده گر را زم یبود. رو

 یپ درسخت  ینهم یخواست نابلد جلوه کند. برا یمشغول شده بود و نم یرشد که در شرکت سم یم

 یشنکرده بود و تا توانسته بود برا یمدت نامرد ینهم در ا یرمطالعه و کسب اطالعات بود. الحمدهللا سم

 طاقچه باال گذاشته بود.

آنکه نگاهش کند  یکنار دستش نشست. ب یکاناپه  یگرفت و رو یدهدست باز شده اش را ناد یبدجنس با

 بروشور زل زد. به یجد

 !یهمتوجه شدم. اما بند دومش رو نه! فکر کنم تخصص یزاییچ یکبند اولش رو -

 

 بود.  یاوردهخودش هم ن یمتعجب ابرو باال انداخت. دخترک پررو به رو سمیر

خفه کرد و با خنده او را  ینهرا در س یفشضع یغ. جیدحرکت دستش را کش یککرد و در  یزر چشم

 حکم دستش را دورش حلقه کرد که فکر فرار به سرش نزند.نشاند. م یشپا یرو

 !یاری؟در م یچرا قلدر باز ی،اشاره تو چنگم یکبا  یدون یآخه تو که م-

 

 .یندبش یشتقال کرد که در آخر به بن بست خورد و مجبور شد سرجا یکم یاس

 .یکن یاز زورت استفاده م ی. تو داریستعادالنه ن ینا-

 

 شد. یم یرینفراتر از حدش ش یدختر گاه یناز طرز حرف زدنش! ا خندید

 !یمتو خونه ا یستیم،ما االن تو دادگاه ن یبله خانم معلم! ول-

 را باال انداخت. یشابرو یتا یک یطنتش با

 .یاز زورت استفاده کن یتون یخب تو هم م-

 

 نگاهش کرد. یهعاقل اندر سف یاس،

 ی؟که حداقل پنج برابر من ییآخه من زور دارم در برابر تو-
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 .یدخند یا یبا اخم تصنع سمیر

 خب جواب سوالت... ی. ولیاغراق کرد یکم-

 چشمک زن کرده بود. یبرا عج یشها یزغال یطنت،ش برق

 زور خودش رو داره. یهر کس-

 پنهان کرد. یشاش را پشت لب ها خنده

 داره. یشگرد یک یهر کس یست،زور که فقط تو بازو ن-

 

 زنانه اش استفاده کند؟ یکرد از شگردها یم یکشداشت تحر یرشد. سم یکبه هم نزد یاس یها پلک

 یر. سمیددر دل خند یانهنه؟ موز یاشکست  یشاخش را م یدبا یجور یکفکر کرد. چرا که نه!  کمی

 ید؟ارز ینم ید،ارز یکرد. به امتحانش م یهم که کال به خاطر مراعات حال او دست از پا خطا نم

 ینهمچ یول یند،لبش نش یکرد که لبخند رو یسع یلی. خیدخند یناکام مانده م یربه حال سم یکل بعدش

 موفق هم نبود.

 

 .یدلب باال کش مرموزانه

 .یباشه خودت خواست یادتباشه! -

 

شهرزاد کند. راه حل  یمکاپ طال تقد یکخواست  یاش کند. دلش م یشد همراه یباورش نم سمیر

 یدهبود. آن از ا یشناخت. جدا روانپزشک حاذق یرا از خودش بهتر م یاس ییحرف نداشت. گو یشها

 هم از... ینعوض کرده بود و ا یرا حساب یاس ی یهمشغول کردنش به کار که روح ی

 را کش داد. یشلب ها خوشحال،

 ! یلبا کمال م-

 

را به قهقهه  یربود که سم یعگونه اش گذاشت و برداشت. حرکتش آن قدر سر یرو یلبش را تند یاس

 .یداش کوب ینههم فشرد و مشت به س یکرد. لب رو یرا کفر یاساو  یانداخت. غش غش خنده 

 !ینجورینخند ا-
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 در حال خنده به او اشاره کرد. سمیر

 !یریتو بغلم اس یگهکه تا ده سال د ینجوریتموم شد؟ ا-

 

حرکتش مسخره بود. مثال انتظار  کرد یگفت. حاال که فکر م یهم نم یراه. پر بیدهم خند یاس باالخره

 باشد. یکرد جد یخودش را برده بود.سع یوا بدهد؟ آبرو یرسم ینجوریداشت ا

 باشه! نخند بذار تمرکز کنم. -

 خندم." ی"باشه، نم یعنی. سر تکان داد که یدخند یم یهنوز تکه ا سمیر

 شد.  یرهدر چشمانش خ یاس

داد. چه بهتر از  یاش جواب م یواقع یزیداد. هر چ و خالصانه ادامه یداحساس به نگاهش پاش رنگ

 رفت.  یقربان صدقه شان م یدنشانهر بار با د یرچشمانش که سم

 یاس،اش شد چون  یرهاش شد. خ یرهجمع شد و او هم خ یرراهکارش عمل کرد که لبخند سم انگار

 ییتک تک قدم ها یادکرد به  یکرد. نگاهش م یکه گذاشتند نگاهش نم یتنها به قصد مسابقه ا یگرد

عاشقانه  یها یتک تک بردبار یادصادقانه اش؛ به  یتک تک بودن ها یادبرداشته بود؛ به  یشکه برا

 اش!

 کند. یانتوانست ب ینم یزچ یچکه نسبت به او داشت را با ه یتشکر و سپاس عمق

چه  یننده بود اشد. ما یرا که هر بار بر آن افزوده م یگونه اش گذاشت و زنده کرد عشق یرو دست

 رسد.  ینم یانآخر ندارد، به پا یست،ن یاست که تمام شدن یاست. چه حس یحس

که با دختر قصه اش کرد و آثارش هنوز  یاز عذاب! عذاب کار یداز آرامش، شا یدچشم بست. شا سمیر

 پا برجا بود. 

 یبا همه  یش،پ یدوسال و اند یرآورد که سم یادرا لمس کرد و  یششبا انگشت شستش ته ر یاس،

وابسته اش نکرده بود. او  یاز لحاظ جسم یچوقتاجازه دستش را نگرفته بود. ه یب یکباراش  ینامرد

 لمس اضافه! یعاطفه و احساس کرده بود، ب یرا تشنه 

 یشها یگذشته! چندبار خوب یآن سال ها یرچه کرده بود؟ غ یرسم یناخودآگاه جلو رفت. او برا سرش

 یخوشحال یمنتش فکر کرده بود؟ چندبار برا یب ی؟ چندبار نشسته بود و به بودن هارا دوره کرده بود

 بود؟ یدهاش برنامه چ
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 ینجافاصله داشت و از ا یرسم یبا لب ها یمتر یسانت یش! لب هایکنزد یلیبود. خ یکسرش نزد حاال

 یرا نم یدکش یخجالت م یارفت. جراتش را نداشت  یبه بعدش را خودش هم چشم بست. جلوتر نم

 توانست.  یدانست. فقط نم

 کرد. آب دهانش را پر سر و صدا قورت داد.  یرا حس م یشنفس ها یگرم سمیر

 یعنیاش  یاست عشقت در خانه ات باشد و کامل نداشته باش یتوانست بفهمد چه عذاب یمرد م یک فقط

توانست بفهمد  ید ممر یکچه؛ فقط  یعنیتوانست بفهمد طاقت از کف ندادن  یمرد م یکچه؛ فقط 

 چه! یعنیداشتن و نداشتن 

را حس  یشهمتا یب یالله ها یبرداشت. نرم یانرا در پس ذهنش کشت تا فاصله را از م یدترد هزاران

بار سهمش شده بود.  یناول یبرا یربود که در کو یحرکت ماند. حسش درست همانند حس یکرد و ب

 !یرار نشدنبار تک ینبود. اول یرینبار ش ینچقدر آن اول

از خودش!  یاس یرتفس ینشب با هم بودنشان بود. بهتر ینبه صخره نسبتش داده بود. بهتر یاسشب،  آن

 که خودش نبود.  ییاز خود او

داره. تو هم  یموج بهش بخوره بازم ترک بر نم یچون صخره سخت و سفته! ابهت داره. هر چ-"

 ."یستیا یبازم محکم سرجات م یرهبهت سخت بگ یاگه زندگ ینی،هم

را به دوش  یمیبار غم عظ یشکه شانه ها ییخورد. به حاال یم یشبه حاال یاس، یآن وقت ها تفسیر

 بود و هنوز سرپا بود. یدهکش

 را بوسه به بوسه طواف کرد.  یشها یجنباند و لطافت صورت لب

 بود.هم گذر کرده  یتکان نخورد و او، او از آسمان هفتم خوشبخت یاس

 

*** 

 خوام بهناز و عقدش کنم. یم-

 

 ابرو باال انداخت. سمیر

 یه؟چ یهمقدمه؟ قض یچطور انقدر ب-

 

 شد. یصندل یدسته  ی یرهخ ینافش چشمان
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. یمرو شناخت یگه. اگه قرار به شناخت بود تا االن همدیمکه با هم یکسال. یستمقدمه هم ن یب ینهمچ-

بره از فکر  یدلم بترسه براش خسته شدم. شب ها خوابم نم یهکه هر ساعت و هر ثان یوضع یناز ا

 .یادسرش ب ییچه بال یستتو خونه تنهاست و معلوم ن ینکها

 .یدکوتاهش دست کش یموها به

 استرس بکشم.  یستمحاضر ن یگهد یکی،من -

 

ش کند. توانست بعدا تمام یاز کارش نمانده بود، م یادلپ تاپش انداخت. ز یبه صفحه  ینگاه یمن سمیر

 صورتش گرداند. یصفحه اش را بست و نظرش را رو

 بهناز قبول کنه؟  یکن یفکر م-

 

 بهناز! یمهم نگاهش کرد. مسخره بود، اما مطمئن نبود از تصم افشین

 یکپسرش  یبرا یرانا یادم ینمخوام به پدرم زنگ بزنم بب یدونم. فعال م ینم یچیدونم! االن ه ینم-

 نه! یاقدم برداره 

 

 یران؟ا یپدرت و از کانادا بکشون یخوا یم یچ ینه برا یاکنه  یبهناز قبولت م یدون یهنوز نم یوقت-

 

 پوزخند زد. یخاص ی ینهبا ک افشین

 که شده. یکنه، به هر نحو یعروسش رو راض یرانا یادب یداون پدرمه! با ینکها یبرا-

 

زانوانش  یم شد و آرنجش را رومقابل او نشست. رو به جلو خ یصندل یاز جا بلند شد و رو سمیر

 گذاشت.

 چت شده تو؟-

 

 چشم دوخت. یشمردمک ها به

 شناسمت من! ی. میزن یجز م یدار ینجوریکه االن ا یکرد یکار یک-

 را به دهان برد و رها کرد. یینشلب پا مشکوک
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 و بهناز مچت رو گرفته؟ یداد یسوت-

 

روزها حال خودش را نداشت چه برسد به  ینکرد. ا یرمق یب یمنظورش را گرفت و خنده  افشین

 دور و بر مشروب و دختر بپلکد. ینکها

اونم بهناز رو؟  یات؟چرند ینکه بهناز و بخوابونم تو آب نمک و برم دنبال ا یوونمح یبه نظرت انقدر-

 ی؟شناخت ینجوریمن و ا

 سر باال انداخت.

خر  یتم بهناز حساسه، باز تو عصباندونست یجنس نبود. من خاک بر سر م یناز ا یمنه داداش! سوت-

کشه.  یدور من و خط م یاگه  یرو م یقتحق یره کالنتر یم یاشدم براش شرط و شروط گذاشتم که 

 ...یشناس یبهنازم که م

 .یدصورتش کش یدست رو کالفه

 جواب تلفنام رو نداد. یگهد-

 

 داد. یهتک یصندل یو به پشت یدعقب کش سمیر

کنه،  یاصال در خونه اش و روت باز م یناوضاع؟ االن بب ینتو ا یها یغهخب پس عقدش کنم چه ص-

اون جمع کنه؟  یرو که تو زد یگند ینجاا یپدرت و بکشون یخوا یاز عقد حرف بزن. م ینبش یابعد ب

کنه  یم کرف یادکنه؟ پدرت ب یبه فرض هم که پدرت اومد که البته از محاالته، به نظرت بهناز قبول م

 یاز من م یشترب یگه. تو که دیرهگ یجبهه م یشترب یکن یلکه بهش تحم یرت رو آوردبزرگت یرفت

 .یعقدش کن یخوا یم ی. ناسالمتیششناس

 

بود. چاره داشت سرش  یبه عقد را متوجه شد. از دست خودش عاص یرسم یهسرتکان داد. کنا افشین

 !یواربه د یدکوب یرا م

 یبهش زنگ زد قاط یزکامب یرونب یمکنن. بود یکه حلوا پخش نم یت! تو عصبانیارب یادم یحاال تو ه-

 کنه. یم یدزنه زنت و تهد یزنگ م یعوض یکراه به راه  ینیبب یکرد یم یکارچ یکردم. تو بود

 

 وارد شد. یبه در خورد و خانم برهان یا تقه

 آوردن.  یفتشر یشهاب یآقا-
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 برداشت و به طرفش برد. یزم یرنگ را از رو یسر تکان داد. زونکن آب سمیر

 یزدهتا س یازده که از کد ینکن یدسفارش رو انجام بدن. تاک ییدتا یخانم فروزنده کارها یشپ ینشبفرست-

 ! یدهدر دست تول

 از اتاق خارج شد. یسر تکان داد و بعد از گرفتن زونکن، با تشکر برهانی

 زد. یا یپوست یرز لبخند

شد ردش  یفاومده بود. ح یااالن بچه تونم به دن یکرد یفروزنده هم بد نبودها! روش فکر م ینا-

 .یکرد

 

 و ناراحت بلند شد. ینخشمگ افشین

 و کمکت! ییممنون بابت راهنما-

 

 شد. یجد سمیر

! یننباهاش حرف بزنه. هر چند با هم سرسنگ یاسگم  یخودت رو لوس نکن. م ینخب حاال! بش یلیخ-

 یزکن شر کامب یکار یکخودت  یبه اون بپر ینکها یدارن نسبت به هم! تو هم جا یبگیغراحساس 

 کنده شه.

 

 پوزخند زد. افشین

 ! بهنازم که...ینداره لعنت یخصوص یبندازمش زندان؟ شاک یبه چه جرم-

 نشست. یصندل یرو دوباره

حداقل  یم. اگه عقد کنیرمگ یاجازه اش رو خودم از باباش م یم؟کنه عقد کن یشتونه راض یم یاس ینبب-

 . یستمنگران تنها موندنش ن

 

 درآورد. یبتلفنش را از ج سمیر

جور تو رو بکشه. اونم اگه بزنه. نگران  ینکهقرار شد فقط حرف بزنه که جواب تلفن هات رو بده، نه ا-

 گرده زندان.  یزود برم یا یرهم نباش. عطا گفت د یزکامب
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 ینخودشان بماند. به آرام گرفتن افش ینرا که عطا گفته بود فعال ب یرا کنار گذاشت و گفت حرف تردید

 .یدارز یم

فحه صبار چندم زنگ خورد و او، هول شده  یاش برا یتحت نظره! گوش یشوقت پ یلیاز خ یزکامب-

 اش را برگرداند. 

 یراستش را تند تند تکان م ینگه داشته بود، پا یشلب ها یانانگشت سبابه اش را م یکه پهنا یحال در

 داد. در حال حاضر کار عاقالنه چه بود؟

 یکه کف خانه پهن کرده بود تا رنگ رو یمالفه ا یخبر، لبخند زنان پالت را رو یاز همه جا ب یاس

 کنار رفت. یگذاشت و خودش از مقابل بوم نقاش یزد،نر ینزم

 شه. یرفع م یشعطا! حتما دلخور ییتموم شد بدمش به دا یخوام وقت یچطوره؟ م-

 اش انداخت. یبه نقاش ینگاه پرافسوس سپس

 زنده بود. یرگذره. کاش ماه من یم یچ ییدونه تو دل دا یفقط خدا م-

 

که شباهت  یباروییز یشده  یزد و تظاهر کرد که آرام است. به زن نقاش یا یلبخند تصنع سمیر

را درک کند، اما ندانسته  ینقاش یتوانست محتوا یشد. با آن ذهن آشفته نم یرهداشت خ یاسبه  یبیعج

بود،  هتمام به حسرت نشست یکه با هنرمند یو مشک یدههم از مفهومش خوشش آمده بود. آن چشمان کش

شد، همه اش  یختم م یبه شاخه گل یشکه به رقص باد درآمده بود و انتها یبه رنگ شب یبا موها

 .یدفهم یرا هم نم یشذره ا یداشت و او با آن حال خراب حت ییمعنا

 !یرسم-

 به صورتش دوخت. یدهنظر چرخاند و د یاسو دلخور  یدیتاک یصدا از

 کنم. یمن باور نم یهست. انکار کن، ول یزیتچ یکتو امروز -

 

 هدف چرخاند. یرا ب یشها مردمک

 تماسم! یک! فقط منتظر یزمعز یستن یزیچ-

 

 :یدداد و اخم کرده پرس یشلب پ یاس

 ی؟تماس ک-
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رد تماس داد. همزمان از جا بلند شد و  یمعطل یرا درون دستش حس کرد و ب یلشلرزش موبا سمیر

 سالن رفت. یبه طرف پنجره 

 زنه. یون مداره بار یرونب ینبب یا! بیبه اون نقاش یاز صبح تا حاال بند کرد-

 را از نظر گذراند. یابر یشلوار گرمکنش فرو برد و هوا یبرا همراه با دستش، درون ج موبایلش

را  یشتمام عقده کردن ها یتوانست عقده  ی. میاوردو دمار از روزگارش در ب یستدتوانست با می

 کند. یبر سرش خال یکجا

رگ ورم کرده گردنش  ینطورمادرش تا آب از آب تکان نخورد، هان؟ ا یفرستاد خانه  یرا هم م یاس 

 افتاد. یاز تک و تا م یهم، اندک

  یم؟بزن یدور یک یمبر یخوا یم-

 

را به عقب  یشکرد، درآورد و موها یاش استفاده م ینقاش یرا که برا یبلند یمردانه  یراهنپ یاس

 راند.

 یشدن متنفر بود؟! از رو یسکه از خ یریداد؟ آن هم سم یباران م یرقدم زدن ز یشنهادداشت پ سمیر

 .یدلنگ یکار بدجور م یجا یککرد.  یثمر یب یتعجب و ندانستن خنده 

 شم. یمتوجه مسائل اطرافم نم یفکر کن یادبدم م ی؟شه خواهش کنم حرف رو عوض نکن یم-

 

فرصت  یاستلفن خانه زنگ خورد. قبل از آنکه  ینباربه سمتش برگشت. لب باز نکرده بود که ا سمیر

اتصال را زد و آرزو  یرساند. دکمه  یبلندش خودش را به گوش یام هاحرکت بدهد با گ یشکند به پا

 .یدعطا به او توپ یامده. "بله" از دهانش در نیایدبا او راه ب یکرد امروز را شانس، کم

. یرو از اون خونه خارج کن یاس یدبا یههر طور ینده بار تا االن بهت زنگ زدم. بب یر؟سم ییکجا-

شرطه عقله! خودتم حتما باهاش باش،  یاطاحت یتوئه! احتماله، ول یخونه  یادکه م ییجا یناکبر به اول

 گم؟ یم یچ یشنو یحتما! م

 

 دست مشت کرد. سمیر

 شنوم! یم-

 و عطا آشفته تر ادامه داد:
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کرد که از زندان فرار کنه حتما  یداجرات پ یپاره کرده، اگه انقدر یرسگ هار زنج یناون االن ع ینبب-

 یستینزنه به سرت وا یالجر دادنم هست، پس خ یقههست. وقت واسه  یخبر یک یرونب ینا ییجا یک

 مهمه! یاس یت. فعال امنیبا اکبر شاخ به شاخ ش

 بود. سیاکرد بردن  یکه فکر م یزیآمد، به تنها چ ینم یادشنه را  یارد و بدل شد  ینشانب خداحافظی

تا  یدکرد آرام بگو یرا گرفت و سع یش. شانه هایستادکه هاج و واج وسط سالن مانده بود ا ییاو مقابل

 حالتش هم او را مضطرب کرده بود.  ینمضطربش نکند. هر چند که هم

خوام بهت دروغ  یشده، نم ی! نپرس چینجااز ا یرغ ییهرجا یرون،ب یمر یبا هم م یپوش یلباس م-

 ؟من یدم، باشه آهو یبه تک تک سواالت جواب م ینمش یبگم. به وقتش م

 

 فقط سر تکان داد. یاس،کرد که  یانکلماتش را ب یتقدر با جد آن

طرف و آن طرف  ینمتزلزلش دائم به ا یرا گرفت. مردمک ها یرسم یبود. بازو یدهچرا، ترس دروغ

 خورد. یچرخ م

 !یفتادهن یاتفاق یواسه کس یاسبگو به جون -

 

 خم شد تا صورتش مقابل صورت او باشد. سمیر

 .یفتادهن یاتفاق یچکس ه یچه یبرا-

 

توانست به چشمان  یاتاق کج کرد. م یراهش را به سو یشنداشت و با همان تشو یگریحرف د یاس

 اعتماد کند.  یرسم

 اش تا آن ها هم برسند. یپدر یو ببرد خانه  یردزد که دست بهناز را بگ یامکپ ینبه افش یرسم و

 کس آدرسش را نداشت.  یچبود که ه ینافش یرپد یخانه  یدرس یکه فعال به ذهنش م ییجا ینتر امن

 من آماده ام!-

 

سرد  یبود. لرز کرد از فضا یهاز خانه به عمارت شب یشترشد که ب یوارد خانه ا یرجلوتر از سم یاس

 یپولدار باشد، ول ینکرد پدر افش یبه اطراف انداخت. فکر م یداخل خانه! دستانش را بغل کرد و چشم

 حد! ینتا ا یگرنه د

 آمد. یینپا یتند یچمارپ یاز پله ها فشینا
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بود روشن  یشیگرما یلوسا ی. هر چیدیمما هم تازه رس یسرده ول یلیدونم خ یسالم! شرمنده، م-

 شه.  یگرم م یگهساعت د یمتا ن یتشکردم، نها

 

 یهم گرم نم یگرتا دور روز د ینمب یکه من م یخانه ا ینپاسخ سالمش را داد و در دل گفت،" ا یاس

 شود."

 .یفتداش ب یبود تا دوهزار یاشاره کاف ینزد. و هم یزیر یدست داد و اشاره  ینبا افش سمیر

 !یهباال بهناز تو اتاق سوم ییدخانم شما بفرما یاسمن-

 شد. یشلب ها یچاشن یتلخ ی خنده

ذارم  یم یباال منم االن چا ینزنه. االنم اگه اومده واسه خاطر شماست. بر یبا من که کال حرف نم-

 . یمگرم ش یکمکه 

 

را که درونش لباس بود از او گرفت. پله ها  یرنگ یانداخت و ساک مشک یربه سم ینگاه مردد یاس،

به  یکه بهناز هم در آن هست ربط یدور هم جمع شدن ینکرد خودش را قانع کند ا یرا باال رفت و سع

 خودش ندارد.

از نقش چوب در آن به کار  یبیکه ترک یرنگ ییالط ینرده  یدست از رو ید،باال که رس یطبقه  به

 جدا وسعت داشت. یخانه ا یشد که خودش به اندازه  یمنیاتاق ها و نش ی یرهرفته بود برداشت و خ

 به او نداد. یشترب یوارس یآمد و اجازه  یروناز اتاق ب بهناز

 .یستش چدانست حس ینم یاسو  یدکش یگرم نبود. بهناز خجالت م یادز احوالپرسیشان

 

 اتاق از سمت چپ اشاره کرد. ینبه آخر بهناز

 رو بذار اونجا، لباستم عوض کن. یلتاتاق رو براتون آماده کرده. برو وسا ینا ینافش-

 

 :یدپرس ناخودآگاه

 ی؟تو چ-

 

 بهناز لبخند زد. 
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 اتاق بغل دستتون! یقادق-

 کرد. تاکید

 !ینجدا از افش-

 اضافه کرد. یسر تکان داد و او با دلگرم یاس

 .یش یخوبه که هنوز نگرانم م-

 

بود.  یستنکه شک نداشت تا قبل از آمدن او در حال گر یچشمانش شد. چشمان ی یرهخ یا یهثان یاس

 یناز ا یدن،همه نخند ینهمه هول و وال،از ا ینخواست. خسته شده بود از ا یدل خوش م یکدلش 

 بهنشستند و تا خود صبح  یم یثهبا بهناز و حد بود که ییهمه خودش نبودن! دلش تنگ همان روزها

 یایدبود کارشان درست در ب یندغدغه شان ا یتکه نها یی. همان روزهایدندخند یم یخود یب یزهایچ

 .یردبهشان خرده نگ یسپهر یکه آقا

 شده بود دوخت. یلتبد یرنگ یب یلبش که حاال به منحن یبه لبخند رو چشم

 ی؟کرد یهچرا گر-

 

 را کش داد. یشلب ها یمعن یو ب یدچشمانش کش یردست ز یفور بهناز

 رفته تو چشمم! یزینکردم. البد چ یهگر-

 ساکش را از دستش گرفت و به طرف اتاق مورد نظر رفت.

. از دست یستن یشتردو روز ب یمبمون یمبخوا یلیشده؟ تهش خ ینتوش انقدر سنگ یختیر یاوه! چ-

 نگفت. یهچ یدورهم ینمناسبت ا یدمازش پرس یهر چ ین،افش

 

پوزخند باال رفت. بهناز اصال تظاهر کردن بلد  یهم پشت بندش وارد اتاق شد. لبش به نشانه  یاس

 او نابلد بود. یشاگر بلد هم بود پ یانبود، 

 تخت نشست. روی

کنه  یدونم چقدر تحت فشاره! فکر م یکه م ینهگه و سکوت کردم فقط واسه ا ینم یچیه یراگه سم-

که انقدرهام  یدون یم ی،تو بهم بگو! تو دوستم یرو ندارم. ول یخبر یچه یدنکه طاقت شن یفمعانقدر ض

 یه؟خونه چ یناومدن به ا یواقع یلخوام بدونم دل ی. میستمن یفضع
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سرد کف اتاق  یکسرام یشده رو یم. تسلیدد یخودش نم یبرا یراه فرار یچدست دست کرد. ه بهناز

 نشست.

 شده. یرامروز صبح دستگ یزکامب-

 

 به کنار خودش اشاره کرد. سمیر

کن. فعال  یباز ینالمصب! اصال فردا از صبح تا شب بش یپشت اون گوش یبخواب! خسته شد یکم یاب-

 !ینجاا یاب

درصد هم به  یک یرنگ را جابه جا کرد. حت یآب یها یرا درون دستش چرخاند و گو یگوش یاس

 یگشت و م یبهناز م یکرد. تمام افکارش حول گفته ها یبود فکر نم که در حال انجامش یا یباز

 یدهمطلع است. حاال که فهم یزنشود که باخبرش نکند از همه چ یرچشم در چشم سم یجور یکخواست 

 .یداصال نترس یعنی. یدنترس یدکه با یدانست چرا آن قدر یراحت شده بود. نم خیالشبود 

داشت دلش گرم بود. هر چه بود نه حالش را بد کرد، نه ترسانده حضور  یرسم ینکهچون از ا یدشا 

 یریپشت صحنه اش، مشغول سم یبودش، فقط ذهنش را مشغول کرده بود. مشغول عطا و محبت ها

کرد  یم یسع یشهکه تنهاتر از هم یکرد تا آب در دلش تکان نخورد؛ مشغول بهناز یم یکه هر کار

 یکه مادر و پدرش هم به نوع یشوند، در حال یرهم دستانش دستگ یبزند و دعا کند اکبر و همه  ندلبخ

 با او در ارتباط بودند؛ مشغول...

 درهم بود. یحساب یشرا از دستش گرفت. اخم ها یاز پشت سرش خم شد و گوش سمیر

 بخواب! یا. پاشو! پاشو بیاریکم و کاست تا صبح پدر چشم هات رو در م ینداشته باشم ب یتکار-

 گرمکنش سراند. یبرا در ج یرا زد و گوش صفحه قفل

 یبغلش زد و رو یراو را ز یهماهنگ یهمچنان نشسته است و به صورتش زل زده، ب یاس یدد وقتی

 تخت انداخت.

 بخواب! یابخواب زل نزن به من، ب یاگم ب یم یوقت-

 .یدگردنش باال کش یرو پتو را درست تا ز یدهم کنارش دراز کش خودش

 یشبازو ی. دستش را باز کرد و سر رویدبه توپ و تشرش خودش را به سمتش کش یتاهم یب یاس

 را هم دوست داشت.  یشها یگذاشت. بدخلق

بود که  یرفرار کرده بود؟ مهم سم یمارستانبود و از ب یچاندهداشت اکبر آن همه سرباز را پ یتیاهم چه

 بود. همه جوره!  یستادها یشهمه جوره پا

 یر؟سم-
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ته دلش را  یزیر یزد شکوفه ها یم یشمظلوم صدا ینطورا یش را دورش حلقه کرد. وقتدستان سمیر

 یم یشهر یششد بر همان ذره خشم آتش شده. حس طراوت در سلول ها یکرد و آب م ینرم نوازش م

 یوهتک م یدنکنار دستش! همانند حس چ یفداد به غرور مردانه اش از داشتن حجم ظر یکرد و جان م

 بود.  یگرد یپخته نشده  یها یوهم ینکه گلچ یا یدهرس ی

 جانم؟-

 

 یب یمحبت ها ینا یکه جبران کند، همه  یدرس یم یروز یکاش پنهان کرد.  ینهسرش را در س یاس

 او راحت باشد. یالاز خ یرخیالشبگذار سم یده؟گفت که موضوع را فهم یم یدرا! و اصال چرا با یغدر

 . یممنون که هست-

که به ته دره رفته،  ینماش یکباران، با  یاناست؟! م یعطا در چه حال یروندانست آن ب یم یچه کس و

 شده بود. یرشدامن گ یبکه گنگ و غر یو حس یکتار یبا هوا

 

 بود.  یستادهو سرباز ا یسزد. جاده را بسته بودند و قدم به قدم پل یمس یب یگربار د عطا

 ینماش یگرکرده بود و فضا از چراغ آمبوالنس و د ینرا رنگ یسآسفالت خ یسپل ینماش یقرمز آب نور

بود و  یدهطول کش یرا از ته دره باال بکشند کل ینماش یها روشن شده بود. تا بتوانند جنازه و الشه 

 بر علت بود. یدمز یزشب ن یکیو تار یباران یهوا

نازک را به سمت عطا  یتوبا قدش نداشت، نفس نفس زنان پ یتوازن یچکه وزنش ه یکوتاه قد سرباز

 گرفت.

 قربان! ییدبفرما-

اش را باال  ینی. بیدشده اش کش یسدست خ یک یبه موها یپتو را دور شانه اش انداخت و دست عطا

 لباسش اشاره کرد. یو به دکمه  یدکش

 .یومدهببند اون دکمه رو تا سرهنگ ن-

 

 مه اش را بست.و فرز دک یداحترام به هم کوب یرا به نشانه  یشپاها سرباز

 بگم بهشون؟ یکنن که جنازه رو ببره. چ یاجازه خواستن آمبوالنس رو راه یدهقربان، ستوان شور-
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 یاز آن بلند م یا یهکه هر از چند ثان ییرا چفت کمرش گذاشت و به خش خش ها و صدا یمس یب عطا

 نکرد. یشد دقت

 .یمر یم یگهساعت د یکتا  یتتموم شده. ما هم نها یبابگو ببرن. کارمون تقر-

 

 یزهاو گر یبسرعت تعق ینتوانست باور کند به ا ینشست. هنوز نم ینرفت و عطا درون ماش سرباز

 است. یافته یانپا

بود. اما قلب و ذهنش آرام بود. حداقل او  یختهاش را به هم ر یهکرده بود و روح یتشخون اذ یدند 

 کرد. یفکر م ینطورا

 داد. یهتک یصندل یبود. چشم بست و سرش را به پشت یکاف یشازنده نبود بر یگرد ینکههم 

 

اش  ینور چشم یکی،شب، در دل تار یکخودش نابود شده بود. دستش مشت شد.  یاس یکننده  نابود

صد برابر  یتینام و نشان نابود کرده بود و امشب، خودش ته دره بود، با وضع یب یرا در جاده ا

 نبود.  یدترد یذره ا ینحق نشسته بود و در ا یاسفناک تر! خدا جا

که وجودش  یاکبر را بزنند تا زمان یکه از اداره تماس گرفتند و گفتند که توانستند رد نوچه  یوقت از

که ممکن است دستش به  یامداش ن یلهبه مخ یلحظه ا یگرفتار کردنش را داشت، حت یغرق آتش تمنا

 ی یهچهارپا یرز هخودش لگد بزند ب یامشت و لگد له اش کند  یرز او نرسد، تا قبل از آنکه او بتواند

 جهنم بود. یبود و او ته دره  یدهاش بر یده. و حاال ترمز وانت پوسیرداعدامش، خدا تقاص بگ

 گرفته بود و قفل کرده بود.  یاز باران حساب یناش یسیرا تکان داد و کج کرد، از خ گردنش

عواقب ها را هم داشت. شانس آورد  ینا یروهان یدنرس یتظر ماندن برامن یقههر حال چهل و پنج دق به

آنتن و  یوضع قطع یننبود، و اال با ا یزو گر یبتعق یپ ییبود و تنها یگرد ینکه همراهش دو ماش

 یمس یب ترعخواند به جان مخ یدعا م یکل یدشد. با یهوا خودش هم سرگذشتش چندان جالب نم یبدقلق

 خورد. یلحظات حساس به درد م ینکه در ا

شوم به  یآن ماجرا ینقش اصل ینکهدوشش برداشته شده. هم یاز رو ینیکرد بار سنگ یم احساس

 . یدخر یآرامش م یاییدن یشدرک واصل شده بود برا

 شد. یزود او هم گرفتار م یا یرنداشت. د یا یبابت اکبر هم چندان نگران از

 

 یک یدرون دستش را که حاو یلون. سرگرد پروانه نایدکش یینن را پاخورد، آ یشهکه به ش یضربه ا با

 درب و داغانش شد. یشد متوجه دکمه ها یهم م یکیساده بود با لبخند باال برد. در همان تار یگوش

دانلود رمان بیوه برادرم
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 یتا بازداشت یسالم مونده باشه که بشه روشنش کرد؟! کم کمش فردا شب س یشه انقدر یباورت م-

. دمت گرم که یمکرد یداخالفکار رو پ یبه هر چ یدنرس ید. شاه کلیدنگردن کلفت تو بازداشتگاه خواب

 چقدر یاروو شناختش. فکر کن  یدداغونش رو د یافه. سرهنگ قیستیمپرونده وا ینسفت رو ا یگفت

هات  یگیریدرجه باش. پ یعترف یکاالن منتظر  ینداشته که سرهنگ شناختش. از هم ینخالف سنگ

 بدجور به درد خورد.

 لبخند زد و ابرو باال داد.

 .یبذار یهاز جون ما ینجوریکه باعث شد تو ا یتبرسه به نورچشم یدبا یعترف یمالبته منصف باش-

 

دوم ماه  یکه نسخه  یاسی یکعطا بود و  یکشناختند،  یعطا را م ینبود که همه نور چشم عجیب

 یزعز یشود. خواهرزاده  یاسنداشته، نور چشمش  یرماه من یجا ینکهبود. و چه بهتر از ا یرشمن

 اش را داشت. یدهبه قتل رس یخاله  یها یرنگ مهربان یشها یکرده اش که مهربان

 گفت: یردرا از دستش بگ یلونکه دست دراز کرده بود تا نا یحال در

آخر و به  یمال زده به سبود که حا یزکامب ی. برگه برنده اصلیستخبرها ن یناز ا یچحاال غلو نکن. ه-

 کنه. یکرده و ناکرده ش داره اعتراف م یکارها

 . یدسرگرد دست عقب کش 

 برادر! ییآشنا ین! تو که بهتر از من به قوانیشگاهبره آزما یدبا-

 

 نشست. یشپاها یعطا رو دست

شه که  یم یدناپد یجور یک! بو ببره نوچه اش مرده یارهحواستون باشه که اکبر هش یخب، ول یلیخ-

 دم. یم یلبه سرهنگ تحو یسمنو یاز آثارش نمونه. من تا فردا ظهر گزارش مربوطه رو م یاثر یگهد

 

 خم کرد تا چشم در چشمش شود. یشترشانه اش گذاشت و سرش را ب یدست رو سرگرد

جا  ینگردن. تو هم باهاشون برو استراحت کن. ا یو چند تا از سربازها دارن برم یسیگروهبان نف-

 .یمکار دار ی. فردا کلیستبه حضورت ن یازین یگهد

 

 یکشک  یرا باز کرد. ب یندردناکش آب دهان قورت داد و در ماش یبه گلو یتاهم یب عطا

 در انتظارش بود. یموخ یسرماخوردگ
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 .یستحالم خوش ن یادرم. خودمم ز یکنم بعد م یصحبت یکپس صبر کن برم با سرهنگ -

 

*** 

اگرچه  یشرو یشپ یرچشمان نم گرفته اش فشرد. تصو یانگشت شست و اشاره اش را رو یمقا عطا

 آورد. یادآنکه هر چه خاطره از آن چشم ها داشت به  یبود برا ینبود، اما کاف یواقع

 را گرفت و آهسته گفت: یشبازو یاس

 ی؟عطا خوب ییدا-

 

آن صحنه در  یدنرون خودش مرد. دد یگررا قورت داد و بار د یشگلو یانبغض که نه، حناق م عطا

 یلحظه داستان زندگ یکشبه بود. در  یکعمرش بود. او مرد  یخاتفاق تار یناش بدتر یسالگ یازده

صد ساله را  یرکه دردش، پ یساله ا یازدهپسر مرد  یکودکانه اش شد قصه  یاش عوض شد و قصه 

نشد.  یاحد یچه یوابسته  یچوقتپس، هقلبش شد و از آن  یانپا یبرد. همان روز نقطه  یاز رو م هم

 آمد. یابه دن یاسکه  یدرست تا زمان

 !یهوشیهمراه با ب یآن مشت مشت قرص به خوردش دادند تا توانست شب ها را بخوابد. البته خواب قبل

 یدمش؟اشتباه کردم که کش یی؟دا-

 شد. یاننما یسشخ یچشمانش برداشت و پلک ها یاز رو دست

و حسرت خورد از آنکه  یدرا نفس کش یشها یشم. عطر ابریدرا گرفت و نرم به آغوشش کش یاس دست

! نگاه یندشلحظه دوباره بب یکلحظه، فقط  یک یداد. آرزو داشت، فقط برا یرا نم یرشماه من یبو

 را! ینشآهنگ یتکرارش را، عطا گفتن ها یب یرا، لبخندها یبایشز

 شغل؟  ینچرا رفتم سراغ ا یدون یم-

 

لغزنده،  یقطره ها یختن. همچون فرو ریختر یآرام و دانه دانه م یشبازوانش را فشرد. اشک ها یاس

 صاف! یگلبرگ ها یرو

 !یربه خاطر خاله ماه من-

 

سال ها  یانتها، هنوز انتظار از دست رفته  یبه افق ب یرهدستانش را تنگ تر کرد. دلش خ ی حلقه

 . یدکش یرا م یششپ
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 رو انتخاب کردم؟ یدچرا ناه یدون یم-

 

 دانست. یرا هم م ینچشم بست. ا یاس

 خاله انداخت. یادبود که نقش لبخندش تو رو  یچون اون تنها کس-

 

 !یلیسخت بود، خ یلیاش به عقب برگشت. نداشتن خ حافظه

 شده؟ یاسچرا اسمت  یدون یم ی؟اسمت چ-

 یعاشق دختر بود. دختر یرشود که ماه منگفته ب یاس یدانست. بارها برا یجواب خودش را م خودش

 باشد. یاسکه اسمش 

درون تابلو دوخت و  یبه افسوس نشسته  یبه مردمک ها یدهفاصله گرفت. د یاسباز کرد و از  دست

 متزلزلش شکست. یبا صدا یشا یهسکوت چند ثان

 . یبهم بد یتونست یبود که م یا یههد ینتابلو، بهتر ینا-

داشت. خواب  یاو برم یررا با تصو یشپر کرده بود. قدم ها یرماه من یاداش را از  یسرتاسر زندگ او

 خواست.  یاو م یلرا باب م یزشگذراند. همه چ یاو م یدند یدرا به ام یشها

 یبرا ییبود که چرا اون غروب کذا ینبعد از رفتتش ا یمونیمپش یننگفتم، که بزرگتر یچکسو به ه ینا-

از  یشههم ینهم یرفتم، االن داشتمش! برا یاگه نم یدوتبال برگشتم خونه! شاف یبه مسابقه  یدنرس

 م.یدد یم یستخودم رو فوتبال یروز یک یاهامکه تو رو یفوتبال و اسمش متنفر شدم، من

 کرد. یکوتاه و آرام یخنده 

گفتم. اون موقع ها رو  یخوردم از بس موقع خواب براش از فوتبال م یو م یرتابستون ها سر ماه من-

 یهمه کار یهاون فرق داشت. پا یکار رو کنن ول ینزن ها ا یومدم یش. کم پیدیمکش یپشت بوم دراز م

 دوست داشت. یبود وقت

 

 تابلو زل زد. ینقش زده رو یمشک یبه موها یشآن روزها غرق

. یرهزهرا بگ یطمه فا ی! خانم جون قرار بود فرداش سفره یشششدم که برم پ یدارصبحش با ذوق ب-

 .یمکه تو دست و پا نباشم. صبح نرفتم، اما بعد از ظهرش رفت یششخواست ببرتم پ یم

 اش نبض گرفت. یشانیشد و رگ پ یجادتوده ا یکقلبش  در

 بلند نبود.  یادخونه ز یوارکرد. د یدر و باز نم-
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 بود. یدهاز خون بلع یجا، جام یک ییچشمانش گو یدیاش به زق زق افتاد. سف ینهس ی قفسه

 یگهد یدمپر یوقت یلورو پا بند نبودم.  یکه بودم، از خوشحال یوارد ینورا یدن،. قبل از پریدمخودم پر-

 عطا نشدم. یگهخوشحال نشدم. د یگهخوشحال نبودم، د

که با  یزن یبرا یختندخوددار نبودند. غرور مردانه را از خاطر بردند و فرو ر یگرد یشها اشک

 نامردش وداع گفت. یایباز، با دن یمهچشمان ن

 یب یعشق پرست، فدا یرمنتظر برگشتنش بود. ماه من یشد که عمر یکس یدست ها یقربان یرمماه من-

 عشقش شد. یعرضگ

 شد. یم یرانهفشار و ینکه سهل بود، مغزش داشت از ا چشمانش

قمار ازش سفته گرفتن افتاد  ینشد. سر هم یحالش عوض م یومدقمار بود، اسمش که م یضخسرو مر-

 زندان!

 کرد. یهم درد م یشنفس ها ی. حتیدکش نفس

توش  یرکه ماه من ی! خونه ایقمار تنها خونه اش رو تو زندون باخت. تو همون زندون لعنت ینسر هم-

 من! یرکرد. ماه من یم یزندگ

سوزاندن دل  یارایتنه  کیزد،  یروناش ب ینهکه از س یهم بسته شد. آه ناخودآگاه یبه رو یشها پلک

 ها داشت. 

 و هم باخت. یربدونه، با اون قمار ماه من ینکها یخسرو فقط خونه اش رو نباخت، ب-

 .یدتابلو کش یزد و دست رو یزهرگون نیشخند

 کرد. ییرتغ یوارپرش از د یکعمرم به فاصله  یکسرنوشت -

 

 یشهرا که هم یکرد تا سوال یداصورتش را پاک کرد و از سکوت عطا جرات پ یرو یاشک ها یاس

 بپرسد. یدچرخ یدر سرش م

 به سر خسرو اومد؟! یچ یننگفت یچوقته-

 

 عطا پوزخند زد.

رو  یزشهمه چ یکردن، تو همون زندون خودش رو خالص کرد. وقت یکارچ یربا ماه من یدشن یوقت-

 بود. یدهفا یباخته بود، موندنش ب

 بود.  یهمه سال هنوز زخم ینبعد از گذشت ادر دلش،  ییجا یکو چشم بست.  یدکش نفس
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 دوشش برداشته شد. یعذاب، از رو یناز بار سنگ یکرد اندک یاکبر احساس م یبا مردن نوچه  حاال

 جبران شده. یذره ا یشداد نبودن ها یم یدبود که ام یا یتنها دلخوش ینا و

 

 زد. یشصدا یگربار د یاس. یدرا باالتر کش ینکشنشست و ع یزم پشت

 .یامدخوش ن یاساش اصال به مزاق  یلب یر"هوم" ز

 چرا هوم؟ -

 

 خودکار را برداشت. یگربرگه انداخت و بار د یرو یبه نوشته ها نظری

 ی؟پس چ-

 

زد. حاال مثال قهر کرده بود؟ چه خودش را  یحرف م یوارنگاهش کرد. انگار داشت با د یکفر یاس

 آخر... یگرفت. اصال به درک! ول یهم م

 شد به درک باشد. یلب به دهان برد. نم صلمستا

 .یستادو کالفه پشت سرش ا یدکش پوفی

. پس چرا یایب یتون ینم یشه منم برم. تو هم که کار دار یم یرن چ یدارن م یناخب مامان ا-

 همه دور هم جمعن! یخواد وقت یخوام باهاشون برم شمال! خب دلم م ی. منم میگ یم ینجوریا

 

 

 !یعکس العمل خاص یبه نوشتن ادامه داد، ب سمیر

 گفتم به شما؟ یزیمن چ-

را درآورد.  یشاش را کج و کوله کرد و ادا یافهق یندشب یآنکه پشت سرش است و او نم یالبه خ یاس

 زد.  یجز م ینطورنگفته بود ا یزیچون چ یقا! دقیشکرد برا یچه شما شما هم م

 گرفت. یشرو یشخاموش پ یتورپشت خودکارش را رو به مان سمیر

 تونه نشون بده. یخاموش، پشت سرم رو هم م یتورمان یناما ا یدمت،که ند یباش یدوارام یتون یم-
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 مسخره! یبا آن ادا یاهس یتورهم زشت شده بود در مان یخجالت زده خنده اش گرفت. حتما کل یاس

 شم.  یم یعصب یزن یخب باهام حرف نم-

 

 گردانش را به طرف او چرخاند. یگذاشت و صندل یزم یخودکارش را رو سمیر

 بود.  یجد هنوز

 داره؟ یتیچه اهم یگهپس نظر من د ی؟رو نگرفت یمتمگه تصم-

 

 یاستخوان یگذاشت چانه  یم ینکع یشد. وقت یرهچشمش بود خ یکه رو ینکیداد و به ع یشلب پ یاس

 کرد.   یچ جانانه مهمانش مما یکبود  یششد. جا یجذاب م یآمد و حساب یبه چشم م یشتراش ب

 اومدم ازت نظر بخوام. ینداشت نم یتاهم-

 

 .یتو که ساکتم بست یگه؟حاال د-

 

 گرد شد. یاس چشمان

 خواستم ببندم. یساکم رو بستم. تازه م یمن ک-

 یاحمقانه نداشته. در دل پس گردن یگفته  یکبا  یفرق یچحرفش ه یدفقط نگاهش کرد و او فهم سمیر

که  یببند یخواست یمتلک تپل حواله اش کند."خب م یککه  یخال یثهحد یاش کرد. جا ینثار خنگ یا

 همه هوشت!" ینبا ا یشه همون ساک بسته نابغه. چشم نخور یم

 یساده اش با آن دندان ها یدنخند یم. از حق نگذریددفاع خند یرا پشت گوشش انداخت و ب موهایش

 دلچسب و دلبرانه بود. یبعج ی،دست صدف یک

 ! یدباشه ببخش-

 اش دل برد.  یآبشار یها یکج کرد و با آن مشک سر

 خب؟ یم،نباش حرف بزن یجد-
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چشمک  یزد و هر از چندگاه یبرق م یکششد که در آسمان تار ییاما، بند ستاره ها یرسم چشمان

بود که  یزیدرست همان چ یننگاهش! و ا یهمتا یکرد. باالخره برگشته بود. برق ب یم یزنان طناز

 به انتظارش ماه ها صبر کرد و خون و دل خورد.

 خدا قوت تنگ دلش نشست. یکنشست و دست دور گردنش انداخت،  یشپا یکه رو یاس

 شد خودت ببرم. ینجوریرم. حاال که ا یاصال نم-

 لمس کرد. یفشرا با انگشتان ظر یرمردانه سم انگشتان

 مو نباش.اخ یگه. حاال دیمکه نرفت یبه جبران ماه عسل-

 

 یرینش. دخترک شیدپا، باالترش کش یکج، دست دور کمرش انداخت و رو یابرو باال داد. با لبخند سمیر

 داد؟ یماه عسل م یشنهادپ

 تا حاال؟  یاز ک-

 

 و سرخ شد. یدخجالت کش یاس

 من! یرسم یر،سم یکه شد یاز همون وقت-

 

 ینوبرانه م یطعم انارها یشبوسه زد. لب ها یشلب ها یرو یحظ برد. خم شد و محکم و آن سمیر

 داد.

 اراده سرش را در گردن او فرو برد. یرنگ گرفت و ب یشترب یاس یها گونه

 !یرسم-

 هم ناز داشت. یسادگ یندختر در ع ینبا عشق کامل شد. ا یرکج سم لبخند

 ی؟ش یحاال شد. کجا ببرمت خوشحال م-

 

 مردم. ینبود من همون سال م دوست دارم برم مشهد! اگه حس آرامش آقا-

شد. لبخندش محو شد و گردنش ناخودآگاه  یطور یکگردنش  یرو یاس یبرخورد تکان لب ها از

 داد. یرونب یعقب رفت. نامحسوس نفس یکم
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که  ییدانست. آقا یآقا م یونرا مد یاس" در دل زمزمه کرد. خودش هم داشتن یحرفش "خدا نکند از

حرمش را  یدند یآدم آرزو یخود نبود از شرق تا غرب، کل یرا ضامن شده بود. ب یشمهربانانه آهو

 داشتند.

دانست  ینم یاسکه چه گفته! چه بد که  یدکرد عقب تر برود. اصال نشن یدوباره حرف زد و او سع یاس

حس را هم دوست داشت و هم نداشت. نداشت چون  ینشد. ا یم یتگردنش حساس است. داشت اذ یرو

 درستآن هم  یاس،. بوسه یدکش یآخر را م یروزها نفس ها ینکه ا ی. اراده ایدترس یراده اش ماز ا

 را بفشارد. یشپهلو یاراخت یباعث شد ب یشگلو یرز

 آهسته و گرفته گفت: یینوا با

 دختر خوب! یکن یم یتاذ یدار-

 

 یبنده  یدبا ی! تا کیگرشود. باالخره که چه! زنش بود د یچه م یندخواست بب یگرفت. م یدهنشن یاس

 !یرگرفت. حداقل به خاطر سم یفاصله م یشترس ها

 یبود. وقتش بود او هم قدم یدهفکرش را سامان بخش یشهرزاد در غروب گذشته تا حدود یها حرف

 جا نشستن و زمان را رج زدن! یکبردارد. بس بود 

 

دوباره  یقبل یخواست صحنه  یداد و نفسش را آزاد کرد. دلش نم یصندل یاش را به پشت یهتک سمیر

 یرابهت مردانه اش ز یزد. به اندازه کاف یهنوز در گوشش زنگ م یاس ی یدهتکرار شود. کش یشبرا

 سوال رفته بود.

 یاس یتکس نخورده بود. با خودش که تعارف نداشت، اگر وضع یچکه از ه ییاو یتمام شد برا سنگین

 گذاشت. یجواب نم یرا ب یدهمتفاوت بود با وجود تمام عشق و عالقه اش به او، هرگز آن کش

 . یایددر ب یکرد به خودش مسلط باشد و از آن منگ سعی

 تمومش کنم.  یدبا یزم،کارم مونده عز-

 

، و کرد یمسئله را حل م ینا یدتکان نخورد. تا گرم سفارشات شهرزاد بود با یشاز جا یلیمتریم یاس

 از نو! یشد دوباره روز از نو، روز یاال سرد که م

 گوشش پچ زد. یرز ینباررا افزون کرد و ا یشآوا لطافت

 . االن دلم تنگته دوست ندارم ازت جدا بشم. یکن یحاال تمومش م-
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 یخو چهار ساعت ب یست"آخر دلتنگ؟ تو که ب یدنبود بگو یکیکرد.  یدل به لحن لوسش دهان کج در

 !"یینده خداب ینا یشر

 ی. رویستن یچندان قو ینهزم یندرون ذهنش را خاموش کرد و مستاصل فکر کرد در ا صداهای

شد صاف در چشمان  یمرد هم حاضر نم یاگر م یعنیرا نداشت،  یستهدفش چ یدبگو یممستق ینکها

 خواهد خودش را امتحان کند. یکه م یدزل بزند و بگو یرسم

 را عوض کرد. یرخودش نداشت، عوضش حال سم یبرا یتیجذاب یچاگرچه ه ید،کش نفسی

 

 یاسسال که بابت انتقام از  یککرده بود.  یشتررا ب یلشبرگرداند. آن همه وقت رابطه نداشتن تما سر

بود، اما دلش را از کف داده بود و آن  یدهپر یهم با چند نفر یاسنرفته بود. بعد از ترک  یسمت دختر

را متعهد به  خودشزهرمارش شده بود. بعد از آن هم  یواقع یبه معناو اساس  یهپا یب یرابطه  ها

 برود. حاال هم که... یگریتوانست سمت کس د یو نم یدد یم یاسعشق 

 آرام شدن. یدوش آب سرد برا یکداشت به  یمبرم یازاتاق گرم شده بود و او، ن هوای

 !یدبود شا یشتالش ها آخرین

 سرت رو ببر عقب! یستخوش ن یادحالم ز یاسمن-

 

 جدا حالش عوض شده بود. یعنی ینا یاسمن؟لب فرو خورد.  یاس

 کرد. یرا اغفال م یرخنده اش گرفت. رسما داشت سم یرو واگ یرآن هاگ یاندانست چرا م نمی

 یزم؟چرا عز-

 

هم  یگرششد. دست د یکرد تمام م یتحمل م یگرنشست. فقط چند لحظه د یشموها یرو یرسم دست

 آخر؟ یش نشست. پس کپشت کمر

 کند؟ یشو رها یاوردتوانست طاقت ب یاش بود. م یطرهکامل در س یاس حاال

 ...یکم فقط

 طپش قلب گرفته بود و حرارت تنش باال رفته بود.

 شد. ینم یتهم اذ یاسکه  یکوتاه یعقب نرفت. خب کامل نه، در حد عشق باز یگرد سرش

 ...یاس-
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 کرد چه! یم یتخشک شده بود. اگر ناخواسته اذ گلویش

 حالم عوض شده.-

 

اگر بخواهد هم  یحت یگررا که آمده د یراه یابددر یاسبود تا  یکاف ینخش برداشته بود و هم صدایش

 او! یبرا یکبارکند خودش را کنترل کند. مردد سر بلند کرد.  یم یسع یرسم یدفهم یبرگشت ندارد. م

 باعث عذابش شود. یراش چسباند و چشم بست. امکان نداشت سم یتخواناس یچانه  یلب رو 

 

پادگان سرباز را  یکتنه نقش  یکداد. مردش  یآزارش نم یکس یگررفت. د یم یشخوب پ یزچ همه

 کرد و همه جوره محافظش بود.  یم یباز یشبرا

نشست. بوسه  یاس یصورت یمخمل ها ی. سرش خم شد و لبش رویاوردنتوانست طاقت ب یگرد سمیر

 یافتنیدست ن یشد از م ینم یرابباشد. س یدهکه به آب رس یبود. همانند تشنه ا یقعم یآرام، ول یشها

 !یشلب ها یانم

تاب  یدانست چقدر ب یفرو برد. فقط خدا م یشها یشمرا به عقب خم کرد و دست درون ابر کمرش

 را داشته باشد. تمام و کمال! یاسکه  یتاب لحظه ا یبود. ب

دختر  یناش چسباند. ا یشانیبه پ یشانیو مکث کند. پ یندازدباعث شد وقفه ب یاستند  ینفس زدن ها نفس

 خود عشق بود، خود دوست داشتن! 

 آورد. یکرد، باز هم او را کم م یجا او را درون خودش حل م یک اگر

 بم شده بود.  یحساب آوایش

 ات شدم؟ یرونهو ینجوریشد که ا یچ-

 را!  یعاشق ینگفت و او از سر گرفت قصه  یزیچ یاس

 یرو یبه حالت دفاع ینکها یکه دستش به جا ینکرد، هم یاش م یکه همراه ینکه آرام بود، هم همین

 یعنینمانده بود تا برسد؛  یزیچ یعنیاز راه را رفته بود؛  یلیخ یعنیاش باشد پشت گردنش بود،  ینهس

 به ثمر نشسته بود. یشها یبردبار

. یایدتوانست ب یراه هم م یانشک تا پا یآمده بود، ب ینجاگذاشت و بلندش کرد. اگر تا ا یشپا یرز دست

 کرد که بتواند. یم یتوانست. او کار یحتما م

 یحرکاتش را نرم تر کرد. ب یناناطم یشد و برا یاستخت گذاشتش. متوجه دلهره  یرو یمتمال با

 با حوصله! یل،تعج
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دانست که آخرش  یخواستنش. خودش را به دست او سپرده بود و م ینگونهغرق شده بود. غرق ا یاس

 شود. یبد تمام نم

 شد. یدهبه امتداد گردنش کش یشنشست و لب ها یراهنشپ یدکمه  یرو یرسم دست

 

 زد. یبرق م یطنتانگشترش را از نظر گذراند. چشمانش از ش یندوباره نگ حدیثه

 .یدخند ریز

 یه؟چ یهرسه. قض یشه حلقه اش به تو م یم یخواستگار یگهد یکیاز -

 

نفس به  یربدهد که سم یحبه لب نشاند. الزم بود توض یدستش را دور فنجان حلقه کرد و شکوفه ا یاس

 خوش رقم زده؟ یلحظه ها یشنفسش را مدارا کرده و آهسته آهسته برا

 دارن. ینمب یو ذوق بچه ات رو خواهرها یش یکه تو باردار م ییاز اونجا-

 

 باز کرد و چشمک زد.  یشتا بناگوش ن حدیثه

 داره. یممستق یردونستم تاث یروزها! نم ینا ی! بال شدیجونم حاضر جواب-

 به بهناز که با لبخند نظاره گر گفتمانشان بود اشاره زد.

 گن. وگرنه به ما که... ینمونه بارز همون ساختنه که م ینشاداب شد؟ ا یچجور یدید-

 الغرتر از قبل شده بود مقابلش گرفت.مچ دستش را که 

 کم کردم بعد از ازدواج! یلوکم کمش پنج ک-

 

 بهناز با خنده دستش را پس زد.

 یمرو هم سر رژ یچارهده. خوبه اون ب یم یبهت گرسنگ ینکنه مب یندونه فکر م یکی! یاله یرمبم-

 ینوگرنه سر ا ی،ردار شد. خدا بهت رحم کرد بایفتمگوسفند م یاد ینمتب ی. میمسخره ات نصف کرد

 شوهرت! یا یدیرس یخودت به هالکت م یا یخوار یاهگ

 

 با همان دهان پر گفت: یدخند یکه م یبه دهان گذاشت و در حال یگریشکالت د یاس
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! به یخچالبه جون  یفتهزده ها م یقحط ینع یقه. سر دو دقینمبرنامه ها بچ یناز ا یرسم یفکر کن برا-

 ده غذاشه! یم یتکه اهم یزیچ یشترینب

 

 . دوباره به بهناز اشاره زد.یدخند یزر حدیثه

 نه! یگ یم یهگم خبر یندازه باال؟ من م یشکالت پشت شکالت م یناکس چجور ینیب یم-

 

 دست بلند کرد. یپرت کند که بهناز تند یشخواست شکالت برا یاس

 مراقب باش، بچه!-

 

را به خنده انداخت. با فخر  یشانابرو باال انداخت که هر دو یجانبدار یناز ا یبا چنان حس وافر حدیثه

 گذاشت. یزم یو از قصد پا رو یفروش

 دو تا شدن من! یایاز مزا ینما-

 معلم گونه بهناز را نشان داد. یشکمش گذاشت و با حالت یرو دست

. یش یم یچ یفکر کن قد من بش ی،طرفدار دار یهمه دوستت دارن. هنوز نخود نشد یزم؟عز یدید-

 خوب... یخاله  یخاله بهنازه، عقلش کم هست، ول ینا

 به شانه اش زد. ینه چندان محکم یاز آنکه گفته اش تمام شود بهناز ضربه  قبل

 ده.  یمتاسفانه عقلش کفاف خاله شدن واسه تو رو نم یزم،عز یرمگ یآخ! حرفم رو پس م-

 آسمان بلند کرد. یسر به سو یشینما سپس

 ینبهناز و با ا ینشه راسته. و اال ا یممکن م یرممکنغ یگن اگه تو بخوا یو شکر! مکرمت ر یاخدا-

 . یرهو بگ ینا یادب ینتو مغز افش یکه آجر کوبوند یخواست ببره. تو چقدر بزرگ یم یعقلش ک

 

 اشاره زد.  یشبا خنده به پا یاس

 یجانترسم ه یم یرو دور وراج ی. رفتیدمنکن پات رو بردار. تازه دستمال کش یبدجنس یزتجون عز-

 .یاش رو خرد کن یشهش یرتتبگ

 

 اش انداخت. ینیبه ب ینینازک کرد و چ یپشت چشم حدیثه
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ست. من هنوزم معتقدم  یهبدتر از اون قبل یزیچ یکحد بدون که  ین! در همیزمعز یاسمنهخاله  ینما-

از دو تا مرد بالغ واقعا  یحجم از پپگ ینبه خورد اون بنده خداها دادن. وگرنه ا یزیچ یکدوتا  ینا

 !یدهبع

 

 را نشان داد. یدستمال کاغذ یجعبه  بهناز

 ادامه نده. ید یم یتاگه هنوز به سالمت سرت اهم-

 

 گذاشت.  یینپا یزم یرا از رو یشو پاها یددست به هم کوب یکبارهبه  حدیثه

 یبرا ینر یم یک ینم،. بگو ببیدیمخر بچه هامون رو یهمه مون بابا ینهها! مهم ا ینهمه ا یالخ یب-

 حلقه؟ یدخر

 

 بهناز به ذوقش لبخند زد.

 کنه. یرو مشخص م یبابام چه زمان ینمبب یدبا-

 زد. پوزخندی

شد.  یجور یک یندک و پوز افش یدندونه. از د یبا کمال وقاحت همچنان خودش رو همه کاره م-

 کردم.  ینداخت رو جمع م یکه جلو پام م ییسنگ ها یدوگرنه حاال حاالها با

 نگاهش رنگ غم گرفت.

 یبهتونم انکارشون کنم. عج یتا آخرش بهم وصلن. هر کار که کنم باز اون ها پدر مادرمن و من نم-

تر  ینچون گناه خودشون سنگ یددونم چرا، شا یکدوم لوشون ندادن. نم یچو نه اکبر ه یز،که نه کامب

 شد. یم

 

 دستش گذاشت. یدست رو حدیثه

فکر  یگهشه. حداقلش بابات د یدرست م یزهمه چ ینعقد کن یم. وقتیرو دار ینکه االن افش ینهمهم ا-

 دارته! یارکنه اخت ینم

 

 به لبخندش زد. یتبسم بهناز
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پام بمونه، اونم با با وجود سابقه  ینجوریا ینکردم افش یفکر نم یچه یستین،ن یبهراستش شما که غر-

 کنم. یهتونم بهش تک یوند باورم شد. باورم شد که محاال که م یکه داشت. ول یا

 

 ضربه زد. یشپا یبا ادا به رو حدیثه

تشکر ازت نکردن،  یککدومشون  یچه یدو تا عجوزه موند ینا یعمر پا یکساده لوح،  ی یثهحد یا-

 یم یهانگشتر هد یخود یب یکیکنن دلت رو بسوزونن.  یم یفحاال راه به راه از شوهراشون تعر

 ده. یرو م یشپز خواستگار یگهد یکی یره،گ

 

 و انگشتر را به سمتش گرفت. یدخند یاس

 خواد مال تو! یدلت م یلیخب اگه خ-

 

 کرد. یکچشم بار حدیثه

 قبرستون؟ ینهمادر نشده بفرستتم س یوالتاون شوهر ه یخوا یم-

 شد. یطانش دوباره

 به چه مناسبت؟ یحال نگفت-

 

 یو آخر شکالت را به سمتش پرت کرد. خنده شان از جاخال یاوردرا طاقت ن یشها یکهت یگرد یاس

 شان دم بزند. یزندگ یانکه م یستادا یشسرجا یبلند شد و خوشبخت یثهفرز حد

 

 یگرنشخسته بود و از بد حادثه م یچشمان بسته اش شد. شب گذشته حساب ی یرهتخت نشست و خ روی

 درآورد. یهم باز

 از او دوا نکرد. یدرد یچبود و قرص و ماساژ هم ه یدهکش شب درد یها یمهن تا

دوازده شب  یازدهساعت  یباها تا برسد به خانه تقر یآخر ینفشار آورده بود و ا یشرکت حساب کارهای

 کردند. یشرکت را گسترش داده بودند و مستقل کار م ینشد. به خصوص حاال که با افش یم

خدا  ی یشهکه هم ییتار مو بود، تار مو ینمس کرد. او عاشق ااش را ل یشانیپ یافتاده رو یمو تار

 کرد. یرا رو به باال شانه م یشموها یوقت یاش افتاده بود، حت یشانیپ یرو
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شاخ  یچه کس یانعطافش زد. معلوم نبود در خواب برا یبه صورت ب یدل قربانش رفت و لبخند در

هم اثرات سردرد وحشتناک  یداخم کرده بود. رنگ لبخندش کم رنگ شد، شا ینطورکه ا یدکش یو شانه م

 را نداشت. یدنشگرفت. تحمل درد کش یسردرد نم یگرشد و د یشب گذشته بود. کاش خوب م

صله حق داشت که حو یعنی ینصبح گذشته بود و ا یازدهبه ساعت انداخت. از  ینگاه یمو ن یدکش آهی

 بود. یدهشد که آرام خواب یرهخ ییبه او یگرار دداد و ب یچاش سر برود. لب پ

 شود، نه؟ یداربود ب وقتش

که دلش  یفمهمانش کند. ح یگاز اساس یککرد و به گردنش زل زد. کاش دلش را داشت که  یزر چشم

 سوخت.  یم

. دلش را نداشت یدخند یزگردنش گذاشت. ر یانم ییشد و سرش را جا یکش. نزدیدکنارش خز آهسته

 خورد؟ یخورد، م یکه برنم یینداشت، هان؟ به جا یکردن که مانع یتاذ یرد،گاز بگ

 

بود. نامرد قبل از آن بروز نداده بود. البد فکر  یدهرا فهم یتشحساس یاز نقاط جد یکیخوب که  چه

 کرد. یهم فکر نم یراهکند، که خب، پر ب یکرد او سواستفاده م یم

 برازنده اش بود. یبواستفاده گر در آن لحظه عج. لقب سیدشده مقابل گردنش نفس کش شیطان

از چه  یهتوانست بفهمد قض یمتوجه اش شد. با آن حالت خواب آلود هم م یرتا سم یدطول نکش زیاد

دختر را از حفظ بود. تعداد شمارش  ینشده. او ا یکآن قدر به او نزد یبا چه هدف یاسقرار است و 

 بزند. توانست حدس یرا در خواب هم م یشنفس ها

هم داشت که  یگرید یآن رو یاس،! یدنشخند یکرد از نخود یفو ک یچیدپ یکشدور کمر بار دست

 کرد. و فقط مال خودش بود، مال خودش! یها داشت کشفش م یتازگ

 گوشش لب زد: یرگرفت، ز یکه از خواب نشات م یگرفته ا یصدا با

 نکن توله سگ! یطونیش-

 یک ینصورتش کنار زد. نقطه ضعف دستش داده بود و در ا یرا از رو یشباال برد و موها دست

 یهتنب یککند.  یشجواب رها یب ینطورشد هم ینم یلدل یناما ا ید،رس یبه ذهنش نم یمورد راه حل

 ملس! یها یهتوانست جالب باشد، نه؟ از آن دست تنب یجانانه م

 ینا یداد برا یجان م یدی،سر یکردنشان به عرش م یتبود که با اذ ییهم درست از آن دخترها یاس

 شدن ها! یهدست تنب

 جان ماند و در همان حال، خفه هشدار داد.  یاش پشت لبش ب یخند موذ کج

 کنم.  یموهات و م یتکون بخور-
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 یرحم یو ب یشد. اما در کمال ناباور یاسحبس شدن نفس  یگوشش گذاشت، متوجه  یالله  یرو لب

 اش! یصفا داد به نرم یمرا قا یشنداد و دندان ها یشترب یلتحل یهتجز یاجازه 

 

 توانست خودش را عقب بکشد.  ینم یاز گاز ناجوانمردانه اش بلند شد. حت یاس جیغ

 یرا با پاها یاس ینداشت که پاها یزوسوسه انگ یقصد دل کندن از آن الله  یرآمد سم ینظر م به

 زد.به دورش حلقه  یروارخودش قفل کرد و دستانش را زنج

نم درون چشمانش، با خنده صورتش  یدندرآمده بود. سر عقب برد و با د یاساشک  یباکه شد تقر سیر

 .یدرا بوس

 ی؟رو باز کن یبا من سر شوخ یخوا یچرا م یندار یشوخ یآخه تو که جنبه -

 

 دستش را به گوشش گرفت. یهبا حالت گر یاس

 کردم.  یم یدارتب یمتمن گازت گرفتم؟ داشتم با مال-

 

 و او را در آغوشش چالند. یدباز هم خند سمیر

 ی،کن یحال م یباز یکخودش رو داره. حاال تو با رمانت یخو ی! خب هر کسیمتتمال یمن به فدا-

 !ینجوریمن ا

 

 چشم دوخت. یشلرزان به مردمک ها یبا لب ها یاس

 ! دردم اومد.یرحم یب یلیخ-

 

شده بودند. با لبخند  یساش که خ یمشک یها یلهتزلزل ت یدلش سوخت. اصال دلش کباب شد برا سمیر

 گوشش بود را گرفت.  یکه رو یدست

 !ینمبب-

 

 .یدسر عقب کش یاس

 خوام برم.  یخوام. ولم کن م ینم-
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 .یدچشم راستش را بوس یرو سمیر

 بود فقط! ی! شوخیریسم یبغ نکن قربون چشمات برم. تو زندگ ینجوریا-

 بدجور مزه داد." یلعنت یبدجنسانه ادامه داد،"ول دلش

 گرفت. یمترا با مال دستش

 شد. یچ ینمبب-

 دستانش را نوازش کرد. روی

 .یش یخوشحال م یجا که کل یکخوام ببرمت  یبردار امروز م-

بر خودش فرستاد و الله  یگوشش لعنت یرو یسرخ یدنشکست. از د یرا با فشار کوچک یاس مقاومت

 تا از دردش بکاهد. یدکش یش. انگشت شست و اشاره اش را نرم رویدگوشش را بوس ی

 ی؟صبحانه خورد-

 

برد که خودش  یادشاز  یرمحبت سم ین"بله" تکان داد. قهر در کارش نبود. هم یبه معنا یسر یاس

 ی هیفتنبودنش؛ ش یا ینهک ی یفتهرفتارش بود. ش ینا ی یفتهش یردرد است. و چقدر سم ینعامل ا

 مهربان بودنش!

 ینصب شده  یرا نوازش کرد و به تابلو یش. موهایداش گذاشت و طاق باز خواب ینهس یرا رو سرش

روز تولدش به او داده بود. چقدر به آن  یاسکه  یشده ا یدهکش یشد. همان تابلو یرهمقابل تخت خ

 نفوذش!  یرقابلسخت و غ یشباهت داشت، چهره  یشروزها

که  یمقابل تخت نصب کرده بود. قبل از آن، آن را در اتاق کارش گذاشته بود. زمان یاستابلو را  این

بسوزد از نبودنش!  یشترو ب یفتدب یشمحبت ها یادرا نداشت. گذاشته بودش آنجا تا هر لحظه به  یاس

 !یجور خودآزار یک

 یب و زندگ. خداراشکر که حاال او را داشت. در کنار خودش، در آغوش خودش، در قلیدکش نفسی

 !ینبهتر از ا یزیاش! چه چ

 

 یرمکان! هنگام آمدن، مس ینا یدوباره  یدنشد. چشمانش برق زد از د یادهپ یناز ماش یجانبا ه یاس

در نظر  یشبرا یبرنامه ا ینهمچ یربه ذهنش خطور نکرد که سم یا یهزد، اما ثان یآشنا م یشبرا

 گرفته.
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به او داده بودند  یکجارا  یااش نگه داشت. انگار کل دن ینهس قفل هم کرد و مقابل یرا با شگفت دستانش

 کرد. یم یاز بس که احساس شاد

 از حد خوب شدن! یشترب یلی. خیش یخوب م یلیاوقات خ یبعض یرسم یوا-

 

 لبخند زد و دست پشت کمرش گذاشت. سمیر

 !ینجاا یارمتسر ب یکخواست قبل رفتن به مشهد  ی. دلم میش یدونستم خوشحال م یم-

 حسرت کوچک ته کالمش نشست. یک

! یردلم نخواست برم کو یچوقتکه رفتم. بعد از اون ه یریکو ینکه باهات اومدم، شد آخر یریکو یناول-

 چرا؟ یدون یم

 به لب نشاند و سر بلند کرد تا به صورتش نگاه کند. یقشقا یاس،

 و او ادامه داد:

 اومد. یبه چشم م یشترچون تو رو نداشتن ب-

 شد. یشدرون مردمک ها یستاره ها ی رهخی

 بدجور کاربلد بود. خوب کارم رو ساخت. یول ید،رس یچشم هات به نظر ساده م-

هر آنچه که گذشت.  یالخ یگرفت که بخارش در هوا پخش شد. مهم حاال بود که کنارش بود. ب نفسی

 گذشت. یبد گذشت، ول

 یبه سرش م یرگردیرا نداشت عمرا هوس کو یاسسرد بود و اگر قصد خوشحال کردن  یحساب هوا

 زد.

 شانه اش را گرفت و برگرداندش! کاپشن درون دستش را تنش کرد.

 گم شده بود. یباکه در آن تقر یاسیاش گرفت از  خنده

 حجم کوچک در آن کاپشن بزرگ و گشاد! ینا یدطلب ینبود، وگرنه گاز م یتشکه فعال موقع حیف

 .ی. تنت باشه که سرما نخوریارهرو تاب ب ینجاا یکه سرما یستن یمضخ یپالتوت انقدر-

 

 . یدهم به تن داشت خند یکیکاپشن ش یور،که همراه با پل ییبه او یاس

 یایمم یگفت ی. اگه میامکاپشن گل و گشاد ناجور در م ینمن کنارت با ا یپیکه تو خوشت ینجوریخب ا-

 .یدمپوش یم یشتریخودم لباس ب ینجاا
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 .یدانگشتانش گرفت و کش یاننقش زده شد. لپش را م یرسم یلب ها یرو یخند کج

 !یپین خوشتم یکه در هر حال برا ینهخودت، مهم ا یاداره کاپشن من تنت باشه  یرادیحاال چه ا-

 سالم آقا!-

کرد دست  یکار م ینجابود که در ا یکه چند سال ییاز بچه ها یکیهاتف،  یدنبرگشت و از د سمیر

 دراز کرد.

 .یکردم امشب باش یفکر نم ی؟م پسر! خوبسال-

 

 و لبخند زد. یدپس سرش کش یبه موها یدست هاتف

وقت بود  یلیخوشحال شدم. خ یلیخ ینهماهنگ کرد ینهم که زنگ زد یروز! دینجاهمچنان هستم ا-

 .ینبود یومدهن ینوراا

 

 را به طرفش گرفت. یچسو سمیر

 زحمتش با تو!  یشهمثل هم-

 

که چقدر آن شب خاص  یدور تا دورش را کنکاش کرد. وا یبا لذت خاص یاسشن ها نشستند.  روی

 بود. یو دوست داشتن

ابرها نگران سرما زدنشان پوشش شدند و  ییآن شب، آسمان امشب چندان ستاره نداشت. گو برعکس

 آن ها را پوشاندند.

داد  یهاش تک ینهخودش انداخت. به س یحلقه بود باز کرد و دور شانه  یشرا که دور پاها یرسم دست

 و دندان نما لبخند زد.

 خواد همه ش ببوسمت.  یشم. دلم م یعاشقت م یشترب یش یکه مهربون م ینجوریا-

 

 محکم تر در برش گرفت.  سمیر

 ! ینههدفم هم یقاخوبه، چون منم دق-
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 عاشقت بشم؟ یشترب ینکها-

 

 !یطنتش یو چشم خمار کرد برا یدخند سمیر

 . یمهمه ش ببوس ینکهنه! ا-

 یاس. حاال یدفکر کرد چقدر آن صبر کردن چسب یردر آغوشش فرو رفت. و سم یشتربا خنده ب یاس

تنش  یموها یگرخورد، د یشد و خنده اش را نم یمنقبض نم یگرشده بود. د ینسبت به مسائل عاد

 یتنها ینزد. و ا ینم یزورک یگرفت و لبخندها یاز ترس، نامحسوس فاصله نم یگرشد، د ینم یخس

 رفت بود.یشپ

 

 کرد.  یپهلوان طلب م یترس طوالن ینکن کردن ا یشهسرش گذاشت.ر یسر رو

شد، خودش را درون  یزد، مور مورش م یم یخبه بعد تنش  ییجا یککه با هم بودند. از  یشب حتی

 لش! خوب شدن حا یشده بود برا یوبتنه ا یککرد؛ و او آن شب را  یخودش جمع م

آن قدر قربان صدقه اش  یخت،به دلش ر ینانعاشقانه زد، آن قدر اطم یگوشش حرف ها یرقدر ز آن

اغراق  یاعتماد کرد و همراهش شد. ب یاسبرد تا باالخره  یشرا نرم پ یشرفت، آن قدر نوازش ها

 یم رکرده بود. فک یهبه او هد یکجارا  یشها یشب عمرش بود. انگار خدا پاداش تمام بردبار ینبهتر

 یگریکند که د یتشرابطه بخورد و اذ یانمغزش را م یزیشود که چ یناز مشکالتش ا یکیکرد 

 ییمورد با شهرزاد هم صحبت کرده بود و او راهنما یندر ا یرا مورد آزار قرار داده. حت یزکشعز

 یها یمب نبه آ یا یهثان یاش کرد. گفت که چه کار کند تا آن ترس ها از ذهنش بگذرد. و او آن شب حت

 حس بود.  ینبود که تجربه کرده بود. و او عاشق ا یحس ینکاملتر یاسفکر نکرد. داشتن  یرهت

  یم؟و روش اسم گذاشت یمهم ستاره انتخاب کرد یاون شب برا یادته یرسم-

 به شوق پرواز رنگ گرفت. آهسته گفت: یشلب ها یاز رو یا پروانه

 بره. یادمشه  یمگه م-

 

بهار شکوفه زده  یکه به وسعت شاداب ییهمانطور که در آغوشش بود،به عقب برگشت و با لب ها یاس

 نگاه کرد. یشها یبود به زغال

 کنه؟  یهتونه بهت تک یکه شونه هام م یهست یبهت گفته بودم تو تنها صخره ا-
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د آخر  یدبود بگون یکیانصاف بدجور دلربا بود.  یبه حال خودش غبطه خورد. دخترک ب یرسم قلب

 شود.  یم یتنفس ها یماند. همه اش فدا ینم یاز من باق یزیچ یبرو یشکه پ ینطورالمروت ا

 ه؟بمون یدم که لپت سالم باق ینم ینیتضم یکن یم یبا زبونت دلبر یگفته بودم وقت ی،من چ-

 

آشکار نبود.  یشاز لپ ها یکه اثر یصورتش گذاشت، به نحو یاز هشدارش، دستانش را رو یاس

 کرد؟ یم یاز حرکتش به قهقهه افتاد. حقش نبود گفته اش را عمل یرسم

زد. دو دستش را دو طرفش گذاشت و  یمهاو خ یشن ها خواباندش و خودش رو یانحرکت م یک با

 شد. یرهدر چشمان بهت زده اش خ

 ی؟دفاع از خودت دار یبرا یخب دلبرک، چ-

 

 مظلومانه خواهش کرد. یاس

 !یرگاز نگ یاسجون  یر،سم یاددردم م-

 را هم بدهد. ینشدل که خوب است، د یر،بود تا سم یمعصومش با آن لحن پر تمنا کاف چشمان

 کرد. ینازدار خواهش م ینطورا یکند وقت یتدلنواز را اذ یآهو ینشد ا یمگر م اصال

 اش را به کام گرفت.   یصورت یمنتظره خم شد و الله ها غیر

 بود.  یشستحق ستامهربانش م پرستوی

 تر بوسه زد.  یقفرو برد و عم یشمشدر ابر دست

 یچکه ه یبازنده بود. بازنده ا یکشد، اگر نبود، اگر نداشتش، حتما  یاش نم یدختر وارد زندگ ینا اگر

 از باختش خبر نداشت. 

 یزدند و روحشان هم خبر نداشت از باخت یبازنده ها در شهر قدم م یندانست چند نفر از ا یخدا م و

 باخت بود. یبکه عج

 که فقط مال خودش بود.  یرا با جان و دل مزه کرد و حظ برد از داشتن یشلب ها ییآلبالو طعم

 . یستموهبت چ یندانستند که ا یباختند و نم یکه عشق را م یباخت، باخت عشق بود. کسان این

هر چه  یرو یرشان،التهاب نفس گ یانم یز،خاطره انگ یرآن کوآذر ماه، در  یاش در آن سرما بوسه

 مست کننده را برده بود.  یباده 

 همان عشق بود. ینا و
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