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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 تو  ی سراب رد پا

 شد!  دایجاده پ یکجا

 دستاتو گم کردم؟  کجا

 شد! نجا یمن ا انیپا که 

 ی د یقصه خواب  یکجا

 دارم یب ه یمن تو گر که 

 هر شب هُرم دستاتو  که 

 اغوشم بدهکارم!  به

.. 

 همراه !  یا

 همراز !  یا
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 هم سرنوشت !  یا

 زشت  ی دوران ها ی ها یباز ران یح هردومان 

 ؟!  ی را نوشت میشعرها

 خوش !  دست

 نوشت ؟! ی را کجا خواه میها اشک

   یعتیشر_یعل_دکتر#

•• 

 "!د یخورش   کی  یرحمانهی غروب ؛ غروب ب ی عنی(sunsetسانسِت)"

 

•• 

که درش قسم خورده   ی رخ داد ؛ اتفاق یما هنوز طلوع نکرده بود اتفاق بد  یقصه   د یکه خورش  ی؛ درست زمان ش یوقت پ  یلیخ-

 !یاهی؛ به س  ی؛ به تباه  یشد به نابود 

تر تا  دواند و بزرگ شد ؛ بزرگ و بزرگ  شهی ؛ رکاشته شد ؛ شخم زده شد ؛ جوانه زد و آرام و آرام رشد کرد    نهیموقع بذر ک همان

 .رحمانهی غروب ب ک یو   یتباه  کی؛  یاهیس  کیشد 

•• 

به انتقام   یعشق مجال ایاست اما آ ی در گوشش از انتقام خواندن و حاال وقت شروع باز ی ما که از همان کودک  یقصه  پسر

 !دهد؟ی م

.. 

 ! نهیک  کیپاسوز  م، یپاسوز شو د یکه من و تو با ستی چه حکمت دانم ینم-

 ! میعذاب بده م،یعذاب بکش د یو حال فقط با  میاز آن ندار ی اطالع چیکه ه یانه یک

 ! نهیک  کیو تاب   چیدر پ  رینفس گ  یعشق

 عاشقانه_یانتقام#

@DONYAIEMAMNOE

3



 سانست 

4 
 

 اصغرزاده_ا#

 عشـق یسندهینو بنــــــام

 گناه؟(   نیاول )به کدام فصل

. 

 

 .  نه یبی م ادیم  ی، االن کسعه محمد نکن  -

 بود .  اش یاما مگر زبان خوش حال محمد 

 مثال .  ی، که چ  ننیخب بب-گفت :  کردی تکه م را هزار بار تکه  د یکه دل خورش  ینگاه با

آنقدر   دیخند ی م  یداده شده بود که وقت  یجا ده یدختر انگار طعم گس پرتغال تازه رس  نیا ی؛ در لبخندها د یخند  د یخورش 

 . شد ی م نیریش 

 شدم ؟  بایانقدر ز یعن ی-: د یرا مرتب کرد و پرس  شیموها یرو  ی را باال برد ؛ تاج گلبرگ ها دستش

سرمون نگبهان   یکه االن باال ید یاز خورش  باتریز  ی! حت بایآره ز-لبش جا داد و گفت : یکوتاه گوشه   یفقط پوزخند  محمد 

 .  ستادهیا

 نگذاشته بود . به حراج  د یخورش  ی بار هم لبخندش را برا کی ی تمام آن مدت حت  یبلد نبود ؛ تو  دنیپسر انگار خند  نیا

 بود و خوش اخالق .  افه یق خوش 

از خان بابا  می شده ؛ بر ر یبلندشو که د- و گفت : د یکش  شیموها  یرا رو اش ی لبش شکوفه زد به خنده که محمد روسر  دوباره 

 برگردم .  د ی؛ من تا شب با م یهم کنار نهر طاالن قدم بزن ی کم م یکسب اجازه کن

و   دهیرس  یانار  هی شب یزی ؛ چ د یدر دلش ترک  ی زیاشکاشت که احساس کرد چ گونه  ی رو یاکرد ؛ بوسه  طنتیباز ش  د یخورش 

 .نیریش 

 ؛ الزم بود!  زدی پس م د یزد حسش را ؛ با پس

 روستا ؟  ییا یم ی باز ک-: د یرنگارنگش را سفت کرد و پرس   یِروسر یها گلگون شده گره با گونه  د ی نگاهش کرد که خورش  فقط 
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 ؛ احتماال پس فردا ؛ مونده به کارم .   ستیمعلوم ن-شد ؛ خاک پشت شلوارش را تکاند و گفت : بلند  محمد 

 .  یخان بابا گفت بهت بگم شب بمون-محمدش حلقه کرد و گفت :  ی دست دور بازو د یخورش 

  نییپا یهان یفروش زم ی برا نجایاومدم ا ی وقت-گفت :  د یبه حرف خورش  توجه ی قرار داد و ب شیهاب یرا داخل ج شیهادست

 کنه .  یی دلم رو هوا ی نجوریبتونه ا ی با لباس محل ییدختر روستا  هی که  کردم ی طاران اصال فکرشو  نم

 پر شد از عشق ؛ از التهاب . باز

 چرخد یو به چپ و راست که م  دهیترش دراز کش  یِآلو  یهابود که وسط لواشک طان یش  یدختر بچه  ک یدرست مثل  حالش

 .  یاز آن همه خوش  شودی ذوق مرگ م

 

 دختر نبود !   کیدر شأن  دنیخند  اد یاش را جمع کرد ؛ به قول مادرش ز لبخند 

 ؟  اورد یاز ذوق و شوق لبخند بر لب ن  ی شد کنار محمد بود و ه  ی آخر مگر م اما

بود چگونه خود را   دهینفهم اش ی بود ، با آن لباس محل دهیبار محمد را آن جا د  نیاول د یکه خورش  بایز  یطاالن رفتند ؛ نهر کنار

که از همان اول برده بود دل و    یطاالن را دارد ؛ پسر نییپا یهانیقصد فروش زم  بایجوان ز کی به خان بابا رسانده بود که 

 را .  نشید

منزل راهشان را به سمت چپ کج   کنار هم دورتا دور باغ بزرگ خان بابا را هم دور زدند و به قصد   حرفی قدم زندند و ب یکم

 کردند . 

 . د ییگرای م  یخدا دستانش به سرد  یشه یدختر هم ن یباز کرد و در دستش گرفت ؛ ا شیرا از بازو  د یدست خورش  محمد 

  یهنوز هم تو  اش ی و چهار پنج سالگ  ستی؛ با تمام بنداشت  طنتیو ش   یجز شلوغ کار  یسرخوش بود و کار شهیبس که هم از

 مانده بود .  ش یکودکانه ها

دخترش   دنی خانه نشسته بود و چند نفر کارگر هم مشغول کار بودند ؛ با د هی چوب وانِ یا ی خانه شدند ؛ خان بابا تو کینزد  کمکم 

 بر لب آورد .  تیاز سر رضا ی کنار محمد لبخند 

 د به ازدواج با او . داده بو تیبعد از چند سال باالخره با دل رضا دش یبود که خورش  ی همان پسر نیا 

باال محمد ، حاج بابا   می بر -گفت :  گرفتی را م نشی دامن پر چ  ی که با دست گوشه  ی به خان بابا اشاره کرد و در حال د یخورش 

 کارت داره .  گفتی م
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 بود .  شیتو پر و بال خان بابا ی ادیدختر انگار ز  نی با اخم نگاهش کرد ؛ ا محمد 

 .  ستادیکردنشان کنار خان بابا ا  ید از طها رفت و بعبه سمت پله  حرفیب

 سالم خان بابا .-

 . ی پسرم ، خوش اومد  نیبش-و گفت :  د یتاب دارش کش یهال یبیس  ی رو یبابا دست خان

 .  یگفت باهام کار دار د یممنونم ، خورش - پوست گوسفند نشست و گفت : ی کنارش رو محمد 

 .  اریب عیچاق کن سر ون یپسر بپر قل -که تازه شروع به کار کرده بود گفت :  یبابا به پسر جوان خان

آره پسرم گفتم شب   - محمد زد و گفت :  یپا ی رو یکوتاه دست  ینگاهشان دور شد ، خان بابا با آه ی با گفتن چشم از جلو پسر

از چند   شتریب ستیروستا رسم ن  نیا ی، تو  م یرا مشخص کن یعروس   ف یتکل ان یروهم بگم ب د یخورش  ی بمون ، برادرها و عموها

 نشان شده بمونه . یماه دختر 

 شد !  یجور  کیاخم کرد ، حالش  محمد 

  نیا رِیهم مجبور به تغ د ی، شا رفتی م  شیتا تهش پ د ی، حاال که شروع کرده بود با  کردی قبول م  د ینداشت ، از اول نبا یاچاره

 ! شد ی م یباز

با مادرم   امیبرم ؛ فردا م د یمنت اما امشب نه ؛ من کار دارم با یده یچشم خان بابا ؛ به د -دهانش چرخاند و گفت :  ی را تو لبش

 . د یشما بگ   ی ؛هرچ ذارم یم ان یهم در م

 . د ینداره پسرم ، هر طور راحت ی بیع-و گفت :  د یکش ترک یگذاشته بود را نزد ش یرا که پسرک تازه جلو انیبابا قل خان

 نشست و قصد رفتن کرد .  گرید ی مک محمد 

 رفت .  نییمفصل از خان بابا و مادر که تازه کنارشان نشسته بود بلند شد و پا یخداحافظ با

 سخت نبود .  ادیکجا باشد ز  نکهی، حدس ا د یرا ند  د یخورش 

رنگش را باز کرده بود و دامنش را تا زانو باال داده   یی حنا یموها د یسمت پشت خانه پا تند کرد ؛حدسش درست بود ؛خورش  به

به   یآرام هیی اش مثل الالآرام زمزمه  یو صدا  کردی را شانه م سوانشی آب فرو کرده بود و شانه به دست گ ی را تو شیبود ؛ پاها

 . د یرس ی گوش محمد م
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  یودش را جمع و جور کرد ؛پاهاخ عیرنگ گرفت و سر شیهااش شد ؛گونه متوجه  د یشد ؛ کنارش نشست ؛خورش  کشینزد

 انداخت .  شیآورد و دامنش را رو رونیاش را از آب ببرهنه 

 .  ی و شاداب  ییبای؛ مثل باز شدن گل رز ؛ به همان طراوت به همان ز  ختی دل محمد ر ی تو  یز یزد ؛ باز چ لبخند 

 . شیهاگونه رنگ عوض کردن   نیو ا  هادنینمه خند  ن ی؛ با ا داد یدختر آخر کار دستش م  نیا

 

 عادت داشت به کم حرف بودن محمد. د یخورش 

 . کردی حرف نگاهش را ترجمه م بایدل باخته هم چه قدر ز  ِدیو خورش  زدی اصوأل با نگاهش حرف م  او

 داشت؟  کارتیخان بابا چ-

را   یبساط عروس  گفتی م -و با نگاه به آب روان گفت: د یکش اش غه یصورتِ شش ت  ی رو یسوالش محمد به خودش آمد؛دست با

 از سه ماه نشون کرده بمونه.  شتری دختر ب  ستین م؛رسمیندازیب

و   د یچیشاخه م  ک ی ی از هر گلپر از گل بود؛  یدرون باغ نکه یبود؛درست مثل ا یبرپا شد؛حالش وصف نشدن یدلش عروس   در

  یو با خوش  داشتی زار ها تند تند قدم برمعلف  ی برهنه رو رفت؛پای م  گریو با شوق سراغ گل د  دادی م ی درون دامنش جا

 .زدی و دور خودش چرخ م  د یخند ی م

 صورت محمد باال آورد.  یخجالت رو  ی را با کم نگاهش

 صورتش. یتو  د یدستش گرفت و آرام پاش  ی آب تو ی گل کرد؛کم  طنتشیش فکر بود؛  ی تو

 مات نگاهش کرد؛قهقهه زد دخترک و او به خودش آمد. محمد 

  یتوانی عاجزم،م اش ی که از معن  یزیکشد،چی ناآشنا درون قلبم سوت م ی زیچ یزنی که قهقهه م   نگونهینخند المروت،ا نگونهیا"

 "؟یکن اش ی معن

 را خوب سرش درآورد.  د یکار خورش   ی دلش لبخند زد و تالف ی تو

 فرار کردن داشت را گرفت و سفت بغلش کرد.  شد؛از پشت او را که قصد  بلند 

 . کردیانگار کار نم گرید  ستاد؛قلبشیا

 "بد عادتم!  ،منیرا با من لعنت کارنینکن ا"
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 لباس انگار به دلش چنگ زده باشد. ی محکم لباس محمدش را چنگ زد؛به جا دستش

 "!میبرا یروز نگذاشت تو که شب و   یدار  یچ"- لب زد: اراده ی شده و ب د؛ماتیصورت سرخ خورش  یره یخ

 قرار داد و تپش قلبش کر کننده بود.  اش نهیس   یرا محکم رو  د؛سرش ینشن

 دخترک را.  یشهیدل عاشق پ  کردی م  وانهیو د  نواختی عشق بود ضربانش؛م یکننده نه؛سمفون  نه؛کر 

 

  ننی؛ببی باز نجای ا انیها مولم کن محمد؛االن بچه -آرام از خجالت گفت: یاش را از تن محمد فاصله داد و با لحن تن گُر گرفته  یکم

 زشته! 

 گذاشت. ن یزم ی و آرام او را رو د یخورش  یگلگون شده  یبوسه کاشت؛رو گونه  محمد 

 . یوقت عروس   نییتأ  یبرا  امیبا مامان م د،فردا یخورش  گه ید  رمی من م-

 منتظرتم. -انداخت و آرام لب زد: نییرا پا د؛سرش یخجالت کش باز

 "منتظرت هستم! زنمی دوستت دارم؛آرام لب م می بگو کشمی خجالت م ی وقت"

 آرام از کنارش گذشت.  یو با خداحافظ د یکش د یخورش  یگونه   یرو  ی دست محمد 

 اش.گونه  ی دست محمد رو ی ماند و گرما د یخورش 

* 

 نشاند. شیهالب  یرو  ی شد و لبخند  اطیمحمد وارد ح نیسمت پنجره رفت و پرده را کنار زد؛ماش  عصازنان

  هیداد و جواب پر محبت مادر را هد  رش یمادر پ  لیبلند تحو یوارد خانه شد؛سالم  دش یکه پسر رش  د ینکش یو طول  ستاد یا منتظر

 گرفت. 

 ،چخبر؟ شد  ینم،چ یبب  نیبش-با دست به مبل اشاره کرد و گفت: سالومه

تو   ستین م،رسمیرو را بنداز ی عروس  گهیخان م -انداخت و گفت: شیپا ی را رو شینشست؛پا شیبه خواست مادرش روبرو محمد 

 از چند ماه نشان کرده بمونه.  شتریروستا دختر ب

 چهل ساله!  ینه ی ک یبه پهنا ی زد؛پوزخند  پوزخند 
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 ! ریاردش تک دختر خان ه ی؛عروس یعروس 

 برات. کنهیسالومه چه ها که نم نی پسر،تا آخرش برو بعد بب کنمی خوبه! بهت افتخار م-زد و گفت: ن یرا به زم شیعصا

 اخم کرد!  ارادهی کرد محمد؛ب اخم

 فکرش فقط انتقام نبود؟  ل یمثل اوا گرید چرا

 داشت؟ی قلبش دور تند برم کرد ی بهش فکر م یاذره   یحت ای د یدی آن دختر را م ی وقت چرا

 رفت؟ی دلش به گوش دادن نم  زدی حرف م شیچند سال پ  ینه یمادرش از ک ی وقت چرا

 چرا؟چرا؟چرا؟

 کند. دایذهنش پ  یتمام چراها  یبرا یجواب توانستی م کاش 

 ! نهیزن پر بود از ک نی؛ای بود از بد  پر

 !آمد ی از دست محمد برم ی کار کاش 

 بود!  ر ید یلی از خ شتر یب یل یبود؛خ  رید اما

 ! کردی م شیجا زدن فقط رسوا گرید گذاشت؛حاالی راه م  نیپا به ا د یاول نبا از

 ! دادی بر بادش م ییدخترک مو حنا  یجلو

 چهل ساله!  ینه یک  یداده بود او را؛به اندازه ب یشود؛فر ره یخ د ینگاه پر از عشقِ خورش  یتو  د یکشی م خجالت

 !شد ی محمد داغون م شد ی م نیچن  ن یکه اگر ا بردی م  ییبو د ینبا د ید؛خورش یفهمی م د ینبا

 ؟یگفت  یتو چ گم یبا توام پسر،م-

 صحبت. یبرا امیگفتم فردا با مادرم م-و گفت: د یصورتش کش ی رو یبلند سالومه محمد به خودش آمد؛دست یصدا از

 . خوردی حالش به هم م ر یاردش  یچهره  یادآور یزن هنوز با  نید؛ایدر هم کش اخم

  ندازد یکرده بود تف ن ی مثال عروسش رفته بود او را مالقات کرده بود و هربار سع دن ید ی ت هم فقط دوبار که براچند مد  نیا ی تو

 را.  اش ی صورت او که نابود کرده بود کل جوان ی تو
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* 

 . د یمادرش را شن  یکه صدا د یتازه متولد شده کش  یسر بزغاله  ی رو یدست

 مادر خان بابات کارت داره.  اید،بیخورش -

 خارج شد و به سمت خانه پا تند کرد.  له ی را باال گرفت و از طو ش یبایبنفش رنگ ز  دارن یبلند شد؛دامن چ عیسر

 نشست. وانیا یباال رفت و کنار خان بابا رو  یچوب یهاپله  از

 جانم خان بابا؟-

شب خودتو آماده کن،عمو ها و داداش هات   یبگم برا واستمخ یجانت سالمت دخترم،م-زانو زد و گفت: یبابا دستش را رو  خان

 دختر. یشد  ی انگار رفتن گهیصحبت کنن،د  یعروس  ی برا ان یو مادرش هم م شن،محمد یجمع م

 .خواستی از سه تا پسر خاطر او را م شتر یدخترک که ب   یگلو  ی تو نشاند ی و متوجه نبود که بغض م کرد ی بابا صحبت م خان

خود او را پس   شِ یرا که قرار بود تقاص اشتباه چهل سال پ د یناراحت کرده خورش  د یفهمی شده اما نم ی رفتن گفتی بابا م خان

 دهد.

 تک دخترش.  هی از دور ال یفکر و خ ی که تمام شد او را به کنار مادرش فرستاد تا کمک کند و خودش ماند کل شیهاصحبت

وقت بود منتظر آمدنش   یل یخ رخانیکه اردش  ی فرزندش باالخره دختر است؛دختر نیبود که مژده دادند چهارم روز ید نیهم انگار

  نیکه ع ید یخورش د؛ یآمده بود و اسم او شده بود خورش   ایسوزان وسط آسمان بود به دن د یکه خورش   یکه درست وقت  یبود؛دختر 

 . تمام روستا بود دزبان ز  اش یی بایتکه جواهر بود و ز کی

  ر یتقد   یدست نوشته د یاما شا چ یه گریخودشان که د یاطراف خاطر خواه داشت و روستا یاز ده روستا ها شتریکه از ب ید یخوش 

کم  که انگار دلش کم   یتا تمام شدن درسش قصد ازدواج نداشته باشد و در آخر انتخابش شود محمد؛محمد  د یبود که خورش 

 و حق هم داشت! شد ی م ییهوا

 و دل نباخت؟  د یدختر را د نیا ییبایو ز یسادگ شد ی مگر م آخر

 موضوع!   نیبود ا محال

 د! کرشک   ایعشق دن  یبه قانون جاذبه  د یقطعأ با  شد ی م ن یچن نیا اگر

@DONYAIEMAMNOE

10



 سانست 

 

 ** 

 !کردند ی کار را م  نیهم ا د یاسپند دود کرده بود؛با یکس آمد؛انگاری م  یخوب  یبو

 که نه!   شد؟نهی و اسپند م ی مگر بدون قربان یی بایز نیبه ا عروس 

 ! کردی م یامانی چفت دست عشقش بود و قلبش ب شیهادست

با استقامت قدم   شیمحمد بود که پاها یهاکفش  یره یو نگاه او خ شد ی م  شتریهمهمه و دست و سوت هرلحظه ب یصدا

 را گرفته بود.  د یو دستش محکم دست خورش  داشتند ی برم

  گرفتی و دم به دم دست او را م گذاشتینم  شیلحظه هم تنها کیشده است؛ یجور  ک یپسر  نیا کرد ی از صبح احساس م امروز

 ! کردی نگاهش م رهیو گاه به گاه هم خ

 !دادند ی عشق م  یو را دوست داشت؛ب شیکارها

 هم در حال رشد بود!  هی جوانه زده بود و هرثان د یدر دل خورش  دنش ید  یکه از لحظه  یعشق

. 

 شد! تمام

 ! یهمان زود  به

 زودتر از زود!  یلیهم خ د یشا

 رسمأ مال محمد شد!  گرید  د یتمام شد و خورش  یعروس 

 شد! زنش

 تک پسرش بود.  یِ نبود؛عروس  مانیکرده بود اما پش  یولخرج ی ادیز  سالومه

 دانه مادر خوش بود.  کیشاباش بدهند؛دلش به همان  شیبرادر نداشت که براو خواهر  ییو عمو و خاله و عمه و دا بابا

 عروسش شده است! ی برود دختر ک ادش ی کرد ی م یسع

 !شد ی هم تمام م نیا
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 !د یرس یاو هم به هدف خود م  باالخره

 

* 

 بود!  یعید؛طبیچیدلش پ  رِیز  یفی جا شد؛درد خفبتخت جا ی تو یکم

 پر از صبحانه وارد اتاق شد. ی نیس  ک یکه در باز شد و محمد با   د ینکش یطول

 ماند!  جوابیب د یلبخنِد پر از عشقِ خورش  باز

 انگار کالفه بود؛انگار که نه کامال مشخص بود کالفه است! محمد 

 مسکن بخور!  ه ی  یدرد داشت اد یصبحونتو کامل بخور،اگه ز- بغلش جا داد و گفت: یتو  ی را رو ی نینشست و س  د یخورش  بغل

 خوبم! -شد و آرام لب زد:  ریزسرخ شده سربه  د یخورش 

باهام   یداشت ی کار گردم یناهار برم یرون،برایب رم یدارم م یکار  ه ین م- و گفت: د یاش کشگلگون شده   یگونه   یِرو  ی دست محمد 

 .ریتماس بگ 

 را بازوبسته کرد.  شیهابا لبخند نگاهش کرد و چشم  د یخورش 

 را تن کرد و از اتاق خارج شد.  شیهابلند شد؛لباس  محمد 

 ماند و اتاق و خاطرات خوِش شبِ قبل!  د یخورش 

 بود!  ده یاز او ند  یاتا به حال رفتار زننده  د یداشت و خورش  ی دل مهربون اش افه یالعاده بود؛برخالف قفوق  محمد 

. 

 .ردیاش را تمام کرده بود و قصد داشت دوش بگ صبحانه  تازه

 قرار داد.  ی عسل یرا رو  ین یتخت را مرتب کرد و س  ی شد؛رو بلند 

 رفت که در اتاق به صدا در آمد.  شیهامت کمد لباس س  به

 سالومه در را باز کرد و داخل شد. د یخورش  د یبفرمائ با
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 سالم مادرجون. - رفت و با لبخند گفت: ترکی نزد یکم  دنشیبا د د یخورش 

  کی  ه یبزرگ رفت و نشست؛اتاق خوابشان به  های با اخم نگاهش کرد و فقط سرش را تکان داد؛عصا زنان سمت راحت سالومه

 آپارتمان تک خوابه بود؛مجهز و کامل! 

 چه کار دارد.  ند یسالومه نشست و چشم دوخت به او که بب یِهم روبرو  د یخورش 

 ؟ یکه ندار  یخب دخترجان مشکل-گذشت که باالخره سالومه لب باز کرد:  قه ی دق چند 

 نه،خوبم. -انداخت و آرام لب زد: نییرا پا د؛سرش یباز خجالت کش د یخورش 

 !تقاص پس بدهد  د یدختر تمام عمرش را با نیخوب باشد؛ا د یبود؟نبا خوب

 چهل ساله را بدهد؟بود!  ینه ی ک ک ینو عروس تقاص  ک ینبود که  یگناه؟نامرد  ن یچرا؟به کدام اما

 هم دختر همان پدر است! نینبود؛ا شیها حالحرف  نیسالومه ا اما

 او دارد!  به حال  یفرق چه

 !د یاتاق را ترک کرد و در را محکم به هم کوب  حرفیشد؛ب بلند 

 چه به اتاق آمده بود!  ی او برا د ی؛نفهممتعجب به درِ بسته نگاه کرد  د یخورش 

 !ندارد  یکرد؛حتما آمده بود تا مطمعن شود عروسش خوب است و مشکل  یالیخ خوش 

و داخل   د یتخت چ ی را رو شیهاسرخ رنگش نشست و بلند شد؛به سمت کمد رفت و لباس  یِهالب  ی فکر رو  نیاز ا یلبخند 

 حمام شد.

 

* 

و کمرش را به چپ و راست    کردی لب زمزمه م  ریرا ز ی و در همان حال شعر کرد ی از آبش را با سشوار خشک م س یخ یِموها

 غرقِ خودش بود که متوجهِ آمدنِ محمد نشده بود!  یداد؛جور ی تکان م

را   شیهایبا تمامِ سخاوتش دخترانگ  شبیبود که د ی دختر  یره یدر خشک شده بود و خ  یرهیدستگ  یِ که دستش رو یمحمد 

 کرده بود.  مشیتقد 
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تمامِ   یاال برد و لذتِ وصف نشدنب جانیضربانِ قلب او را تا اوجِ ه د یخورش  یِسرشانه  یِرو  زش یر یاو شد ؛بوسه  کیآرام نزد آرام

 وجودِ او را پر کرد! 

 کرد. یصورتش را نقاش  بایز یرا بست و لبخند  شیهاچشم

 ؟ یخوب-آرام کنارِ گوشش زمزمه کرد: محمد 

 آره،خوبم! -و مثلِ خودِ محمد آرام جواب داد:  د یرا باز کرد؛لب گز شیهاچشم د یخورش 

 کرد.   د یخورش  مِی ضربان گرفته تقد  ی و باز قلب  د یخورش  یسرشانه  یبوسه کاشت رو  باز

بازگو   د یخورش  ی که چگونه موضوع را برا د یشیتخت نشست و با خود اند  یِعقب رفت؛رو را از دورِ تنِ او باز کرد و عقب  دستش

 کند.

  یشانه  یِتمام شده بود برگشت و سمتِ محمد قدم برداشت؛کنارش نشست و سرش را رو  شیکردنِ موهاکه تازه شانه   د یخورش 

برم   ی چند روز  د یمن با- دل کردن باالخره لب باز کرد و گفت:دل  یمحو صورتِ محمد را پوشاند و بعد از کم ی داد؛لبخند   هی او تک

 . نمامان بمو شِ یاصفهان کار دارم،تو پ

 ؟ یچ یاصفهان؟برا-:د ینگاهش کرد و پرس  ره یخ یمحمد برداشت؛کم یشانه  یِ را از رومتعجب سرش  د یخورش 

 

 !شد ی که مربوط به خود او م  یرا چه دهد؛کار داشت؛کار  د یکه جواب خورش  ماند 

 تا آخر مالِ خودش باشد!  د یوگرنه مادرش محال بود بگذارد خورش   کردی کار را تمام م  نیا د یبا

 به کارخونه ست.   ه،مربوطیکار فور ه ی-باز کرد و گفت: لب

 ؟ ینر  شهینم-:د یمحمد دوخت و پرس  یکالفه  یهاچشم  یِخوش رنگ و ناراحتِ خود را تو  یِهازمزمه و چشم یآهان د یخورش 

 . کردی م اش وانه یدختر آخر سر د  نینگاهش کرد؛ا ی کم محمد 

 نه! -و خالصه گفت:  د یاو کش یگونه  یِ رو یدست

 ام؟یمنم باهات ب  شهیپس م-:د یخور تر از قبل پرس دل  بارنیا د یخورش 

 !شودی نه؛نم د ی بگو خواستیو جواب خود را گرفت؛حتما م د ید؛شنیشن د یمحمد آرام بود اما خورش  آه
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بلند شد؛سمتِ در رفت و   د یخورش  یِموها یکوتاه رو  یاآرام زمزمه کرد و با کاشتنِ بوسه  یا"نه "طور هم شد؛محمد  همان

 تو چمدان جمع کن.   میشخص لیمنو همراه وسا یهاچند دست لباس  زحمتی ب-گفت:

 نشد و اتاق را ترک کرد.  د ی از طرفِ خورش  یجواب منتظر

. 

  مشترکشان   یِروز هم از زندگ ک ی اش؛هنوزیِ هم از زندگ نید؛ایمحمد را داخلِ چمدانش چ یهالیخفه کننده تمام وسا  یبغض با

 کرده!  یینگذشته شوهرش عزمِ سفرِ تنها

 صورتش اشک شد! یِکه پهنا  د ینکش یباالخره سر باز کرد و طول بغضش

 .د یکش  قیرا شست و چندبار پشت سرهم نفس عم  شیرفت؛دست و رو یبهداشت سیشد و به سمتِ سرو بلند 

برداشت و   ز یم  یِشد و برس را از رو  کشیبه خودش بود؛نزد دنیتوالت مشغولِ رس   زیم  یِکه خارج شد محمد جلو  سیسرو از

 .د یپرپشتش را برس کش یِ مشک یموها

  ی که سع  ییمَردَش زد و با صدا یره ی به نگاهِ خ ی کتش را مرتب کرد؛لبخند  یقه یگردن و مچِ دستش زد و   یرا رو   ادکلنش

 منتظرت هستم محمد،زود بگرد! - نلرز گفت: کردیم

 "!شودی حرف بزنم،زلزله زده م تیاز دور یاکلمه  خواهمی که هروقت م صدا   نیلعنت به ا یا"

 

 !زدیم  ادیلرزان داشت که تمامِ عشقش را فر  یِصدا نیا دنِیبه بوس  ی بیعج لی؛تماشد  خم

زود،بهت قول   یل یگردم،خیبرم-گفت:  د یاشک دارِ خورش  ینمنه  یهامکث و نگاه به چشم  یو با کم دش یخورش یموها ی رو یابوسه 

 !دمیم

 دستِ محمد! یِ رو  د یو چک  ختیر نییبود چون قبل از لبخندش اشکش پا ر یزد؛اما د دلبخند یخورش 

تمامِ عشقِ چند  ؛باد یتمامِ احساسش بوس   د؛بایرا بست و بوس  شیهاد؛چشمیرا باال برد و اشکِ عشقش را بوس  د؛دستش ید محمد 

 اش!ماهه

 که مادرش در دلش کاشته بود!  ی وق یانه یکه لگد زده بود به ک یعشق

 "!ایدن  یو همه کس، اصال گور بابا ز یهمه چ الیخیعشقِ تو که وسط باشد ب یِپا"
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 داد!   هیرا به محمدش هد  ی هقِ آرامش حالِ بد و هق  د ی طاقت از کف داده محکم محمد را در آغوش کش د یخورش 

را   د یلحظه به لحظه خورش  کاشد یرنگش م  ییحنا ی موها یِ رو یز یر یهاکه بوسه   یمحمد دورِ تنش حلقه شد و در حال یدستها

 ! کردی م  رهیچند روز نبودنش ذخ ی و برا دادی در آغوشش فشار م شتریب

 کرد.   را پاک شیهااز او جدا شد و با دست اشک د یکه بلند شد خورش  لش یزنگِ موبا یِچقدر گذشت؛صدا د ینفهم

  یاسمِ بهراد دکمه  دنِیخارج کرد؛با د  بش یرا از داخلِ ج  لشیو موبا  د یکش د یخورش  سِیکوتاه با نگاه به صورتِ خ  یآه محمد 

 جانم داداش؟-اتصال را زد و به سمتِ در اتاق رفت و در همان حال جواب داد: 

 

 !ستیازت ن  ی رمب  ق،خبریرف ی چطور-پرت کرد و گفت: ز یم ی دستش را رو یِ خودکارِ تو بهراد

 اصفهان!  رم یم  گذره،دارمیم،می هست-تلخ پوزخند زد: محمد 

 ؟ یچ  یاصفهان،برا-بهراد باال رفت:  ی ابروها جفت

 ! یکارِ ضرور  هی-

 در چه حد؟ ی ضرور-نوبتِ بهراد بود که پوزخند بزند: بارنیا

 ! یدر حِد مرگ و زندگ-:د یآه کش محمد 

 پسر دل از کفش رفته بود!  نیبهراد قهقهه زد؛پس حدسش درست بود؛ا بارنیا

 داد،نگو که دلت رفته به فنا!  یا-

 اند دردش را بفهمد!که باهم بزرگ شده ش ینبود که تنها دوستِ دورانِ کودک زینگفت؛تعجب برانگ  ی زیچ محمد 

 شه؟ یم  یسالومه بفهمه چ-باز گفت: بهراد

 درست کنم!  همونو رم یدارم م- گفت: خی محمد 

 محمد؟  یبکن ی خوایم کاریو؟چیچ-

 ! نیفهمیم ال،بعدای خیب- مکث کرد و گفت: یکم

 ! ینکن ی وونگ یدختر د  ه یبخاطر -کالفه گفت: بهراد
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  یکار  هی  خوامی! مهاش ی وونگ ی خودمه،بخاطرِ دلمه،بعدشم عشقِ و د ست،بخاطریدختر ن  هی نه،بخاطرِ - کش آمد و گفت:  ی کم لبش

 ازم دور کنه!  دو یتر از اونم نتونه خورش گنده  چیکنم که سالومه که ه

ببرِ   ک یزن   نیسالومه را دور زد؛ا شودی م کردند ی بودند که فکر م  الیخوش خ د؛هردو یکش قیعم  یو محمد نفس د یخند  بهراد

 تکه تکه کردنتان!   یشود برا  ی تر م ی جر شتر یب د ییبدو شتر یبود که هرچقدر ب یزخم

 و خدا به دادش برسد! دهی ده؛شنیرا شن شیهاسالومه تمامِ حرف  د یاز عشقش از دلش؛گفت و نفهمگفت؛ محمد 

 

* 

عکس   کیآغوشش گرفت و    یصورتش کنار زد؛او را کامل تو یِرا از رو  د یخورش  یشده  خته یر شانیپر  یِرا باال برد و موها دستش

 بخرد.  د یخورش  یهم برا  لیموبا  کیباشد  ادش یثبت کرد؛ لش یمو با ی دو نفره تو  یسلف

 بهت قول دادم! -داد و فقط گفت:   هیاو هد  ی کوتاه و پر از عشق به موها یاخم شد؛بوسه  یکم

 !گرفتی را به عهده م د یدلِ عاشقِ خورش  تِ یو مسئول گشتیبرم د یبهش قول داده بود؛با یآر

 ! زدی شور م بیرفتنِ محمدش شد و دلش عج  یره ی؛فقط خنگفت  ی زیاما چ د یخورش 

 که تا عمقِ وجودش نفوذ کرده بود!  یشور

اشتباهِ محمد بود؛تنها گذاشتنِ عشقش کنارِ سالومه اشتباهِ محض   نیاول  ن یمان؛کنارِ سالومه ماند و ا  د یرفت و خورش  رفت؛محمد 

 بود! 

* 

 نشست! شیهالب   یِرو  یخارج شد پوزخند  اطیمحمد که از ح نِیرا کنار زد و ماش   پرده

 مادرتو!   یختمحمد هنوز نشنا آقا

 !شد ی دوازده ظهر بود؛فعال وقتش نبود اما باالخره م کِی به ساعت انداخت؛نزد ینگاه

 . اریداغ ب ر یش  وانی ل ه یزهره،زهره برام -مخصوصِ خود نشست و داد زد:  یِصندل ی رو

 داد و سمتِ آشپزخانه رفت.   لشیبلند تحو یچشم زهره
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  ی با اخم نگاهش کرد اما سع دنشیآمد و سالومه با د نییها پااز پله  ردی گ دلش ب  ییاتاق تنها ی تو خواستی که دلش نم د یخورش 

 ؟ ی دار  اجیاحت یزیچ-:د یداشت که آرام باشد؛پرس   نیدر ا

 

ندارم،فقط   اجیاحت یز ینه مادرجان چ-انداخت و گفت: گرش ید  یپا یِنشست؛پا را رو  ش یشد و روبرو کشیبا لبخند نزد د یخورش 

 . نمیکنارتون بش  یاومدم کم

 ! فیپدرش را پس دهد؛ح ه یدختر که قرار است تقاص نامرد ن یا فِیداد و ح لشیکوتاه تحو  یفقط آه  سالومه

قرار داد   یعسل  یِرا رو  وانی سر خم کرد؛ل یو کم  ستاد یسالومه ا یِقرار داشت روبرو  ر یبزرگ ش  یوانیکه داخلش ل  یای ن یبا س  زهره

 خانم جان؟  د یندار اجیاحت یاگه ید زِیچ-:د یعقب رفت و پرس و عقب 

 فقط به تکان دادنِ سر اکتفا کرد.   سالومه

که بلند شد   شیخودش را سرگرم کند؛از جا یجور  کی داد برود باال و   حیترج زند ی نم یسالومه الم تا کام حرف  د یکه د د یخورش 

 کجا؟-:د یسالومه پرس 

 باال تو اتاق.  رمیم-را برگرداند و جواب داد: سرش 

 ! یریبا مادرت تماس بگ  یتونیم ی واستاگر خ-

 !رم یگی ممنونم،محمد بهم گفته،باهاشون تماس م - حال لبخند زد: نیاش را داده بود؛با ااجازه دانست؛محمد ی م خودش 

کار کنه،نه محمد   ی چ ی ک گم یخونه فقط من م نیا یتو -شد: ران یاحساس کرد خانه بر سرش و د ی که سالومه زد؛خورش  ی داد با

 شد؟ تی،حالیاگه ینه کسِ د 

 حاال برو تو اتاقت! -فقط سرش را تکان داد که سالومه باز گفت:  د یخورش 

 هم ارزش داشت؟نه که نه!  ی کس  یشد؛اما مگر برا دلخور 

 ! کنند یم دش یبا خورش  ی هنوز نرفته چه رفتار ند یکه بب ی محمد خال یِجا

* 

 ؟ یکه بهت سپردمو انجام داد  یکار-:د یپرس  کرد ی تخت ولو شد و روبه مهراب که نگاهش م ی رو یاز رانندگ خسته

 رو آماده کردم فقط... نیکه گفته بود   ییهابله آقا،طبق گفتتون تمامِ سندها و برگه -نشست و جواب داد: ی صندل یرو  مهراب
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 ؟ یفقط چ -شد: زیخم ی تخت ن یرو  محمد 

 ب! خ زهیفقط آقا...چ-من کرد: من  مهراب

 شده؟ی چ نمیمن من نکن مهراب،درست بگو بب-داد زد:  محمد 

ضبط   یِاون صدا طورن ینکردم؛هم دایتره رو پ یاز همشون ضرور  نی خانم که گفته بود یاون نامه -مکث گفت: ی با کم مهراب

 شده رو! 

 جا رو بگرد،زود! تو؟پاشو برو دوباره همه   یکنی م  یچه غلط ،پس ینکرد  داشون یپ یچ یعنی-:د یبار هوار کش نیا محمد 

 از اتاق خارج شد. سروصدای زمزمه کرد و ب رلبیز ی؛چشمبلند شد  مهراب

 ؛ کرد  یبلند شد و طول و عرضِ اتاق را ط  تیبا عصبان محمد 

 ! یاریاوجِ بدب ی عنیمحمد  یشدن آن کاغذ و صدا برا  گم

 

* 

را با بند بنِد وجودش احساس کند! اما کو   یتا لذتِ خوشبخت  خواستی مد را مبالشت فشار داد؛دلش آغوِش آرام مح یرا تو  سرش 

 محمد؟کو آغوشش؟

 حتما کار داشته؛آره حتما!-تماس هم نگرفته بود؛با خود گفت:  کی ی ازش نبود؛از روز قبل که رفته بود حت یخبر

 خانوم،تلفن با شما کار داره! -لحظه در به صدا در آمد: همان

گوشش   ک ی سمتِ در پرواز کرد؛در را باز کرد و تلفن را از دست خدمتکار گرفت و باز در را بست؛تلفن را نزدبلند شد و  عیسر

 بله؟ -برد:

 ؟ یدم،خوبیسالم خورش -کرد: شیهالب   همانیکوتاه م  یمحمد و لبخند   یبه تنِ خسته د یجان بخش شیصدا

 ! "امبه جسمِ خسته بخشد ی جانِ دوباره م یچسبانی که آخر اسمم م  یتیمالک  مِیتو،م   یخبر ندار"

 محمد؟   ییخوب شدم،کجا دم یخوبم،صداتو که شن-زد؛با تمام عشقش: لبخند 

 زود،بهت قول دادم! ی لیخ امیم  زم،امای کار دارم عز-:د یکش  آه
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 منتظرتم! - تخت نشست: ی رو د یخورش 

 بود؛با تمام وجودش اما... منتظرش 

* 

 خانم؟  هیمنظورتون چ -:د یپرس  متعجب

 با من!  شیدور،بق  یجا ه ی ش یببر ی چند روز هی که گفتم، نیهم- زد و گفت: نیرا زم  ش یعصا سالومه

 اما آخه خانوم...-اعتراض کرد:  مهراب

 که گفتم مهراب،تمام! نیهم-بماند: مهیسالومه باعث شد حرفش ن دادِ

 را قطع کرد و بلند شد!  تلفن

 !میتا بچرخ ،بچرخ یمنو دور بزن یخوایحاال م-لب زمزمه کرد: ریز

 

* 

  یدردِ لعنت نیشده بود ا داریبکوبد؛از صبح که ب ییبزند و سرش را جا ادیفر خواستیبود که دلش م ده یرس  یتا حد   سردردش 

 نکرده بود!  شیرها

 دردش را آرام کند!   توانستی قرص مسکن م کی  د ین؛شاییشد که برود پا بلند 

 سالم مادر جان! -ظاهر شد؛بزور لبخند زد: شیا که باز کرد؛سالومه جلو رور در

 ؟یرفتی م  ییجا-:د یفقط سرش را تکان داد و پرس   سالومه

 دارم!   رم،سردردیمسکن بگ   هی برم از خدمتکارا  خواستمیبله،م-لب باز کرد:  د یخورش 

 را لرزاند!  د یمرامش نبود؛حرفش تمام تن خورش  ی کردن تو  هی ؛گرکرد  نیاش را غمگ چهره  یکم  سالومه

 . ششیپ یبر  د یمحمد تصادف کرده،با-

 چطوره؟  ؟چرا؟حالشیچ-نخورد؛به هزار زحمت گفت: نیچسباند که زم وار یرا به د دستش
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 ! ششیجمع کن برو پ هاتوست؛لباس یحالش خوب ن گنیم-گفت:  اش یرحمیرا تکان داد و با تمام ب  سرش 

 ! ستمیرو بلد ن  ییاما من که جا-آلود گفت:بغض  یو با لحنرا پس زد  شیهااشک

 ! یبر فرستمتیمحمد م  یهااز دوست  یکینگران نباش خودم با -

 نگران بود!  ی لیاز خ شتریب  یلی؛خنگران بود  د یخورش  اما

 م؟ یاتفاق هم داشت ن یفرزندش را گم کرده بود؛مگر بدتر از ا  راههیب کی  یبود که تو  یمادر  کی  نیدرست ع حالش

 خود را جمع کرد!  لیچگونه وسا د یو اصال نفهم گرفتی و ببشتر ضربان م   شتریب ه یهر ثان قلبش

شود؛دل تو دلش نبود زودتر   ی که زودتر راه د یایبود و منتظر بود سالومه ب ستاده یدر چمدان به دست ا  یخودش که آمد جلو  به

 ! ردیو سفت در آغوشش بگ  ند یرا بب محمد 

بود که توجه سالومه را جلب   ی زیچ نیسرخش اول یهاسالومه باعث شد سرش را بلند کرده و نگاهش کند؛چشم  یعصا یصدا

 مادرجون؟  د ییایشما چرا نم-:د یزودتر پرس  د یبزند که خورش  ینداد؛لب باز حرف یتیاما اهم کرد 

 !د یبرگرد خواد،باهمیپام،تو برو محمد تورو م  نیبا ا امیمن کجا ب-

  د یپس مواظب خودتون باش -و گفت: د یلبخند زد و با همان لبخند سالومه را در آغوش کش  یاز غم و ناراحت ی حجم انیم د یخورش 

 ! میتا برگرد

خب  -ا کرد و گفت:او را از آغوشش جد  عی حلقه کرد و سر د یتن خورش   یفقط دستش را رو   حرفیو ب   د یکوتاه کش  یآه  سالومه

 منتظرته!  شه،محمد یم  ریبرو،د گهید

 کرد!   یرا راه د ی زهر دار به حرفِ خودش زد و خورش  ی شخند یدلش ن ی تو

 

* 

 مهمانِ دلش شد! به؛ترس یمرد غر کی دل شب با   یتنها؛تو  یتنها

 !دادی آغوشش فشار م   یاش را محکم تو و کوله  خواند یپشت سر هم م ی را ه یالکرس ه یآ

 . کردیم   شتریترسش را ب چ یدر پ چی خلوت و پ یشده بودند و جاده  ی بود که راه یساعت چند 
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 ن؟ یچرا توقف کرد-:د ینگاهش را به دورور انداخت و پرس  نیتوقف ماش  با

 شو!  ادهیپ- را روشن کرد و گفت: نیچراغ ماش  مرد

 ؟ی چ یبرا- :د یمتعجب پرس  یلرزان و لحن  ی با قلب د یخورش 

 شو!  اده یگفتم پ-کرد: پرخاش  بارن یا مرد

 شد  ادهیرا باز کرد و پ نیو درِ ماش   د یبلند مرد ترس  یاز لحن بد و صدا د یخورش 

 آمد و باعث شد به خودش بلرزد!   یبد  ؛سوز

  نیاز همچ یباهات نداشته باشم وگرنه ک  ی کرده کار  د یکه خانوم تاک ف یح-شد و گفت: کشیشده بود نزد ادهیکه او هم پ  مرد

 ! گذرهیم  یلعبت

 محمد؟  شی پ ی کجاست؟مگه قرار نبود منو ببر  نجایا-:د یو پرس  د یاش چکگونه  ی اشکش رو نیاول

 اومد!  رتیبهتر از محمد گ  د یخودت بگرد دنبالش؛شا یخوایمحمد کجا بود؟اگر م-پوزخند زد:  مرد

دهنش    یرا تو خون  هی دهنش و او شور یتو  د یصورتش انداخت که مرد با پشت دستش محکم کوب  یتو  ی از حرص تف د یخورش 

 حس کرد! 

 ! یدونیبه بعد خودت م نجای بود،از ا نجایمن تا ا تیاورم،ماموریسرت ن یی گمشو تا بال-

 ! ستمیرو بلد ن ییرها نکن،من جا نجایمنو ا کنم یخواهش م-لب باز کرد:  د یخورش 

را انتخاب   ی زد؛کسیبه آب نم گداریشناخت؛بی نبود؛سالومه آدمش را خوب م اش ی مرد دلش از سنگ بود؛رحم و مروت حال اما

 نباشد! اش ی کرده بود که وجدان حال

 دور شد؛دور و دورتر!  د یخورش  یهاشد و بدون توجه به خواهش  نیماش  سوار

 ها؛خدا به دادش برسد!گرگ  یهاشب و زوزه  یکیماند و تار د یخورش 

 دره بود! به دورورش انداخت؛کوه و   ینگاه

و قلبش با تمام   ختند یری سردش م  یهاگونه  ی رو یگر یپس از د  یکیگرمش  یِها؛اشکگرفت   شیلرزان جاده را پ ییپاها با

 !د یکوب یم یامانیب
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 ! کردی و پشت سرش را نگاه م  گشتی بار بر م کی  هی تند بود و هر ثان شیهاقدم

  * 

 مهمانِ دلش شد! به؛ترس یمرد غر کی دل شب با   یتنها؛تو  یتنها

 !دادی آغوشش فشار م   یاش را محکم تو و کوله  خواند یپشت سر هم م ی را ه یالکرس ه یآ

 . کردیم   شتریترسش را ب چ یدر پ چی خلوت و پ یشده بودند و جاده  ی بود که راه یساعت چند 

 ن؟ یچرا توقف کرد-:د ینگاهش را به دورور انداخت و پرس  نیتوقف ماش  با

 شو!  ادهیپ- را روشن کرد و گفت: نیچراغ ماش  مرد

 ؟ی چ یبرا- :د یمتعجب پرس  یلرزان و لحن  ی با قلب د یخورش 

 شو!  اده یگفتم پ-پرخاش کرد:  بارن یا مرد

 شد  ادهیرا باز کرد و پ نیو درِ ماش   د یبلند مرد ترس  یاز لحن بد و صدا د یخورش 

 آمد و باعث شد به خودش بلرزد!   یبد  ؛سوز

  نیاز همچ یباهات نداشته باشم وگرنه ک  ی کرده کار  د یکه خانوم تاک ف یح-شد و گفت: کشیشده بود نزد ادهیکه او هم پ  مرد

 ! گذرهیم  یلعبت

 محمد؟  شی پ ی کجاست؟مگه قرار نبود منو ببر  نجایا-:د یو پرس  د یاش چکگونه  ی اشکش رو نیاول

 اومد!  رتیبهتر از محمد گ  د یخودت بگرد دنبالش؛شا یخوایجا بود؟اگر ممحمد ک-پوزخند زد:  مرد

دهنش    یخون را تو  هی دهنش و او شور یتو  د یصورتش انداخت که مرد با پشت دستش محکم کوب  یتو  ی از حرص تف د یخورش 

 حس کرد! 

 ! یدونیبه بعد خودت م نجای بود،از ا نجایمن تا ا تیاورم،ماموریسرت ن یی گمشو تا بال-

 ! ستمیرو بلد ن ییرها نکن،من جا نجایمنو ا کنم یخواهش م-لب باز کرد:  د یخورش 

را انتخاب   ی زد؛کسیبه آب نم گداریشناخت؛بی نبود؛سالومه آدمش را خوب م اش ی مرد دلش از سنگ بود؛رحم و مروت حال اما

 نباشد! اش ی کرده بود که وجدان حال
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 دور شد؛دور و دورتر!  د یخورش  یهاوجه به خواهش شد و بدون ت نیماش  سوار

 ها؛خدا به دادش برسد!گرگ  یهاشب و زوزه  یکیماند و تار د یخورش 

 به دورورش انداخت؛کوه و دره بود!  ینگاه

و قلبش با تمام   ختند یری سردش م  یهاگونه  ی رو یگر یپس از د  یکیگرمش  یِها؛اشکگرفت   شیلرزان جاده را پ ییپاها با

 !د یکوب یم یامانیب

 ! کردی و پشت سرش را نگاه م  گشتی بار بر م کی  هی تند بود و هر ثان شیهاقدم

 !ایبود خدا ی چه سرنوشت نیا

قدم    یبرا ی توان گریخسته بودند و د شید؛پاهایرس  راههیب ک یبا بندبند وجودش آشنا شده بود؛انقدر رفت و رفت که به  ترس 

هق زد؛محمد  را حائل صورتش کرد و از ته دل هق شیهانشست؛دست نی زم یاش را بغل گرفت و رو مانجا کوله برداشتن نداشت؛ه

 ! آمده دش یسر خورش   ییچه بال  ند یکجا بود که بب

 خیتنش س  یموها د یرس ی به گوشش م یگرگ یبار که زوزه  دادند؛هری ها امانش مجز صبر نداشت؛البته اگر گرگ  یاچاره

 !شدند ی م

ذهنش تجسم    یمحمد را تو  یافه یمحکم بست و ق شیهااش قرار داد و تنش را در آغوش گرفت؛چشمکوله   یرا رو  سرش 

 جوالن داد!  د یخورش  یبسته یهاچشم  ی مهربانش جلو ی که چهره   د ینکش یکرد؛طول

اما   افتیی م  ییو ترس رها ییتنها نی برد و از ا ی ! کاش االن کنارش بود تا سر در آغوشش مداند ی دلتنگش بود خدا م  چقدر

 محمد کجا و او کجا! 

 

 ** 

 ناآشنا بود؛کجا بود؟  شیرا باز کرد؛همه جا برا شیهاچشم

 افتاده بود!  یاتفاق چه

 نجا؟یکجاست ا-:د یباز شد و مهراب داخل شد؛نگران نگاهش کرد که محمد پرس  ی را بلند کند که در چوب شیهادست خواست

 باتوام مهراب! -اد زد:بار د ن ینکرد؛ا افت یدر یجواب

@DONYAIEMAMNOE

24



 سانست 

25 
 

 دستور خانم بود!   یعنی نجای...انجایخب آقا ا-من کرد: من  مهراب

 ! نمیدستور خانم بود؟درست حرف بزن بب یچ-زوار دررفته بلند شد: یتخت چوب  یاخم کرد؛از رو  محمد 

از پستون   دمیدور،منم که د ی جا هی  متونیببر ی خانم گفت چند روز-جواب داد:  ر یو سربه ز د یکش ششیته ر یرو   یدست مهراب

 !د یهوش ی دو روزه ب د؛االنیکه به خواب بر ختم یر یهوش یب  یغذاتون دارو  ی تو امیبر نم

 محمد ضربان گرفت؛نگران شد! قلب

 آورده!  د یسر خورش  یی در سر داشت؛نکند بال یاباز سالومه نقشه  حتما

 !ایخدا-لب زمزمه کرد: ر یو ز د یورتش کشص ی رو ی دست یعصب

 ! اریبرام ب ی زیچ ی لیموبا ه ی- بود گفت:  ریزهنوز سربه  ش یکرد آرام باشد؛روبه مهراب که جلو یسع

 خودتونه!  لیبفرما آقا موبا- کلبه برداشت و سمتش گرفت:  یگوشه   زیم  یخود محمد را از رو  لیموبا مهراب

 ! د ییبفرما-:د یچیگوشش پ  یزهره تو یکه صدا  د ینکش یرا گرفت و طول شانیخانه  یشماره  ع یرا گرفت و سر لیموبا

 !د یتلفنو بده خورش - گفت:  یبه تند  یسالم  بدون

 آقا،رفتند. ستند یخانم ن د یخورش -

- ذهنش را به زبان آورد: ی سوال تو کرد یم  ی که عرض و طول کلبه را ط یرفته بود؛بلند شد و در حال  اورد؛کجا یطاقت ب نتوانست

 کجا رفته؟ 

 رفتند و هنوز برنگشتن! ش یخبر ندارم آقا؛دو روز پ-

 بده مادرم!  ویگوش -گفت:   تیدو رگه از عصبان ییصدا آمد؛بای باال نم نفسش

اش بود  مورد عالقه  الیسر یبه دست مشغول تماشا یوی داد و سمت سالن قدم برداشت؛سالومه کنترل ت  لش یتحو  یچشم زهره

 خانم تلفن با شما کار دارند!-که زهره تلفن را سمتش گرفت:

 ه؟ ی ک-:د ینگاه به او پرس  بدون

 هستند. یهم عصبان یلیآقاست خانم،خ-
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  ادیباهام داره ب ی بهش بگو اگر کار- گفت:  رفتی که عصازنان سمت اتاق م  یرا خاموش کرد و بلند شد؛در حال یوی زد؛ت  پوزخند 

 اونجا! رمیم دِه،من 

 ! یکجا فرستاد دویخورش   ی دِ لعنت-و داد زد:  د یو آتش گرفت؛شن د ید؛شنیشن محمد 

 تخت پرت کرد.   یرا رو  لیزد و موبا تیاز سر عصبان یانبود جوابش را بدهد؛تلفن بوق اشغال که خورد او عربده  یکس اما

  ادیب د یسر خورش  ییاگر بال شرفیب-:د یرا چسب اش قه ی رفت و   کرد؛جلوی سرخ نگاهش م  ییهابه مهراب افتاد که با چشم نگاهش

 !ید یتار از موهاش کم بشه،فهم  هی اگر  کشمتی باال سرت م یبه همون خدا کنم یات متکه تکه 

 برخورد کند! نیصورتش کرد که باعث شد با زم  یحواله  یگرفت که محمد با تمام توانش مشت نیینگاهش را پا مهراب

 ! شودیبود م داشت صورتش ک حتم

 هم رفت!   یتو شیهاکه از درد اخم  د ی صورتش کش ی نگفت؛بلند شد و دستش را آرام رو یزیچ

 ! میحاضر کن بر  نویگمشو ماش -محمد دوباره بلند شد: ه یعصب یصدا

 !یو دلتنگ  ینگراندل   ایدن  کـیکلبه را ترک کرد؛محمد ماند و  حرفی داد و ب لش یتحو یچشم

را برده بود؛دلتنگ بود و   نش یچگونه دل و د د یبود که نفهم ییدختر مو حنا ک یدلتنگش بود؛دلتنگ زنش بود؛دلتنگ   یآر

 عاشق!

 حال و روز محمد بود!  نیکه شاخ و دم نداشت؛عشق هم عشق

 ** 

اما قدرت جواب دادن   کردی م  شیصدا ای کرد ی داشت با او صحبت م یکس د؛انگاریرس ینامفهوم به گوشش م  ییصدا

 داشت؛حالت تهوع و سردرد هردو در تن و بدنش رخنه کرده بودند و رمقش را گرفته بودند!  ینداشت؛احساس بد 

 سرش قرار داد!  یهزار زحمت دستش را بلند کرد و رو  به

 دخترم؛چشماتو باز کن!-تر:واضح بارن یو ا  د یشن ییصدا دوباره 

 !شدند یبسته م  شیهاو ناخودآگاه چشم  د یدی م  نتش؛تاریکامل بب توانستی بود اما نمخانم  کی را باز کرد؛ شیهاچشم  یال

 مایخانم خوش س  کید؛یکامل زن را د یبار چهره  نیضرب باز شدند؛ا  کی شیهاصورتش جفت چشم  ی خنک رو ی برخورد آب با

 ! کردیکه لبخند به لب او را نظاره م 

@DONYAIEMAMNOE

26



 سانست 

27 
 

 شده؟من کجام؟ ی چ-را از هم باز کرد: اش ده یخشک یهالب

خدا   یبود  هوش ی االنشم ب نیتا هم یحال نداشت م یکرد داتیپ ی شده؟وقت ی از تو بپرسم چ د یمن با-با همان لبخند گفت: خانومه

نها  اون موقع شب تک و ت ابون یشده؟اونجا تو برِ ب یچ نم یکن بب ف یتعر ،حاالیفتاد ی گرگ و شغال ن ری بهت رحم کرده که گ یلیخ

 ؟ یداشت کاریچ

 

 .آمد ی نم ادش یبه  یزی ! حالش بد بود و واقعا چکردی نم یار ی دانست؛ذهنشینم

 !ستی ن ادم یدونم؛ی نم-باز کرد: لب

 . یریجون بگ  کم یزم؛یبخور عز  نو یا-داد و گفت: د یداغ را به دستِ خورش  ر یش  وانیل کیبا لبخنِد آرامبخشش   خانومه

 داشت!  یکه مدل سنت  یسنگ  ک یکوچ یخانه  کیبه اطراف انداخت؛ یرا از دست خانومه گرفت؛نگاه  وانیشد و ل  زیخم ین د یخورش 

از خانه   رون یب  ی قرار داشت و به خوب د یخورش  ی هم روبرو ی چوب یپنجره  کی نصب بود و  یکوچک رنگ  یهافرش  ش یوارهاید ی رو

  ی خوب ی پنجره قرار داشت که بو یمختلف رو  یهابا گل  بودند؛چندتا گلدان ده یدرخت سرو که سربه فلک کش داد؛دوتا ی را نشان م

پوشانده شده بود و بغل   د یدستبافت سف کی با  ش یکوچک بود که رو ونی زیتلو ک ی نجره کرده بودند؛سمت چپ پ ه یبه اطراف هد 

  ی شده بود؛خانه بو ده یپهن بود و دورتادور خانه متکا چ بایزفرش دستبافت   کی ن یقرار داشت؛کف زم ی در چوب ک ی ون یزیتلو

 صفا!  ی داد؛بوی م  یزندگ

 نداره.  دهی بخور دخترجان سرد بشه فا-

دلش را زد اما تا آخرش را خورد   ی کم نشیریو ش   دادی را مزه کرد؛طعم عسل م رش یکوتاه به خانومه انداخت و ش  ینگاه د یخورش 

 بفرما؛ممنونم ازتون! - را سمت خانومه گرفت: وانیخواب بلند شد؛لو از رخت

 ! یاسمتو بهم بگ   ی خوایزم؛نمینوش جانت عز-

-خواب دراز بکشد:رخت  یرفت که خانومه مجبورش کرد دوباره رو  جیگ آمد؛سرش ی نم ادش ی یزیفکر کرد؛چرا چ  یکم د یخورش 

  دایخانوادتو پ میکنی برات افتاده؛ما کمکت م ی چه اتفاق نیناهار درست کنم؛خوب فکر کن بب رمیترجان؛من ماستراحت کن دخ

 ! یکن

 زده شد؛خانواده؛خانواده! محمد! محمدش! د یسر خورش  ی تو یااسم خانواده جرقه  دنیشن با
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  گفت ینبود؛خانومه م ادش ی گریبعدش چه شد؟!دکرد؛ شیبرود اما...اما آن نامرد وسط راه رها ششیتصادف کرده بود؛قرار بود پ او

 بوده؛حتما از ترس و سرما! حالیب

 پر بود! پر  شیبرا رفت؛دلش ی محمدش م شیپ د یرفت؛بای م د یاز جا برخاست؛با دوباره 

 

 ** 

  اده یقرار داد و پ  نیزم یرا رو  شیکه باز شد عصا نیبه اطراف انداخت؛ درب ماش  یرا باز کرد؛نگاه شیهاچشم  نیتوقف ماش  با

 . دادند ی م یمشغول کار بودند و چندتا سگ هم اطراف باغ نگهبان ی شد!چشم چرخاند؛چند نفر خانوم با لباس محل

خان  -: د یرا بلند کرد و هوار کش شیستاد؛صدایدو طبقه ا  هیچوب  یخانه  ی قدم برداشت و روبرو  ریخان اردش  یخانه سمت

 ! رونیب  ایب ر یخان اردش  یر؛آهایاردش 

شده سالومه   یچ-سالومه نگران نگاهش کرد:  دن یاز ترس از خانه خارج شد و با د ده یپر یی نرگس با رنگ و رو د ینکش یطول

 افتاده؟دخترم کجاست؟ یخانم؛اتفاق

  یاش فراراز خونه  ی پسر منو برده؛دو روز نگذشته از عروس  ی دخترت! کدوم دخترت! دختر تو آبرو-:د یباز هوار کش سالومه

 ! یمن داد  لیتحو ی چه دختر نیبب ایب ریاردش  خته؛خانیهم ر ی رو  یبا کدوم مرد ستیشده؛معلوم ن

  ی اریکه آن روز وقت آب  ریکه از حال رفت؛خان اردش  د ینکش ی سالومه دستش سمت سرش رفت و طول یهاحرف  دن یبا شن نرگس

لب   یدخترش آمده لبخند رو   نکهیسالومه با فکر ا  دنیخانه شد و با د ل یطو اطیبه دست وارد ح لیبود خسته ب شیهاباغ

 باال! د یرینم د؛چرایخوش آمد  یلیخانم خ  لومهبه سابه -شد: اده یاش جان گرفت و از اسبش پخسته

خان؛دخترت آبرو   ر یاردش  ی چه خوش -بلند گفت: یکرد و با همان صدا شیهازهر مهمان لب  یبرگشت سمتش؛پوزخند  سالومه

 برامون نذاشته! 

 کجاست؟ د یشده؟خورش  یچ-:د ی خان نگران شده پرس  ریاردش 

رفته و    یبا ک  ست یشده؛معلوم ن ی فرار کنه؛دختر تو؛نور چشمت از خونه فرار  گهید  یک یتو پسر منو طعمه قرار داده تا با  د یخورش -

 ! ییآبروی ب ایدن  ک یپسر من مونده با کجا رفته! حاال 

 او!اصال محال بود!  ی او؛دختر کوچولو د یزن! اصال امکان نداشت! خورش   نیا گفتی م  کرد؛چه ی خان مات سالومه را نگاه م ریاردش 

 محاله؛محال!-لب زمزمه کرد: ریز
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 خان! ر یکن اردش  داش ین؛پک  دایبودنش محاله! دخترتو پ  رخان؛محال یمحاله اردش  یچ- پوزخند زد:  د؛بازیشن سالومه

 نگذاشته بود! شیزن آبرو برا نی ستاد؛ایا شیرفت؛روبرو  جلو

  ی اش فرارنگذشته از خانه  اش یروستا هنوز چند روز از عروس  ر؛بزرگیکه دختر خان ارش   افتادیتمام روستا جور م   یتو حاال

 !بتایشده؛وا مص 

 پسر خودت کو؟  نم یبب ؛اصالیکشی هوار م م؛چرای نکن؛برو باال مثل آدم حرف بزن یزیزن؛بهتون نزن؛آبرور ر یآرام بگ -

 داش یپ دمیشا دونم ی؟نمیکه چ  ومد یومد؛میپسر من از ترس آبروش ن-زد؛دست چپش را باال برد و گفت:  نیرا زم  ش یعصا سالومه

 رو رو دامنمون گذاشت!  یبشه؛اما دختر تو؛بد تا کرد باهامون؛بد ننگ 

شده خان   یچ-:د یپدرش پرس  یدهی به رنگِ پر رهید؛خیسر رس  د یبزند که ارسالن برادر بزرگ خورش  یحرف  خواست ریاردش 

 افتاده؟  ی بابا؟چه اتفاق

 

 !د یداشت که بگو گفت؛چه ی نگاهش کرد؛چه م رخانیاردش 

 ! گفت؟ی م د یبر باد رفته بود و حاال چه با هیچهل سالش در عرض چند ثان یِ آبرو

  یخانم چ-رو کرد سمت سالومه: د یو از کنار ارسالن گذشت؛ارسالن که حال بِد پدرش را د  د یو از ته دل کش  قیعم یآه

 کجاست؟ د یشده؟خورش 

 کن از خودش بپرس!  دایخواهرتو پ-گفت:  رفتی م نیکه سمت ماش  ی تکان داد و برگشت؛در حال نیسرش را به طرف  سالومه

تراس   ی رو هوش ی ها باال رفت؛مادرش بسمت خانه رفت و از پله  عیخان بابا سر ادیکه با فر د یصورتش کش یرو  ی دست ارسالن

 افتاده بود و رنگ به رو نداشت!

گذاشتش و سمت   نیزم  یو بلند شد؛داخل خانه رفت و رو   د یافتاده بود! خم شد و او را در آغوش کش شیبرا ی اتفاق د؛نکند یترس 

باز کرد؛دستش سمت  مهیرا نصفه ن شیهاکم بهش خوراند که چشم درست کرد و با قاشق کم  شی برا یآشپزخانه رفت؛آب قند 

 !د یخورش -سرش رفت و ناله کرد:

 خدا به دادمون برسه! -برد و گفت: اش ی.مشکد ی سف ی موها  یخان کنار در سرخورد و دستش را ال ریاردش 

 کجاست؟ د یشده؟خورش  یچ د ی بگ  د یخواینم-:د یپرس  یسالن عصبهق کرد و ارهق  نرگس
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 که حال و روزش آن نبود!  دانستی م  دانست؛اگریبود؛نم ریسمت اردش  نگاهش

  یشده خان بابا؟مردم چ  یچ-با هول داخل خانه شد: ریاردش  هی سکوت خفگان گذشت که اردالن پسر وسط ی تو یکم

 کجاست؟ د یگن؟خورش یم

 شود!  یشود و خون از دماغش جار هوش ی تن و بدنش بلرزد و همانجا کنار در دست به قلب ب ریردش بود تا ا یحرف کاف نیهم

 !د یکوب ش یزانو یبه کمک پدرش شتافت و نرگس با داد محکم رو  اردالن

 

 ** 

 

 اتاقک شد که از لوازم داخلش متوجه شد آشپزخانه است. کی را که باز کرد وارد  ی چوب در

 دخترم؟   یخوایم ی زیچ-شد: کشینزد دنش یکرده بود با د ی که خودش را سودابه معرف  خانومه

 شوهرم؛دلم براش تنگ شده! ش یبرم پ خوامیآره م-مکث گفت:  یو با کم د یدهانش کش  یلبش را تو  د یخورش 

 جاست؟شوهرت ک-:د یدستش را گرفت و پرس   سودابه

 کجاست؟ جانی ! اصال ادونم ی دونم؛نمی نم-شده لب باز کرد: جیگ د یخورش 

از   یکی نجا یبهت بگم؛ا زم یعز نیبش-گفت: نشاندش ی م  یرنگ  یاقهوه  یصندل  یکه رو   یو در حال د یرا کش د یدست خورش  زن

! شانس متید یکه د  م یومد ی پسرم م شی از تهران از پ میداشت  میکرد دایاصفهانه؛اون شب که ما تورو پ یدور افتاده  یهاروستا

 بهت رحم کرد!  ی لیخدا خ زمیعز یآورد 

 برم؟  ی برگردم تهران؛چجور خوامی،ممنم از تهران اومدم -

تا شوهرم از اصفهان برگرده   ی صبر کن یچند روز  د یبا-گفت: کرد ی کدو و بادمجان خارج م خچالیکه از داخل   یدر حال   سودابه

 اگـ...  گرده یکار پس فردا برم  ی راب مت؛رفته یببر

 ! کنمی پرداخت م نشویهز  د؛خودمیکن  یراه گه ید نیماش  ه ی منو با  شه ینم-حرفش و گفت: نیب د یپر د یخورش 
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  کنه؛تازه یکارا نم  نیاز ا یکس  نجاینه دخترم ا-کدوها را داخل روغن داغ شده گذاشت که چلزولزشون بلند شد و گفت:   سودابه

همون   ادیآقا هاشم ب ی منتظر باش  د یکنن؛بایدرست م ثیاگر بفهمن هزار جور حرف و حد  م یکرد دای خبر نداره ما تورو پ کسچیه

 !نمیبیسرمو مپ بارهدو شه یمنم خوب م  یمت؛برایشبونه ببر 

 

 اصفهان!  رفتی م د یفکر فرو رفت؛محمد که تهران نبود! با یاما تو  د یخورش 

 تا اصفهان چند ساعت راهه؟  نجا یاز ا-:د یپس زد و پرس  اش ی شانیپ یرا از رو  شیموها

 ربع زودتر!  کی هم  د یدو ساعت،شا-جواب داد:  دادی قرار م  یجا نان ی که نان ها را تو یدر حال   سودابه

کرد؛دوباره روبه سودابه خانم که مشغول پخت و    نییذهنش باال پا  یرا تو اش زد؛شماره ی به محمد زنگ م د یبلند شد؛با د یخورش 

 د؟یتلفن خونه دار -:د یپز بود پرس 

تپه از تلفن   می ریم م یزنگ بزن م یبخوا ی م؛وقتینه دخترم تلفن خونه ندار-برگشت سمتش و با لبخند سرش را باال برد: سودابه

 ؟ی ریتماس بگ  ی با کس یخوایم؛چطور؟م یزنی زنگ م یعموم

 کجاست!  نمیبب رمیبا شوهرم تماس بگ  خواستم یآره؛م-

  ی صبر کن شب ببرمت تپه از تلفن عموم- گفت: کرد ی چادرش خشکش م یکه با گوشه  ی را شست و در حال شیهادست  سودابه

 زنگ بزن! 

 ! نیبگ  نیخوایاگر کمک م-باشه تکان داد و بلند شد: هینداشت؛سرش را به معن یاچاره

 ناهار هم آماده است!  گه یساعت د کیبرو استراحت کن تا  زمی نه عز-

اتاق؛رخت خوابش را جمع کرد که سودابه وارد اتاق شد و از دستش   یو برگشت تو  د یمهربونش پاش   یبه چهره  ی لبخند  د یخورش 

 د یکنار خورش   یدستش یو پ  وهیم یاتاقک داخل آشپزخانه گذاشت و با ظرف  یهارا توخوابفت و رختر  رونیگرفت؛سمت ب

 برگشت!

 . یبخور دخترجان؛رنگ به رو ندار وهیم ایب-

خودش برداشت؛پوست گرفت و نصفش را خورد؛سودابه با لبخند   ی برا یسرخ  بیبا همان لبخند دستش را جلو برد و س  د یخورش 

حکمت خدارو شکر؛چقدر  -تکان داد و گفت: نیکرد که سودابه سرش را به طرف رینگاهش را غافلگ  د ی د؛خورش کری نگاهش م رهیخ

 و التماس!  دعا از؛چقدریازش دختر خواستم نداد؛چقدر نذر و ن
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 !یشد ی تو دختر من م شد ی م ی ها تورو سر راهم قرار داده؛چنداشت؛بعد از سال  دهیاما نه،فا-:د یکش  آه

 !شانیهابود! همانطور دلتنگـ سه برادر و بچه  شیچقدر دلتنگـ مادرش و خان باباشد؛ ر یبا بغض سر به ز د یخورش 

 بود!  د یعشق خورش  نیو آخر  نیکه اول ی بود؛مرد ی مرد چشم مشک  کـیهم مربوط به  اش ی دلتنگ  شترِیب

دستمال   یرا گرفت؛سودابه بلند شد و بسته  شیهاو دستش را باال برد و اشک  ختیر شیهاگونه   یچکه چکه رو  شیهااشک

 ! یکنیم  داینباش خانوادتو پ ؛نگرانیدلتنگ  دونم یم- و گفت: د یگذاشت؛آه کش د یخورش  ی را از آشپزخانه آورد و جلو یکاغذ 

 نشاند! شیهالب  یهرچند کم رنگ رو  ی دستش دوخت و لبخند  ی تو ینگاهش را به حلقه  حرفی ب د یخورش 

 ** 

 خلوت بود.  شه یبر خالف هم اطیشد؛ح اده یپ نیماش  از

و با   د یرا محکم چسب اش قه ی برد؛   ورش ی محمد سمتش  دن یرفت که اردوان از خانه خارج شد و با د ی چوب یهاپله سمت

 کجاست؟ د یخورش -:د یپرس  تیچفت شده از عصبان ییهادندان

 ! دونمیدونم،نمینم-جدا کرد: اش قه ی دستش را از  محمد 

پس   یدونیاگر نم-:د یکه باعث شد محمد چند قدم عقب عقب رود و هوار کش  د یکوب اش نه یس  ی با کف دستش محکم رو اردوان 

! بگو که  یومد یفرار کرده؛چرا گفت تو از ترس آبروت ن گه یمرد د هیبا   د یکرد؛چرا گفت خورش  یز یآبرور نجا یچرا مادرت اومد ا

 ! گفتهبگو که مادرت راست ن یهمش دروغه؛دِ لعنت 

 ! زدیزهرش را بر یسالومه به آن زود  کردی ماتش برد؛فکرش را هم نم محمد 

 خان بابا کجاست؟-باز کرد: لب

کن که اگر   داش یوجود نداره؛برو دنبال زنت بگرد؛برو پ  ییخان بابا گهی رو محمد؛برو که دخان بابا؛ب- زد: یعصب یپوزخند  اردوان 

 ! ینیرنگشم بب ذارمینم گه یو د  کنمی م داش یکنم؛پی م  داش یخودم پ  یعل ی به وال یکارو نکن نیا

 

شکست و   شهیفرو رفت؛ش  نیماش   یشهیش  ی محکمش رو شد؛مشتیم  نییبا فشار باال پا اش نه یس  ت یبود؛از شدتِ عصبان یعصب

 دستش پر از خون شد!

 ! دهیبر ی آقا،دستتون بدجور ن یکرد  کاریچ-شد و دستش را گرفت: ادهیپ عیسر مهراب
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 درک! -:د یغر محمد 

 سوار شد و حرکت کرد.  حرفی را دور زد و سوار شد؛مهراب هم ب نیماش 

 هم داشت؟نه!  ی تیبود اما مگر اهم د یدست محمد شد  ه یزیخونر

 آقا!   ستانماریب میبر-

 نه! -زد؛ داد

 شد.  شیجلو یره یو خ  د یکوتاه کش ی پوف مهراب

نگاه   ی جلو شی بایبا آن لبخند ز یعسل یهابا چشم  ییمو حنا ی را تجسم کرد؛دختر د یذهنش خورش   یرا بست و تو  شیهاچشم

 اش نقش بست؛لبخند زد؛کوتاه و پر درد! بسته

 ؟ی شد که عاشقش شد  ی+چ"

 "!یدوست نداشته باش  نو یا فِی که با خودم گفتم ح د یخند ی انقدر قشنگ م -

شد و   ادهیدر خانه بودند؛پ ی را باز کرد؛جلو شیهاتوقف کرد؛چشم  نیور بود که ماش غوطه  نشیریش   ی فکرها ی چقدر تو د ینفهم

  یاز خودش رو  ی ادگاری داشتی که برم یو هر قدم  کرد یخارج کرد و داخل شد...خون از دستش چکه م بشیداخل جرا از  د یکل

 . کردی ثبت م نیزم

سمت سالومه انداخت! اما او خونسرد مشغول   یو نگاه د یبلند کش ین یه دهیباز و بسته کرد که زهره ترس  یرا جور  ی ورود  در

 خونسرد بودنش کفر محمد را در آورده بود!   نیاش بود و همخوردن قهوه 

که   د ینکش یو طول  کرد ی نگاهش م دهیافتاد و سر از تنش جدا شد؛زهره ترس  ن یزم ی محکم به اسب کنار در زد که رو یلگد 

 ه؟ یکارا چ  نیاز ا ؟هدفتیکنی م  کاریچ ی دار-:د یبلند محمد به گوش سالومه رس  یصدا

 یهابه چشم  یو با نگاه  ستادیا ش یقرار داد و سمت محمد قدم برداشت؛روبرو ی نیس  ی دستش را رو  ی بلند شد؛فنجان تو سالومه

!  زیهمه چ  رِ یز ی پسر؟چه زود زد ی زود فراموش کرد ه؟چهیهدف من چ ی دونی تو نم ی عنیهدفم؟-غرقِ خونش با پوزخند گفت: 

 تشکر کردنته!   یمن تمومش کردم؛جا ی رو تو شروع کرد ی ؛بازیکردم که تو قرار بود بکنرو  ی من کار

خودمم تمومش   یذاشتیم  یلعنت  ؛دِیکرد   یباز ن یتو منو وارد ا-:د یچفت شده غر ییهازد و با دندان شیموها یال یچنگ 

 ! کردمی م
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! آره معلوم بود؛تو گور شده  یتمومش کن  یخواستی تو،تو م- که تا عمق جان محمد نفوذ کرد: یشخند یزد؛ن شخند ین سالومه

 اعتماد کنم!  یعادت ندارم به هرکس ؛منم یبود

 م؟یمن هرکس-:د یهوار کش محمد 

  نیما ا ار ؛قریکرد ی منو نقشه بر آب نم یهاتمام نقشه  ی عشق دو هزار ه یبخاطر  ی نبود ؛اگریآره هست- بدتر از او داد زد: سالومه

 نبود! 

  ن یکه تمام باورش را از ب یشد؛بازی م  یباز ن یاز اول وارد ا د یحق با او بود؛نبا ییجورها کیگفت؟ی فقط نگاهش کرد؛چه م محمد 

 برد! 

 کجاست؟ د یخورش -:د یآرام بود که پرس  شیصدا

 خبر ندارم! -گفت:  الیخی ب رفتی سالن م یکه سمت انتها  یتکان داد و در حال نیسرش را به طرف  سالومه

 

 شده !  یقیبه هر طر کرد یم شیدایکرد آرام باشد؛ پ  یو سع د یکش قیعم یرا بست؛ نفس شیهاچشم

 کرده ! ی زیآقا دستتون خونر-

  ر یز ی شده بود ! لعنت د یاش شد  یز یشد؛ خونر ده یبود؛ نگاهش به دستش کش ستادهیا شیرا باز کرد؛ زهره بود که جلو شیهاچشم

 شده ؟  یچ-کرد؛ نگاهش را سمت او کشاند: شیلب زمزمه کرد و برگشت؛ سمت در قدم برداشت که زهره صدا

 خانم کجاست ! د یمن خبر دارم خورش  - به دورور آرام گفت: یتر رفت؛ با نگاه ک ینزد زهره

د؛ دست سالمش را مشت  کرد رنگ نگاهش عوض ش   لیتحل  لِ یرا که تجل شیهانگاهش کرد و حرف  یمحمد باز شد؛ کم  یها اخم

 خب؟ کجاست؟ - :د یکرد و پرس 

خانم رو ببره گم و گور   د یکه خورش  داد یخب آقا راستش...راستش اون روز که خانم داشت به اون مرد پول م -من من کرد:  زهره

 کرد!  داش یپ شه یکجا م دونم یم شناسم؛ی مرد رو م دم؛ یکنه من شن

 !ایبرو حاضرشو ب -

 ! کردی قطعأ اخراجش م د یفهمی اگر سالومه م نگاه به محمد دوخت؛  نگران

 در منتظرتم!  ی جلو ایب ی بفهمه، برو از در پشت ذارمینگران نباش نم -تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف د؛یفهم محمد 
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 سرش را تکان داد و به سمت آشپزخانه پاتند کرد و محمد از خانه خارج شد.  زهره

روشن کن  - بلند تشر زد: یاز دورورش نداشت با صدا ی گوش داشت و خبر ی تو ینشست و روبه مهراب که هندزفر  نیماش  داخل

 !  یبرو دم در پشت

  کردی خارج م شیهارا از گوش  ی که هندزفر  یضرب باز شدند و در حال کی شیهابلند محمد چشم  یصدا دنیبا شن مهراب

که زهره بل   د ینکش ی طول ستاد؛ یدرب ا  یجلو  یپشت ی؛ دور زد و از کوچه را روشن کرد نیمحمد داد و ماش  ل یتحو "یچشم"

 که نگاهش به دورور بود در را بست!  یدر آمد؛ سوار شد و در حال تدر را آرام باز و بسته کرد و سم ده یپر ییرنگ و رو

 ** 

تمام   ی واق واق سگ ها تو  یصدا شده بود و  کیسرش محکم کرد و دنبال سودابه از خانه خارج شد؛ هوا تار یرا رو  اش ی روسر

 بود !  ده یچیفضا پ

شماره محمد را گرفت اما با   ع یبعد از انداختن کارت داخل تلفن سر د یو خورش   ستادیبه تپه؛ سودابه کنارش ا دند یرس  باالخره

 قرار داد !  شیبغض کرده تلفن را سرجا "باشد ی دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م" یجمله  دنیشن

 شد پس؟ ی چ-:د یپرس  سودابه

 خاموشه!-حالت را داشت که آرام گفت:  نیتر نیغمگ  شیصدا

 !  ده یزنگ بزن؛ انشااهلل جواب م م ییایفردا دوباره م زم یعز می بر ایب -دستش را گرفت و گفت:  سودابه

 و دوباره شماره گرفت اما باز هم همان حرف!  د یلبش را داخل دهانش کش د یخورش 

 هم از شانسش !  نیده همراه سودابه سمت خانه قدم برداشتند ! ابغ کر  

 

 ** 

توقف کرد؛ محمد برگشت سمت    یمیقد  ی قهوه خانه  ک ی یکه زهره داده بود رفت؛ جلو  ی محمد به آدرس   یطبقِ خواسته  مهراب

 دور دستتون !  د یدستمالو ببند   نیاول ا-خارج کرد و گفت:  فشی از داخل ک یزهره که او دستمال

 کرد !   دایاون مردکو پ شهیم یخب چجور -:د یپرس  بستی که دور دستش م  یرا گرفت و در حال د یدستمال سف د محم

 کار دارم !   یهرکار رجی با ا د یداخل بگ  د یبر هی نداره؛ کاف ی کار- پوزخند زد: زهره
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 ؟   یچ رج یا -:د یمتجب نگاهش کرد و مهراب پرس  محمد 

 پول بره به حسابش ! ه یفقط کاف کنه یم د یبگ  یهرکار  ؛ یهرکار رجیا-

 اونجا ! رمی بکشونش کارخونه؛ م  ار یب یابهونه  ه یتو برو؛   -نگاهش را از زهره گرفت و اشاره کرد به مهراب و گفت: محمد 

  ابانیسر خ برمتیم - :د یروبه زهره پرس  کرد ی که حرکت م  ینشست و در حال شیشد؛ محمد جا ادهیسرش را تکان داد و پ  مهراب

 ؟ یخودت بر  یتون یم یاصل

 نفهمن من بـ...  رج یفقط لطفا نه خانم نه ا رم؛ یبله آقا م -

 ؟یشناس ی از کجا م رجوینگران نباش؛ فقط تو ا - حرفش: ان یم د یپر محمد 

 برادرمه!  -و جواب داد:   د یکوتاه کش  یآه  زهره

 کت کرد. سمت کارخانه حر می کرد و مستق  اده یپ ابانیاش او را سر خنگفت؛ طبق گفته  ی زیچ محمد 

 

 

فضا پر از دود بود و    زد؛ی دستش بود و پک م ان یقل ک ی یقهوه خانه را باز کرد و داخل شد؛ نگاه چرخاند؛ هرکس  هی چوب در

 . یمیقد  یقهوه خانه پر از تابلوها  یوارهاید

 ؟یشناس ی رو م  ی هرکار رج یا - :د یپرس  کرد ی پخش م ییکه چا  یرمرد ی رفت؛ روبه پ جلو

 ؟ یدار  کارش یچ -:د یرا و پرس  شینگاهش کرد؛ از سر تا پا رمردیپ

 تنشه !   یاکه کاپشن قهوه یاوناهاش؛ همون-اشاره کرد و گفت: شیبه روبرو رمرد یقرار داد که پ بشیداخل ج یاسکناس  مهراب

 ؟  رج یآقا ا -:ستادیا شیرفت؛ روبرو  رجیسرش را تکان داد و سمت ا مهراب

 ش؟ یفرما  -فوت کرد:صورتش  ی را تو ان یدود قل  رجیا

 . رونیب ایتوشه؛ ب  یباهات دارم؛ پول خوب ی کار - اشاره کرد: رون ی با اخم به ب مهراب

 ! ستادیکنارش ا رج یکه ا د ینکش ی و طول رون یعقب گرد کرد و از قهوه خانه زد ب خودش 

 خب، امرت؟ -
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  ریبا زنج  یخوب یانه یاز اول م کرد؛ی م  ه یرا بهش هد  یحس بد  دادی تکانش م ی دستش که ه یتو  رینگاهش کرد؛ زنج  مهراب

 نداشت!

 !ییجا م یبر د یبا - گفت:  خالصه

 کجا ؟   -:د یپرس  کردی خودش روشن م  ی برا یگاریکه س   یاش را تکان داد و در حالکله   رجیا

 !  دهیم حیآقا خودش توض  شیپ م یبر ؛یادب کن  د یچند نفرو با ه یتوشه؛ فقط   یگفتم که پول خوب-

 و پول مفت !  ی بهتر از کتک کار ی زد؛ چ شخند ین رجیا

 

.. 

 ؟  یبکن ی هرکار یحاضر -:د یپرس  کرد ی که نگاهش م  رجیرا به هوا فرستاد و روبه ا گاریس  دود 

 پول باشه چرا که نه ! تو بگو جون !  - و گفت: د ینامرتبش کش شِیر ی رو یدست  رجیا

 !  یهرکار  رج یزد؛ پس زهره درست گفته بود؛ ا شخند ین محمد 

دستش را   اور؛یبراندازش کرد و نتوانست طاقت ب یکم  ستاد؛یا ش یرا خاموش کرد و بلند شد؛ سمتش قدم برداشت و روبرو گاریس 

زش خون  که ا  ی را گرفت و با لحن اش قه یشد و محمد زانو زد؛  نینقش زم رج یصورتش کرد؛ ا یحواله  یبلند کرد و مشتِ محکم

 ؟  ی ؟! کجا رهاش کرد شرف یب ی زن منو کجا برد -:د یپرس  کرد ی چکه م

محکم به عقب   زند ی الم تا کام حرف نم  د یکند ؛ محمد که د ی صحبت م ی چ یاو درباره  د یفهمینم  کرد؛ ی نگاهش م جیگ  رجیا

تکه   حرف بزن مردک وگرنه تکه  -:د یبسته تراول از داخل کشو برداشت و پرت کرد سمتش و هوار کش ک یهلش داد و بلند شد؛ 

 کنم !   یات م

 ...ـینم  د یآقا ؟ باور کن هی زن شما ک -تراول ها گل از گلش شکافته بود زبانش باز شد: دن یکه با د  رجیا

چند روز   -:د یاش غرچفت شده  یهادندان  نیگرفت و از ب  مشتش  ی سرش را تو یدوباره کنارش زانو زد و موها  تیبا عصبان محمد 

 !  شیکجا برد  نمی بنال بب االی ؛ یکن ستی سر به ن یاز مادرم سالومه که زنمو ببر  ی پول گرفت شیپ

واال من    اد؛یم ادم یآهان حاال داره  -گفت: شد ی که بلند م ی از دست محمد رها شد و در حال شیعقب رفت که موها یکم  رجیا

 ... گـیبود همان جا رهاش کردم د ی راه خاک ه یبردمش تو جاده تهران اصفهان 
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 شیهاو به بادِ کتک گرفتش؛ مشت  رج یبرد سمت ا ورش ی یببر زخم کی  نیحالش دست خودش نبود؛ ع زدی نفس نفس م محمد 

 کشت ! ی قطعا او را م د یرس  یآمد و اگر مهراب نم ی سر و صورت او فرود م ی رو یدر پ یپ

براش   یبرو دعا کن اتفاق - جان بلند شد؛ کشان کشان سمت در رفت که محمد داد زد: ی ب رجیکرد که ا شیبه زور جدا مهراب

 کنم ! مردک !  ی باشه وگرنه تکه تکه ات م فتاده ین

 نذار بره !  ریبگ  ق یبرو دنبالش آدرس دق - :د یرا از دست مهراب جدا کرد و روبهش غر شیبازو

 کاناپه رها کرد .  ی سمت در رفت و محمد خودش را رو "چشم"با گفتن  مهراب

 

 

 ** 

 

 !د یکش  یشد و آه م یپهلو آن پهلو م ن یا یه امد؛ین شیهاخود صبح خواب به چشم  تا

  دن یرا باز کرد و با د شیداشت. سودابه چشم ها ید یو سردرد شد  بردی هم بلند شد؛ خوابش نم د یکه روشن شد خورش  هوا

 !  ریصبح بخ -ا لبخند گفت: ب د یخورش 

 !  ریصبح شمام بخ  -متقابال لبخند زد:  د یخورش 

صبحانه آماده    شم یاالن پا م - گفت: د یکش ی رنگش م یقهوه ا  یموها یکه رو  ی اش را از کنارش برداشت و در حال ی روسر سودابه

 کنم!  یم

 کنم.   یجمع م من جاهارو   -شد گفت: یبلند م  شیکه از جا ی و در حال  د یکوتاه کش  یآه د یخورش 

برخورد کرد   واریمحکم با د د ینشست که خورش  شیرفت؛ دوباره سرجا  جیهم خواست بلند شود که احساس کرد سرش گ سودابه

 !  د یلرز شانیپا ریز نی کل زم   هی از ثان یو در کسر 

بود که تا   ادی ز ی لرزه به طرز نیو با هم از خانه خارج شوند اما شدت زم رد یرفت تا دستش را بگ  د ی سمت خورش  دهیترس   سودابه

 خانه بر سرشان آوار شد !  د یایبه خودش ب
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 ** 

کردند و او   یم  ی گفته بود را ط  رجیرا که ا  یر یداد و محمد دلشوره داشت ؛ مس  ینگاه کرد ؛ نه صبح را نشان م  نیساعت ماش  به

پشت سر   یبود ، ه  دهیهم نگذاشته بود و سردرد امانش را بر یتا صبح چشم رو  شبی؛ دکرد راهشان درست باشد  یخدا خدا م

 فکر نکند !  د یکردن خورش  دایپ  رِ یغ یز یچ هکرد ب  ی م یو سع د یکش  یم  قیهم نفس عم

 

 ** 

 

برشداشت ؛ اسم و عکس   وترش یکامپ زیم  یزنگ خورد ؛ بلند شد از رو   لشیرا داخل دهانش قرار داد که موبا مرو ین ی لقمه  نیاول

 بله ؟   -کرد ؛ جواب داد : یم   ییرونما  لیموبا ی پدرش رو

 بابا ؟  ییالو احسان کجا -:  د یچیگوشش پ  ی پدرش تو یگرفته   یصدا

 خورم چطور ؟  یسالم بابا تو خونم ؛ دارم صبحانه م -

 ؟  ی خودتو برسون  یتونیاونجا ؛ م مری روستا زلزله اومده دارم م ده یخبر رس -

  د ییشما االن کجا  - : د یو دلش آشوب است ؛ با همان حال پرس  د یآ یزند ! نفسش بند م یشد ؛ احساس کرد سرش نبض م  نگران

 ؟  د یبابا ؟ از مامان خبر دار

 توام خودتو  برسون !   فتمینه خبر ندارم تازه دارم راه م -پدرش نگران ترش کرد : حرف

  -گرفته گفت :   یینشسته بود با صدا شیگلو  ی که بغض تو  ینشست و در حال ی صندل یرو  "خدا رحم کند "لب زمزمه کرد :   ریز

 کن ! دایپبهم زنگ بزن مامانو  ید یفقط بابا توروخدا رس  امیکنم م  یم دایپ نیماش   هی منم 

 باشه بـ.ا. شه خ . داحا.فظ !  -پدرش با قطع و وصل آمد : یصدا

رود روستا و قرار بعد از   ی دوستش زد و اطالع داد م ی شد زنگ  یکه تند تند آماده م ی را قطع کرد و بلند شد ؛ در حال تماس 

 شود !  ی ظهرشان کنسل م

  هیکه از شانسش زود به تورش خورد راه نیماش  ک یبا کرد  یبهش خطور م یفکر  ک ی هیکه هر ثان ی آشوب و ذهن ی دل با

 نمانده بود !  ی ازش باق ی زیچ گریکه د ی زادگاهش شد ؛ زادگاه
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 !  د یکش اد یرا بلند کرد و فر شیبود ؛ به هزار زحمت صدا  دهیفا ی داد اما ب تکانش

 شانه اش نشست ؛ سر بلند کرد ؛ پدرش بود !  ی رو یدست

کرد آرامش کند اما ناموفق    یم  ی؛ سع د ی پدرش کنارش زانو زد و در آغوشش کش د یقطره اشکش که چک  نیشکشت ! اول بغضش

 بود ! 

اش  یشانیشد ؛ پ د یخورش  کی؛ او را از آغوشش جدا کرد و بلند شد ؛ نزد دند یکش  رونشیآوار ب ریبه دختر افتاد که از ز چشمش

 کبود بود !  شیجفت چشم ها ریخون مرده شده بود و ز

 کوپتر !  یهل  یتو  مشون یببر د یزنده ست ، نفس داره ؛ کمک کن-

 کوپتر کردند و آقا هاشم و احسان هم کنارشان .  ی و سودابه خانم را سوار هل د یکمک امداد گر ها خورش  با

__ 

 شد ! ی م شتر یآمد امداد گرا هر لحظه باصفهان غلغله بود ؛ سرو صدا و رفت و  مارستانیب

 افتاده بود !   ریوسط آقا هاشم گ  نینبود ؛ احسان حالش وحشتناک بد شده بود و ا ا یخانم عمرش به دن سودابه

 روستا جانشان را باخته بودند و اوضاع اصال خوب نبود !  ینفر تو  زده یاز س  شیب

بود که از مادرش جدا شده    رخوار یش  یبود و او همچون کودک ی کرد ؛ درد بد   یگفت و مادرش را صدا م ی م ان یفقط هز احسان

 بود ! 

 پسرم ؟  یاحسان ، خوب - کرد :  شیو صدا ستادیسرش ا باال

  چیبود که خوب است ؟ نه ! به ه یکس  هی اه سرخش را به پدرش دوخت ؛ حالش شبجانش را باز کرد و نگ  ی ب یچشم ها احسان

 عنوان ! 

 !  ترکه یبابا ، دلم داره م رمیبم خوادیدلم م -خشک شده اش را از هم باز کرد :  یها لب

  شیکه پدختر هم    نیپدر ؛ خواست خدا بوده ؛ ا زیصبور باش عز -خشدار گفت :  ییهاشم دست پسرش را گرفت و با صدا آقا

 به سرش وارد شده !  یادی ز بیآس   گهی؛ دکتر م  ستیخوب ن اد یمادرت بوده حالش ز

 دختره ؟  نیا ه یک  -:  د یبغض آلود پرس  ی و با همان صدا د یصورتش کش یرو  یدست احساس 
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 احسان بازگو کرد !  یکرده بود را برا  دایرا پ د یآن شب را که خورش  ی هاشم ماجرا آقا

 با شما دارند ؟  یکه با همسرتون آوردن چه نسبت ی خانوم نیآقا ؛ ا-

 داد ؟  ی م د یبا ی هاشم سر چرخاند و به خانم پرستار چشم دوخت ؛ حاال چه جواب آقا

 

 هستند ؛ حالشون چطوره ؟  المونی از فام ی کی - و گفت :  د یکه احسان به دادش رس   د یصورتش کش ی رو یدست

 لطفا !  د یبگ  لشو یاما حالش خوبه ، اسم و فام حافظشو از دست داده   -سرش را تکان داد : پرستار

گفت دلم   یم   شه یمادرش افتاد که هم ادیو احسان   د یکش قیاز آن همه دردسر چندبار پشت سرهم نفس عم ی هاشم عصب آقا

 خواهد که اسمش را آرزو بگذارم ، روبه پرستار گفت :  ی دختر م کی

 !  ی آرزو ، آرزو علو-

 !  ی همسر ی، خواهر  ی مادر ی ؟ پدر  نجاینداره ا کینزد لیفام - : د یکرد و دوباره پرس  ادداشتیبرگه  ی تو پرستار

 ما مهمون بود !  ش ینه ، پ - بار آقا هاشم جواب داد : نیا

  د یخانم هم از دکترش بپرس  ن ی، ا یخاک سپار یبرا  د یهمسرتونو ببر د یتون  ی م - د و گفت :کر ادداشتی یی ها زیدوباره چ پرستار

 شلوغه !  مارستانی، ب  د ینداشت مرخصش کن ی اگر مشکل

 شدند !  یاحسان باز جار یصدا ی ب یو اشک ها د یبلند کش ی هاشم آه آقا

 شد ! ی مگر م ن یاز ا شتر یب بتیمص

.. 

 سپرد !  ی بهشان گوش م یداد و با دقت و صبور  ی دکتر سر تکان م یهاشم در مقابل حرف ها  آقا

جز   ی خود را از دست داده بود و حاال آقا هاشم و احسان چاره ا یکه به سرش وارد شده بود حافظه   ی به علت ضربه ا د یخورش 

 مراقبت از او را نداشتند ! 

 داد !  ی دکتر نشان نم  یدر مقابل حرف ها  یواکنش  چ یبود و ه ره ینقطه خ ک ینامعلوم به  د یخورش  یِها چشم

 !  ستین ایدن  نیبود که انگار اصال در ا ی جور حالش
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 بود و دره !  ابانیکرد ب ی هر جا که نگاه م به

 نگهدار !-

   رج یو نگه داشت ؛ محمد برگشت سمت ا د یکش  یرا گوشه ا نیماش  مهراب

 کدوم طرفه ؟ -

 اطراف بود !  نیمتوجه نشدم اما مطمعنم هم  قیبود دق ک یواال آقا تار - زد و گفت :  د یبا دقت اطراف را د رجیا

 رسه !   یاون جاده به کجا م ن یبرو بب - دستش به جلو تر اشاره کرد : با

ز سمت راست که ا دند یرس  گرید  یجاده   کیبه  قهیگرفت و بعد از چند دق  شیرا در پ یخاک  یاو جاده  یطبق گفته   مهراب

 کوپتر و امداد نجات و...   یشلوغ بود ! آمبوالنس و هل  ی آسفالت و کل ی شد به جاده  ی ختم م

 ؟  نجایچخبره ا-

 دونم !  یواال نم -عقب برد تا آمبوالنس رد شود و در همان حال جواب داد :  یرا کم نیماش  مهراب

 شده بود !   کسانیروستا که با خاک  کی به  د یرس  ی رو ادهیپ قهی گرفت ، بعد از چند دق شیشد و راه جاده را در پ اده یپ محمد 

 !  دند یکوب ی بر سر و صورتِ خود م نیها نشسته در زم ی لیبودند و خ اهویدر ه مردم 

 دانست چه کار بکند !  یوحشتناک بد بود و محمد نم اوضاع

  ده ید ی شناختند ، اگر هم کس ی کدام او را نم  چیروستا نشان داد اما ه ه ی آورد و به چند نفر از اهال لی موبا  یرا رو د یخورش  عکس

 کردند !  یبود که از جواب دادن سر باز م یبحران تیبودش آنقدر وضع

 ش افتاده بود ! دو روزه ا  ه یزندگ یبود که تو  ی چه آتش ن ی، ا د یاز ته دل کش ینشست و آه  یخاک نیزم  ی تر از هر لحظه رو د یناام

 

 ** 
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به حال و روزشان زد   ی کرد پوزخند   یبختِ خواهرش بود نگاه م یکه مثال خانه    یانیاع یکه با دقت به خانه   ی شد ، در حال بلند 

! 

 باره بدبخت شده بودند ! ک ی به

 وارونه شده بود !  قه ی در عرضِ چند دق شانیزندگ

 خدا کرمتو شکر !!  آخ

، با دست به ارسالن هم  کاناپه نشست    یتر شد و رو ک یها سرش را سمت او برگرداند ، نزد کیسرام  یسالومه رو  یعصا یصدا با

 جوون !  نیبش -اشاره کرد و گفت : 

 محمد کجاست ؟  - : د یسالومه نشست و پرس   ی به رسمِ ادب روبرو ارسالن

پسرم   چارهی ازش ندارم ، ب  ی خبر شبیاز د - د گفت :دارد آرام باش  یکه معلوم بود فقط سع   یمکث کرد و با لحن  یکم  سالومه

 خواهرت !  ی ها یگند کار  نیدوسـت و آشنا رفت با ا ش یآبروش پ

بهتون نزن   - گفت :  تیدورگه از عصبان  ی و با لحن د ییگرا  ید یدستش به سف  یمشت کرد که رگ ها  یدستش را جور  ارسالن

 اعتماد دارم !  د یبه خورش  شتر یاز چشمام ب! من  یبند  یچرا انگ م دهی! ند  اد یخدارو خوش نم رزنیپ

 به جان ماها افتاده !  هی بتیچه مص نی حرف بزن ، ا ی دِ زنِ حساب - شد به جانِ ارسالن که فوران کرد : ی سالومه آتش پوزخند 

صداتو بلند نکن پسر جان ، خواهر تو از خونه   - و بدتر از ارسالن داد زد : د یکوب ن یرا بر زم شیبلند شد ؛ محکم عصا  سالومه

 !  یشما طلبکار میما طلبکار باش  نکه یا ی شده بجا یفرار

کار   ی چ گهید  -: د یبار هوار کش نیو ا نیزم دش یدکور برداشت و محکم کوب  یرا از رو  ستالیکر  وانی دستش را جلو برد ل ارسالن

افتاده ، مادر شب و روزش شده آه   وی یس   ی س  یتو  ی ، پدرمو سکته داد ی، تو روستا آبرو برامون نذاشت ی که نکرد ی کرد یم د یبا

 !  نه یذارم رنگشو بب  یکنم نم   داش یمنو نداره ، پ  د یخورش  اقتی، پسر تو لکجا گم و گور شده   ستیدونه خواهرم معلوم ن ه یو ناله ، 

 آرام شده !  ی دل کم ک ی، سالومه ماند و را زد و خانه را ترک کرد   شیها حرف

 

 ** 
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 خودش را ! ی شناخت ، حت یکس را نم چ یشناخت ! ه یبود ؟ نم ی رنگ احسان دوخت ، ک  یرا به نگاه مشک نگاهش

 درد نداره ؟  تیی؟ جا یخوب - : د یحالش را پرس  احسان

 و سوال احسان را با سوال جواب داد ! خشک شده اش را از هم فاصله داد   ی لب ها د یخورش 

 ؟  یهست ی تو ک-

 بود ؟!  ی ؛ کهم فشار داد   یرا محکم رو شیلب ها احسان

 من احسانم ، برادرت !  -تلخ جواب داد :  یو با لبخند  د یکش  قیعم یآه

 آمد !  ینم ادش ی ی زی! چرا چ  برادرش 

 کند !   یانرژ  ی  ه یخواست بلند داد بزند و تخل یم  دلش

 را داشت !  شینشسته بود و قصد سوراخ کردن گلو شیگلو  ی آشنا رو یکرد ؛ بغض  یم یخفگ  احساس 

 ؟  اد ینم ادمی یزیچرا من چ -لب باز کرد :  دوباره 

 !  یشیخوب م ی، اما نگران نباش دکتر گفته به زود  ی به سرت وارد شده حافظتو از دست داد یبیآس  - دوباره لبخند زد : احسان

 و دل احسان را به درد آورد !   ختیاش رگونه  یرو  د یخورش  اشک

 دختر !  نیبود ا  بایزد او را جذب خود کرده بود و چقدر ز ی موج م د ی که تو نگاه خورش   یت یمعصوم

 

 ** 

 

  یم  داتیذره شده ! بگو که پ  هی دلم برات   یتو آخه ؟ لعنت  یی کجا - تلخ زمزمه کرد : ی و با لحن د یکش د یعکس خورش  ی رو یدست

زنگ بزن بهم ، اون سر   هی کن ! الاقل  دامی پ ایبارم تو ب ه یمن دنبالت گشتم  نهمهی! ا شه یم ی کن ، چ  دایمنو پ ایکنم ، اصال تو ب

 وقت !  چی! هبخشم   ی وقت خودمو نم چی ه فتهیبرات ب  ی ، اگر اتفاق یل ی، خ د ینگرانتم خورش  یلیخ  ،دنبالت  ام یم یهم باش  ایدن

 !  ذاشتمی شکست تنهات نم ی کاش پام منبودت نابودم کرده ،  
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  سهیکوتاه گفت که در باز شد و بهراد ک یقرار داد و بله ا  ز یم ی را برعکس رو لیکه در اتاق به صدا درآمد ، موبا د یکوتاه کش یآه

 غذا به دست وارد اتاق شد !  ی

 انشاا... ؟  د یجناب ، خوب هست فی به به آقا محمد ، احوال شر-

 که خوبن ؟   ییاونا هی حالم شب -کردند گفت :  یرا بغل م  گریکه کوتاه هم د ی بلند شد ؛ سمت بهراد رفت و در حال محمد 

 هاش غرق شدن !  یکه کشت  یی نه ، مثل اونا -قرار داد و گفت :  زیم  یرا رو  سهیک بهراد

  یکیکه  یخارج کرد و در حال سه یداخل کها نشستند ، بهراد غذا ها را از   ی راحت یهم رو  ی نگفت ، روبرو ی زیزد و چ یپوزخند 

 پوست و  استخون !  یبخور ، بقول مامانم شد  -گذاشت گفت :   یمحمد م  ی را جلو

 شده ؟ یچته مرد ؟ چ -: د یکه بهراد متعجب نگاهش کرد و مشکوک پرس  د یکوتاه کش ی به کاناپه لم داد و آه محمد 

مراقبت از زنش را نداشته باشد همان بهتر سر بگذارد   یکه عرضه  ی؟ مرد ، مرد ! کدام مرد بار از ته دل بود   نیمحمد ا پوزخند 

 !  ردیبم

 گم کردم !  دوی خورش  -و دردِ دلش را گفت :   د یصورتش کش ی رو یدست

،    یکه گمش کرده باش   هی؟ مگه اسباب باز ش یگم کرد ی چ یعنی ؟  یچ  - گفت : شخند ینگاهش کرد و با ن رهیخ هی چند ثان بهراد

 شده ؟  یچ نم یدرست حرف بزن بب

 بود!  فتاده ین ی! اتفاق خاص یچ یشده بود ، ه یچ

که    نی! ا نی شده بود آرام آرام در حال سوختن و خاکستر شدن بود ! هم قشی که شب و روز رف یگاریاش مثل س  ی فقط زندگ 

 نبود ، بود ؟  یمهم زیچ

 

 گفت .  شیرا را براتمام ماج د ینگرانِ بهراد را د  ینگاه منتظر و کم ی وقت

به کاناپه   یو عصب   جیکه سالومه کرده بود گ  یکار  دنیدانست اما با شن ی موضوع انتقام سالومه و عاشق شدن محمد را م بهراد

 تا کجا ؟!  نه یک ایداد و خدا  هیتک

 

 ** 
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 کرد !  ی قبر خال  یخفه کننده گالب را رو  ی و با بغض  د یکش اهیسنگ سرد و س  یِ رو یدست

 غم بزرگ تر !  نیاز ا ی گذشت و چ یهفته از نبودنِ مادرش م  کی

  ی ذاشتم و مادر و پسر ی زانوهات م یسرمو رو  شهیتا مثل هم یگرفته ، کاش بود  ی لیمامان ، دلم خ یزود تنهام گذاشت یلیخ-

 .  م یکرد ی دردودل م

 !  می د یخند  ی، م   میزد ی م حرف

 را از سر گرفت !  هی عکس مادرش گذاشت و گر ی رو صورتش شد ، سرش را یروانه   شیشکست ، اشک ها بغضش

 بود و تلخ !  تلخ

.. 

 آمد .  ی اش بر م هی که احسان به زور از پس گرا  یکوچک چهل متر یخانه   کیرا باز کرد و وارد خانه شد ،  در

 بود !  شیجلو ی  ره ینشسته بود و خ یدست به زانو گوشه ا  شه یمثل هم د یخورش 

 زانو زد !  ش یشد و روبرو کشینزد

 احسان توقف کرد .  یِ مشک یچشم ها  ی باال آمد و تو د یخورش  نگاه

 ؟  ی خوب - : د یلب آورد و پرس  ی رو  یلبخند  احسان

 نه !  -لب باز کرد و آرام و صادقانه گفت : د یخورش 

 کند ! ب شیبرا یتوانست کار ی ، کاش مآورد   یدختر دلش را به درد م  نیرا بست ، ا شیچشم ها احسان

 !  رونیب م یبر ی خوایم -: د یپرس  د یروحِ خورش   یمکث تو نگاهِ ب یرا باز کرد و با کم شیها چشم

  یبود اما نم ی کیرا نداشت ، دلش انگار تنگ  ی کار چ یکس و ه چیه  ینه سرش را باال برد ، حال و حوصله   ه یبه معن د یخورش 

 بود ؟ خدا داند !  ی نفر ک ک ینفر بود و آن  کی؟ تنش محتاج آغوش  ی دانست ک

 حالم بده !  - غرق اشک بودند زمزمه کرد : شیکه چشم ها یمعمول بغض کرد و در حال طبق
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،   زم یعز یخوا یم ی کار کنم برات ؟ چ یچ  -کرد خودش آرام باشد گفت :   یم  یکه سع  یرا گرفت و در حال شیدست ها احسان

 بگو بهم ! 

  یم  نجارویاز ا رونیب ییجا ه ی دلم  - به دورور گفت : یو بلند شد ؛ با نگاه  د یکش رون یدست احسان ب را از شیدست ها د یخورش 

 !  ید یبرام خر روز ی که د ییصاف باشه ، پر از اون گل ها یکه پر از هوا   ییجا ه یخواد ، 

تا جمعه   یصبر کن د یچشم ، اما االن نه ، با - ، با همان لبخند گفت : ستاد یا ش یبلند شد با لبخند سمت او رفت و روبرو احسان

خواد ، خوبه   یکه دلت م  یی جا برمتیبرمت ، اصال هر هفته جمعه م  یم  یکه هم کار نداشته باشم هم دانشگاه ، بعدش هر جا بگ 

 ؟

 !  افتی یم  ییزندان بود رها هیبش   شتر یخانه که ب نیبار از ا کی  یکمرنگ لبخند زد ، خوب بود . حداقل هفته ا  د یخورش 

 

 ** 

 

 هم گذاشت ! ی را رو ش یچشم ها ی ا هی ثان یقرار داد و برا  زیم  یرا رو  سرش 

 ؟  د یبود خورش  کجا

 ازش نبود ؟  ی خبر چیه چرا

 و بس !  ی وانگ ینکردند سهمِ محمد شد د دایرد کوچک هم پ ک ی یهفته گشت و گذار حت  ک یها هم بعد از  سیپل ی وقت

 کجا بود ؟  پس

 بود ؟  کجا

 کمکتون کرد !  د یروزنامه ، شا ی تو د یبهتره عکسشو بزن - سرش تاب خورد : ی تو  یآگاه  سیپل حرف

 

 ! د ی! شا د ی! شا د یشا

 ها !  د یشا نیلعنت به ا یا
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شد   ه ریصفحه آورد و طبق معمول آن چند وقت خ ی را رو د یرا برداشت ، عکس خورش  لشیبلند کرد و موبا ز یم ی را از رو سرش 

 به صورتش ! 

 "و دردم را درمان کن !  ایمکرر توست ، ب  یِنبودن ها نیدرد هم"

 کرده بود که آن قدر درد داشت !  ر یگ شیته گلو  ی زیچه چ د یفهم ینم

 بغض بود !!  نکند 

 کند !  ینم  هی ، مرد که گر نه

 حرف را گفته ؟  نیا ی کس چه

 اندازد !  ینم ه یرا به گر یاست ، مرد که کس نیا درستش

 کرده ؟!  ه ی چند بار گر د یتا به امروز خورش  یعنی ایدهانش را همراه بغضش قورت داد و با خود فکر کرد  خدا آب

 زنده است ؟  اصال

 !  ستادیفکر احساس کرد قلبش ا نیا با

 مرد دنبالش بگرد !  ک ینباف و مثل  ف یمعلومه که زنده است ، انقدر اراج - خود تشر زد : به

 ؟  یآخه تا ک  - : د یشکوتاه ک یآه

 !؟  ی نشده خسته شد  ی زیشده تا آخر عمرت ، نکنه هنوز چ  -تشر از خود تشر خورد : باز

 نه ، معلومه که نه !  -

کنم ، بهت    ی م داتیباالخره پ -چسباند ، آرام و کوتاه بوسه زد و زمزمه کرد : د یخورش  ه یشانیپ یرا باال برد ، لبش را رو  عکس

 !  دمیقول م

 

 ** 

 !  د یکوب ی با دست با تمام توانش به در م ی کیدر بلند شد ،    یبالشت گذاشت که صدا یرا رو  سرش 

 ؟  ی عنیبود  یاز جا بلند شد، ک هراسان
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 وحشتناک پشت در بود !   یمرد نسبتا مسن با اخم ک یبرداشت، سرش کرد و در را باز کرد،  زیآو یدر رفت و چادر را از رو  سمت

 د؟ یبفرمائ-

 کرده !   م یکجا خودشو قا نم یبب ادیبه اون مردک بگو ب - گفت : یبا همان اخم بدون سالم  مرد

 ؟  یک  -لب زد:  جیگ د یخورش 

 قرضشو بده چند ماهه مارو عالف کرده !  ادی... بگو ب یب به اون برادر -: د یهوار کش مرد

 .ستیبرادرم ، احسان ! ن  - آب دهانش را قورت داد و گفت : د یخورش 

داد تا داخل شود    یکه در را هل م ی نشست و در حال شیلب ها  یرو  فی کث ی شد و بعد لبخند  د یخورش  ی  ره یخ ه یچند ثان مرد

 .  رسهیاونم م می از دست تو بخور یی چا هی چه بهتر ، تا  -گفت : 

 به اون برادر صد مـ... یز یچ یمهلت  هی تا اون موقع حاال  دمیشا - حرفش کرد و ادامه داد : هیچاشن یپوزخند 

  ی رد هل داد و چون کارش بم ی  نه یو با دستش از س  د یبلند کش یغیبا احساس خطر ج د یحرفش تمام نشده بود که خورش  هنوز

 عقب رفت و با در برخورد کرد !  ی هوا بود او کم

بار بلند تر بود که مرد با دست   نیا د یخورش  غی اش کرد و چادر را با خشونت از سرش برداشت که ج ی بدتر عصب د یخورش  کار

دهانش و خواست در را ببندد که احسان با تمام اعصابِ خرابش که زورش را دو برابر کرده بود در را هل داد و دستش    یکوباند تو 

 مرد را گرفت !  ی  قه ی محکم 

احسان بود که با مشت   ی  رهینشسته بود خ نیزم  ی که دو زانو رو یلرزان عقب عقب رفت و در حال  ی با قلب  زانیاشک ر د یخورش 

 قرار داده بود و قصِد کوتاه آمدن هم نداشت !  تیصورت مرد را مورد عنا اش  ی در پ  یپ یها

 کشت !  ی کرد وگرنه احسان حتما او را م  یم  یکار د یبا

!   شیکشیم  ی شو ، توروخدا احسان دار  الیخ یتوروخدا داداش ب -: د ی تر رفت و دست احسان را بزور گرفت و با بغض نال  کینزد

 مرگ من احسان ولش کن ! 

 !  شرفیمردک ب رون یپاشو گمشو ب -: د یکرد غر  ینثارش م یکه لگِد محکم  یمرد بلند شد و در حال ی س زنان از رونف احسان

 !  یدارم برات جوجه فسقل   -کرد گفت : ی که به هزار زحمت خانه را ترک م ی بلند شد و در حال شیناله کنان از جا مرد

 ! یهر - با اخم دستش را باال برد : احسان
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 قصِد خشک شدن نداشتند ! شی اشک ها ی که انگار چشمه   د یرا محکم پشت سرش بست و برگشت سمت خورش  در

 !  د یتر رفت و او را در آغوش کش  کیاراده نزد یب

 دستش را دور تن احسان حلقه کرد و از ته دل زار زد !  د یخورش 

 "شود !  یآدم سبک م  ختنشیمگر اشک چقدر وزن دارد که با ر "

 برداشته شد !  شیقلب و گلو یبزرگ از رو  یبار ک یشد ، انگار  سبک

 بود ؟  ی مرد ک  نیداداش ، ا  دمیترس   یلیخ - کرد گفت :  یکه صورتش را پاک م   یرفت و در حال عقب

 از بچه ها ببره بهش بده !  یکی دم یپولشو جور کردم م زم یطلبکاره ، نگران نباش عز - و گفت : د یبه صورتش پاش  یلبخند  احسان

 جواب نگذاشت ! یو لبخند احسان را ب   د یکش ق یعم ینفس د یخورش 

 

 ** 

 .نیببر تو ماش  نارو یا - کرد روبه مهراب گفت :  یکه درِ اتاق را قفل م   یچمدان بزرگ را پشت در گذاشت و در حال دوتا

 زمزمه کرد و چمدان ها را پشت سرش کشاند. یچشم مهراب

 کجا ؟  - سالومه بلند شد : یرفت و خواست از خانه خارج شود که صدا نییهم پشت مهراب از پله ها پا خودش 

  یباتوام پسر ! کجا دار  - مکث کرد و خواست بدون جواب راهش را ادامه دهد که باز سالومه گفت :  یاما برنگشت ، کم ستادیا

 ؟ یریم

 !  نجایجز ا ییهرجا - کرد آرام باشد گفت :  یم  یکه سع  یهم گذاشت و در حال ی را رو شیها چشم

کردم بهم   ت یکه من ترب ی پسر -: دستای ا ش یشد و روبرو کشیرا باز کرد ، سالومه نزد شیو چشم ها  د یسالومه را شن پوزخند 

 کرد !  یپشت نم

 من مادر ندارم ، انقدر بهم پسرم پسرم نگو !   -بار نوبت محمد بود که پوزخند بزند : نیا
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!   نیبشکنه دستم ، بشکنه که جواب تمام زحماتش شده ا -محمد نشست : ی گونه  یِسالومه بلند شد و با تمامِ توانش رو  دست

کردم، حاال  ی گفت  یبهت دادم، هرکار  یخواست ی ، هرچ یحس کن  یکمبود چیپسر خودم بزرگ کردم ، نذاشتم ه لٺ من تورو م

 !  ستم یمن مادرت ن  یگ یو م  یستادیتو روم ا

 !ید یرو که، برات، سود نداشته باشه رو، انجام نم  ی وقت، کار چی تو، ه  -و شمرده شمرده گفت :  د یکش قیعم ی نفس محمد 

 !شی ها ی زن را دوست داشت با تمام بد   نیشد ، ا ر یو محمد سر به ز د یسالومه جوش  اشک

را تمام   یرا برده باز نش یدل و د د یخورش  د یهمان زمان که فهم د یگفته بود، با شیخودش بود، سالومه از اول ماجرا را برا رِ یتقص

کس جز خودشان دوتا    چیکه ه ییبرد، به جا ی م ی دور ی گفت و او را با خود به جا ی ماجرا را م  د یالاقل به خورش  ایکرد  یم

 نباشد !

کولم بندازمت، پا به فرار بزارم و تورو با خودم ببرم، ببرمت    یرا دور تنت حلقه کنم و رو  میبه عقب، دست ها م یکاش برگرد"

 "که فقط من باشم و تو ! ییجا

 را ازش گرفته بود !  د یکه خورش  یکرده بود، اشتباه اشتباه

 برگرداند، سمت در قدم برداشت و خانه را ترک کرد .  رو

 پر ! ی بار دل ن یماند و ا  سالومه

 پسرش را نابود کرده بود !  هی که زندگ  یا نه ی ک نه، یک

  یستکه داشت د  یا  یاش بود، زندگ یپسر تمام زندگ  نیکرده بود، ا  یمادر  ش یپسر خودش نبود اما سال ها بود که برا محمد 

 !  دش یکش  یبه آتش م  یدست

 

 ** 

  ایب ا،یب یرا در من شکوفا کند، هر جا هست ی و بودنت حسِ زندگ یباش  ،یو آرامم کن  یباش  ،یباش  د ی ها با ی تمام سخت  یال به ال "

 "دارد!  ان یهنوز جر ی تا سر بر شانه ات بگذارم و باور کنم زندگ

  ی کرد، گل سرش را کم  یم  یاز تهِ دلش که تهِ دل محمد را خال یاز آن خنده ها د،یخند  د یبرد که خورش  شیموها ی ال یدست

 کرد.  نییآب باال پا ی خوش تراشش را تو یباال برد و پاها

 !  دهیبه آدم م یخنکه، حسِ خوب ی لیتوام شلوارتو بده باال، پاهاتو بکن تو آب، خ-
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آب تا جان آدم نفوذ   ه یگفت خنک  یه بود را انجام داد، راست مگفت  د ی را که خورش  ی و با لبخند کار  د یگونه اش کش یِ رو یدست

 کرد.   یرا عوض م  شیکرد و حال و هوا یم

 .میقدم بزن  میشد بر  یکاش م ،یخوب  ی چه هوا - محمد قرار داد و گفت: ی شانه  یگردن خم کرد، سرش را رو  د یخورش 

تو اون   میبلند شو بر  خواد ی اگر دلت م -گرفت گفت:   یکه دستش را م  یگذاشت و در حال د یسر خورش  ی صورتش را رو محمد 

 چقدر بلند و سرسبزن !  نیبب  م،ی علف زار قدم بزن

 . می آره پاشو بر - کشاند و سرش را بلند کرد، دست محمد را کوتاه فشرد و گفت :  یکه محمد گفته بو  یینگاهش را به جا د یخورش 

 بود !  یوصف نشدن ی لذت یعال ی آن هوا ی وت  د،یعلف زار ها کنار خورش  ی زدن تو قدم

 نگاه گرمِ محمد بود !  ی  ره یرفت و خ یگرفت عقب عقب م  یرا م  شی که جفت دست ها  یو در حال  ستادیا شیروبرو  د یخورش 

 اش کند.  ی کیخواست سفت بغلش کند و با خود  ی کرد که محمد دلش م  ینگاهش م  یجور

 و همانجا توقف کند !  استد یزمان ب ای

 "!  یزمان متوقف شود و تو تا ابد کنارم بمان  خواد یبا تو که هستم دلم م "

 محمد، محمد ؟ -

 را به زور باز کرد، کجا بود ؟  شیها چشم

 که گذشت به خودش آمد،    یداد، کم ی نم صیرا تشخ  عتش یموق

 شده ؟  ی چ -بود گفت : ستاده ینشست روبه بهراد که باال سرش ا یکاناپه نم  یکه رو  ی شد و در حال بلند 

که نه تنها ورود منو   یبود  دهیخواب قی نشده اما انقدر عم یز یچ -داد گفت : ی قرار م یعسل ی را رو  یکه کاغذ   یدر حال بهراد

 !  ی تلفن رو هم متوجه نشد   یبلکه صدا ید ینفهم

 بود !   ده یرد شد، خواب د شیچشم ها یِلحظه خوابش از جلو  هی که  د یکوتاه کش ی پوف محمد 

 ! ییبایز یِا ی! چه رویبود، چه خواب دهیرا در خواب د د یاو خورش  ،ی آر

 باشد! ش یحداقل در خواب ها د، یایباز هم به خوابش ب کاش 

 "ام !  ی هم راض میدر خواب ها  دنتینبودنت چقدر داغونم کرده که به د نیبب"
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 بهراد! مید یخوابشو م - و آرام گفت :  د یصورتش کش یِ رو یدست

،  کرد  ی تکه سنگ است اما نه، اشتباه م کی کرد   ی که او فکر م ی، چه به روزِ محمد آمده بود، محمد اش شد  رهیخ یبا نگران بهراد

 تا آسمان فاصله داشت !  نیزم شی نشسته با آن محمد چند سال پ  شیکه االن روبرو ینیا

 ! چه به روزش آورده بود  ،عشق

 کشاندند !  یکه هردو محمد را تا مرز نابود  نه یبه عشق و ک لعنت

 

 ! یریاز دست م یبه کلت بخوره، دار  یی هوا ه ی رون یب می،پاشو بر-بود مشت کرد و گفت :  شیزانو یرا که رو  دستش

 چه سود!  د یاش بدون خورش  یپوزخند زد، چه بهتر ! زندگ محمد 

 !  ی هست یپاشو، منتظر چ  االید   - کرد گفت: ی که پتو را از بغلش جدا م ی بلند شد، سمت محمد رفت و در حال بهراد

 شد سمت خوابش !  دهیرفت و دوباره ذهنش کش سیو بلند شد، سمت سرو د یکوتاه کش  یآه محمد 

غرقِ   ی با آن چهره  یگفت که منش د یی تق در بلند شد. بفرما یکه صدا  ستادیاتاق را مرتب کرد و منتظر محمد ا ی کم بهراد

 در را باز کرد.  ششیآرا

 آقا، خانم اومدن .  د یببخش-

 شده؟  ی چ -:د یپرس  یمنش  دنیخارج شد و با د س یکه محمد از سرو د یکوتاه کش ی پوف بهراد

 . ننیشما رو بب خوانیمادرتون اومدن، م- نازکش دوباره تکرار کرد: ی با آن صدا یمنش

 داخل.  د یکن  شونییراهنما -آرام گفت: ینگاهش را سمت بهراد کشاند و روبه منش محمد 

 بعد سالومه عصازنان همراه زهره داخل اتاق شدند. هیزمزمه کرد و عقب رفت، چند ثان یچشم یمنش

 داشت.  یآرام تر در پ ی آرامِ زهره جواب سالمِ

نشست و زهره هم   د،ید  یرا م  د یبودنِ خورش  یایمحمد رو  شیپ قهی قکه چند د ی کاناپه ا یاطراف را نظاره کرد و رو  یکم  سالومه

 کنارش.

 بزند.  ی نشستند و منتظر شدند تا سالومه حرف  شانیو بهراد هم روبرو محمد 
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چهل ساله   ی  نهیتونم ک  ینم نکه یبا ا -کوتاه لب باز کرد: ی که گذشت سالومه باالخره سکوت خود را شکست و  با آه قه ی دق چند 

 .  نمیتونمم آب شدنو تورو بب   یامو فراموش کنم اما نم

ببره گم و گور کنه برادره زهره ست، برو   دویکه بهش پول دادم خورش  ی کیاون - و با اشاره به زهره ادامه داد :  د یآه کش دوباره 

 کن !  دایدنبالش و زنتو پ

 اش شود.  ره یمحمد باعث شد متعجب خ پوزخند 

 . زنمیحرفارو دارم بهت م  نیکه ا  یتعجب کرد   ایحرفامو؟  ی نکنه باور نکرد ،ه یچ-

وقته اون    ی لیخ ، یکه منو هنوز نشناخت نه یاون که صدالبته اما تعجب من در ا - زد و گفت: شیموها یِ ال ی چنگ  یعصب محمد 

کنم   یم داش یکنم، پ  ی م داش یباالخره پ ینکردم، ول  دایاز زنم پ یاما رد  خوره یکردم حاالم تو زندون داره آب خنک م دایمردکو پ

 محمد مرده، تموم شده . ی باور کن د یبا گه یوقت د  اون ،ینیب  یرنگِ محمد و نم گهیو تو د

بابت   یتون یم  یکه گورت کرده، هرچقدر ، از هرک   شیچهل سال پ ی نه یبعدش تو بمون و ک -به جلو خم شد و ادامه داد :  یکم

بخاطرش به گند   مویاحمق ها اجازه دادم تو زندگ نِیازش ندارم و فقط ع یاطالع چ یکه من ه یگذشته ا  ر، یگذشته انتقام بگ 

 ات !  نهیقلبِ پر از ک اون تو و  رِ یتو بود، تقص ر یهمش تقص ،یبکش

 د ! آتش بو ی زد و سرش انگار گوره  ی محمد بود، قلبش تند تند م  یسالومه ماتِ لب ها نگاهِ

 تنش !  ی کرده بود با پاره  چه

 واقعا ارزشِ از دست دادن تنها همدمش را داشت !   نهیک کی

 فرزند بزرگش کرده بود!  کی نیبود و درست ع دهیزحمت کش  شیاش نبود اما سالها برا یبود که محمد پسرِ واقع درست

 سخت بود که بخواهد از دستش بدهد! حاال

 هم داشت ؟ ی بود اما سود مانیپش

 نداشت !  ی نفع چیمحمد ه  یخودش نه برا ی اش نه برا یمانیپش ه،ن

 نکرد.  دایگفتن پ یبرا  یز یچ ی عنینگفت،  یزیچ

 صورتِ محمد به کمک زهره سمت در قدم برداشت و آن جا را ترک کرد.  یتو  قیعم ی شد و با نگاه بلند 

 بود، دلخور کردن مادر و از دست دادن عشق !  یبد  درد 
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  ی کرد، انگار آن درد  قصِد گرفتنِ جانش را دارد که تا آن حد پا فشار م ی اش احساس م نهیرا درست وسِط س  یدرد   کی محمد 

 کند ! 

 نقش بست و دستش سمتِ قلبش رفت !  شی دو ابروها نِیب د یشد  یاخم

 ا سمتش دراز کرد. نگران نگاهش را به او دوخت و دستش ر بهراد

 ؟ یمحمد، چت شد؟ خوب -

بار   نیدوباره گرفت و ا  یخوب است اما آن دردِ لعنت د یقلبش برداشت و خواست بگو یِو دستش را از رو  د یکش  قیعم ینفس

 بهراد !!   یِخدا ایشدتش دوبرابر بود که آخِ محمد همراه شد با 

 

 ** 

 

 آمد؟ ینگاه کرد، پس چرا احسان نم وارید  ی رو یره یبه ساعت دا نگران

 برده بود!  یوانگ یرا تا مرزِ د  د یموضوع خورش   نیکرده بود و ا ر ید یلیخ

 آمدن احسان هم شده بود غوزِ باال غوز!  ریکرد و حاال د ی نم دایپ شیهم برا  یلیصبح حالش بد بود، دل از

  ی کالفه  ی خواست سر کند که در باز شد و چهره  برداشت ز یبلند شد سمت در رفت و چادرش را از آو یآن  مِی تصم ک ی در

 قرار گرفت. ش یاحسان روبرو

بپرسد گفت   یاو سوال  نکهیگرفت بدون ا یکه دستش را م  ی و در حال د ی بلند کش یپوف  د ینگران خورش  یچشم ها دنیبا د احسان

 بودم!  ی کالنتر د،یکردم ببخش  رید  دونمیم -:

 دوبرابر شد و احسان متوجه شد! د یخورش  ینگران

 . امیبه دست و صورتم بزنم ب یآب  هی منم برم  ی دم کن یی چا هی تا تو   -و گفت: ییرایسمت پذ  د یرا کش دستش

 با گفتنِ باشه دستش را از دست احسان خارج کرد و سمتِ آشپزخانه رفت.  د یخورش 

 گاز قرار داد.   یشعله   ی را پر از آب کرد و رو ی کتر
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 دم کن !  ییچا ه یبابا   ِدیخورش  -:د یچیسرش پ ی شنا توآ یکم ییصدا

 بود؟  ی چه کس  یآشنا صدا  یصدا نیبود؟ اصال ا یک  گریاو د د؟یخورش 

 سرش اکو شد .  ی سرش قرار داد و کفِ آشپزخانه نشست، دوباره همان صدا تو ی را رو دستش

 بابا! ِد یخورش  د،یخورش  د،یخورش -

 بود؟  یک

 کرد.  یم  شیاحسان آمد که صدا ی بار صدا نیرا بست، ا شیسرش فشرده شد و چشم ها ی رو  شتریب دستش

 ؟ ییکجا  کهیکوچ ی آبج-

 . نجامیا -: را باز کرد و بلند شد  شیها چشم

 ده؟یشده؟ چرا رنگت پر ی چ -رفت :  کشیاش لبخند اش پر زد و نگران نزد دهیرنگِ پر دنِ یبا لبخند نگاهش کرد که با د احسان

سرم   یتو  ییام، االن هم صدا ی جور ه یاز صبح  ست،یحالم خوب ن -خشک شده اش را از هم فاصله داد و گفت: ی ها لب د یخورش 

 کرد !  یرو صدا م د یبه اسمِ خورش  یآشنا که کس ی صدا کی د، یچیپ یم

  ی زیچ ه یاالن  زم، ی استراحت کن عز کمی  نیبش ایب - بردش گفت: یم  رونیکه از آشپزخانه ب  یدستش را گرفت و در حال احسان

 حالِ توام بهتر بشه.   میبا هم بخور  کنم یدرست م

 بال و پر!  یب ی فرشته   ک یپسر فرشته بود،  ن یاحسان زد و واقعا ا هیو خوب  یکم رنگ در مقابلِ آن همه مهربان ی لبخند  د یخورش 

 

.. 

 را مالش داد. د یش خور یو دلِ گرسنه   د یچیخانه پ ی مرغ تو.تخم سی سوس  ی که گذشت بو یکم

 بزند.  د یو سف اه یدست به س   د یاجازه نداد خورش  احسان

را هم آورد و   وان یهمراه پارچ را خارج کرد و داخل سفره قرار داد، قاشق و نمک و ل خچالیرا باز کرد و چند تا نان از   سفره

 نشست.  د یخورش  یروبرو 

 کنم!  ی برات آشپز یکن  ی خب بخور که از فردا التماسم م-
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 اخم کرد.  ی لقمه را برداشت و الک  نیبا خنده اول د یخورش 

 شوره!  یلیخ ی وا-

 د یخودش گرفت و بعد از خوردنش که متوجه شد خورش  ی کوچک برا ی لقمه   کیذوقش خورده بود    یتو  ی که حساب احسان

ِد خود را خواند و تا خواست پا به فرار بگذارد احسان مچ دستش را محکم گرفت  نگاهش کرد که او اشه یسرکارش گذاشته جور 

 و شروع کرد به قلقلک دادنش.

 آره ؟ ،ی نداز یکه منو دست م  دهیکش  ییحاال کارت به جا-

 کنم. ی نه، نه، توروخدا ولم کن، احسان خواهش م - وسط خنده گفت: د یخورش  

 به غلط کردن افتاد تا ولش کرد!  د ی، آنقدر قلقلکش داد که خورش احسان ول کن نبود  اما

خدا نکشتت احسان،  -شده بود گفت:  یجار شیخنده اشک از چشم ها  اد یکه از شدتِ ز  یدلش قرار داد و در حال ی را رو دستش

 دل درد گرفتم! 

 !  ی دروغ نگ  یتا تو باش  -چپاند گفت :   ی گنده اش را داخل دهانش م  یکه لقمه  ی در حال احسان

 حواله اش کرد.  یچپ چپ نگاهش کرد و احسان چشمک د یخورش 

 شد! ی م یزود هم احساسات یل یپاک بود و خ ی لیلطافت بود، قلبش خ ی دختر خدا نیا

 !یبش یاحساسات که نینه ا اره یحافظشو به دست ب یکمکش کن  د یتو با  ،یخوب که چ -خودش تشر زد:  به

آمدنش را   ر ید ی  ه ی گرفت قض  میناشناخته رها کند تصم یآن که خودش را از آن همه احساس ها ی و برا د یکش  قیعم ینفس

 دهد.  حیتوض  د یخورش  یبرا

 ؟ یچرا رفته بودم کالنتر  ی بدون ی خواینم-

 که فراموش کردم.  ی چرا اتفاقا انقدر حواسمو پرت کرد  -را خورد و گفت:  وان یچند قلوپ از آب داخل ل د یخورش 

اون مردک که صبح باهاش دعوام شد ازم   - دستش و در همان حال گفت: یشروع کرد تلق تلق شکستنِ انگشت ها احسان

م به صاحب کارم زنگ  مجبور شد   ،یکرده بود، موقع برگشتن به خونه سر کوچه با مامور جلوم سبز شد و بردنم کالنتر تیشکا

خواد ناکس،    ی هم م هی د ی پرداخت کردم ول شو یبازداشتگاه نمونم، بده تو بده سند مغازشو گذاشت تا شب   رش یخدا خ اد، یبزنم ب

باشه مجبورم از بابا کمک   اد یاگر ز دن،یچقدر بر نم یبب اد یاش م جه یپس فردا بعد از ظهر نت ی قرار شد فردا صبح بره پزشک قانون

 !رمیبگ 
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مواظب خودت باش احسان، من به جز تو   -شد تا سفره را جمع کند گفت:  ی که بلند م ی و در حال  د یکوتاه کش  یآه د یخورش 

 ندارم !  ویکس

 شد، کاش.  ی دختر آشنا م  نیبا ا ی گریبا لبخند نگاهش کرد، کاش جورِ د احسان

 

 ** 

کرد روبه بهراد که مثل خود محمد   یکه داشت سرمش را چک م یمحمد انداخت و در حال  یاخمو ی به چهره  ینگاه پرستار

 سرمشون تموم بشه مرخص هستن. ه، ی فشارِ عصب ست،ین یخاص زِی چ -تر اخم کرده بود گفت : قیهم عم د یشا

 لب زمزمه کرد.   ریممنون ز هی شب یزی سرش را تکان داد و چ بهراد

 رفت. یبعد  ضِیت مرقرار داد و به سم  شیمانتو بِیخودکارش را داخل ج  پرستار

 کوتاه لب باز کرد . یتخت نشست و با آه  ی کنار محمد رو بهراد

 ؟ یخوب-

 خشک شده اش را از هم فاصله داد.   ی خورد، اما با آن حال لب ها یخوب م ی حالش به آدم ها یِنگاهش کرد، کجا محمد 

 بهترم! -

 اه حل بود. ر نیسکوت فعال بهتر د ی، شانزد  یحرف گری و د د یکش  قیعم ی نفس بهراد

 شد! ی لحظه هم از خوابش دور نم ک یرا بست، فکرش  شیاش قرار داد و چشم ها یشانیپ ی آرنجش را رو محمد 

 غرق کرد. ایرا ربود و او را در عالمِ خوشِ رو شیگذشت که باز خواب چشم ها قه ی چقدر در فکر بود و چند دق د ینفهم

 کرد.  ی را در هوا پخش م ی صورت ی و گلبرگ ها د یخند  ی غش م غش

 رنگش قرار داشت. ییحنا یموها  یِ رو یصورت یگلبرگ از همان گل ها  ک یعلف زار ها بود و  ی برهنه رو پا

 !د یخند  یم  ی شد وقت یم  بایقدر ز چه

زدند و   یو خنده برق م  یاز خوشحال شیچشم ها ستاد، یا شیرساند و روبرو د یمحکم و بلند خود را به خورش  یی قدم ها با

 معلوم بود.  شیاز تمامِ کار ها طنتیش 

@DONYAIEMAMNOE

58



 سانست 

59 
 

 کرد.  شیخوش رنگش صدا  یمحمد قرار داد و با همان نگاه خندان و لب ها ی شانه ها ی را رو ش یدست ها جفت

 محمد؟-

 جان محمد؟-لب باز کرد: محمد 

 کرد تا سفت بغلش کند!  ی گلگون شده اش محمد را وادار م یلپ ها د،یخجالت کش د یخورش  باز

 .د یاو قرار داد اورابوس  یِشانیپ ی اش را رو یشانیقرار داد، سرش را بلند کرد و پ  د یخورش  یچانه   ی را بلند کرد و رو دستش

 ! ینیریش  ی بوسه  چه

 !یو دوست داشتن ی واقع د،یخند 

 دوست دارم محمد، دوستت دارم!  - را باال برد و با تمام عشقش لب زد: نگاهش

 ! ایخوبِ دن یِحمد پر شد از عشق، از تمنا و از تمام حس ها م نگاه

 است ؟!  یدختر چرا انقدر دوست داشتن  نیشد و ا  ده یکش د یصورت خورش  ی دستش نوازش گونه رو ی کی آن

 "عاشقت بشوم! د یبا ،یخور  یبه دردِ دوست داشتن نم گریتو د"

 را باز کرد. شیهراسان چشم ها یگوش خراش بد  یصدا با

  نیریخورد و محمد را از آن عالم ش  یبود که زنگ م یبغل دست ضیمر  لیسرخ شده اش را به سمت راست برگرداند، موبا نگاه

 کشانده بود!  رون یب

 لعنت به شماها ! لعنت.  یا

 

 ؟ یکمبود خواب دار ؟ یخوابی کنن م  یچرا ولت م - تشر زد: بهراد

کاش  دم، یبازم خوابشو د-گرفته گفت:  ییبهراد دوخت و با صدا یِشاک ی ها بار به چشم نیسرخش را ا ی چشم ها محمد 

 خواب دارمش! یکل شب و روزو بخوابم، الاقل تو   تونستمیم

 برد!  ی م نیرفت قطعأ محمد خودش را از ب  یم  شیروال پ نیرا از درد بست، به ا شیهاچشم  بهراد
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  تیتو واقع  د یبا ا،یچته مرد؟ به خودت ب  -و گفت:   د یسرشانه اش کوب  یِ رو  یکرد آرام باشد و او را هم آرام کند، به شوخ یسع

 بهش، پاشو جمع کن خودتو!  یرس  ی وقت نم چیه ی دنبالش کن ای تو رو ی بخوا  ،یدنبالش بگرد 

 نبود از دست نرود !  ش یاش که کم از برادر برا یمیکرد تا دوست صم ی م  یزودتر کار  د یبا د، یکه دل بهراد لرز د یکش  یآه محمد 

 شد. نییذهنش باال پا ی محمد تو سوال

 کار کنم بهراد؟  ی بنظرت چ-

 کرد!  ی نم یاریکرد، مغزش   یم  د یکار با یچ

 چرا که نه!  یآر  د،یچی سرش پ یتو  ی هو فکر کی

 رسه!  ی هرجا که فکرت م دونم یمجله و چه م  ، یمجاز  یروزنامه، فضا یزنیمحمد چرا عکسشو نم  گمیم-

 نداشت! ی کار حسِ خوب ن یدانست چرا به ا  یرا داده بود اما او نم  شنهادیپ ن یهم ا ینگاهش کرد، سرگرد آگاه ره یخ محمد 

 ؟ یهست ؟ییالو، با توام مرد، کجا - صورتش تکان داد: یِشد بهراد دستش را جلو  ی که طوالن سکوتش

  ی تو راه صحبت م م یبر - گذراند روبه بهراد با گفتنِ:  یآخر عمرش را م   یها ه یدستش که داشت ثان  یِو با نگاه به سرمِ ت محمد 

 تخت نشست. ی حرکت بلند شد و رو کیو با  د یکش رونیسوزنِ سرم را از دستش ب م، یکن

 

 ** 

 

که اجاق گاز را چک کرد از آشپزخانه خارج شد و    نیگذاشت و بعد از ا  یی ظرفشو نییپا یکهنه  نتی را داخل کاب ز یتم ی ها وانیل

  ونیزیتلو یجفتشان را با  فاصله از هم انداخته بود و داشت شبکه ها یچراغ را خاموش کرد، احسان مثل هر شب رخت خواب ها 

 کرد.   یجا مرا جاب

احسان باعث شد  لیموبا  ید که صدابزن  ی داد لب باز کرد حرف ی شب را نشان م مهین مِی با نگاه به ساعت که دوازده و ن د یخورش 

 کند.  اریسکوت اخت

 داره!  کاریوقت شب چ  نیباباست، ا -لب گفت:   ریرا از بغل دستش برداشت و با تعجب ز لشیموبا احسان

 سالم بابا. -را وصل کرد: تماس 
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 بابا؟ چخبر؟  یسالم خوب -

 موقع شب. ن یشده ا ی شما چخبر؟ طور ، یسالمت ،یمرس -

 ن دختره چطوره؟ حالش خوبه؟ او د؟یخواب که نبود-

 .یاونم خوبه مرس  م، ینه، نه خواب نبود-زد جواب داد: یرا کرمِ نرم کننده م شیکه داشت دست ها د یبا نگاه به خورش  احسان

 فکرمو مشغول کرده.   یز یچ هی احسان جان بابا چند وقته  گمیم-

 اومده؟ شیپ ی مشکل ؟یچ -:د یکرد پرس   یرا خاموش م ونیزیکه تلو   ینگران در حال احسان

  ییخدا گمیم  ست، یواال باباجان نگرانتم، اون دختر محرمت ن  -احسان را نگران کرد و گفت:  شتر یکه ب د یکوتاه کش ی هاشم آه آقا

 بکـ... ی زیچ ییکر خطا طون ی نکرده گوِش ش 

 بابا! - تا تهِ حرفِ پدرش را خواند و آرام تشر زد:  دهیخجالت کش احسان

 !د یبه خواهرش نظر بد داشت شما نگرانم باش  یهر وقت برادر  -رفت گفت:  ی م یی که سمت دستشو  یبلند شد در حال بعد 

  دم یحرف هاست، راستش خوابِ مادرتو د نیدونم پسر من آقا تر از ا  یم  -و گفت: د یکش شیها شیر  یرو  ی هاشم دست آقا

 احسان، نگرانت بود، مواظب خودت باش! 

هستم بابا، هم مواظب خودم هستم هم   -گفت: زد ی کرد اشکش نر ی م یکه سع   یمادرش بغض کرد و در حال  یِادآور یباز با  احسان

ببرمش دکتر بلکه حافظشو   ره یدستمو بگ   یتخمِ چشمام مواظبشم، منتظرم پول نِیو ع زه یدختر، مثل خواهرِ نداشتم برام عز نیا

 کنمتون!   ینده نمکنه، مطمعن باش بابا سرافک  دایبره خانوادشو پ ارهیبدست ب

 صالحته خدا سر رات بذاره!  ی هرچ یاله -نشاند و از تهِ دل گفت: شیلب ها یکمرنگ رو   یهاشم لبخند  آقا

 پدر !  تیبهتر از رضا ی بهتر از آن و چه شور یی چه آرزو و

ا با چشم  ر د یکوچک که برگشت خورش   ییرایکرد و به پذ  یسرخ از پدرش خداحافظ ییخندان و چشم ها ییبا لب ها احسان

 . د یبسته د ییها

 داد.   لشیآرام تحو ی ریشب بخ د یکش ی تنش م یِ که پتو را رو ی شد و در حال کشینزد

شدند چشم   یم  نییسرش باال پا ی پدرش تو  یکه حرف ها  یرخت خواب رفت و در حال ی را خاموش کرد و خودش هم تو چراغ

 را بست. شیها
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که حالش کامال بهتر بشود و    یباشد تا زمان د یبه او قول داد مواظب خورش  ی داریعالمِ خواب و ب ینثار مادرش کرد و تو یا فاتحه 

 کند.  دایخانواده اش را پ

 

 ** 

 آشنا! ییکرد، صدا ی م شیصدا یکی انگار

 ه آغوِش او داشت. ب ی بیعج لیتما  د یبود که تنِ خورش  یمرد که صورتش معلوم نبود اما انگار کس ک یعقب،  برگشت

 !د ی!...خورش د یکرد، خورش  ی م شیصدا ی و ه د ی رس  ینم د یشد اما به خورش   یتر م  کیهر لحظه نزد مرد

 .د ی رس  ی کردند دستشان بهم نم  یم  یهرکار  د،یرس   یهم دستش را دراز کرد اما نم د یسمت او دراز شد، خورش  دستش

 زد و غرقِ عرق بود!  یشد و دادش باعث شد از خواب بپرد، نفس نفس م  یخال  د یخورش  ی پا ریهو ز کی

 بلند شد،هل کرده چراغ را روشن کرد و سمتش رفت، کنارش نشست و دستش را گرفت.  عی با دادِ او سر احسان

 ؟ یشد؟ خوب یچ-

  ی مرد که کس  ه ی بازم  ،دم ید  یبیخوابِ عج  هی  -زد گفت:  یکه هنوز نفس نفس م ی خود را در آغوشش انداخت و در حال د یخورش  

  رم، یدستشو سمتم دراز کرد اما نتونستم دستشو بگ  ،د یرس  ی داشت اما بهم نم  یکرد، مرد قدم برم   ی رو صدا م د یبه اسمِ خورش 

 ! دمیبزرگ افتادم، با داد خودم از خواب پر یچاله  هی  یعقب عقب رفتم و از پشت تو 

  ی زیآروم باش خواهرم، خواب بوده، چ-کرد گفت: یکه نوازشش م   ی برد و در حال د یخورش  یِموها یالدستش را الب  احسان

 !ستین

من، حالم    ادینم ادم ی ی زیچرا چ -گفت: ش یاحسان برداشت و با نگاه به چشم ها ینه یس  یِ بغض کرده سرش را از رو د یخورش 

 بود!  ادمیاز گذشته  یز یبده، کاش چ

 ، نگران نباش!کنم حالت بهتر بشه  ی کمکت م  زم،یدکتر عز برمتیم - و با لبخند گفت: د یکوتاه کش یآه احسان

 ماند. ره یخ ش یبه روبرو الیبغض لبخند زد و احسان آشفته خ انیم د یخورش 
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 ! کجاست؟ نمشیبب اد یب د یکجاست؟ دخترمو بگ  د یخورش  د،یخورش -

را صدا بزند   د ی عالم خواب خورش  ی برد، کار هر روزه اش شده بود تو یم  نیمرد آخر خودش را از ب  نی نگران نگاهش کرد، ا نرگس

 نباشد جوابش را بدهد! ی و کس

 چشم دوخت!  شیناراحت پسر ها ی  افهیو به ق د یکش  قیعم یآه

 معلوم نبود تک دخترش کجا گم و گور شده!  چی کردند؛ ه ی م دایپ یراه د یبا

 ا گرفته! اش ر قه ی کرد  نکند مرگ  ی فکر م ی وقت  د یلرز  یم  دلش

 !شیها ی بود با تمامِ دل نگران مادر

بکن، االن چند هفته   ی کار ه ی ره یمادرت بم - و با بغض روبه ارسالن گفت:  د یکوب  شیزانو یِرو  یدو دست   شهیمعمولِ هم طبق

 !د یزیتو سرم بر   یخاک ه ی ست،ین یاز دخترم خبر  شترهیب

 گفتم، عکسشم بهشون دادم قراره بهمون خبر بدن.  ی به آگاه - و گفت: د یکش ششیر  یِرو  ی دست ارسالن

تو روزنامه ها بزنن بلکه   دویمحمد بودم، بنده خدا داغونه اونم، قرار شد عکس خورش   شیصبح پ -و ادامه داد:   د یکوتاه کش یآه

 شدـ دایازش پ ی رد

 !  سالم نباشه  ترسمیم - آرام افزود: ییبا صدا بعد 

آمد قطعا   ی م د یسر خورش  یی ، اگر بالانداختند  گر ید ک یبه  یو هر سه نفر کالفه نگاه دند یشن دند،یشن ش یدرهاگفت اما برا آرام

 کردند!  یمحمد را زنده به گور م

 ** 

 ها! شه یحالت خراب م ار، یدر ن یچه خبرته؟ کم جنبه باز  - و غر زد: د یکش رونیمحمد ب یانگشت ها نِ یجام را از ب بهراد

 ! نیخراب تر از ا  - کرد گفت: ی پر م گریجام د  ک یکه  ی سرخ نگاهش کرد و در حال یی با چشم ها محمد 

 گرفت.  ده یبهراد را ناد نِیاز شراب را مزه کرد و نگاه خشمگ  یکم

 نشست.  یصندل  یلب زمزمه کرد و رو ر یز ی درک  ستین م یمستق یصراط چیآقا به ه نیا ر ینخ د یکه د بهراد
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 یانگشت ها یال ی گاریبود و س  ختهیاش را دورش ررنگ شده  یثابت ماند، موها  شیدختر روبرو یِ که گذشت نگاهش رو  یکم

 کرد.  ی م ری س  گرید  یسوخت و حواس دختر انگار آن جا ها نبود، جا  ی سوخت؛ م یاش م  دهیکش

دختر   یبرهنه  یپاها یپروا رو  ی قرار داد و سمت او قدم برداشت، کنارش نشست و دستش را ب ز یم ی بلند شد، جام را رو  کنجکاو

 !ختی خوشرنگ درشتش را به بهراد بدوزد و او احساس کند قلبش ر ی گذاشت که باعث شد از فکر خارج شود و چشم ها

آن دختر لقب دهد! الحق هم که درست   بود که توانست آن لحظه به ی! تنها اسمیوحش یِ بایز ش،ی بودند چشم ها ی وحش چقدر

 بود! 

خاموش کرد و   یگاریجا س  ی را تو گارش یبرداشت و بلند شد، س  شیپاها ی کند دستش را از رو ی او فقط نگاهش م د یکه د دختر

 کند.  ییرایاز خود پذ  ی رفت تا کم سیسلف سرو  ز یآرام سمت م یی با قدم ها

 

 داشت، دلبرانه!   یبرمقدم   باینگاهش را سمتش چرخاند، چقدر ز بهراد

! تا حاال آن حس  ایاوه خدا د؟یکوب یدلش رفت، چرا انقدر محکم م ی کرد، دستش آرام رو یاراده صورتش را نقاش  یب  یلبخند 

 را تجربه نکرده بود!  نیریش  ه یتلخ

 دستش بود رفت.  یجام تو  ک یبود و  سادهیوا زیو بلند شد، سمت او که کنار م   د یصورتش کش یِ رو یدست

 بار سر حرف را باز کرد.  نیا

 ؟ ید یم یی افتخار آشنا-

 .د یآرام به گوِش بهراد رس  شیو صدا د یبا نگاه خمارش دوباره دل بهراد را به آتش کش دختره 

 ! یپیخوشت-

توام خوش   -ه گفت:گره خورد  یکم  ییشد و با ابرو ها لیدل بهراد شروع به کار کرد، لبش به باال متما  یتو  ی قند ساز ی  کارخانه

 !یکلیه

 گرم و کوتاه!  د؛یخند  دختره 

 نظر لطفته! -
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نثار دختر چشم سبز کرد و   یقرار داد؛ چشمک ز یم یداد و آرنج چپش را لبه  ه یتک  زیکامال آب شده بود، به م خش ی گریکه د بهراد

 خطابت کنم؟   یچشم وحش ای ی گ یاسمتو بهم م نم یحاال بب زنما،ینم نی همچ ی من به هرکس - گفت:

شود، صورتش را مقابل صورت دختره   کشینزد شتریب ی خنده اش باعث شد بهراد به خودش جرأت دهد و کم د؛یباز خند  دختره 

 !ی خند یچه دلبرانه م - کوتاه گفت:  ینگه داشت و با چشمک

 من نسترن هستم. - بهراد لب باز کرد: ی چشم ها ی  ره یخ دختره 

 نسترن قرار داد.  یبرهنه   یِ بازو ی بلند کرد و رو ی دستش را کم بهراد

 . تییمنم بهراد هستم، خوش بختم از آشنا-

 ! د ید یکاش اون هم مثل تو منو م  ،ی کن  یجنتلمالنه برخود م یل یخ - نگاهش را به دست بهراد دوخت : یچشم ر یز نسترن

 ه؟ یاون، اون ک -:د یمتعجب پرس  بهراد

  یآرام  ی رد شد؛ چه چهره  شیچشم ها  یدستش را مزه کرد؛ نگاهش گذرا از جلو   یاز جامِ تو  یو کم  د یتلخ کش ی آه نسترن

 داشت!

 حدسش را به زبان آورد. بهراد

 ؟یعاشق شد -

 مکث سکوت کوتاه خود را شکست.  یفقط کوتاه سرش را تکان داد و بعد از کم نسترن

نشده، پاک و معصوم! برعکس   رهیچشمام خ یبار هم تو  ک ی ی که حت ی تنها پسر ،ی و دوست داشتن  یمنطق  یل یآرومه، خ یلیخ-

 باعث شد غرورمو بشکنم و برم جلو!  دنیلرز نیو هم دهی لرز  ده،یمنه اما دلم براش لرز

 کرد.   س یشد، نسترن دوباره لبش راباشربت خ شیلب ها  ی  رهیشد و بهراد کنجکاو خ  ساکت

 گرفتم!  ش یسوخت که با سکوتش آت ی برو گمشو انقدر دلم نم  گفت یاگر م ی نگفت، سکوتش بدتر عذابم داد، حت یچیه-

باالخره رامش   ی ول  -خود را از دست داده با پوزخند گفت: هیرا باال داد و نسترن که معلوم بود حال عاد شیجفت ابروها بهراد

 نسترن!  گنیکس! به من م   چیمالِ ه  ایمالِ منه   ایکنم باهام باشه، اون   ی اگر نه مجبورش م کنم،یم

بدست   یکه مطمعن شد واقعا برا  ی! جورد یلرز  یکرد که دل بهراد از تعجب و لحن صحبتش م یم   انیرا ب  شیحرف ها یجور

 کند!  یم  یآوردن آن پسر هر کار 

@DONYAIEMAMNOE

65



 سانست 

66 
 

 گرفت.   و سمت نسترن  د یکش رون یکتش ب  بِیمکث کرد و کارت خود را از داخل ج  ینگفت؛ کم یزیچ اما

 ت آشنا بشم.باها شتر یب شم یخوش حال م-

 . د یکش رونیبهراد ب یانگشت ها نیقرار داد و کارت را از ب  زیم  یدستش را رو ی جامِ تو نسترن

 اهلِ درد و دل!  د یبهتر بگو ا یپسر داشت، به قولِ پدرش اهلِ دل بود،  نیبه ا یخوب احساس 

بازگو کند، بدون ترس و   ش یدلش را برا ی تلنبار شده رو   یو تمام حرف ها ند یتواند با آرامش کنارش بنش یکرد م  یم احساس 

 لرز! 

 

 ** 

 بدونِ من عشقم   ی شهر نیا یِ کجا-

 روز اضافه شد، نبودتو بازم  هی-

 تو بگردم!  یِ کجا گمت کردم، بگو کجا رو باز پ ،ی شهر نیا ی کجا-

 دلم هنوز تنگه، چشام هست به راهت.  ،التیخ  یچقدر توبه کردم که شم ب-

 ؟ یسر کرد یجون دادم، چجور نجایمن ا ،یبرگرد  ی که روز د یدلمِ پرِ ام -

 ("یشهر  نیا ی کجا".  یموسو انی).شا

 دلش.   یِزد به زخم ها   یآهنگ هم چنگ م نیبد بود و ا حالش

 لب زمزمه کرد.   ریرا ز آهنگ

 "روز اضافه شد نبود تو بازم!  ه یبدون من عشقم،   ی شهر نیا ی کجا"-

 آهنگ وصف حال و روزش بود!  نیا چقدر

 را بست!  شیداد و چشم ها  هی کاناپه تک ه یرا به پشت سرش 

 تو بگردم؟   یِپ د یکجا گمت کردم، بگو کجا با ، یشهر نیا ی کجا-
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 کجا گمت کردم؟  - زمزمه کرد : باز

 کار؟یکرد، چ یم د یبا کاریزد؛ چ شیموها یال یرا کالفه باال برد و چنگ  دستش

 کنم؟  کاریکنم؟ چ  کاریچ -: د یپرس  یفقط از خودش م  رلبیرفت و ز ی دفتر قدم رو م  یها تو  وانهی د نیشد؛ ع بلند 

 اش شد! ی شانیکوتاه مهمانِ پ ی از دردِ دستش اخم خت، یر ن یزم یرا رو  زی م ی رو لیبا دست تمام وسا یهو عصب کی

 نکرده بودند. دایپ ام یدستش الت  یرخم ها هنوز

 . د یدو زانو نشست و سرش را باال برد؛ نعره اش تا هفت آسمان رس   نیزم ی رو

 خداااااااا، کمکم کن! -

•• 

بلند محمد نگرانش کرد، قدم هاشو تند کرد   یکرد صدا  یدستش جا ب جا م  ی را تو سه یکه ک یآسانسور را باز کرد و در حال درِ

 هوا در را باز کرد.  یو خودش را به دفتر رساند و ب 

 بود.   خته ی بهم ر ی هینشسته بود و اتاق هم به طرزِ فج نیزم  یپشت به او دو زانو رو  محمد 

 ! یاوضاع چه

 گرفت و بلندش کرد.   شیگذاشت و سمت او رفت، از بازو  ن یزم ی غذا را رو ی ها سهیک

 ، چته باز مرد؟ محمد -

 غصه هاش!  ک یغم و شر ق ینگاهش کرد؛ باز هم بهراد، تنها رف محمد 

 دانست!  یاو دردش را نم یعنی اش کرد،  ه یتلخ هد   یلبخند 

 !د یتنِ خورش نبودن و نداش  متِ ی! به قیمت یداشت او را آرام کند اما به چه ق ی بود، فقط سع محال

 رفت!  یکرد وگرنه قطعا از دست م  یم  شیدایپ د یبود! با رممکنیغ

 مرگ!  تینها یعن ی دن یمحمد بود، بدون او نفس کش یِ زن تمام زندگ آن

 "کنند! ی م ی آمدن پا فشار یبرا م یکه بدون تو نفس ها ایب"

 کاناپه نشست و خودش هم کنارش.  ی کرد، کمک کرد رو بلندش 
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 . می کن ی م داش یخدا بزرگه، باالخره پ ق،یآروم باش رف -

 ! نهیب یکه مارو نم  میک یخدا بزرگه آره البد ما کوچ  -لب زمزمه کرد :  ریز محمد 

و بدنت به  و زخم کردن دل   ی ، با خودخورکفر نگو مرد، بلند شو خودتو جمع کن  - و تشر زد : د یشن  د، یگفت اما بهراد شن آرام

 ! یرس  ینم ییجا

کرد و حاال هم   یاو کمکش م  شهیسالومه پشتش بود، هم شهیبود، هم دهیجا نرس  چ یاو تا االن هم به ه د،یرس  ینم  ییجا به

 ذره شده بود !   کیمحمدش  یکه دلش برا   ییها خودِ او بود، او بتیمص نیمصبب تمام ا

 

 ** 

  ی  ه یبرگشت؛ مردکِ مفت خور د شیجا کرد؛ فکرش به چند ساعت پتش جابدس  ی را تو ف یشد و ک ادهیاتوبوسِ پرازدحام پ از

 کارش!  یِ رفت پ شخند ین ک یکامل را گرفت و با 

 بسه پسر، به درک، فراموش کن!  - و به خود تشر زد:  د یکوتاه کش  یپوف

 وار شد. قیعم ی نفس دنِ یدانشگاه توقف کرد و بعد از کش  یجلو

 کرد و سمت سالن قدم برداشت.  ی را ط اط یح ری سر به ز شه یهم مثلِ

 احسان؟-

 و منتظر شد تا بهش برسد. سرش را سمت عقب برگرداند  یمهد  یصدا با

 ؟ یچطور-

 زد و با او دست داد.   یلبخند 

 !ید ی، چه عجب سر وقت رس خوبم -

 شد خودمم تعجب کردم.  ی دونم چ  یواال نم  -گفت: ال یخ یب  شهیمثل هم یمهد 

کردند سمت کالس پا تند   ی که صحبت م ی تکان داد و باهم در حال نیبه طرف  قش یتنها رف ه یو حواس پرت یال یخیسر از ب احسان

 کردند. 
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نگاهش  نیاحسان بکوبد و او خشمگ  یِ با آرنجش به بازو یکنار هم نشسته بودند که ورود نسترن به کالس باعث شد مهد   تازه

 کند!

 رفت؟  ی م رون یبار با او ب کی  ی برا ی حت ایشد،  ی دوست م ی دختر نیبا همچ د یبا چرا

 !د ید  یبازِ نسترن م ی رفتار ها و لباس ها یرا هم تو  لش یبه او نداشت و دل یاحساس خوب اصال

گذارد و نسترن هم به    یاحترام م  یدانشگاه به پدرش حساب س یاست که رئ یدانست او تک دختر کارخانه دار معروف  یم  یخوب  به

درس   یشناسد وقت و حوصله  ی که احسان م ی خوش  یکند وگرنه آن نسترن الک  یرا پاس ماحترام ها هر ترم  نیحساب هم

 خواندن را ندارد. 

 به توجه کردن به او را نداشت.  یلیکرد اما واقعا تما ی نگاه نسترن را احساس م ه ینیراحت سنگ  یلیخ

 کالفه اش کرده بود!   یامر حساب نی احسان برداشته نشد و هم ی نسترن از رو  یره یخ ی با ورود استاد هم نگاه ها یحت اما

 نبود اما مجبور بود! یدلش راض نکهیبه سرش زد، با ا یفکر

•• 

 شد؛ باز هم نگاهش نکرد!  نیسوار ماش  یعصب

 هم حسابش نگذاشت! باز

نگاه هم به   مین ک ی ی ببندد که حت ی ردل به پس د یرنگارنگ و پولدار حاال با یبعد از رد کردنِ آن همه خواستگار ها ن یخدا، بب یا

 اندازد!  یاو نم

قلب نسترن   نیهوا باز شد و با نشستنِ احسان داخل ماش  یو خواست حرکت کند که در ب  د یفرمان کوب  ی کفِ دستش محکم رو با

 افتاد!  یاز کار نم اد یشد البته اگر از شدت ز ی حتما برنده م د یکوب  یکه او م   یدو را شروع کرد و با آن تند  یشرکت در مسابقه 

 !نیحرکت کن  نیخواینم-

 مجسمه!   کی ن یشده بود، درست ع خشک

با شما هستم خانم راد، درست   - کرد که احسان دوباره گفت: ی نگاهش م ره ی را هم نداشت، همان طور خ یحرف  انیقدرت ب  یحت

 !ننیبچه ها مارو باهم بب  ستین

 در همِ او گرفت و حرکت کرد!  یِبلنِد احسان به خودش آمد و چشم از اخم ها ی کم یصدا از
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 شود!  نشیباعث شده بود او سوار ماش  یز یچه چ یعنی، دلش غوغا بود  یِ تو

 شد؟  یکرد آرام باشد اما مگر م ی م یسع

 . د یجا توقف کن نیلطفا هم  -گفت:  ابانیکه از دانشگاه دور شدند احسان با اشاره به کنار خ یکم

 و توقف کرد.  د یکش ابانی را کنار خ نیداد، ماش  ی گفت را انجام م  یکه احسان م یربات هرکار  ک ی نِیع نسترن

 بکنم!  یخواهش ه یازتون  خواستمیم -گذشت که احسان لبش را با زبانش تر کرد و سکوت کوتاهِ خود را شکست: قه ی دق چند 

 ؟ یچ - به هزار زحمت توانست لب باز کند و آرام بپرسد: نسترن

 ! شهیبهم، سوتفاهم م د ینش رهیخ د ینیبیکه منو م  ییهرجا  ایکالس   یلطفا خواهشا تو -

 !ستین نمون ی ب یز یچ یبچه ها برداشت بد بکنن وقت خوام یبرنجونمتون اما نم خوام یو نم ستمین  ی آدم خودخواه و مغرور من

که هم   یبا کس  یدوست ایهم به ازدواج   یلیتما چ یندارم و ه یمناسب  ط یاما من االن شرا د یفکر بکن د یدوست دار  یهرطور حاال

 ندارم!  ستیسطح خودم ن

 کند!  ی کرد بند بندِ وجودش را خرد م  یزد نسترن احساس م ی که م حرف

 به من فکر هم نکن!  گریگفت گورت را گم کن و د  یزد، م   یداشت علنا پسش م او

 از درد و شکست تنها گذاشت! ی ادیشد و او را با انبوهِ ز ادهیپ نیلب از ماش  ریز  یاحسان با خداحافظ د یاشکش که چک نیاول

 را بست!  ش یفرمان قرار داد و چشم ها  یرا رو  سرش 

 بدتر از بد بود!  یل یبد بود، نه حالش خ حالش

 !د یرا به او بگو  شیها داشت که تمام درد اج ینفر احت ک یبه  حاال

 به حسابش!  زدی پدر که فقط بلد بود پول بر ک یرا داشت جز  ی ک ؟ یک اما

 جرقه زد به آن پسر؛ با خود فکر کرد اسمش چه بود؟ آهان بهراد!  فکرش 

  دایعقب برداشت و کارت را از داخلش پ یرا از صندل فش ی، سرش را بلند کرد و ک داشت  فشی است، کارتش را داخل ک درست

 کرد. 

 داشبورت برداشت و بدون وقفه شماره را گرفت.  ی را از رو لشیکرد؛ موبا ی مکث لش یشماره موبا ی رو
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 پس آن پرونده را کجا گذاشته بود.  یلعنت د،یکوب  زیم  ی مشتِ آرامش را رو کالفه

 ثابت ماند. د یخورش  یشنامه  ی و را دوباره ببندد که نگاهش رورا باز کرد، اما آنجا هم نبود، خواست کش   زیم  نییپا یکشو

 عکسش ثابت ماند! ی اول را باز کرد و چشمش رو یرا جلو برد و شناسنامه را برداشت، صفحه   دستش

 شه! برات افتاده با یترسم اتفاق بد  ی ترسم، م یزنگ بزن، م  هی تو؟ المصب الاقل  یی کجا - لب زمزمه کرد:  ریاش را ز ی تکرار سوال

 کرد آرام باشد، یبست و سع ه یرا چند ثان چشمش

 تر آورد.   نییرا باز کرد و نگاهش را پا ش یبعد چشم ها ی ا لحظه 

 سال... وریو هفت شهر ست یب ،یمینع د یخورش 

 بود!  وریو هفت شهر ستی! آن روز ب ی، آرلحظه ذهنش جرقه زد  کی

 ! ستین شم یمن که پ یتولدش تو خونه   ن یامروز تولدشه، اول - خودش زمزمه کرد: با

 وار.  وانهیو د ی ، عصبزد  پوزخند 

مهمِ گم شده بدهد کتش را برداشت و از دفترش   ی به پرونده  یتیاهم نکه یبلند شد و بدون ا رد،یرا بگ  شیکادو د یاما با ستین

تند سمت آسانسور رفت و   ییبه او با قدم ها تیبزند که محمد بدون اهم یرفبلند شد و خواست ح دنش یبا د ی ، منشخارج شد 

 ماند. ره یخ ش یرا فشرد و با اخم به روبرو  نگیپارک یوقفه سوار شد، دکمه  یب

 

 ! یاز صبح کالفمون کرد یکجا بود  ی کردم، لعنت داش یباالخره پ-

  یکرده اما با حرفِ منش  دایکه پرونده را پ د یرا برداشت و از اتاقش خارج شد، خواست سمت اتاق محمد برود و به او بگو پرونده

 . رونی رفتن ب ستن،ین - که گفت :

 پرونده بود!  نیاون که در به در دنبال ا ؟ یعنیمتوقف شد و با خود فکر کرد کجا رفته  شیسرجا

 کرد!  ینی ب ش یشد حدس و پ ی محمد را هرگز نم یکارها  نکرد، دای سوال خودش پ ی برا یجواب

 را برداشت. لشیپاتند کرد و موبا ز یبلند شد، سمت م لشیموبا  ی اتاقش که صدا یو دوباره برگشت تو   د یکوتاه کش  یپوف
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 د؟ییبفرما - سبز را لمس کرد :  یناشناس بود، دکمه  شماره

 نسترن گوشش را پر کرد.  یبایز یصدا

 سالم، آقا بهراد؟ -

 باال برد.  ی را به طرزِ بامزه ا شیابروها

 شما؟ د، ییبفرما-

 . میآشنا شد  یمن نسترنم، تو مهمون  -جا کرد و گفت:دستش جاب ی را تو ل یموبا نسترن

 شد. نیی سرش باال پا یو سبز نسترن تو   یوحش ی بهراد رفت به دو شب قبل و چشم ها مغزِ

 حالِ شما بانو؟  ،یآهان، بله بله، خانم چشم وحش-

 . د یتلخ خند  نسترن

 ام.  ی لحظمه، عال ک ی ی خوبم، خوب برا-

 خب خداروشکر، چخبر؟  -:د یخند  بهراد

 . نمتونیبب شه یم - داد گفت:   یدستش فرمان را فشار م  ی کیکه با آن   یو در حال د یکوتاه کش ی آه نسترن

 چرا که نه! بهراد برق زدند، اوه خدا،  یها چشم

 بله حتما، چرا که نه!  - حرف را بازگو کرد: همان

 کنم، منتظرتم!  ی م ام یآدرسو برات پ - و آرام گفت :  د یدوباره آه کش نسترن

 بلند شد. لشیموبا  امیپ یکه صدا  د ینکش یحتما،ـتماس را قطع کرد و طول  ی مکث کرد و با گفتنِ اوک ی کم بهراد

 خانه بود!  آدرِس

 ذاره!  ی نشده تو خونه قرار م  ی زیست، هنوز چ هیپا یلیدختر خ  نیبابا ا - خود گفت: با

که کتش را   یقرار داد و در حال  ی منش زیم  ی، پرونده را رو اش را جمع کرد و بعد از برداشتن کت و پرونده از اتاق خارج شد  خنده

 گردم.  یدارم، تا چند ساعت برم ی کار ه ی رون یب  رمی بهش، من م د یبد  نویمحمد اومد ا - کرد گفت: ی تن م
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 که هنوز پروژکتور بودند سمت آسانسو قدم برداشت.  یی بهراد داد و او با چشم ها لیکوتاه تحو  یچشم یمنش

 

 .بایو ز   فیدست گرفت؛ ظر ی را تو دستبند 

 تلخ زد!  یاز ذهنش عبور کرد، لبخند  د یخورش  ی بایو ز د یسف  یها دست

 مهمانش کند!  ی ه دستش ببندد و بوسه ابود تا محمد خودش دستبند را ب کاش 

 د؟ید یآقا پسند -

 دور شد. نشیریش  االتِیجوان نگاهش را به او داد و از خ ی سوال آقا با

 .باستی ز یلی بله خ-

ارزشمنده، مبارکتون   اریشده و بس ی ، نقش کارکار هامونه  ن یاز بهتر یک ی ن یا -محمد کرد و گفت: ی   هی هد  یجوان لبخند  یآقا

 باشه.

  متیو ق  اریگذاشت، فروشنده دسبند را برداشت و بعد از وزن و ع ی ا شهیش  زِ یم ی فقط سرش را تکان داد و دستبند را رو محمد 

 .د ییبفرما  -رنگ قرارش داد و سمت محمد گفت : یکوچک زرشک  ی داخل جعبه 

 پاتند کرد.  نشیاز مغازه خارج شد و سمت ماش جعبه را گرفت و بعد از پرداخت مبلغ که کم هم نبود  محمد 

 ** 

 فرستاده بود.  شی که نسترن برا ی تا برسد به آدرس  د یساعت طول کش کی

 .د یکش شیموها یال  یرا زد و دست نیشد؛ قفلِ ماش  ادهیتوقف کرد و پ یکیمجتمعِ ش  یجلو

 واحد صد و شصد و نه.   ست،یب یبه آدرس نگاه کرد، مجتمع ستاره، طبقه  دوباره 

  یها یزد و صندل  ی برق م ی زیشد؛ همه جا از تم یمجتمع رفت؛ داخل الب ی قرار داد و سمت ورود بش یرا داخل ج لیموبا

کرده بود و    دایپ د یسف یبا پارکت ها یتضاد جالب  یشده بود حساب دهیچ ی رنگ که به صورت گرد دور تا دور الب ی مخمل زرشک

 داشت.  ربزرگ نرگس و الله قرا یگل ها ی الب یهر گوشه  

 پاتند کرد.  یا  شه یبزرگ و چشم نواز گذشت و سمت آسانسور ش  یالب از
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 .د یایآسانسور را فشرد و منتظر شد تا ب ی  دکمه 

 

 ** 

 گارِیبه س  ق یعم یقرار داد؛ پک ز یم ی را رو شیکرد پاها  یرا روشن م   گارش یکه س  ی انداخت و در حال زیم  یرا رو  گاریس  پاکت

 دستش زد که زنگ در بلند شد.   یسوزان تو 

  دن ینگاه کرد؛ با د یبه در، از چشم د یرا خاموش کرد؛ از چند تا پله باال رفت و رس  گاریرا به هوا فرستاد و بلند شد؛ س  گاریس  دود 

 ث در را باز کرد. مک ی بست و بعد از کم یاه ی را ثان شیبهراد چشم ها

 بهراد کرد. ی  ه یکوتاه هد   یلبخند 

 . یخوش آمد -

 متقابل به او زد. یلبخند  بهراد

 متشکر.-

 عقب رفت.  ی کم نسترن

 بفرما تو. -

 نسترن بخرد، داخل شد. یبرا  یزیکرد چرا فراموش کرد چ ی که با خود فکر م  یرا از پا در آورد و در حال  شیکفش ها بهراد

 ! یانیو اع بایز  یا خانه

 نفر صحبت کنم.  کیداشتم با   ازیواقعا حالم خوب نبود، ن  نجا،یاگر کشوندمت ا د یببخش ن، ییبرو پا-

خوشحال   کنم، یخواهش م - کرد گفت:  یکه دستش را دور کمر نسترن حلقه م  یدر حال شیلب ها ی با همان لبخند رو بهراد

 بتونم کمکت کنم!  شمیم

 بهراد.  لِ یموبالبخندنسترن همراه شد با زنگِ  با

 قرار داد.  بش یکرد و درباره داخل ج  لنتیرا سا لش یبار موبا نی اول ی محمد برا یشماره   دنِیخارج کرد و با د بشیج از

 شربت آلبالو ثابت ماند! ینصفه  وانِی و ل گاریس  ی رنگ نشست و نگاهش رو یاکرم قهوه  یکاناپه   ی نسترن رو  ییراهنما به
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آب آلبالو کنار بهراد   وان یقرار داده بود با دوتا ل  د یدر معرض د ی بعد نسترن با آن لباس باز که تمام اندامش را به راحت قه ی دق چند 

 نشست.

انقدر   یخب چخبر؟ از چ -:د ینگاهش کرد و پرس  رهیگرفت، خ ی بلند و خوش تراش نسترن م یکه به زحمت نگاه از پاها بهراد

 !زنن؟یکه چشمات داد م یناراحت

آغوِش بهراد رها کرد و با همان بغض تمام حرف   ی پُر خود را تو ییخفه و چشم ها ی تلنگر بود با بغض  کیکه انگار منتظر  نسترن

 او بازگو کرد.  یاحسان را برا  یها

 کند!  شیتوانست رها یاز خدا خواسته او را سفت در آغوش گرفته بود و نم  بهراد

 رفت!  ی و جلو نم ستاد یا یم  زمان همانجا کاش 

 داشت!  یحس احمقانه ا  چه

و گاه    د یکش یم   قیعم یپشت سرهم نفس ی فرو کرده بود و ه  شیخوش بو ی اش را داخل موها ینیزد و بهراد ب  ی حرف م نسترن

 کرد.  ی م همانشیم  زیر  یهم بوسه ا یگاه

اش را چند برابر کرده   یی بایکه ز  سیخ ییبهراد بلند کرد و با چشم ها ی  نه یس  ی نسترن که تمام شد سرش را از رو ی ها حرف

 نگاه بهراد شد. ی  رهیخ

 بوند، اصال انگار سگ داشتند! با یپروا ز یهار بودند، ب شیچشم ها چقدر

 نشست. شیلب ها ی بغض رو ان یمحو م ی فکر لبخند  نیا با

 اد با تعجب باال رفت. بهر یابرو ها جفت

 ؟یزنیشده؟ چرا لبخند م  یزیچ-

فکر    نینه، فقط دارم به ا -داشت گفت:  یشربتشرا بر م ی نصفه  وان یکرد و ل ی که دستش را دراز م یبه خود آمد و در حال  نسترن

 کار کنم؟   یرامش کنم، چ ی کنم چطور یم

صورتش جمع شده بود   یاش لحظه ا  یکه از تلخ  ینفس همه را باال فرستاد و در حال کیرا از دستش گرفت؛ خودش  وانیل بهراد

 ! نمشیراستش کنجکاو شدم بب ،شه یدرست م  نمیداره، ا یراه حل  هی  ی زیهر چ -گفت : 

  نیا دوباره بهش ابراز عشق کنم، اما  خوامی م - کوتاه گفت: ی توجه به حرف بهراد بعد از سکوت  یکج کرد و ب  یلبش را کم نسترن

 تفاوت!  ی بار با کل
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 ** 

را باال برد و   شیکرد جفت دست ها ی خفته نگاهش م یکه با خشم د یبه سرفه افتاده بود روبه خورش  ادیز  یکه از خنده   ی حال در

 خندم!  ینم  گهیخب خب باشه، د - گفت:

  یزد باز فکرش به خواب ها ی هم مرا  شیکه غذا  یگرفت و در حال نییدفاع خود باال آورده بود را پا  یقاشق را که برا د یخورش 

 چند روزش رفت! 

 گشت؟!    یم  د یبه اسمِ خورش  یزنان دنبال کس  ادیفر  یمرد  شی خواب ها ی همه اش تو چرا

 د؟یکش  یاو دست نم یبود آن مرد؟ چرا از خواب ها یک

 خواهر؟  ییآرزو؟ کجا-

  ی باز چ -:د یقاشقش را داخل بشقاب رها کرد و آرام پرس  د ینگاه خورش  دن یاحسان حواسش سمت او رفت، احسان با د یصدا با

 شده؟

  یکیاحسان،  نمیب یم  یب یعج یچند روزه خواب ها - گفت: د یکوتاه که کش ی سفره قرار داد و با آه  ی هم قاشقش را رو د یخورش 

رو گم کردم، انگار منم   ی کیانگار که  ،ه یجور ه یگرده! دل نگرانم داداش، دلم  ی م د یبه اسم خورش  یدنبال دختر  اد یتو خواب با فر

 دارم! ی انگار منم گم شده ا رم،خواب رو دا یحالِ اون مردِ تو 

  قتی کرد؛ او حق داشت حق ی کمکش م د یگفت؛ با ی دختر م ن یا یتمام ماجرا را برا د یبا د؛یکش شیموها ی ال یکالفه دست احسان

 دکتر ببرد!  کی حتما او را به  د یرا بداند، با

 رو بهت بگم!  یقتیحق هی  خوامی م  -دل دل کردن گفت:   ینگاهش کرد و با کل رهیخ یکم

 به شور افتاد! لیدل  ی کردند که آنگونه ب  یخال  د یدل خورش   یپر نمک را تو  ی  سه یک کی انگار

شدنش  دایبازگو کرد؛ از پ د یخورش  یاحسان را کالفه تر کرد اما گفت، تمام اتفاق ها را برا د یخورش  ی  ده یترس  ی نگران و کم نگاه

 که حافظه اش را از دست داد.  یی که اتفاق افتاد و او یتوسط پدر و مادرش تا زلزله ا 

 احسان و تمام ماجرا را!  ش یآمدنش به پ از

 داشت!  دن یخوش نبود، دلش انگار قصِد ترک حالش
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 هم از قصد کوتاه آمدن نداشت! ی عنوان چیخواست خفه اش کند و به ه ی م بغضش

 هق اش کل خانه را در بر گرفت!و هق   د یاشکش جو یچشمه

 کرد؟   یم د ی به درد آمد و چه کار با د یخورش  یاحسان با اشک ها دل

 از دستش ساخته بود؟  یکار  چه

 نشو! کی به من نزد - داد زد:  هیگر انِ یم د یاما خورش  ردیت تا او را در آغوش بگ جلو رف یکم

 شدند! دهیکوب   شیجفت زانوها یِ رو اش ی عصب ی آمدند و مشت ها نیی پا د یاحسان ناام یها دست

  قیپشت سر هم نفس عم یزد، شروع کرد به قدم زدن و ه  ی شد قدم م  یم  یعصب  ایناراحت  یزیکه از چ  شهیشد؛ مثل هم بلند 

 !دنیکش

 ! د یترس  ی هم م یل ینداشت و خ ی تمام د یخورش  ی  ه یگر

 کردند!  ی م ی دهن گج  شیها هم انگار برا وار ید ی حت د؛یترس  یم  ز یهمه چ از

 بود!  ی چه زندگ نیا آخر

درسته    زم،یعز - ناراحت گفت: ی و ترسانِ او با لحن سیخ ی زانو زد و در مقابل چشم ها  د یخورش  یطاقت از کف داده جلو احسان

  یهمون خواهر نداشته دوستت دارم، به قرآن قسم تو  یاما باور کن، به خاکِ مادرم قسم اندازه   یست یمن ن ی که تو خواهر واقع

! من  ید یترس   ینجور یکه ا  ید یازم د  یز یمدت چ ن یا یدِ آخه دختر مگه تو  نکردم، خواهر نگاهت  ر یغ یمدت به چشم نیا

 همونم، همون احسان، همون داداشت! 

 ! یبکن دایتا همون گم شدتو پ ، یکن دا یکنم خواهرم، تا خانوادتو پ  یکمکت کنم، کمکت م  دمی بهت، قول شرف م دمیم  قول

تا  آزاد داشت   یبه هوا  اج یبغ کرده را نگاه کرد و سمت در قدم برداشت، احت د یخورش  یکه تمام شد بلند شد، کم  شیها حرف

 آمد! یبا خودش کنار م د یتلخ را! با قت یکرد حق یباور م  د یشد، با یآرام م  د یهم با د یآرام شود، خورش  یکم

 

 شد!  زیم  یرو  کِیک  ی  ره یزد و با پوزخند خ هیقرار داد؛ به کاناپه تک   زیم  یرا رو ی کوچک نسکافه ا  کیک

 ! یعذاب آور  یصحنه  چه

 کرد؟!  یچرا آنقدر درد م دلش
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 ! یلیاز خ شتریب ی لی، خخراب بود  حالش

 قرار داد.  ک یکتش خارج کرد و کنار ک  بِیشده را از داخل ج چ یکادو پ ی  بسته

  یشانیپ یِآرنجش را رو  د، یهمان کاناپه دراز کش یو رو  د یاز ته دل کش قیعم ی آه د؛یکوب  شیزانو یِ را مشت کرد و رو دستش

 را بست. شیاش قرار داد و چشم ها

کارخانه غافل مانده بود و اگر مهراب و بهراد نبودند قطعا    یو خواب خودش را غرق کرده بود که به کل از کارها الیخ ی تو آنقدر

 ورشکست شده بود! 

 .ـ

 ! د یرس  یزد اما نم ینفس نفس م  د، ییدو  یتمام توان م  با

  دنیو همان نرس  د یرس  ی نم د؛یس ر ی بود نم ستاده یاش ا ی چند متر یناراحت تو  ی که با چهره ا د یبه خورش  د ییدو  یچقدر م هر

محو   شیچشم ها یاز جلو  د یاش کرد بود، دستش را سمت او دراز کرد خواست باز هم سمتش برود که خورش  وانه یخواب د  ی تو

 شد!

 خشکِ خشک!  ش یعرق بود و گلو سِیخ د،ی خودش از خواب پر یکه خودش از صدا د یبلند کش ی داد

 کوتاه باز شد و بهراد داخل آمد.  یماند که در اتاق با تق   ط یهمان شرا ی تو  هیثان چند 

کاناپه   ی در را بست و  متعجب سمت او قدم برداشت. کنارش رو ز یم ی و کادو رو ک یک دن یمحمد شد و با د ی  رهیخ یکم

 نشست.

 ! زیم ی رو هی و کادو چ کی ک ن یشده محمد؟ ا یباز چ-

 امروز تولدشه!  -نگرانِ بهراد دوخت و آرام لب زد:  یچشم ها  ینگاهِ سرخ و ناراحتش را تو  محمد 

 کالمِ محمد بسته شد و دست چپش محکم مشت شد!  ی از آن همه درد تو یبهراد لحظه ا یها چشم

 ظالم بودن تا چه حد!  ا،یخدا

 د! با دل او بکن ی معامله ا  نیکه عاشق محمد بود چطور توانست همچ  سالومه

 کم کردن درد محمد نداشت! یبرا  یو سکوت کرد، حرف  د یکش  شیموها یِ ال یدست

 در را گشود.   یبهراد منش د ییسکوت گذشت که در دفتر به صدا در آمد و با بفرما ی تو یکم
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 دارند.  یمهم  یشرکتشون، جلسه   د یتماس گرفتند گفتند فردا ساعت نه صبح بر ی احمد  ی محتشم، آقا  یآقا-

 را کم داشت!  نیهم د، یبلند کش ی پوف ی حرف منش دنیبا شن محمد 

فرستاد و پاکتِ   رون یرا به ب ی منش "د ییباشه شما بفرما"با گفتنِ  ستادهی هم منتظر ا یزند و منش  ینم ی محمد حرف د یکه د بهراد

 کتش خارج کرد.  بِ یرا از داخل ج گارش یس 

 .د یرا خودش کش یک یرا سمت محمد گرفت و آن ی ک یروشن کرد و  گاریس  دوتا

 

 نشست. ش یمنظم سمت احسان رفت و روبرو یی قرار داد و بلند شد؛ با قدم ها ز یم ی دستش را رو  یخودکار تو  دکتر 

چون   یسخت شد، بهتره اول دنبال خانواده اش باش  ی کارمون کم ی کرد  ف یمن تعر یکه تو برا  ییخب پسر جان، با اون اتفاق ها-

از   یلم ی، عکس و فکنه  ف یاز گذشته رو تعر ی خاطرات خوش  ماریب یبرا  د یبا ی کیخاطره برگرداندنِ حافظه سخته!  د یبدون تجد 

 که اونجا خاطره داره.  ییجاها ،کرده  یکه زندگ یی بره جا د یگذشته، با

 کرد!  یم  کاریچ د ی باحاال د، یصورتش کش ی رو یکالفه دست احسان

 .د یسوال را از دکتر پرس  همان

 کنم بنظرتون؟  کاریحاال چ-

ازش از گذشته   یاونا رو سر وقت بهش بده و ه سم،ینو یچندتا دارو براش م - گفت :  یمکث کرد و بعد از لحظه ا  ی کم دکتر 

 بپرس، از خانواده اش! 

 .اومده، چندتا خواهر برادرن ایاهل کجاست، کجا به دن بپرس 

 کرد.  شه یکار م ی چ نم یخودم تا بب شیپ ارش یکن فکر کنه. چند روز بعد از مصرف دارو ب  مجبورش 

کرد و بعد از    ادداشتیچند قلم دارو  یبرگه ا ی رفت و رو زش یآرام زمزمه کرد و دکتر از جا برخاست، سمت م یباشه ا احسان

 مهر و امضا سمت احسان گرفت.

 جواب بده. دوارم یپسرم، ام  ایب-

 کوتاه سمت در مطب قدم برداشت. یبرگه را از دست دکتر گرفت و با تشکر  احسان
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 کرد آرام تشر زد.   یم  هی گر ی ها ی را در آغوش گرفته بود و ها د یروبه مادرش که عکس خورش  ارسالن

 اتاق! ی الاقل پاشو برو تو ،ید یعذاب م  شتریکارت پدرو ب نی ا با کنم، یمامان خواهش م-

  ی عرضه ندار ،ی بزرگ کرد ی چ ی قد و قواره رو برا ن یا -: د یدوخت و روبهش غر  دش یرا به پسرِ رش  سشیخ یچشم ها نرگس

 بهتره!  رمی تف به من که مثال سه تا پسر دارم، بم ، یکن  دایخواهرتو پ

به مادرش   ی رخت خواب افتاده بود و بدون جواب  یگوشت تو  کهیت کی  نیبه پدرش انداخت که ع یو کالفه نگاه ی عصب ارسالن

 جز غرزدن و آه و ناله نداشت خانه را ترک کرد.  ی که کار

  ی م  دهیسرش کوب ی پتک تو نیمادرش ع ی نداشت؛ حرف ها یا دهیخودش را با گوسفند ها مشغول کرد اما فا له یطو ی تو یکم

 شد!

 ! د ییهم سا ی را محکم رو  شیو دندان ها  د یکوب  لهیدرِ طو  یمحکمش را تو  مشت

 روزنامه بزنند!   یرا رو   د ینشده بود، مگر قرار نبود عکس خورش  یرفت شهر، چرا پس خبر یم د یبا

 برادر؟  یر یکجا م - :د یسبز شدند، اردالن پرس  ش یخارج شد که اردالن و اردوان جلو رو له یطو از

 کنم تا شب برگردم.   یم یسع د یبکنم، مواظب پدر و مادر باش  یکار   تونمیم نم یشهر بب رم یم-

 ! امیمنم ب   یخوا یم - باشه تکان داد که اردوان گفت: هی سرش را به معن اردالن

 کار!  یچ  ییایب نجاینه، بمون هم - سرش را باال برد: ارسالن

 خانه آمد. یباال یرسالن از طبقه  خانومِ ا ه یهراسانِ مهد  یآرام گفت که صدا ی باشه ا اردوان 

 سوزه!  یتب م ی باال تارا داره تو  ا یارسالن، ب-

و سمت درمانگاه   د یآغوش کش یچگونه سمت خانه رفت و چگونه دخترش را که غرق عرق بود را تو  د ینگران، نفهم ارسالن

 . د ییدو

 هم پشت سرش. هیو اردوان و مهد  اردالن

 ! بتیپشتِ مص بتیمص شده بودند، نیآن خانواده نفر انگار
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 را از پا در آورد.  شیدر چرخاند؛ داخل شد و کفش ها ی را تو  د یدستش جا ب جا کرد و کل ی دارو را تو  ی  سهیک

  وارید  ی  رهیبود و سر در زانو خ دهیچیپتو را دور خودش پ د یکوچک شد؛ خورش   ییرایغرقِ سکوت بود. وارد پذ  شهیمثل هم خانه

 بود. 

 زانو زد. ش یشد و جلو کشینزد

 من چطوره؟  ی خواهرِ اخمو-

گرفت و به احسان دوخت، با خودش فکر کرد چرا او تا آن حد به فکرش هست! مگر نه   وار یروحش را از د یب  یِچشم ها د یخورش 

 ! ستین ش یب ی ا بهیغر نکهیا

 نگفت.  یز ینزد، چ یحرف

 ؟ یخورد یز ی چ -: د یدوباره پرس  احسان

 آره!  - دروغ لب باز کرد :  به

حافظتو به   دوارم یام ،شش یپ برمتیم گهی بخور، چند روز د  نارویدکترت گفت ا  -دارو را کنارش قرار داد و گفت:  ی  سهیک احسان

 ! یاریدست ب

 اش را نداشت. ی طاقت ناراحت د،یحلقه زد و احسان نگاهش را دزد د ی خورش  ی چشم ها ی تو اشک

نشست و طبقِ دستورِ دکتر چندتا از   د یآب دوباره کنار خورش  یوانی بعد با ل  یجا برخاست و سمت آشپزخانه رفت، لحظه ا از

 را از کاورش خارج کرد و سمت او گرفت.  شیقرص ها

 بخورش!  زم، یعز ایب-

باز و  "رش ی بگ " ه یبه معنرا  شیچشم ها  یاحسان شد، احسان با مهربان ی  ره یصورتش را گرفت و دودل خ یِاشکِ رو  د یخورش 

 بسته کرد. 

 قرص ها را از دستش گرفت و همراهِ چند قلوپ آب خوردشان.  د یخورش 

 خوبت تمام نشدن!  یهنوز آدم ها ایکرد و خدا  هی را به او هد  ی باور نکردن یِپر مهرِ احسان دل گرم  لبخند 
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 لرزاند.  ی را م یسبز رنگش دلِ هر پسر یانداخت، چشم ها یی دستشو نه ییآ یخودش تو  ی به چهره  ینگاه

 "!یچشم وحش"حرفِ بهراد افتاد.  ادِی

 افتاد.  ی آن جمله م اد یکرد  ی که هر وقت به خودش نگاه م ی ! جوربه دلش نشسته بود  یلیلقب خ نیا

 داد از آنجا خارج شود.  تیبا صورتش ور رفت و بعد از پررنگ کردن رژِ لبش رضا گرید  یکم

 ساکت بود. یلیخ شیدانشگاه نسبت به چند ساعت پ اطِیح

 کم کم وقتِ آمدنش بود!   گریدستش انداخت، د  یبه ساعتِ تو  ینگاه

 ببرد!  ش یکارش را پ  یگریکرد مجبور بود جورِ د ی بار هم درخواستش را رد م نیا اگر

 گرفت و سمت سالن قدم برداشت. شیراهِ را در پ  قیعم ینفس دنِیکش با

 و دست به بغل منتظر آمدنش شد. ستادی ا یم یکالِس استاد مق  یجلو

 .د یسر وقت و آراسته از راه رس  شه یگذشت که احسان مثل هم قه ی دق چند 

 گرفت و نگاهِ تشنه اش را به او دوخت!  واری از د هی تک دنشید با

 از کنارش گذشت و داخل شد.  ی واکنش  یحت  ایبدون نگاه  ه شیاما مثل هم د ینسترن را فهم ی  رهینگاهِ خ احسان

 بود که وارد کالس شد. ینفر  ن یآخر بایبچه ها جمع شدند و نسترن تقر  یکم همه    کم

  -: د یاحسان متعجب نگاهش را باال گرفت و آرام پرس  ،ستادیا شیکه احسان نشسته بود رفت و روبرو   یسمت صندل م یمستق

 شده خانم راد؟  یطور

  یوقته طور   یلی، خشده  ی آره طور -را مشت کرد و گفت : شی، دست هاهوا زانو زد  ی نگاهش مکث کرد و ب یتو  ی کم نسترن

 !یبه نفهم ی بهتره بگم خودتو زد یعنی  ،یفهمی نم یلعنت  ی شده و تو

  ی از جا برخواست و خواست برود که نسترن با ب ی آنها بودند عصب ی  رهیبچه ها خ یکوتاه به دورور که همه   یبا نگاه احسان

 من عاشقتم!  ،یمنو لعنت  ن یاحسان، بب کنمیخواهش م  - تمام دستش را گرفت و با بغض گفت : ییپروا
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بد رو به او   یشد محکم دستش را از دست نسترن خارج کرد و با نگاه یمنفجر م   تیکم کم داشت از عصبان  گریکه د احسان

 زد.  رونیس ببدونِ فوتِ وقت از کال

 بود کارش به آنجا نکشد! دواریکه ام  یماند و فکر  نسترن

 ** 

 

 ** 

 ! ستیخودش ن  یبود که احسان حق کس نیکرد حاال چگونه مهم نبود! مهم ا  یاو را مال خودش م  د یبود، با یوقت شروع باز  حاال

نم دار   ی هنوز کم د،یتازه رنگ شده اش کش ی موها  یال ی پررنگ زد و دست یذهنش مرور کرد، لبخند  یدور نقشه اش را تو  کی

 کرد.   یخودش را هم سرمست م ش یبودند و بو

احسان که به هزار   ی شماره  ی روشنش کرد و رو  د،یکش رون یرا از شارژ ب لشیو موبا د یکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند 

سبز را لمس کرد و تماس   یشد، دکمه   هر یبا لبخند به شماره خ یدانشگاه گرفته بود مکث کرد؛ کم   یاز پسرا یکیزحمت از 

 برقرار شد.

 .د یچیگوشش پ  ی احسان تو یتا بوق خورد که باالخره صدا چند 

 بله؟ -

 را صاف کرد.  شیصدا

 سالم من نسترنم! -

 .د ی که نسترن شن د یبلند کش یحرفش پوف  دنیبا شن احسان

 نجا؟ یا ییایب یتون یباهات صحبت کنم، م خوام ی ، مکنم آقا احسان بهم گوش بده  ی خواهش م-

 اونجا، اونجا کجاست؟-:د یکرد پرس  ی لباس کارش را باز م یکه دکمه ها  ی در حال احسان

 مزاحمت نشم!  گه ید  دمیباهات صحبت کنم توروخدا، قول م د یمن، با ی خونه  - تخت نشست و گفت :  یرو  نسترن

بهتون بگم مزاحم   یبه چه زبون  د یبا دونمی، من نمخانم  یاالنشم مزاحم ن یهم -نشست و گفت: یصندل  یبا پوزخند رو  احسان

 کنم! تیبرم ازتون شکا د یکن یم   یکار  هی کم کم  د یدار د،ینش
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  نجایا ییای ب ، اگر کنم   یخواهش م  ،شمی مزاحمت نم گه یباور کن د -گفت :  شیکردن حرف ها نییمکث و باال پا یبا کم  نسترن

 .شهی حل م نمون یتمام مشکالت ب 

شما   یمن کار دارم خانم محترم، وقت آزاد برا - داشت گفت:  یبرش م زیکه از آو یبلند شد، سمت کتش رفت و در حال  احسان

 خدانگهدار! فته، ین لم یموبا  یشمارتون رو  گهید  دوارم یندارم، ام

 کتش قرار داد.   بِیرا داخل ج ل یرا قطع کرد و موبا تماس 

 لب زمزمه کرد!  ر یز ی تخت پرت کرد و لعنت ی را رو  لیشده بود با حرص موبا یعصب یکه حساب نسترن

 کرد!  یکار م یچ د یآقا قصِد کوتاه آمدن نداشت، حاال با  نی! ارینخ

 صورتش قرار داد!  یرا رو  شیو جفت دست ها د یتخت دراز کش یپشت رو  از

 شدند! ینقش بر آب م  ش یاند وگرنه تمام نقشه هاکش یحتما او را به خانه م  د یبا

 

 فرستاد.   شیاحسان نظرش برگردد آدرس خانه اش را برا د یکه شا ی دواریام با

 گذارم از کنارم دور شود!   ینم گرید د یایاگر ب  -خودش زمزمه کرد : با

 ** 

 گردم.  یبرم شهر، تا شب بر م  د یسر با  ه یمن  ،ه یمواظبش باش مهد   -و روبه همسرش گفت: د یسرِ دخترکش کش ی رو یدست

 شهر.  رمیبرادر تو بمون، من م - نگاهش کرد و فقط سرش را تکان داد که اردوان گفت : سیخ یی با چشم ها هیمهد 

  یخونه منم سع نش یمرخصه، ببر گه یت دبمون، دکتر گفت تا چند ساع نجایتو ا - نه تکان داد و گفت: هی سرش را به معن ارسالن

 کنم زود برگردم.  یم

 آرام زمزمه کرد.  ی باشه ا اردوان 

 پاتند کرد.  رون ی کوتاه سمت ب یو با خداحافظ  د یدخترکش را بوس   هیشانیخم شد، پ ارسالن

.. 

 حرکت کرد.  یسمت در ورود  ه یشد و بعد از پرداخت گرا ادهیکارخانه پ  یساعت بعد جلو چند 
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هم جواب گرفت، محمد به او سپرده بود که هر   یخوردن بود داد و به گرم  یی به نگهبان که داخل اتاقکش مشغول چا یسالم

 بگذارد داخل شود.  د یوقت ارسالن را د

 و داخل ساختمان شد. د یسرعت بخش شیمشغول رفت و آمد بودند، به قدم ها  اطیح ی ها تو کارگر

 ** 

 نگذاشته بود.  شیکمر برا  یصندل  یخسته بودند، نشستن چند ساعته رو  یاز جلسه برگشته بودند و حساب تازه

 بلند شد. لش یموبا نگِ ید یِاستراحت کند که صدا یو خواست کم د یکاناپه دراز کش ی رو

 کرده بود.  ویس  "یم وحشچش"نسترن که اسمش را   یاز شماره  امکیپ  کی برداشت،  ز یم ی را از رو  ل یرا دراز کرد و موبا دستش

 را باز کرد.  امیپ

 "!ستیحالم واقعا خوب ن  شم، یپ ییایب ی تون  یم"

داشت در جواب نسترن   ی بر م یصندل ی که کتش را از رو   یو بلند شد، در حال د یصورتش کش یرو  ی دست ام یخواندنِ متنِ پ با

 "منتظرم باش! زم، یعز ام یدارم م" -نوشت :

 کرد و از اتاق خارج شد، سمت آسانسور رفت و دکمه اش را فشرد.  سند 

 آنجا ناخودآگاه نگران شد! د ی برادر خورش  دن یلحظه بعد آسانسور آمد و بهراد با د چند 

 !نجایشده ارسالن خان، شما ا یطور  -:د یجواب سالم ارسالن را داد و پرس  یهمان نگران با

 ! نمیاومدم محمد و بب  ست،ین یر خاصنه طو - کوتاه جواب داد : ی با آه ارسالن

از کنار ارسالن گذشت و سوار آسانسور   "پس با اجازه من برم کار دارم "نشاند و با گفتنِ  شیلب ها ی رو  ی مصلحت یلبخند  بهراد

 شد.

، اجازه  کجا آقا - گفت :  یکه منش اورد یخواست در را به صدا در ب یکوتاه رو به منش ی سمت اتاق محمد رفت و با سالم ارسالن

 بهشون اطالع بدم.  د یبد 

 ارسالن اومده.   د یبگ  - اسمتون؟ جواب داد : د یکه پرس  ی آورد و در جواب منش نییدستش را پا ارسالن

 داخل.  د ییایب د یاجازه بد  - که گرفته بود گفت : ی محمد تکرار کرد و محمد مثل بهراد با دلشوره ا یحرف او را برا  یمنش
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 آقا.  د ییبفرما -محمد داد و روبه ارسالن گفت :  ل یتحو یچشم یمنش

 در را کوتاه به صدا در آورد و داخل شد. ارسالن

 کل اتاق را در بر گرفته بود!  گارینشسته بود و دودِ س  زش یپشت م محمد 

 بلند شد و سمت او رفت.  شیارسالن از جا دنید با

 . نیبنش ،ی خوش اومد -

 ه نشستند.کاناپ  یهم رو   ی هم دست دادند و روبرو با

 افتاده؟  ی اتفاق-

 نگاهش کرد.  ره یخ ارسالن

 نشد؟  د یاز خورش  یخبر-

 نه!  -شد و آرام جواب داد :  ر یشرمنده سر به ز محمد 

  ی روزنامه ها و تمام آگاه ی و رو د یقرار بود عکس خورش  ،ی برم آگاه خوامیم - و گفت :  د یصورتش کش ی رو یکالفه دست  ارسالن

 شهر و روستا ها بفرستند. یها

 ! ستین ی که گفته بودند انجام دادند اما فعال خبر  یکار  دم، یمن پرس  - سرش را تکان داد و گفت : محمد 

 کرد را به زبان آورد.  ی را که داشت دلش را تکه تکه م ی حرف ارسالن

 کشم هم خودمو!  ی باشه هم تورو م نطور یاگر ا یعل ی خودش جنازه اش به دستمون برسه! که به وال  یترسم بجا ی ترسم، م  یم-

 سوزاند! ی فکر کردن به آن موضوع هم دلش را م یرا بست، حت شیچشم ها محمد 

 نگفت!  ی زینزند، چ یحرف

 گلو خفه کرد!   یدرون شکست و بغضِ مردانه اش را تو  از

از درد تنها   ی اتاق را ترک کرد و محمد را با انبوه ی زد، بدون کالم یم  ی به کالنتر ی ش هم سرخود د یبلند شد، حتما با ارسالن

 گذاشت!

**` 
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 نسترن فکرش را مشغول کرده بود، دو دل بود!  ی تمام راه حرف ها ی تو

در سر   یطانیش  ی کرد او فکر ها ی هم فکر م یرا بزند و دست از سرش بردارد، از طرف  شیخواست برود تا حرف ها ی م ی طرف از

 کارِ احمقانه بود!   کی  ییدارد و رفتن به خانه اش آن هم تنها

 برد! ی ، چطور بود آرزو را هم با خودش مبه سرش زد  یفکر

 ن با نسترن نبود! نگران تنها بود گر یرفت هم د یگونه خوب بود، هم او حوصله اس سر نم ن یا یآر

 اش کند. یکرد تا همراه  یرا راض د یخواهش خورش  ی کرد و با کل ی را عمل فکرش 

 

 فرستاده بود.  ش یکه نسترن برا یتا برسند به آدرس   د یطول کش شتریساعت ب کی نیماش  با

 تفاوتمون!  نیاول -چشم نواز شدند و احسان با خود زمزمه کرد:  یِ وارد الب د یخورش  همراه

 ** 

 مشخص بود.  شیقرار داد و دستِ نسترن را گرفت، حالِ بدش از چشم ها  زیم  یرز را رو  گل شاخه

  ی باز چ -: د ی فشرد پرس   یاش م  نه یس  یِکه سرش را رو  ی و سمت کاناپه برد، کنارِ خودش نشاند و در حال  د یرا در آغوش کش او

 ؟ یشده چشم وحش

  م یصحبت کن کمیباهات حرف بزنم،  خوامیم  نجایا ایبازم خردم کرد، زنگ زدم بهش گفتم ب  -و گفت: د یکش قیعم ی آه نسترن

 ! فتهیب  شیخواد شمارم رو گوش  ینم  گهیمزاحمشم و د  شهیمن هم گه یتمام م یِوجدان ی با ب شم، یمزاحمت نم  گهیبعدش د

 تو رو نداره!  اقت یفراموشش کن، اون ل -د گفت : کر  یکه آرام آرام نوازشش م  یبرد و در حال شیموها یبهراد دستش را ال  

 شده!  یکیتونم فراموشش کنم، انگار با پوست و استخونم   ینم  نه،یدرد منم هم   -هق زد :  نسترن

 ...انگـ

سمت در رفت و از   "باشه تونهیم  یک  یعنی، از آغوِش بهراد جدا شد و بلند شد، با گفتنِ زنگِ در حرفش نصفه ماند  یصدا با

 شک کرد!  شی به چشم ها ی احسان لحظه ا  دن یکه نگاه کرد با د یچشم

 د؟ ید ی م درست
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 که بود کنارش؟  گریخودش بود اما، اما آن دختر د یآر

 ؟ هیک  - : د یسوالِ بهراد که پرس  با

 در را باز کرد. "احسانِ"خودش آمد و با گفتنِ  به

 د یبرخاست و خواست سمت در برود که با تعارف نسترن احسان و خورش  شیاز جا ند یکنکجاو بود تا او را بب  یکه حساب بهراد

 داخل شدند!

 خشک شد! د یخورش  ی از احسان گرفته شد و رو هی بهراد بعد از چند ثان نگاه

 مجسمه!  کی نیع

 

 شد!  ینم باورش 

 ! تیخواب شباهت داشت تا واقع ک یبه  شتریب

 مرد!  نیهمه مدت داغون شد از نبودنش و حاال او... االن کنار ا نیا یکه محمد تو  ی بود، همان د یواقعا خورش  نیا

 خودش تشر زد.  به

 زود قضاوت نکن پسر! -

 نسترن به خودش آمد. یصدا با

 .نیبنش ؟ییبهراد، کجا-

و احسان   د یخورش  ی روبرو قایتک نفره دق  ی کاناپه  ی مشخص بود کرد و رو  شیاز چشم ها یبه نسترن که کالفگ  ینگاه بهراد

 نشست.

 محترم؟  یشده آقا  یطور -: د یکالفه شده بود روبه او پرس   د یبهراد به خورش  ی  رهیکه از نگاه خ احسان

 اما مکث کرد.  د یبگو  ی زی و دل دل کرد تا چ د یصورتش کش یرو  ی دست بهراد

  سیسرو  -:  د یشد پرس  یشربت از آشپزخانه خارج م ی ها وانینه تکان داد و بلند شد، رو به نسترن که با ل هی را به معن سرش 

 کجاست؟
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 با سر به ته سالن اشاره کرد و گفت : درِ آخر سمت راست. نسترن

 شد. س یدر هم سمت ته سالن رفت و وارد سرو یی حرف با اخم ها یب بهراد

گوشش   ی او تو  ی خسته  یِکه صدا د ی نکش ی خارج کرد و با محمد تماس گرفت، طول بش یرا از ج لشیموبا یآن  مِیتصم کی با

 .د یچیپ

 بله بهراد؟ -

 ؟ ییالو محمد سالم، کجا-

 شده؟  یباشم، چ تونمیکارخونه، کجا م-

 ! نجایا ایب  عیپاشو سر دمیآدرس بهت م هی  نیبب-

 کارتو بگو بهراد، باور کـ...  -رفت گفت :  ی اتاق م ی که سمت پنجره   یکالفه از جا بلند شد و در حال محمد 

 در موردِ گم شدته!   ه،یکار واجب ا، یب یعنی ایب  گمیبهت م  یوقت - : د یغر یو عصب  د یحرفش پر یتو  بهراد

 و دوباره با سرعت هزار برابر شروع به کار کرد.   ستادیا ی حرف بهراد قلبش لحظه ا دنیبا شن محمد 

 .نمیبهراد، درست صحبت کن بب یگ یم ی چ - باز کرد: لب

 هم مکث نکن.  قه ی دق  کیمحمد،  ایب ع یفرستم برات، سر ی آدرس م - و گفت : د یکش  قیعم ی نفس بهراد

 او سند کرد.  ی فرستاده بود را برا شیرا که نسترن برا  یآدرس  عیو سربزند که بهراد تماس را قطع کرد   ی خواست حرف محمد 

.. 

احسان نشسته بود و   ی دلبر درست روبرو ی سمت نسترن که با آن چهره  یحوصله نگاه یخبر نداشت ب یز یکه از چ د یخورش 

 احسان را  نگاه کرد، انگار کالفه بود!  یچشم  ری اش بود انداخت و ز رهیخ

 بود!  ی بد  قِیدقا چه

 هر چهار نفرشان!  یبرا

 شد احسان باالخره لب باز کرد.  یکه طوالن سکوت

 باهام!؟ د یکار داشت  یخانم راد، چ-
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 همراه!  هی االن وقت اومدن بود اونم با  شعور یخانم راد و درد، ب - دلش گفت :  یبا حرص چشم به او دوخت و تو  نسترن

تا باهاتون صحبت کنم.    میدادم تنها باش  یم  حیترج شتریب  -سرخ رنگش نشاند و گفت : یلب ها یو کوتاه رو   یمصلحت   یلبخند 

 ؟یکن   یمعرف  ی خواینم -:د یاشاره کرد و پرس  د یبعد به خورش 

 و، خواهرم! آرز  -انداخت و گفت:  د یکوتاه به خورش  ی اخم کرده نگاه احسان

 شد و آنجا چه خبر بود؟  د یخورش  ی  رهیباز خ بهراد

 

 ** 

 شد و وارد مجتمع شد. اده یجا منتظر باش پ نیمهراب با گفتنِ هم روبه 

 رفت!  ی م شی کند پ ز یتوجه به اطراف سمت آسانسور رفت و دکمه را فشار داد، چه قدر همه چ بدون

 کف آسانسور ضرب گرفت. شیآسانسور آمد و او سوار شد، دکمه را فشار داد و با پاها باالخره

 و تند تر.  د ی کوب  ی تند م یبهراد آن حرف را زده بود قلبش انگار قصد آرام شدن نداشت، ه یوقت  از

به صدا در آورد. لحظه  شد، سمت واحد صد و شصت و نه قدم برداشت و زنگِ در را  ادهیو پ  د یکش قی عم یتوقف آسانسور نفس با

 در را باز کرد.  د یبار ی ازش م یکه کامال کالفگ   یا  افهیبعد بهراد با ق یا

 تو.  ایب-

 را از پا در آورد و داخل شد. شی بدون درنگ کفش ها محمد 

ش  لب کرد که بهراد با قرار دادن دستش پشت کمر  ریز ی محمد کوتاه سالم داد و خوش آمد گفت، محمد تشکر دنیبا د نسترن

 کرد.  یی راهنما نییاو را سمت پا

 . نییبرو پا-

 نگفت! یز ینگاهش کرد اما بهراد چ "چخبره؟ " هی به معن محمد 

 ! د ید  یخودش م د ی، باگفت  ی م د یبا چه

 رفت و... نییبهراد سکوت کرده چند تا پله را پا د یکه د محمد 
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 توانست نفس بکشد! ی، چرا نمانگار هوا نبود  ،ستاد یا زمان

 را گرفته و قصِد خفه کردنش را داد؟!  ش یاز داخل گلو یکرد کس یاحساس م چرا

 خودش! عشقش!  ِدی بود! خورش  د یواقعا خورش  او

 چرا اخم داشت!؟ پس

 خوشحال نشد؟ دنش یاز د چرا

 تا حاال کجا بود؟  اصال

 مرد که بود کنارش؟ آن

خشک شده اش را پشت سرش کشاند و    یپاها د،یایشدند مجبورش کرد به خودش ب یم نییمغزش باال پا  یتو  ی که ه یسواالت

 . ستادیا د یخورش  یروبرو 

 زدند!  یم   ادیکه با هر بار نگاه به او عشق را فر یی همان چشم ها نبودند، همان ها شیها چشم

 بگذارد که احسان مانع شد. د یصورت خورش  یرا باال برد، خواست رو  دستش

 د؟ یهست یشما ک  د،یکن  یم  کاریآقا، چ-

 .د یو غر  د یکش رون یدستش را از دست احسان ب  یعصب محمد 

 ؟ یدار  کار یزن من چ ش یپ ؟یهست ی خودت ک-

 

 د؟ یکن ی صحبت م یچ ی زنِ شما، درباره  _: د یناباور پرس  احسان

 اشاره کرد.  د یخورش  سرخ شده به  ییو با چشم ها د یکش  شیموها ی ال یچنگ  محمد 

 ؟ یکن ی کار م ی و کنارش چ یهست  یتو ک  ی بگ  شهیکردم، م یزن منه، عشق منه، چند ماهه دارم در به در دنبالش م نیا-

 !ند یب  ی خوابش را م د یگویم یه د ی است که خورش  یهمان مرد   ن یمحمد بود، نکند ا ی  رهیناباور خ ییبا چشم ها احسان

 خواهرش هست!  یهمان گم شده   نیا نکند 
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 حکمتت را شکر! ا،یخدا

 نعره زد.  بایچند برابر شد و تقر تشیعصبان د یکه سکوت احسان را د  محمد 

 !یبا توام چرا الل شد -

سرش را   شیکچ شده بود و با جفت دست ها نیثابت ماند، رنگش ع  د یخورش  یکه نگاهش رو  د ی بگو یزیبا خواست چ احسان

 داد.   یفشار م

 دستش را گرفت.  نگران

 بـ... ده؟یچرا رنگت پر ؟یشد  یچ-

 !چاند یجدا کرد و محکم دستش را پ د یبا تمام توانش دست او را از دست خورش  محمد 

 !کشمتیجا م نی مردک حرف بزن وگرنه هم-

 ! ند یکاناپه بنش ی رفت و کمکش کرد رو د ینسترن سمت خورش  د،یدخالت کرد و به زور محمد را عقب کش بهراد

 باهاتون حرف بزنم! ی خصوص شهی م  -بود گفت : یببرِ زخم کی  نِیروبه محمد که ع احسان

 کرد آرام باشد! یم  یسع د یخواست او را تکه تکه کند فقط سرش را تکان داد. با ی که انگار دلش م یبا نگاه محمد 

د بخورد سمت محمد رفت و او را  آب قن یکرد کم  ی که نسترن داشت مجبورش م د یکوتاه و نگران سمت خورش  یبا نگاه احسان

 سمت باال ته سالن برد. 

 خانم...  نیراستش ا د،یشناس  ی خانم رو م نی مطمعنم ا د یکه شما دار یحال نیمحترم با ا یآقا  د ینیبب-

 شد!  یتر م  رهیو ت ره یشد نگاه محمد ت یکرد، هر کلمه که از دهان احسان خارج م   ف یاو تعر یماجرا را برا تمام

 ! دهیچقدر زجر کش دش ی! خورش ایخدا

 تشنه اش بود!  چقدر

گلگلون شدن   یو ه   دنیخجالت کش یتشنه    ینگاه پاک و پر از عشقش! حت ی حرف زدنش، تشنه  یآغوشش، تشنه   ی  تشنه

 ! شیگونه ها

 شد؟ چرا؟!  یسرنوشتشان آن گونه م  د یبا چرا
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 احسان کرد.  یشرمنده حواله   ینگاه د،یصورتش کش  ی رو ی تمام آن مدت بغضش را سرکوب کرد و دست مثل

 کردم من واقعا حالم خوب نبود!  ی احترام ی شرمنده اگر ب-

 شد. ری مهربان حواله اش کرد و سر به ز  یلبخند  احسان

 برداشتند.بهم انداختند و به سرعت سمت سالن قدم  یهر دو نگران نگاه د یدادِ خورش  با

 

--' 

 باور(  ک یدو )شروعِ   فصل

 

 دانست چه شده و آنجا کجاست! ی، نمگنگ بود  شیرا باز کرد، همه جا برا شیها چشم

 بود. رون ی ب ی  رهیبود و دست به بغل خ ستاده یپنجره ا ی نفر آقا پشت به او روبرو کیرا سمت راست برگرداند،  سرش 

 گنگ از ذهنش عبور کرد!   زیهمه چ ی ا لحظه 

 خارج شد!  ش یاز گلو یو آخِ محکم  اوردی که نتوانست طاقت ب ی به سرش وارد شد، طور ی کرد، فشار بد  ی اریکم حافظه اش   کم

 !دهی با اخم بسته بودند و رنگش پر شیسمتش برگشت، چشم ها شیصدا دنیبا شن محمد 

 کرد.  شی، دستش را گرفت و صداکنارش نشست ی صندل ی دو قدم خودش را به او رساند و رو با

 زم؟ یعز ی خوب ،د یخورش -

 را باز کرد، محمد بود!  شی نفس زنان چشم ها د یخورش 

 بود!  ده یبود محمد خودش بود، چقدر احمق بود که زودتر نفهم کیرا شر شیها ایکه تمام رو یمرد  نی، امرد  نیا

 محمد!  -و لب زد:  د یگونه اش چک  یِرو یاشک قطره 

 موهاش زد.   یرو  ی برد و بوسه ا کِی دستش را نزد محمد 

 کنم!   یدق م  ینگفت د،یخورش  ی جانِ محمد، کجا بود-
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دلم برات تنگ شده محمد، قِد همه    -لرزان گفت : یو با همان صدا د یگونه اش چک  یِ رو یگریپس از د  ی کی د یخورش  یها اشک

 !ایدن  ی

  ه یثان ک ی ذارمینم گه یآروم باش خانومم، آروم باش عشق من، د -را گرفت و گفت :  د یورش خ یدستش اشک ها  یکیبا آن  محمد 

 ازم دورت کنه!  یکس  ذارمینم گه یناکجا آباد اما د برمتیم رم یگ یشده دستتو م ،ی هم ازم دور بش

 نگاه محمد لب باز کرد.  ی تشنه  د یخورش 

 نگرانم شدند! یکجان؟ حتما کل   نایمامانم ا-

شده و ناقص گوشه   وانه یپدرش از نبودنش د د یبگو د یرا کوتاه باز و بسته کرد، حاال چگونه به خورش   شیچشم ها شانیپر محمد 

 خانه افتاده!  ی

 اش! ی زندگ ی را آنگونه آتش انداخته بود تو شیچهل سال پ ی  نهیلعنت کند ک خدا

 ذره شده!  هی دلشون برات  ششون،یزود تر خوب شو ببرمت پ - و گفت :  د یکش  قیعم ینفس

 کارو باهامون کرد؟  نیشد محمد؟ مامانت چرا ا ینجور یچرا ا - : د یبا بغض پرس  د یخورش 

 !د یخورش  ستیاون مادر من ن  - با درد دستش را مشت کرد و گفت: محمد 

درد   تییگلم، االن حالت خوبه، جا  دمی م  حیبرات توض زو یبعدا همه چ - متعجب نگاهش کرد  که محمد دوباره گفت: د یخورش 

 ! کنهینم

 نه، خوبم!  -تکان داد : نیسرش را به طرف  د یخورش 

زد  اش کنار  ی شانیپ ی شده اش را از رو شانیپر ی تخت نشست. با دست موها ی بلند شد و رو یبلند شد، کمکش کرد کم محمد 

اش   یبا تمام دلتنگ  د،یچسباند و بوس   د یخورش  هیشانیپ ی آن همه وقت نبودنش رو ی و خم شد، لبش را با عشق و پر از تمنا

 با تمامِ احساسش. د،یبوس 

که   ستیهم دوستت نداشته باشند مهم ن ایست، از آن به بعد کل دن یدوستت داشته باشد کاف   یکه دوستش دار یهمان"

 "!ستین

 از آن همه وقت دلش گرم شد، گرمِ بودنِ و داشتنِ محمد!بعد  د یخورش 

 با تمام وجود دلگرم بودنت هستم.  یتو که باش "
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 "زنم.! یم  خینبود نباش که  فکر

 

 ** 

 هر دو از اتاق خارج شدند. د یبلند شد، خواست سمت در برود که محمد و خورش  نگران

 کرد.   یم  شیاو پ یبرا  یست که اگر نبود معلوم نبود چه اتفاقات ی همان نینگاهش کرد، ا یاو کم دنِیبا د د یخورش 

 .ستادیا شیشد و روبرو  کشیلبخند نزد با

 شد! ی م  یچ ی دونم اگر نبود  یکرد، نم ی ممنونم ازت، واقعا در حقم برادر یلیخ-

 هم متقابال لبخند زد.  احسان

دکتر   یوقت د،یکنار هم شاد باش  شهیهم دوارمیام ،ی کرد اد یخوشحالم که گم شدتو پ ،ی زیتو واقعا مثل خواهر نداشتم برام عز-

 ! ادیب ادت ی زیتا دوباره همه چ  یتعجب نکردم، تو منتظر همسرت بود   ادیز ی گفت حافظتو به دست آورد 

 اش بود!  ره یخ بایز  یاش را گاز گرفت و برگشت سمت محمد که با نگاه ینییبا خجالت لبِ پا د یخورش 

 بودند! ی ستودن شینگاه ها چقدر

 "پر از عشقت! یِنگاه ها ی آورم جلو یکم م   یکن  ی تو که نگاهم م"

 شد، دستش را در دست گرفت و لب باز کرد.  کشینزد

 بتونم جبران کنم.  یروز  دوارم یازت ممنونم آقا احسان، ام ایدن  کی-

 کرد.   ی کارو م ن یمن بود هم یجا  گه ید  یهر کس د، یکنم انقدر خجالت زده ام نکن  یخواهش م -دوباره لبخند زد:  احسان

 پوزخند زد.  محمد 

 درصد!  ک یمگر از صد  شن،ینم دایپ گه یمثل شما د  ییاصال، آدما-

 برگردم سر کارم.  د یبرم، با د یبا من ندار ی اگر کار -مکث گفت:  یو بعد از کم د یصورتش کش ی رو یدست احسان

 ؟ ی کن ی کجا کار م  -:د یکه محمد پرس  د ی بگو یزیخواست چ د یخورش 
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 هم بعد از ظهر ها.  ی صبح ها، گاه یکارگر رستورانم،گاه - گفت : د یکوتاه روبه خورش  یبا نگاه احسان

 ه؟ یچ تی لیتحص ی رشته  - : د یمکث کرد و دوباره پرس  ی کم محمد 

 دانشگاه.  یکرد داشتم برا  ر یام، البته دو سال به د یسال آخر حسابدار -جواب داد : احسان

 بهتر از تو!  یک  م،یدار ازیحساب دار ن کیکارخانه  یبخش داخل  ی اتفاقا برا - را تکان داد و گفت : سرش  محمد 

 !نیبهتر از ا  ی برق زدند، چ یاحسان از خوش حال یها چشم

 ندارم!  ی کار  یسابقه   چیمن ه ی ول  شه،یخوب م یلیواقعا، اگر بشه که خ  -زد: لبخند 

 کتش خارج کرد و گرفت سمت او.  بیکارتش را از ج محمد 

 کارتمه، شماره تلفن و آدرس کارخونه روش نوشته شده ،فردا بعد از ظهر منتظرتم.  نیا ایب-

 از آن ها دور شد.  یکارت را از دستش گرفت و بعد از تشکر و خداحافظ احسان

کنار در   د ی رفت و خورش  یسمت خروج  "امیکنم ب ه ی جا باش  برم تسو نیهم"را کوتاه فشرد و با گفتنِ   د یدست خورش  محمد 

 نشست.  یصندل ی رو

 

 ** 

 . د ییجو یپوستِ لبش را م  یاراده ه ینگرانش کرده بود، قلبش قصِد آرام شدن نداشت و ب ی زیچ کی انگار

 دستش نشست به خودش آمد و نگاهش را سمت او دوخت.  یمحمد که رو  دست

 ؟ یکن  ی فکر م یبه چ -

 ! زنهیشور م  یافتاده! دلم بد جور  دمیاتفاق بد در راهه، شا کیانگار  دونم ینگرانم، نم  یلیخ - و صادقانه گفت: د یکش  قیعم یآه

 حرف نگاهش را به جلو داد.  یدستش را کوتاه فشار داد و ب  محمد 

 بازگو کند بعد! ش یرا برا زیخواست اول همه چ  یپدر و مادرش اما محمد م شیاسرار داشت برود روستا پ د یخورش 

داشت سالومه را هم با خودشان به روستا ببرد و    میبه سمت خانه برد، تصم م یمستق مارستانیرا از ب  د یطور هم شد، خورش  همان

 همه!  ش ی، پشود  ایرا از او جو ش یسال ها پ ی  نهیک  لیدل
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.. 

پر از   یه متعجب نگاهش کرد، بعد با نگاهچند لحظ  د یخورش  دنیآمد و با د  شوازشانیخانه که شدند اول همه زهره به پ وارد

 !د یاشک او را در آغوش کش

 اما مثل خودش بغلش کرد. د یاو را نفهم ی  هی گر ل یدل د یخورش 

  - کرد جواب داد : ی را پاک م شیکه اشک ها  یرا رها کرد و در حال د ی مادرم کجاست؟ خورش  -: د ی با سوال محمد که پرس  زهره

 آقا، نگفتند کجا.  رونیرفتند ب

 اتاق خوابشان.  یرا گرفت، با خود سمت پله ها کشاند و رفتند تو  د یسرش را کوتاه تکان داد و دست خورش  محمد 

 . روز او و محمد را مهمان خود کرده بود ک یکه فقط  ی اتاق شد، اتاق ی  ره یپر از درد خ یو با نگاه ستادیدر ا  یجا جلو همان

  ی رو دهیدستش چانه اش را گرفت سرش را بلند کرد، اشکِ چک ی کیدست گرفت و با آن  ی دستش را تو ستاد، یا شیروبرو محمد 

 سرش فشار داد.  ی دستش را محکم دور او حلقه کرد و لبش را رو د، یآغوش کش یگونه اش را با انگشت گرفت و سرش را تو 

 نکن. ه یآروم باش عشق من، گر -

  ی رو نیسنگ   ی وزنه  لو یک ه یانگار  ست،یحالم خوب ن  -بغض دار گفت:  یی محمد فشار داد با صدا ی  نهیس  یسرش را رو د یخورش 

 قلبم گذاشته اند! 

استراحت کن،   کمی ا یب -گفت :  د یکش ی که شالش را از سرش م  یکه محمد او را از آغوشش جدا کرد و در حال د یکش  قیعم ینفس

 . شهیحالت خوب م

 روستا، باشه؟   میبعدش بر رم،یدوش بگ  خوام ی نه، م - دست محمد را گرفت و گفت : د یخورش 

 کاشت.  شیرو یدستش بود را باال آورد و بوسه ا  ی دست او را که تو محمد 

 روستا! می ریبعدش م ر یباشه گل من، برو دوش بگ  زم، یباشه عز-

 و سمت حمام رفت.   د یکش رون ی د و دستش را از دست او بمحمد کر یحواله   ی لبخند  د یخورش 

.. 

 سقف شد. ی  رهیاش قرار داد و خ یشانیپ ی آرنجش را رو د،یتخت دراز کش  یرا عوض کرد و رو شیها لباس 

 !د یبگو شی بود که چگونه موضوع را برا د یخورش  ری فکرش درگ تمام
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 !د یترس  یم

 !د یترس  یم  د یواکنش خورش  از

 کرد!  ی شده چه کار م ک یاو فقط بخاطر انتقام بهش نزد د یفهم ی م اگر

 زد.  شیموها یال ی و چنگ   د یکوتاه کش  یپوف

 ! ند یرنگ بب د یسف ی آن حوله  ی را تو د یدرِ حمام باعث شد برگردد و خورش  یصدا

 شده بود!  بایز چقدر

 چقدر دلتگنش بود!   ستاد، یا شیتخت بلند شد و سمت او رفت، روبرو یرو  از

 را گرفت و سمت تخت کشاند. دستش

 محمد بذار موهامو خشک کنم.-

 بدون توجه به حرفش او را سفت بغل کرد...  محمد 

 محمد را چنگ کند!   یبسته شد و دستش آرام بازو شی چشم ها د یکش  قیعم ینفس

 ------- 

 .د یاز ته دل کش یبرد و نفس د ینم دار خورش  ی موها ی ال یدست

   تونه یآغوشت هر شب م"-رام زمزمه کرد :اش کاشت و آ قهیشق یرو  ی ا بوسه

 ،سرخط خبرها باشه  نیقشنگتر

 ن یقشنگ تر  یتونیتو م ی وقت

 "!یمن باش  ی زندگ تر یت 

 فکر نکند!   یز یکرد فعال به چ ی را بست و سع شیغرقِ لذت چشم ها د یخورش 

 کرد.  شیمحمد صدا 

 د؟یخورش -
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 بسته داد.  ی را با همان چشم ها جوابش

 جانم؟-

 بهت بگم.  یز یچ هی  خوامیم - اش چسباند و گفت: یشانیاش را به پ یشانیکامل برگشت سمت او، پ محمد 

 ؟ یچ - رنگِ شبِ محمد زمزمه کرد : یبه چشم ها ره یخ یرا باز کرد، با نگاه شیچشم ها د یخورش 

 نشان ندهد! یواکنش بد  د یکرد خورش   یدلش خدا خدا م  ی، تو نگاهش کرد  ی کم محمد 

 داد.   یدوار یخودش ام به

 کنارم بمونه، شده بزور! د یترکم کنه، اون با دم یاجازه نم یعن یکنه،   یمن عاشقشم، مطعمنأ ترکم نم دونه یاون که م-

 صورت محمد قرار داد.  یدستش را رو  د یخورش 

 !یشده محمد؟ انگار نگران  یچ-

 

 بزند!  ی دوخته شده بودند که قادر نبود حرفرا با چسب بهم   ش یقرار داد؛ انگار لب ها د یصورت خورش  ی را رو دستش

 ترسم!  ی کم کم دارم م ؟ی حرف بزن  یخواینم -:د یبرده بود دوباره پرس  یاش پ ی محمد به ناراحت  یکه از چشم ها د یخورش 

 در بلند شد. یرا محکم و کوتاه باز و بسته کرد و باالخره خواست لب باز کند که صدا شیچشم ها محمد 

 کارتون داره.   ششون،یپ نی آقا، سالومه خانوم گفتند بر-

 شد،   ز یخ مین د یو خورش  د یکوتاه کش ی پوف محمد 

 

 

 .ا یمن برم حاضر شم محمد، توام زود ب  -شد گفت : یتخت بلند م  یکه از رو  ی در حال و

 . شیموها دن یدوباره دوش گرفت و شروع کردن به سشوار کش  د یو خورش  د یکوتاه به صورتش پاش  ی لبخند  محمد 

.. 
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پنجره نشسته    یجلو  یصندل  یآرامِ سالومه در را گشود، داخل شد و بدون بستنِ در به سمت او که رو  "یبله  "به در زد و با  ی تق

 بود قدم برداشت.

 باهام؟  یداشت  یکار-

 دردش چه بود؟   گریکنارش بود! د گر یرد، انگار ناراحت بود، چرا؟ زنش که دنگاهش ک سالومه

 .نیبش-

 را بغل کرد. شیدست ها محمد 

 .د یراحتم، کارتونو بگ -

 پوزخند زد.  سالومه

 چه دردته؟  گهیشد، د دایزنت که پ ،یاز رو بست رویحاال چرا شمش-

 زد.  شی موها  یِال ی چنگ  یکیشلوارش گذاشت و با آن  ب یج یدستش را تو  کی  یعصب محمد 

 !یطعنه بزن  نجایا ی منو کشوند -

 شد! یمحمد سابق نم گریپسر د  نینگاهش کرد، نه ا رهیخ سالومه

 برم مسافرت، گفتم بهت اطالع بدم.  خوام یم-

  یتا نقشه   شتیچند سال پ ی  نه یبهشون بگو، از ک زویروستا، همه چ ییایباهامون ب خوام یم  -و گفت :   د یکش قیعم ی نفس محمد 

 و گم گور شدنش توسط تو!   د یخورش  هی ورود من به زندگ

 متعجب نگاهش کرد!  یا  هی که محمد ثان  یهوا قهقهه زد، جور یب  سالومه

 شده بود!  وانه ید انگار

 .ستادیمحمد ا یمجنون وارش که تمام شد از جا برخاست، روبرو  ی  خنده

 ! هیهمه کاف همه بدونن، فقط زنت بف ستیالزم ن-

 .د یدستش را مشت کرد و هوار کش محمد 

 !یو به وسط بکش د یخورش  یِپا ذارمینم گه یبسه مادر، بسه! د-
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 با خودشه!  م یتصم گه یفهمه، اون موقع د یباالخره که م  -لبش جا خوش کرده بود گفت :  یکه گوشه    یشخند یبا ن سالومه

 ؟ یچ مِ یتصم  -: د یپرس  یشی آت ی با همان چشم ها محمد 

 بود.   ستادهیلرزان ا  یپر از اشک و دل  ی با نگاه د یکه خورش  یینگاهش را به پشت سر محمد دوخت، درست به جا سالومه

 شده بمونه!  ش یکه به قصدِ انتقام وارد زندگ  یبا شوهر  ایبره،  خواد یکه م  نکه یا م یتصم-

 ! ختیکرد خانه بر سرش فرو ر با آن حال و روز احساس  د یخورش  دنِیرد نگاه مادرش را دنبال کرد و با د محمد 

 

دستش را   زد یکرد اشکش نر ی م ی که سع  یدر حال د یکه خورش  ردیدو قدم بلند خودش را به او رساند و خواست دستش را بگ  با

 عقب برد! 

 !بد بود که وصف کردنش ناممکن بود  ی جور حالش

 سوخت!  یکه آن گونه م ینمک پاش  شیقلبش را تکه تکه کرده بودند و رو  انگار

 ناممکن بود!  ش یهضم موضوع برا ستد،یاینداشت سر پا ب طاقت

 لب باز کرد.  محمد 

 ! دمیم  حیبهت توض-

 بغض آلود زمزمه کرد.  ییتکان داد و با صدا نیسرش را به طرف  د یخورش 

از من دوا   ی دادن تو درد ح یبشه! با توض ی! که چیبد  حیتوض ی خوایحاال م می به زندگ ی ! گند زدیبد  حیتوض ی خوای م و یچ و؟یچ-

 !شهینم

 بلند حرفش را زد.  ییبار با تن صدا نیماند و ا  رهیمحمد خ شانِ ینگاه پر یتو  یا  هی سکوت کرد؛ ثان یکم

 شدم! ی خرد نم ینجور ی مردم و ا  یدلم م ی اون زلزله با عشقت تو ی کاش همونجا تو-

 متوقف شود.  شیبلنِد سالومه باعث شد سر جا یو خواست سمت پله ها برود که صدا  د یگونه اش چک  یرو اشکش
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که تو دلم هست رو   یی نگو و برو، منم حرف دارم، منم دارم چهل سال تمام حرف ها یطور  ن یصبر کن دختر جان، هم-

کنم،   ی کارو نم ن یهمه بگم اما ا ی جلو امی ب گه یبرم!... شوهرت م یور و اون ور م  نیرو با خودم ا ارهی داره نفسمو بند م شینیسنگ 

 خودم انداخت! شِیچهل سال پ اد یاالنِ تو منو  ،ی کن ی از همه درک م شتر یمنو ب تو  ، یفقط به تو بگم، تو هم درد من خوام یم

 شد!  ینم شیگنگ نگاهش کرد، متوجه حرف ها د یخورش 

 .د یرس   د یو پر سوزِش به گوش محمد و خورش  ق یکاناپه نشست؛ آهِ عم  نیولا  یرفت و رو  ییرا یعصا زنان سمت پذ  سالومه

نحس دلش درد گرفته بود لب باز   یآن روز و شب ها ی آور ادیکه با   یعصا بود قرار داد و در حال  یدستش که رو   یرا رو  سرش 

 کرد. 

هم سن و سالِ خودم بهم   یدخترا  ی سرش بزرگم کرده بود. انقدر دوسم داشت که همه  ی بودم، پدرم رو رزا یتنها دختر خان م- 

  ینم د یو سف  اه یروستا دست به س  یکه تو   یدختر  ن یمن بود، اول  یلباس ها و عروسک ها برا نیبهتر شهیکردند. هم  یم  یحسود

 شده بود!  ی زد و از صدقه سر پدرش اسب سوار خبره ا

 سن ازدواجم اما قبول نکردم.  د یتر شدم تا رس همان روال بزرگ و بزرگ  با

 ور و اون ور برم.  نیروستا پانزده سالم نشده بچه به بغل ا یخواستم مثل تمام دخترا ینم

 زد.   ینم ی حرف من حرف یهم که رو  رزایبابا م خان

ذشته و مردم پشت سرش  دختر از وقت ازدواج گ  نیمادرم پدرم رو کالفه کرد که ا گهیبار د نیهم گذشت و ا  گه یسال د پنج

 و ال و بل!   ارنیحرف در م

 دادم به ازدواج.   تیکرد و رضا ی باالخره منو راض پدرم

آقا، با   ب،یخوردند، نج یسرش قسم م  یخان جوان از دهات اطراف بود که همه رو  کیام اومد  یکه به خواستگار  یشخص  نیاول

 کماالت، پولدار.

 کردم!   قبول

بود که   یام. چند روز نده یبهتر شناختن شوهر آ ی ... اون هم نظر خودم بود برایو بعدش عروس  می بش غه ی شد چند مدت ص قرار

 تیخودشون ببره. بابام رضا ی شام منو به روستا ی که خودش به دنبالم اومد و از پدرم کسب اجازه کرد تا برا  میمحرم شده بود

 داد و من همراهش رفتم. 

 ادامه داد.  و  د یکش  قیعم یآه
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 رفتم!  یشد و نم یکاش قلم پام خرد م -

گرفته، اسد دست منو رها کرد و با   شیکه کارگر ها داد و هوار راه انداختند که اسطبل اسب ها آت م یوارد خونشون شده بود  تازه

 دو خودش رو به اون ور باغ رسوند.

 شب! ی کیموندم و تار من

که از گلوم خارج شد دستش رو محکم   یخفه ا  غ یشد، ج ده ینفر کش ک یم توسط بودم که دست ستادهی.باغ ااطیوسط ح همونجا

اسد بود. همون   ی پسر عمو نمش، یته باغ و اونجا تونستم بب  یکلبه   کی  ی. بزور منو کشوند تو ادیدهنم قرار داد تا صدام در ن ی رو

 . داشتاز چشماش بهش اعتماد  شتریکه اسد ب

  کی نیکه ع ختند یتنم ر ی رو خیبشکه آب  کیکه زد انگار  یکه با حرف هی دونستم قصدش از اون کار چ  یبودم و نم دهیترس 

 ماتم برد!   یخی  یمجسمه  

 

 .ستادی ا شیکرد قدم برداشت و روبرو  ینگاهش م  ظ یاخم غل کی که با  د یکرد و از جا برخاست، سمت خورش  ی مکث دوباره 

دونست اسد خاطر   یوقت بود عاشق من شده بوده اما چون م  یلی اون بشم، گفت خبا اسد بهم بزنم و زنِ  مویازم خواست نامزد-

 ! مونهینذاشته بود و االن پش شیخواهمه پا پ

 شد!  میی آبرو ی کنه اما قبول نکردم، قبول نکردم و همون قبول نکردنم باعث ب م یکرد راض  یسع یلیخ

 بدتر!  شیو صدا  د یعصا لرز یرو  شیها دست

 دامنم گذاشت!  ینامشروع تو  یبچه   هی ازم گرفت و  مویاش دخترانگ  یرحم ی خونه شوهرم با تمام ب ی عفتم کرد، تو یب-

 برگشتم خونه!  یخارج شدم و چجور  ی لعنت  یاز اون کلبه   ی چجور دمیشب انقدر حالم خراب بود که نفهم اون

 بود!  یردِ بد تونستم بگم! د ی کس هم نم چ یچند روز حالم بد بود و دردمو به ه تا

 ؟ یداد باردارم اما از ک  صیخاتون تشخ  یبی که ب  یوقت  تا

 نداشت! یکه با من رابطه ا اسد 

اما من الل شده بودم! انگار زبونمو با چسب   د یشده بود، کتکم زد، ناسزا گفت، ازم سوال پرس  یببر زخم ک ی نیع د یفهم ی وقت

 زدم!   یبهم دوخته بودند که الم تا کام حرف نم
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گوشم زنگ   یکه از گل نازک تر بهم نگفته بود داغم کرد، پشت کمرمو داغ زد و منو از خودش روند! هنوز حرفش تو   یپدر پدرم،

به برگه   اهیبدبخت بودم که سرنوشتم فقط قلم س  ه یم! من دخترش نبود   گهی! آره من دیست یدختر من ن گه یزنه که گفت تو د یم

 بختم زده بود!  ی

 مرگ رفتم اما نمردم!  ی که بچه سقط شد، سقط شد و من تا پا دمیاز اون روز انقدر خودمو زدم، انقدر با مشت به شکمم کوب بعد 

 شدند!فوت  یقلب  ستیشب در اثر ا کی شب، فقط  ک ی یمادر و پدرم به فاصله    ینمردم ول من

 شده بود به جهنم! لیتبد  میزندگ

 ! یمتیبزنم تا خودمم همراهش بسوزم اما به چه ق ش یخونه رو آت خواستم

کرده بود که دست به خود    یکار  هیحتما   گفتند یمردم م نور،ی شد نورعل یکردم م   یم  ینکرده بودم، اگر خودکش یکه گناه من

 زده!  یکش

دلم    یاون مردک رو تو  ی  نهیشد، همون موقع بود که ک شتر یازش خبر نداره داغم ب یاسد گم و گور شده و کس دمیشن ی وقت

 کاشتم، هر روز بهش آب دادم تا بزرگ شد، بزرگ و بزرگ تر! 

 تم. خودمو گرف مِی نقشه ام کار کردم تا باالخره تصم ی فروختم و اومدم شهر، چند سال تو موی پدر ی ها و خونه  ن یزم تمام

که سر من   یی بال د یبا ره،یانتقام منو بگ  د یگوشش خوندم که با  یگرفتم از همان اول اول تو  یمحمد و به فرزند خوندگ ی وقت

 ! ادیشرف هم ب ی اومده سر دختر اون ب

 که دل او را به درد آورد گفت:   یشد و با لحن  ره یخ د یتو نگاه خورش  یکم

 پدر توئه!  ر یاون مرد، اردش -

کرد و چانه اش شروع   ل یتحل  هی سالومه را تجل یتا حرف ها  د یطول کش ه یناخودآگاه باال رفتند، چند ثان د یرش خو ی ابروها جفت

 ! دنیکرد به لرز

  ی رو یگر یبعد از د یکی شیاشک ها  فتد، یپشت سرش گرفت تا ن وار یبزند اما نتوانست، دستش را به د یلب باز کرد حرف یه

 شد! یشد، هرگز باورش نم  یو باورش نم ختند یر یگونه اش م 

 کرد!  ی بکشد، چرا آن قدر درد م رون ی اش را بشکافت و دلش را ب نهیخواست س  یم  دلش

که او را   یکار را کرد و در حال   نیکه محمد زودتر ا رد یشکست و خواست دستش را بگ  د یکوتاهش را با خورش   یفاصله    سالومه

 . د یرو به مادرش غر  د یکش ی سمت خودش م
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 ! گهید ه یکاف-

 زد.  شخند یسالومه ن 

گرفت من تا آن حد بدبخت و زبان زد   ی کارشو گردن م ر یاگر اردش  یحت  ایاگر منم مثل تو خوش شانس بودم، اگر برادر داشتم -

 شدم! ینم

 از همان اولِ اول بد شانس بودم!  ینبودم، منِ لعنت  اما

 کرد به محمد و ادامه داد. اشاره

 پسر خودم بزرگش کردم بازم طرف توئه، طرف زنش! نیع نکهی با ا دم،یمن شب و روز براش زحمت کش  نکهیبا ا ن،یبب-

  یکه برا  یکنم، کس  تیاذ ن یاز ا شتر یخواد تو رو ب ی کنم اما دلم نم یوقت حالل نم  چیپدرتو ه نکهیخوبه، با ا ی لیخوبه، خ البته

 ! زهیمنم عز ی برا زه یمحمد عز

آن حرف ها کابوس   ی خواست همه  یو چقدر دلش م  د یترک یگفتن نداشت، دلش داشت م یبرا ی زینزد، چ یحرف د یخورش 

 بودند!

 اش و حال بدش حال او را هم بد کرد!  یاو را سمت خودش برگرداند، نگاه اشک محمد 

 کرد.  زار زمزمه  یعقب عقب رفت و با حال د یدر آغوشش بکشد که خورش  خواست

 روستا، حالم بده!  میبر-

 و سرش را تکان داد.  د یپرپشتش کش ی موها  یال ی نگاهش کرد، دست ه یچند ثان محمد 

 باشه!-

 

 حاضر شد. قهی عقب عقب رفت و بعد برگشت؛ از پله ها باال رفت و در عرضِ چند دق یکم د یخورش 

 شد؟!  یکرد آرام باشد اما مگر م ی م یسع

 ! د یکش ی م ر یبار ت ک ی ه یو قلبش چند ثان ختند ی ر ی م شیگونه ها ی اراده و ناخودآگاه رو یب شیها اشک

 رنگ!   یب شیاش سرخ شده بودند و لب ها ینیاش انداخت، چشم ها و نوک ب  افه یبه ق نهییآ ی تو ینگاه
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 شد! یکرد چ  یفکر م  یبه احواالت خودش زد، چ یپوزخند 

 چهارچوب در ظاهر شد. یکه در اتاق باز شد و محمد تو  د یکوتاه کش یآه

 ؟یحاضر-

 برداشت، سمت محمد قدم برداشت و همراه هم از اتاق خارج شدند. ز یم  یرا از رو  فش یتکان داد و ک  "آره"  هی را به معن سرش 

 رفتند.  نییدر را قفل کرد و با هم پا محمد 

 گردند و نگاهش کنند. سالومه باعث شد بر یکه خارج شدند صدا  یدرِ ورود  از

  زیثنا بانو همه چ یخودم گذاشتم، بگ  یکه خودم برا ه یبگو ثنا بانو، نگو سالومه، سالومه اسم یرو به پدرت گفت ه یاگر قض ،یراست-

 ! ادیم ادش ی

رو برگرداند و سمت در   یاش بود و بدون گفتنِ کالم یشانیپ ی رو  ظ یاخم غل کیمحمد را نگاه کرد که   یچشم ریز د یخورش 

 رفت.

_________ 

 

 قدم برداشت.  یلب زمزمه کرد و سمت خروج  ر یکوتاه ز یگل قرمز را از دست فروشنده گرفت و بعد از پرداخت مبلغ تشکر   دسته

 کرد.  ییرونما لشیموبا  یصفحه   ی رو  "یچشم وحش"زنگ خورد و اسم  لشیشد و خواست حرکت کند که موبا نیماش  سوار

 را جواب داد.  لشیافتاد موبا ی که راه م  یرا چرخاند و در حال چییسو

 من؟  یجانم چشم وحش-

 نسترن با بغض بلند شد. یصدا

 حالم بده! ایزود ب ؟ییبهراد کجا-

 !نمیشده؟ بگو بب یباز چ  -: د یو در همان حال نگران پرس  د ی بخش نیبه ماش  یسرعت بهراد

فقط، حالم خوب   ا یب -داد گفت : ی دستش را تکان م  یکه شرابِ تو   یدر حال   کاناپه رها کرد و یاز پشت خودش را رو  نسترن

 !ستین
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 داشبورت انداخت. ی را رو لیتماس را قطع کرد و موبا  "تو راهم زم یباشه عز"با گفتنِ   بهراد

 

 ** 

 .ریاطرافش بود و فکرش درگ  عتیبه طب رهیبه بغل خ دست

 کرد.  یم  ره یو نگاه محمد را به خود خ د یکش  یپشت سر هم آه م  یمتوجه بشود ه نکه یا بدون

 .دند یرس   یک د یفکر بود که نفهم ی تو آنقدر

 به خودش آمد و نگاهش را به دور ور چرخاند. نیتوقف ماش  با

 دور و اطراف بود!  ن یدلتنگ ا چقدر

 شد. اده یبندش را باز کرد و پ کمر

 را هل داد و داخل شد.  یدر چوب  شان،یدم در خانه   د یچند قدم رس  با

 شد. د یموضوع باعث تعجب خورش  نیخلوت خلوت بود و هم  اطیح

 پله ها نفسش بند آمد!  نِییاو پا دنیتر رفت و خواست مادرش را صدا کند که ارسالن از خانه خارج شد و با د جلو

 ! د؟ید ی م درست

 بود؟!  د یواقعا خورش  او

 و لب زد. د ی گونه اش چک ی رو د یاشکِ خورش  د، ستایا شیکرد روبرو  ی چگونه پله ها را ط د ینفهم

 داداش! -

 سمت خود، سفت بغلش کرد و آرام گفت:  د ینگاهش کرد و او را کش ره ی خ هیدستش را گرفت، چند ثان ارسالن

 من!   زیجان داداش، عز-

 :  د یو پرس  د یصورتش کش یرو  ی بلند شد و ارسالن او را از خودش جدا کرد، دست د یهق آرام خورش  هق

 مارو!  یدق داد   د،یخورش  ی کجا بود-
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 لب باز کرد.  ختند ی ر یم  شیگونه ها  ی رو یگریپس از د  یکیکه   ییبا همان اشک ها د یخورش 

 مامان و خان بابا کجان؟  ا،یدن  یدلم براتون تنگ شده بود داداش، قد همه  -

 آن ها بود گفت :   ی ره یداده و خ ه یتک  نشیبا نگاه به محمد که به ماش  نارسال

 ! ستیحالش خوب ن کمیداخلن، نگران نشو اما بابا -

  ه یاز ثان یرفتند و در کسر یاهیس  شیاحساس کرد دلش از جا کنده شد، چشم ها ،د یخورش  یبود برا یخالص ریحرف ت نیهم

 آغوش ارسالن سقوط کرد. ی تو

 رساند. د یبلند خودش را به خورش  ییگرفت و با قدم ها نیاش را از ماش  هی آن صحنه تک دنِ یبا د محمد 

 

_____________ 

 

 کرده بود!   یچنگ کرد؛ چه غلط شیموها یال  یدستش را عصب  انگشتان

 دهانش مزه کرد!   یخون را تو  هی به شدت که شور ی هم فشار داد و لبش را گاز گرفت، جور ی را محکم رو شیها چشم

 ضرب باز شدند و نگاهش را سمت او سوق داد!  کی شینسترن چشم ها  زِی ر یناله   با

 کرد!   یبسته بود، اخم داشت و آرام ناله م  شیها چشم

 صورتش قرار داد.  ی را رو دستش

 ؟ یخوب نم،ینسترن، چشماتو باز کن بب-

 گنگ بود!  شیبرا زیرا باز کرد، همه چ شیاش چشم ها یشانیپ یِ با همان اخمِ مهمان شده رو نسترن

 ! اوردیخواهد باال ب  ی کرد م یداشت و احساس م  ید یشد  سردردِ

 : د یگرفته پرس  یی خشک شده اش را از هم باز کرد و آرام با صدا یها لب

 شده بهراد؟  یچ-

 زار زمزمه کرد : یدستش را محکم مشت کرد و با حال بهراد
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 ! یغلِط اضاف م،ی غلط کرد-

  ش یمحکم و ناخودآگاه از گلو یآخ د،یکش ر یدل و پشت کمرش ت ریشد که ز زی خ میتخت ن ی شده رو جیگ د،یرا نفهم  منظورش 

 خارج شد.

 : د یرا چسب شینگران بازو  بهراد

 چت شد!-

 : د یرا از دست بهراد خارج کرد و غر شیبا خشم بازو نسترن

 ! یکار کرد  ی چ ، یلعنت  یکار کرد ی دستتو بهم نزن، چ-

برنداشته بود که از درد   شتر یقدم ب  کیبرود اما هنوز  سیتخت برخاست تا سمت سرو ی جمع شد، از رو شیچشم ها ی تو اشک

 سقوط کرد و هق هقش تمام فضا را پر کرد. ن یزم ی دو زانو رو

 : د یبرد و در آغوشش کش ورش یسمتش  ده یو ترس  هراسان بهراد

منم از   ی مست بود ، یتو تشنم کرد ، یخودتم بود، دِ المصب تو وادارم کرد ر یآروم باش، باور کن تقص زم، یآروم باش عز ش،یه-

 ! نسترن، نگام کن.یخود کرد ی خود ب

 ! شده بود ی کرد چ ی فکر م ی اما نه قصد آرام شدن داشت نه نگاه کردن، چ نسترن

 کرد و حاال... یاش را فقط و فقط با احسان تصور م  یمرحله از زندگ نیا

 ! ن؟یاز ا شتر یب یبدبخت

__________ 

 

 یصدا صدا  نیا ی دقت کرد، آر  شتریب یکرد. کم ی م شیپشت سر هم صدا یه ی کیانگار  د،یرس  یبه گوشش م   یگنگ  یها صدا

 مادرش بود! 

شد و   زیخ می مادرش بود، ن نِیغمگ  یچهره   د یکه د  یر یتصو  نیرا گشود، اول  شیاز سردردش کرد و به زحمت چشم ها ی ا ناله

 کنار زد.  ش یپتو را از رو

 مامان! -
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 گفت :  ه یو با گر  د یجگر گوشه اش را سفت در آغوش کش ه یبا گر نرگس

  یدق کردم مادر، هزار بار مردم و زنده شدم، تو کجا بود  ، یمن، فدات بشم دخترم کجا بود  د یجان مامان، دورت بگردم خورش -

 مرگت بشم!  شیپ

 ! ختیر  یاشک م شیهم مثل مادرش محکم او را بغل گرفته بود و پا به پا د یخورش 

 را بلند کرد.  د یو اردالن به زور آن دو را ازم جدا کردند و ارسالن خورش  ارسالن

 نصف جون شد از نبودنت!  ن، یبرو بابا روهم بب ایب-

 و سمت اتاق پدرش کشاند؛ نرگس و محمد هم پشت آن ها.  د یرا کش دستش

 ر شدند!س  شیو پاها  ستادیاحساس کرد نفسش گرفت، قلبش ا عتی آن موق ی پدرش تو دنِیبا د د یخورش 

 کرد. شی را پشت سرش کشاند و خودش را کنار پدرش انداخت و صدا شیهزار زحمت پاها به

 اومدم، بابا توروخدا چشماتو باز کن!  نیمنو بابا، بب نی بابا، خان بابا نگاهم کن، بب-

د و صورت او را تارِ تار  را به هزار زحمت باز کر ش یچشم ها یبزند، ال یاما قادر نبود حرف د یشن ی را م  د یخورش  یصدا ریاردش 

 !د ید

 دستش بود را کوتاه و کم جان فشرد.   یرا که تو  دستش

 تلخ زد.   یلبخند  ه یگر  انیم د یخورش 

 صدامو؟  ی شنویبابا م-

 خان باز دستش را فشرد! ریارش 

 و صورتش را سمت عقب برگرداند.   د یخم شد، دست پدرش را بوس  د یخورش 

بودند، دست پدرش را رها کرد و بلند شد، سمت آن ها رفت و در    ستادهیدر ا  یارسالن، اردالن، اردوان و محمد جلو مادرش،

 با بابام و داداش ارسالن صحبت کنم!  خوام ی م رون، یب د ی بر -گفت :  ه یگرفت رو به بق ی که دست ارسالن را م  یحال

 التماس گونه لب زد : د ینگران نگاهش کرد و خورش  نرگس

 کنم مامان.  ی خواهش م-
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 بلند و پر سوز!  د،یآه مادرش را شن 

 او اتاق را ترک کردند. ی طبق خواسته  یهمگ 

 : د ینشستند و ارسالن پرس  رخانیهردو کنار اردش  د،یو سمت پدرش کش د یپشت در را انداخت، دست ارسالن را کش د یخورش 

 . ینگرانم کرد د،یشده خورش  یچ-

 دوخت و لب باز کرد :   اش را به او ینگاه اشک د یخورش 

 نشم! داریب  گه یخواد که د یم  یخواب ابد  کی حالم بده داداش، دلم -

 کرد گفت :  ی و بغلش م  د یکش ی که او را سمت خودش م  یاخم کرد، دستش را دراز کرد و در حال ارسالن

خودم چال   شو یبرات افتاده، بگو تا باعث و بان یچه اتفاق  ، یشده، کجا بود یچ نم یبگو بب رن،یخدا نکنه خواهرم، دشمنات بم-

 کنم! 

ورودِ با    ن یکرد، همچن  فیارسالن تعر ی گم شدنش را مو به مو برا  ی مکث کرد و بعد ماجرا یکم  د؛یکش  قیعم یآه د یخورش 

 خالص را!  ریاش و در آخر ت یمحمد به زندگ   ینقشه  

 پدرش و ارسالن بازگو کرد!  ی ا براسالومه ر یرو به پدرش تمام حرف ها ی پر از ناراحت ینگاه با

 گرفت!  یم  شتریو ب شتر یخان ب ر یشد نفس اردش  ی خارج م د ی که از دهان خورش  ی حرف هر

 شد! ی خان سمت راست کج شد و از دهان و دماغش خون جار ریآن قدر گفت و گفت که سر اردش  د یخورش 

 برد.  ورش یلب زمزمه کرد و سمت پدرش   ریز ")ع( ی نیحس ای"زد؛  ارسالن  ی غیج دهیترس  د یخورش 

 باز کند!   شانینبود در را برا یآمد و کس ی در فرود م ی نرگس و اردالن رو یدر پ ی پ یها مشت

 

_ 

 

 .ختی بالشت ر ی چشمش سر خورد و رو یسمج از گوشه   یگذاشت، اشک شیچشم ها یرا باال برد و رو  آرنجش
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دلش خودش    یتخت را چنگ زد و تو   یرو  یشود، با دست آزادش مالحفه  تا هق هقش بلند ن د یدهانش کش  یرا محکم تو  لبش

 را لعنت کرد. 

  شیداخل اتاق شد و سمت تخت رفت، کنار نسترن نشست و آرام صدا زد یکم رنگ هم م   ییچا یکه نبات را تو   یدر حال بهراد

 کرد :

 کنه.   یبخور حالتو بهتر م  نوینسترن، پاشو گلم ا-

از   ی که کم  ی .نبات را از دست بهراد گرفت و در حالییتخت نشست، چا یبرداشت و رو  شیچشم ها ی آرنجش را از رو نسترن

 :  د یآره در مقابل سوال بهراد که پرس   هی خورد سرش را به معن ی مخلفات داخلش را م

 گرفت!   نییکم تر شده؟ تکان داد و نگاهش را پا دردت 

 او قرار داد و مجبورش کرد تا نگاهش کند. یچانه  ر یو برد، زو دستش را جل د یکوتاه کش ی آه بهراد

 !دم یبهت قول م شه،یدرست م  ینگران نباش همه چ زم،یعز  خوام ی واقعا معذرت م د،یمن ببخش ی نسترن، چشم وحش-

 چانه اش برداشت و لب زد :   ر یدست بهراد را از ز نسترن

 ؟ یچه جور-

 کرد گفت :  ی را نوازش م شی که موها ی دستش را سمت سر نسترن بود و در حال بهراد

 تو!  ی هست یخودم تا آخر عمر نوکرتم، نگران چ-

و سرش   د یخودش را سمت بهراد کش یداد کم ی کنار تخت قرار م یعسل ی که استکان را رو  یتلخ زد و در حال ی پوزخند  نسترن

 او نهاد!  ی شانه  یرا رو 

 

___ 

 

 بلند شدند و سمت او رفتند.  ی صندل یو ارسالن از رو  د یخروج دکتر از اتاق خورش  با

 دکتر؟ پدرم حالش چطوره؟  ی شد آقا یچ-

 داد گفت :  ی که سرش را به چپ و راست تکان م  یبرداشت و در حال شیچشم ها ی را از رو نکشیع دکتر 
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 بمونن!  نجایهم د یبا ست،یمتاسفم اما پدرتون سکته کردند، حالشون اصال مساعد ن-

 :  د یدوباره پرس   فتد یگرفت تا ن ی را م شیکه بازو  یسمت سرش رفت و ارسالن در حال د یخورش  دست

 بمونه؟!  د یبا ی تا ک ؟ی تا ک-

 گفت :   د یخورش  ی  دهیبه صورت رنگ پر یبا نگاه دکتر 

 که حالشون مساعد بشه!  یپسر جان، تا زمان کنه یمعلوم نم-

 قدم برداشت!  یلب زمزمه کرد و دکتر سمت خروج ری ز "یمتشکر " ارسالن

 کشاند.  مارستانیب رونیرا گرفت و به ب د یدست خورش  ارسالن

شدند که با ارسالن   ی م مارستانیبودند و داشتند وارد ب دهیهمراه محمد که تازه رس  شانیو اردالن و اردوان و زن و بچه ها  نرگس

 حال روبرو شدند. ی ب د یو خورش 

 سمتش رفت و دستش را گرفت :  عیاو سر ت یوضع دن یبا د محمد 

 افتاده؟  ی شده، چه اتفاق یچ-

 نگاه نگران محمد برد و گفت :  ینگاهش را تو  د یخورش 

 !ستیپدرم، اصال حالش خوب ن-

 شود! نیممحکم که از دهانش خارج شد نقش ز  یی بود تا نرگس دستش سمت سرش برود و با وا یحرف کاف نیهم

 بردند بزور سمت اورژانس کشاندش. مارستانیداخل ب دند،یرا چسب شی و اردالن جفت بازو ها هیمهد 

 کم طاقت کنارش نشست!  د یجان نرگس سرم خورد و خورش  ی ب رگِ

 ! یآرام و روبه راه  هی زندگ چه

 ! بتیپشتِ مص تیمصب

 کرد.  ی نگاهش م ره یخ یبود و با نگران ستادهیکنارش سرش را بلند کرد؛ محمد بود که بغل دستش ا  یحضور کس با

 ذره هم از او دلخور باشد!  کیتوانست  یلعنت به دلش که نم  ی را از او گرفت و ا نگاهش
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 سر برسد!  ی کس د یترس   یکند اما م   هیگر  ر یدل س   کیبه آغوشش داشت تا   ید یشد  اجیاحت االن

و بلندش کرد، از اورژانس خارجش کرد و بدون توجه به   د یکه دستش را کش د یفهم ،د یرا فهم د یدردِ خورش  د،یر فهمانگا محمد 

 کشاند. نشیمردم او را سمت ماش  ینگاه ها

 مانعش شد، دستش را گرفت و با لبخند ازش خواست صبور باشد!  هینگران شده خواست پشت سرشان برود که مهد  ارسالن

خودش هم کنارش نشست و بدون فوت وقت او را در آغوش   ند،یخواست بنش د یرا باز کرد و از خورش  نیماش در عقبِ   محمد 

را   شیموها یشال رو  یپشت سر هم از رو  یکه بلند شد دستش محکم تر دور تن او حلقه شد و لبش ه  د یهق هق خورش  د،یکش

 کرد.  ی بوسه باران م

 پر از عشق و خواستن. یآغوش ها نیا  کردیکرد، معجزه م  یرا آرام م گریبود که همد  شانیآغوشش هر دو ی تو یخاص آرامش

 

________ 

 

تلخ که حواله اش کرد بلند شد، سمت آشپزخانه رفت و    یقاشق سوپ را هم داخل دهان مادرش قرار داد و همراه لبخند  نیآخر

داداش   -:  د یکرد پرس   یدخترش را عوض م  یاس ها که داشت لب  هیگذاشت روبه مهد  ی م نکیکه بشقاب را داخل س  ی در حال

 ارسالن کجاست؟

 و جواب داد :  د یپاش  د یخورش  ی  دهیبه صورت رنگ پر یلبخند  هیمهد 

 خان بابا بمونه!  شِی شهر شب پ رهیگفت کارش که تموم شد م رون، یرفت ب-

  یبالکون ارسالن را صدا کرد اما جواب ی رفت و از تو ی سرش را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد، سمت در خروج د یخورش 

 نگرفت.

 رفت و سمت پشت خانه قدم برداشت.  نییاز پله ها پا  رون،یداخل، شالش را سرش کرد و دوباره رفت ب  برگشت

 را بهتر بشنود. شانیتر رفت تا صدا کی نزد گر ید ی کردند، کم  یآمد که انگار با هم بحث م  ی ارسالن و محمد م یصدا

خط   یمرغ پر گنده شده بودم، باز دار  نی خودت ع ید ید یخوبه م گه،یکردم د  ی کار م ی من نبود، چ  ری تقص گمیدِ المصب دارم م-

 ! یکشیو نشون م

 ! زدیبلند آن حرف ها را به ارسالن م  ی بود که با تن صدا محمد 
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 که گفت :   د یرس  د یارسالن هم بلند تر از او به گوش خورش  یصدا

آقا   گمیدارم بهت م ،ی د یبه گند کش شویزندگ ، یخواهر من شد  یوارد زندگ ی انتقام اومد  ی نقشه  هی با  ، یاما قبلش چ دم یآره د-

  ی و آرزو  زهی ریمن اشک م ی مرد مومن که جلو  یکار باهاش کرد  یچ رم، یگ یشده بزور طالقشو ازت م اد، یباهات ب ذارمیمحمد، نم

 کنه!   یمرگ م

 ارسالن از کنارش گذشت که محمد داد زد : د، یصورتش کش یرو   یدست  یعصب محمد 

 بکنه!   تونه ینم یهم کار  گهیکس د  چیخودم، چه تو چه ه شِیپ برم یاوم زنِ منه، منم زنمو م ،ی مانع من بش  یتون ی تو نم-

 برود. خان پدرش  شِ یرا عوض کند و به شهر پ شیبدون توجه به حرفش راهش را سمت خانه کج کرد تا لباس ها ارسالن

 کردند!  دایراه خودشان را پ ش یداد و دوباره اشک ها  هیتک   واریسرش را به د  د یخورش 

 بود!  ده یشن چه

 خواست آنها را از هم جدا کند!  ی م ارسالن

 شد؟ ی م مگر

 بقول خود ارسالن مگر شهر هرت بود!  اصال

 کرد!  ی نم قبول

 ! مردیاگر م ی داد، حت  ینم ییبه جدا تی عنوان رضا چ یشوهرش بود، عشقش بود و او به ه محمد 

 توانست از او جدا شود!  ی بود، چگونه م نشیتمام باور او بود، تمام دل و د محمد 

 آورد!  یفکرش هم دلش را به درد م  یحت

 لب زمزمه کرد :  ر یرا بست و ز  شیسمت قلبش رفت، در مشتش گرفت و سفت فشارش داد، چشم ها دستش

 کشم!  یاز دست تو م  کشم یم یلعنت به تو، لعنت به تو که هرچ-

 د؟یخورش -

 جانم؟ -قلبش برداشت و لب زد :   ی را باز کرد، دستش را از رو  شیمحمد چشم ها یصدا با

 .ستادیا شی و روبرو  د یدستش را گرفت، او را سمت خودش کش محمد 
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 ؟ یچت شده قربونت برم، چرا انقدر آشفته ا-

 دانست دردش را! یاو نم  ی عنیگرفت،  نیینگاهش را پا د یخورش 

 گشود :  لب

 خودمم که...  ، یمامان اونجور  ، یبابا اونجور تیوضع ترکه، یدلم داره م  رم،یگ یم ش یبدتر از درد من محمد، دارم آت یچه درد -

 حرفش :  یتو  د یپر محمد 

تنهات  گهیکنم، د ی اشتباه قبلو نم گهی من د د، یآب تو دلت تکون بخوره، خورش  ذارم ینم یمن، تو تا منو دار  ز یعز ی خودت چ-

 !ذارمینم

 آغوشش انداخت.  یبودند، جلوتر رفت و خودش را تو  بایز شینگاهش کرد، چقدر چشم ها د یخورش 

 از خدا خواسته دستش را دور تن او حلقه کرد و سفت بغلش کرد.  محمد 

 لرزان گفت :   ییمشت گرفت و با صدا یمحمد را تو  راهنیدستش را باال برد، پ  د یخورش 

 حرف هاتونو با ارسالن! دمیشن-

که    یدر حال  ش،یموها  یجدا کرد و از داخل شال برد ال د یرا از دور تن خورش  شیاز دست ها یکی را بست،  شیچشم ها محمد 

 کرد گفت :  ی را نوازش م شیموها

 هم ازم دورت کنه!  هیثان  کی  یکس  ذارمیچه ارسالن چه گنده تر از اون، نم-

 دل دل کردن دروغ گفت :  ی هم فشار داد و با کل ی را رو شیمکث کرد، لب ها  یکم د یخورش 

 ! یلیازت دلخورم محمد، خ-

 

 :گفت  د یکوتاه که کش ی قرار داد و همراه آه د یسر خورش  یرا باز کرد، چانه اش را رو  شیها چشم

  دونستمیاز کجا م  بره،یم  نمویچشمات دلو د  دونستم یاز کجا م یکنم. آخه من لعنت ی جبران م ،د یبرات خورش  کنمیجبران م-

رفته   ی من اون روزِ لعنت  یز یچقدر برام عز ی دون یم دونم یبه جان خودت که م کنم،یفراموش م زو یکه همه چ  شمیعاشقت م یجور

حرف ها بود،    نیتر از ا  یا نه یبکنه اما اون زرنگ تر و ک یکه نتونه کار   ارمیدارم رو ب  رمکه از ماد یبودم اصفهان تا چندتا مدارک 

 کرده بود!   یقبل از من اون مدارکو نابود کرده بود و تا منِ نفهم به خودم بجنبم نقششو عمل
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 !شمیمنو، من نابود م  یاورم کن، تو باور نکن ب د،یخورش  گمیارواح خاک پدر و مادم دروغ نم به

ناراحتِ محمد با   ی اش را باال برد و با نگاه به چشم ها یمحمد برداشت، نگاه اشک ی  نه یس  ی سرش را از رو دهینفس بر د یخورش 

 تمام وجودش لب زد : 

 کنم!   یباورت م -

 آب کرد!   د یدل خورش  ی خنده اش قند را تو ن یاول د،یخند  محمد 

 "شود!  یهزار ترک م  دهیانارِ تازه رس  نیکه دلم ع یخند ی م نگونه یه االمصب، چگون"

 خنده اش لب باز کرد : ان یو م  د یخند  د،یهم خند  د یخورش 

 !یبود  ده یمحمد تا حاال نخند -

 گفت :  زد یموج م ش یکه هنوز اثرات خنده تو  یو با لحن د یرا در آغوش کش  د یستاره بارون دوباره خورش  یی با چشم ها محمد 

 ! خندمی برات م ا یتو باورم کن، من تا آخر دن-

 

 ____ 

 

 رفت دوخت.   یگرفت و به زهره که داشت با عجله سمت در م ی و  یاف اف نگاهش را از ت یصدا با

 اف اف را برداشت و جواب داد :  زهره

 ه؟ یک-

 :  د یبه گوشش رس  فون ی از آن طرف آ یمسن ی آقا یصدا

 منزل ثنا بانو؟ -

 آقا اشتباهه!   رینخ-

  گمیآقا م -داشت روبه زهره که داد زد :  ی را بر م  شیکه عصا ی اف را گذاشت که دوباره زنگ خورد، سالومه بلند شد، در حال اف

 : د یاشتباهه! پرس 
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 زهره؟  ه یک-

 قرار داد و جواب داد :  شیاف اف را دوباره سرجا زهره

 چه برسه به بانو!  م، یثنا ندار  نجایمنزل ثنا بانو، ما که ا گنیهستند م یمسن  یآقا  هی واال خانم -

 بود!  ده یداد، چه شن  یم  ستیهشدار ا قلبش

 گشت!  ی که دنبال منزل ثنا بانو م  ریپ ی آقا کی

 ...نکند 

 شد!  نیبلند که گفت نقش زم یکه به سرش خطور کرد دستش سمت قلبش رفت و با آخ  یفکر با

 

_________ 

 

 زد!   ی داد و چرا دلش تا آن حد شور م  یشب را نشان م  ازدهی  وار ید  یساعت رو  کِیت  کیت

 شب! ه یکیتار ی  ره یگرم محمد بود و نگاهش خ یدست ها  رِیسردش اس  یها دست

 گرفت. ی پدرش را م یکه بهانه   د ی رس  یتارا دختر ارسالن از داخل خانه به گوشش م  یصدا

 پدرش بود و صد البته دل نگرانش! تابیهم چون او ب د یخورش 

 ! یخوریسرده، سرما م نجایتو، ا  میپاشو بر-

 حرفِ محمد به خودش آمد و نگاهش را به او دوخت، لبش را با زبانش تر کرد و گفت : با

 ! رهیگ ینه، هوا خوبه، تو خونه دلم م -

خارج شد و آرام گفت   د یخورش  یاه از گلو کوت ی آه د،یصورتش کش یحرف دست راستش را بلند کرد و نوازش گونه رو  یب محمد 

: 

 دل نگرانم!-

 اردالن از داخل خانه بلند شد که داد زد :  یبزند که صدا یلب باز کرد حرف  محمد 
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 ارسالن؟!  یگ یم ی دار  یخدا! چ ای-

  ون یه ش نگاهش به تک تک افراد بود ک  ستاد،یسمت خانه رفت و مات شده جلو در ا مهیهراسان از جا برخاست، سراس  د یخورش 

 !د یکوب  ی م ش یزانو ی و داد رو  غی کردند و مادرش که با ج یم

 نبود!  ایدن ن یا یسر خورده بود و انگار تو واریبه دست کنار د لیموبا اردالن

 شده بود!  چه

 ! زدیر  ی کرد سقف خانه دارد بر سرش فرو م ی چرا احسان م د،ی چرخ ی دور سرش م  ایدن چرا

 بود!  اورده یپدرش! او...او دوام ن د،یرا فهم ز یکم همه چ  کم

 سقوط کرد!  نیزم   یدو زانو رو  د یکه از ته دل کش ی غیسرش قرار داد و با ج ی را رو ش یدست ها جفت

 را گرفت و بلندش کرد.  شی نگران خم شد، بازو محمد 

 نشده!  یزیچ  د،یآروم باش خورش  ش،یه-

 کرد!  ی م ه یو همراهش گر زدیم غ یداد، فقط ج یامانِ حرف زدن نم  د یهق خورش  هق

 !دند یرس  مارستانیچگونه به ب د ی حالش بد بود که نفهم آنقدر

 جانش سرم خورد.  یتا خود صبح دو بار رگِ ب   د ینداد و خورش  ل یتا صبح جنازه را تحو  دکتر 

 شد!  یحال م ی موضوع دوباره ب  یادآور یآمد و بعد از   یبه هوش م یه

 آمد.  ی از دستش بر نم یبود و کار ستادهیکنارش ا  یدل آشفتگ  ی با کل محمد 

 بر حالِ بِد مادرش شده بود قوزِ باال قوز!  ی و دار تماس زهره هم مبن ر یآن گ ی تو

 کار کند؟ ی چ د یدانست با ینم

 ! د یکش یپشت سر هم آه م  یو ه  د یبار ی م ش یاز سر و رو ی کالفگ 

 

________ 

 

@DONYAIEMAMNOE

119



 سانست 

120 
 

 دستش.  ی سرم تو کی اتاق خواب خودش بود و  یرا که باز کرد تو  شیها چشم

 بود.  دهیصبح بود و سردرد امانش را بر  یروشن بود، دم دما  کیاتاق تار یبه خواب رفته بود و فضا  شیکنار ی صندل ی رو زهره

 زهره را صدا کرد.  د ی کش ی م رون ی که سوزنِ سرم را از رگِ دستش ب  یتخت نشست و در حال یشد؛ رو  بلند 

 زهره، زهره؟ -

 :  ستادیبلند شد، سمت سالومه رفت و باال سرش ا  یصندل ی هراسان چشم باز کرد و از رو رهزه

 جانم خانم؟ حالتون خوبه؟ -

 : د یسرش را تکان داد و پرس  سالومه

 افتاده؟  ی چه اتفاق-

 گرفت جواب داد :  ی که سرم را از دست او م  یخم شد در حال یکم  زهره

ُشکِ   ه یفقط  ست، ین ی زیزنگ زدم اورژانس اومدن بهتون سرم وصل کردند و گفتند چ  دمیمنم ترس  د، یاز حال رفت هو یواال خانم -

 ! هیعصب

 گشت!  یمسن که دنبال منزل ثنا بانو م  ی آقا ک یآمد،  ادش ی ز یزهره کم کم همه چ ی حرف ها با

 سرش گذاشت و گفت : ی را بست، دستش را رو شیها چشم

 ! ترکهیسرم داره م  ار،یبرام مسکن ب-

 داد و سمت درب اتاق قدم برداشت! لش یتحو  یچشم زهره

 که بود آن آقا؟  یعنیکرد،  ینم  ش یرها یا  هی ثان الیو خ فکر

 حدسش درست باشد چه؟ اگر

 همه سال. نیاو بعد از ا ی...ولیول

 کرد!  یکرد، باور نم  ی درک نم اصال
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_________ 

 

 خبر بود؟  چه

 زدند! ی زار م شیکردند، چرا برادر ها ی م ونیاش ش  آن همه مردم جمع شده بودند، چرا مادر و عمه  چرا

 تن کرده بودند!  اهیو مردم چرا س  خت یر ی که آن همه عرق م  یکن برا   گور

 آسوده خفته بود!  یآن تابوت چه کس ی تو

 چرا آن قدر سرد بود!  تنش

 بزند؟  ی توانست حرف ینم چرا

 کند!  ی بکشد و خودش را خال غ یتوانست ج ینم چرا

 شده بود!  یشده بود که حس و حالش خال چش

 شد! دهینفر کش کی توسط  دستش

 گفت :  هی گرفته از داد و گر ییپدرش کشاند و با صدا ی زار او را سمت جنازه  ی سرخ و حال ییبود، با چشم ها مادرش 

 تو خودت!   زیکن مادر به فدات نر ه یکن، گر  هی گر  زم،یعز ایب ن، یبار پدرتو بب نیآخر  یبرا ا یدخترم، ب ایب-

 زد!   یپلک هم نم ی بود و حت شیفقط ماتِ جلو  د،یشن یانگار نم د یخورش  اما

 او را گرفت و بلندش کرد.  یِجفت شانه ها محمد 

 !ستینگرانش بود و معلوم بود اصال حالش خوب ن ند،یبرد و کمکش کرد تا بش نشیماش  سمت

قطره اشک هم    کیداده بودند  ل یپدرش را تحو یکه به هوش آمده بود و جنازه    یاز زمان خت،یر  یخودش م ی را تو  زیچ همه

 عمق فاجعه!  یعنیاز نظر محمد  نیبود و ا خته ینر

 شد اما او انگار فقط قصد داشت خودش را عذاب بدهد! ی م ی کرد خال یم  یتاب  یکرد، ب  ی م ه یگر  اگر

 نشست و دستش را بوسه باران کرد. کنارش 

 ! زدلمی بگو عز ی زیچ ه ی د،یخورش -
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را بست،   شی محمدش گذاشت و چشم ها  ی شانه  ی  هی حرف فقط سرش را تک ی و ب  د یدهانش کش  یلبش را محکم تو  د یخورش 

 آرامش را مهمان دل و وجودش کند!  ی فقط کم یتوانست کم  ی آنگونه م د یشا

 

_________ 

 

 پنجره نشست.  یجلو  یصندل ی قرار داد و بلند شد، سمت اتاقش رفت و رو یعسل یقهوه را رو  ی خال فنجان

 بود!  یجور  هی اما نه، حالش  بودیخوشحال م د یبود، با ریدرگ فکرش 

 برخالف تصوراتش حالش را خوب نکرده بود! ریاردش  مرگ

 به بودنش نداشت! یاجیاحت گر یدکرده اما  دایانتظار گم شده اش را پ یرا داشت که بعد از کل   یکرد، حال کس  یم یخفگ  احساس 

 زهره که گفت : ی که زنگِ اف اف با صدا د یاز ته دل کش یآه

 شد. ی خانم ناهار آماده ست، قاط-

 کمک عصا بلند شد، سمت در اتاق قدم برداشت و خارج شد.  به

 مکث گفت :  یرفت و با کم فونی سمت آ زهره

 مسن هستند خانم!  یهمون آقا-

بود و احساس   ره یخ فون ی آ ی افتاده  رِ یتصو  یِ رفت، نگاهش دو دو کنان رو فون ی چگونه سمت آ د یو نفهم  د یعصا لرز یرو  دستش

 بپرد!  رون یاش ب نهیخواهد از س  ی کرد قلبش م یم

اف اف دوباره بلند شد، زهره خواست جواب دهد که سالومه دستِ لرزانش را باال برد و دکمه را فشرد، در باز شد و زهره   یصدا

 :د یپرس متعجب 

 خانم؟  د یدرو باز کرد-

 را گشود.  یی رفت و درِ بزرگ کرم.طال ی ، بدون جواب به او سمت در ورودنگاهش کرد  کوتاه 

 شد. ره یخ ش یچشم ها یاش تا باال برد و تو  یچرم  یقهوه ا  یو جفت کفش ها نییرا از پا نگاهش
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 . د ید ی در او نم  یگر ید رِیاده بود. وگرنه تغرنگ د ریتغ د ی به سف  یاز مشک ششیاش همان بود، فقط مو و ته ر افهیق

 نافذ! یجذاب با نگاه پ، یطور خوشت همان

 گشود :  لب

 ! ینکرد  یری اصال تغ-

 او کرد :  ی تلخ مهمان لب ها ی پوزخند  حرفش

 به کامت نبوده!  یانگار زندگ ، یکرد ر یتغ ی لیتو خ ی ول-

 بود.  الیچه خوش خ د،یسالومه از پوزخند خودش تلخ تر به نظر رس  پوزخند 

 ؟ ی کنیفکر م ی خودت چ-

 به داخل کرد.  ی جواب به او اشاره ا بدون

 داخل. ام یب ی تعارف کن ی خواینم-

 عقب رفت، در را کامل باز کرد و با اشاره به زهره که برود داخل آشپزخانه رو به او گفت :  یکم  سالومه

 ! یومد بفرما، خوش ا-

 نشاند و داخل شد. شیلب ها یمحو رو  یلبخند  اسد 

 سالن قدم برداشت.  ی او سمت باال ییثنا بانو انداخت و به راهنما ی بایو ز یان یاع یکوتاه به خانه   ینگاه

 

_________ 

 

 لب نثار محمد کرد.  ر یز یپرت کرد و فحش ز یم ی را رو لیموبا

 لب غر زد :  ر یرفت ز یکه سمت در م  ی جا بلند شد، در حال از

 کال خاموش کرده!  لشمیکجاست که موبا  ستیمعلوم ن-
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 :  د یبود پرس  دایکه کامال از لحنش پ  یاو رفت و با کالفگ  ز یم ک یاز جا برخاست، نزد ی اتاق خارج شد که منش از

 زنگ نزده!  ،یندار  یاز محمد خبر -

 سرش را به چپ و راست تکان داد :  یمنش

زنگ   لشونیبه موبا ی قرار دارند اما هر چ یخان  یتماس گرفتند گفتند با آقا ییآقا هی  شیربع پ کی ن یفقط هم ،یحاتم ی نه آقا-

 هم ازشون ندارم. یکارخونه و خبر   ومدنی ن شهیم ی زنند خاموشه، منم گفتم چند روز یم

 اتاقش.  یو دوباره برگشت تو د یبلند کش ی پوف بهراد

 سرش گذاشت. یرا رو  شیکاناپه نشست و جفت دست ها  یرو  

 کرد!   یم  یکار د یبا

 ! ختیر  یسرش م ی تو  یخاک کی د یبا حتما

 شد! ی دلش سبک م  ی کرده و کم ی چه غلط گفتیمحمد بود الاقل به او م اگر

 کرد.  ی روانشناس مشورت م ک یچطور بود با  د،یبه ذهنش رس  یفکر

 توانست کمکش کند!  یم  د یشا ،یآر

 را برداشت و سمت در پاتند کرد.  چ ییو سو  لیکارش رفت و موبا  زیشد، سمت م بلند 

__________ 

 

 مشت گرفت.   یخارج کرد و تو  شانیاز کاور ها یکی  یکیقرص ها را  

 وقت چشم باز نکند!  چ یه گریخواست که د یم  ی خواب ابد  کی  دلش

 ها را خورد!  ی آب تمام زهرمار وانی مشت پر از قرص را داخل دهانش قرار داد و با نصف ل د یترد یب

 ! د یچرخ یشد، انگار خانه دور سرش م نیکه معده اش سنگ   د ینکش یطول

 !د یکاناپه دراز کش  یرفت و رو   یی رایتلو خوران سمت پذ  تلو

 !ختیقرار داد و آرام آرام اشک ر  شیچشم ها یرا رو  آرنجش
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 !بخشند  ییزودتر قرص ها اثر کنند و او را از آن همه عذاب رها کاش 

______ 

 

 داد.   هی تک یچراغ قرمز توقف کرد؛ دستش را از دور فرمان رها کرد و از پشت کامل به صندل  پشت

 !امد یو باهاش م کرد ینسترن هم لج نم کاش 

 داشبورت برداشت و شماره اش را گرفت اما جواب نداد.  یرا از رو  لیموبا یآن  می تصم ک ی در

 جواب ماند! ی گرفت باز هم ب دوباره 

 .ابد ی ری نسترن تغ یبه خانه   رش یباعث شد راهش را کج کند و مس یشد، ناخودآگاه نگرانش شد و همان نگران نگرانش

 

___ 

 

 نداشت! یمحمد هم تمام  یغذا نداشت اما اسرار ها به ی لیزورِ محمد دهانش را باز کرد و قاشق پر از برنج را خورد، م به

 دو ساله به او غذا بدهد!  یبچه   کی  نیکرد ع ی م یزحمت و التماس سع به

 گود افتاده!  شیچشم ها ر یشده و ز ف یکرد که ضع ی خوب احساس م یلیخ

 خارج شود! د یاشت خورش رفت نه گذ   رونیخان بود تا موقع ناهار نه خودش از اتاق ب ریاردش  بان یشب قبل که شام غر از

 !ستیداشت و به همه گفته بود حالش مساعد ن  د یبه استراحت خورش  اسرار

 کرده بود و حاال حاال ها هم قصد آزاد کردنش را نداشت!   یبازوان امنش زندان نیاتاق، ب یهمان ترفند او را تو  به

 دهد!   نیرا تسک شی از درد ها یتوانست کم یکرد، انگار فقط کنار او بودن م  ی نم ی هم مخالفت د یخورش 

هم رفتند و خواب را مهمان چشم   یرو  شی به نوازش در آمد که کم کم چشم ها شیموها یال یمحمد آنقدر احساس  یها دست

 ! یکردند اما چه خواب شیها

 کرد!  ی م  شیبلند صدا یو با صدا د یدوئ  یشد م یور مبرهوت دنبال پدرش که هر لحظه از او د  ابانیب ک ی ی برهنه تو پا
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 .د یکه باالخره به او رس   د یدوئ  آنقدر

 صورتش هراسان دستش را عقب برد.  دنِیبرد؛  سمتِ خودش برش گرداند و با د شیرا سمت بازو  دستش

 سرخِ سرخ!  شیبود و چشم ها اهیصورت پدرش س  نصف

 باز کرد :  لب

 خان بابا!-

 سر خم کرده زمزمه کرد :  ریاردش 

 بگو حاللم کنه! -

که با   د یاز ترس کش ی غیاو و پدرش افتاد، ج نیبزرگ ب یهو آتش کی بزند که  ی خواست حرف زانی بغض آلود و اشک ر د یخورش 

 شد!  دار یخودش از خواب ب یصدا

 : د ی پرس  یصورتش را سمت خودش برگرداند و با نگران محمد 

 ؟ی د یخواب د د،یخورش  هیچ-

 گرفته گفت : یی محمد مشت کرد و با صدا ی  نه یس  ی را رو دستش

 خوابِ بد!  هی  دم، یخواب، آره خواب د-

 آرام گفت :  یکرد با لحن   یرا پاک م د یعرق خورش  سِیخ ه یشانیکه پ یرا از بغل دستش برداشت و در حال  ی دستمال کاغذ  محمد 

 آروم باش، خواب بوده فراموشش کن.  زم یباشه عز-

 را به چپ و راست تکان داد. سرش  د یخورش  

 برم!  د یبرم، با د ینه، نه محمد با-

 متعجب نگاهش کرد.  محمد 

 ؟ یبر  د یکجا با-

 خودش را از حصار دست او جدا کرد و گفت :  د یخورش 
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 باهاش صحبت کنم.  د یمادرت، با ش یبرم پ د یبا-

اتاق پرت کرده   یکه گوشه    شیاز جا برخاست، سمت شال و مانتو د ی بزند خورش  ینگاهش کرد و تا خواست حرف یسوال محمد 

 حاضر شد. هی بود رفت و در عرض چند ثان

 بلند شد و خودش را به او رساند. ع ی بست سمت در رفت که محمد سر یرا م   شیمانتو یطور که تند تند دکمه ها همان

**_____ 

 

 . رونی خاموشش کن برو ب ه،یکاف-

 وار را خاموش کرد و بعد از گذاشتنش داخل کشو از اتاق خارج شد.زمزمه کرد؛ سش   یچشم زهره

 و سمت تخت خواب رفت.   د ینم دارش کش یموها یال ی از جا برخاست، دست سالومه

 هم قرار داد.  ی را رو شیو چشم ها د یکش  دراز

 شد!  یاستراحت کند اما مگر م  ی کرد کم یسع

 سوزاند! یو دلش را م  د یچ یپ یگوشش م ی اسد مدام تو ی ها حرف

 .شیبه چند ساعت پ برگشت

 .اورند یچند سالِ گذشته را در ب یِ خواستند تالف یداشتند، انگار که م   یهم نشسته بودند و نگاه از هم بر نم یروبرو 

نش را به  ذه   یکوتاه سوال تو   یآه دنِی قطع شد و بعد از رفتنِ او سالومه با کش شانینگاه چشم وهیورود زهره و آوردن آب م  با

 زبان آورد. 

 ؟ یکرد دامیهمه سال، از کجا پ نیبعد از ا-

 گفت :   د یکش ی جلو م ی کتش را کم ی که لبه  ی جا شد و در حالجاب  شیجا یتو  یکم اسد 

 ! هیو حال و روزت چطور ی کن  یم کاری چ ،ییدونستم کجا  یسال ها من م  نیا ی کنم، تو داتیگمت نکرده بودم که بخوام پ-

 پوزخند زد:  سالومه

 ؟ یواقعا، چجور-
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 لب آورد :  یمحو رو  یلبخند  اسد 

 !ومدمیحرف ها ن ن یا یبماند، برا-

تلخ سکوت   یشد که اسد با پوزخند  جادیا  نشانیسکوت ب  ینزد، فقط نگاهش را به او دوخت تا حرفش را بزند، کم  یحرف سالومه

 را شکست.

 برادرم! یکس منو نشناخت، حت چ یرفته بودم روستا، جالب بود اما ه ر یبخاطر فوت اردش -

 را از هم فاصله داد.  شیعصا فشرد و لب ها یدستش را رو   د،یاخم در هم کش سالومه

 فوت کرده!   ریاردش  ید یتو از کجا فهم-

 ابرو باال داد :  اسد 

 که نفهمم! یمثال پسر عمومه، انتظار نداشت-

 گفت : ش یچشم ها ی تو  قیو دق  ب یعج یتکان داد، اسد با نگاه نیسرش را به طرف  سالومه

 ! رمیبگ  تیاومدم ازت حالل -

 چه؟  یبرا تینگاهش کرد، حالل  جیمات و گ  سالومه

 را به زبان آورد :  سوالش

 ؟ ی چ یبرا تیحالل-

 شد خواند گفت :  ی م ی به راحت شیکه از چشم ها  یبه جلو خم شد و با ناراحت ی کم د، یآه کش اسد 

 کوتاست، ببخشش! ا یدن نیحالل کن، دستش از ا رو یاردش -

 کرد!  ی م ینیبدنش سنگ   یشد، انگار سرش رو انیدر م ک یسالومه  ی ها نفس

 به بسته شدن داشتند و تمام بدنش کرخت شده بود!  ی بیعج ل یم شیها چشم

 همان حال زمزمه کرد :  با

 ! یدونیتو م-
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 کرد مثل سالومه آرام گفت : یرا چفت هم م شیدست ها که جفت ی گرفت و در حال نیینگاهش نکرد، سرش را پا  اسد 

 ! دونمیآره، م-

 

 دانست؟!  یکجا؟او از کجا م  از

 را به زبان آورد.  سوالش

 بهت گفته؟  یک  ؟ی دونیاز کجا م-

 که تا عمق جانش نفوذ کرد.  ینگاه سالومه گم شد، نگاه ی مکث کرد، تو اسد 

 باز کرد :  لب

  دونم یبکشمش اما نم خواستمی بهم گفت م ی وقت  ر،یبود، التماساتو به اردش   دهیاز کارگرا صداتو شن یک ی دم،یهمون موقع ها فهم-

 از تو! ی از خودم حت ریمتنفر بودم، از روستا از مردماش، از اردش  زی، انگار از همه چکه پا به فرار گذاشتم شد یچ شد،یچ

 واقعا مشکله!   فشیکه توص  یداشتم، جور  یبد  حال

 را باز کرد. ش یاف اف از گذشته رها شد و چشم ها یصدا با

 باز هم اسد است!  نکند 

چهار چوب در ظاهر   ی سرخ تو ییو چشم ها نیغمگ  ی با صورت د یهوا باز شد و خورش  یتخت که در اتاقش ب  ی شد رو ز یخ مین

 شد.

 متعجب نگاهش کرد.   سالومه

 افتاده؟  ی شده؟ اتفاق یچ-

 تخت نشست و دستش را گرفت :  ی شد، کنارش رو کشینزد د یخورش 

 مادرجان؟ -

 دستش را کوتاه فشار داد.   سالومه

 شده؟ دل شوره گرفتم!  ی چ نم یبگو بب-
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 بود لب گشود :  ستاده یدر ا ی کوتاه به محمد که جلو  یرا پاک کرد و با نگاه شیبا پشت دست آزادش اشک ها د یخورش 

 عذابه.  ی بابامو حالل کن، ببخشش مادرجان، روحش توکنم مادرجان، توروخدا  ی خواهش م-

شد   یکه ناراحت م   شهیرا در دست گرفت؛ مثل هم ش یرا رها کرد، با اخم از جا برخاست و عصا د یخورش  یدست ها  سالومه

 شد. رون یب  ی  رهیسمت پنجره رفت و خ

 :  د یچی پ د یگوش خورش   یسالومه تو یخفه   ی سکوت گذشت و صدا ی لحظه تو چند 

 ! خورهیمدتم اون عذاب بکشه به کجا بر م هی شده،  یعذاب بودم مگر چ ی مه سال من توه نیا-

 .د یکنارش نشست و سرش را در آغوش کش  اورد،یبلند شد؛ محمد طاقت ن د یهق خورش  هق

 ! ترکهیکنم من؟ دلم داره م کاریمحمد چ-

کرد با آن   یخودش را نابود م د یکرد وگرنه خورش   یم  یکار  کی د یبا د،ی کوتاه کش  یسرش قرار داد و آه یچانه اش را رو  محمد 

 ! یهمه خود خور 

 سالومه دوباره بلند شد. یبزند که صدا یبه مادرش کرد، خواست حرف رو

 حالل کن!  رو یکه اردش  ؟یامروز اسد اومده بود، بعد از اون همه وقت که چ ن یدونیچرا همه به فکر اونن، م دونمینم-

بازم ترکم کرده، بازم   زو یهمه چ دونستهیم نکه یبخشم، اون با ا یاسد روهم نم رینه تنها اردش  کنم،یکارو نم  نیوقت ا چ یه نه،

 گذاشته من عذاب بکشم، خرد بشم، بشکنم! 

وقت   چیشد من ه یم  می اگر کنارم بود، اگر دلگرم رم،یتقص ی من ب  دونهی م گفت یاگر م دونه، یم زویهمه چ گفتیاگر م  ومد،ی م اگر

 هر دوشون نامردن!  ه،یکی! به هر حال خونشون ریافتادم! اما نکرد، اونم مثل اردش  یها نم یباز  نیبه فکر انتقام و ا

 

 کوتاه رو به محمد سمت سالومه رفت و از پشت دست او را گرفت.  یبلند شد، با نگاه د یخورش 

صئه نخوردم، چرا؟ به کدوم گناه؟ به خاطر کدوم کار نکرده  کم غ دم،یمنم کم عذاب نکش د، یریگ یمادر جان، منو چرا در نظر نم-

  ی نه بدتر، بجا ا یگرگ ها و شغال بشم!  یکردند ممکن بود غذا  ینم دامیاگر اون خانم و آقا پ نیدونی ! مدمیکش  بتیاون همه مص

 ! یافتادم چ یم  خبر یچند تا از خدا ب رِ یاونا گ
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  یروحمم ازش خبر نداشت منو تا مرز نابود  ی که حت ی ا نه ی! بخاطر کنیکرد ی من باز ی!. شما هم با زندگنیفکر کرد  نایا به

 !. پس... د یبرد

 قورت داد و آرام حرفش را تمام کرد.  ی را به سخت شی گلو  یمکث کرد و لبش را با زبانش تر کرد، بغضِ تو  یکم

 وقت!   چیبخشم، ه یپس منم شما رو نم-

 و سمت در رفت.  د یآرام کش ی کرد آه  یسالومه را رها کرد، بدون نگاه به او که نگاهش م دست

 ! د ید یرفت، نگاهش انگار تار م یم  جیگ سرش 

 دستش را گرفت.  محمد 

 ؟ یخوب-

 لب زد :  صادقانه

 نه! -

  یرو  دهیاشک چک ،د یدستش را کش د یزمزمه کرد و خواست او را سمت باال ببرد که خورش  ییها ز یچ کی لب  ر یکالفه ز محمد 

 :د یگونه اش را با پشت دست پاک کرد و نال

خواهش   می، بردردسر ندارم  ی روز آروم و ب  کیپامو گذاشتم توش  ی شده است، از وقت ن یخونه نفر نی ا م،ی بر نجایمحمد، از ا  میبر-

 کنم!  یم

  شیچشم ها ین ی و همه کس اما، اما در ن ز یزندند خسته اند، از همه چ یم  ادیفر شینگاه او مکث کرد، چشم ها یتو  محمد 

 محمد بود!   یبرا یبه زندگ د ی همان ام نیو ا د یترد ی به وضوح و ب ،د یکامال عشق را د  شد یشد،م ی م ره یبه او خ ی وقت

 را گرفت. د یدست خورش  دوباره 

نکن با خودت   ، یشیذره ذره آب م یدار  د، یفقط آروم باش، انقدر آشفته نباش خورش  م یریم یهر کجا که تو بگ  م،ی ریباشه م-

 ! ینجوریا

 دانست در دلش چه خبر است! ی م یپوزخند زد، چه کس  د یخورش 
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قصد بسته شدن   شیداشت، تمام بدنش کرخت شده بود و چشم ها یزد، احساس بد  ی آمد، سرش انگار نبض م  یباال نم نفسش

آغوش   ی جانش تو ی بسته شدند و تنِ ب ش یزد چشم ها اد یمحمد که اسمش را فر یشد و با صدا اه یکم س داشتند، نگاهش کم 

 محمد سقوط کرد. 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 آرامش را مهمان خودش کند.   یکرد کم ی هم گذاشت و سع ی را رو شیها چشم

که   یمی عت گذشته بود تمام فکرش به تصماز دو سا شتر یآورده بود تا آن زمان که ب مارستانیکه نسترن را به ب   یلحظه ا  از

 گرفته بود، بود! 

 افتاد چقدر سست عنصر بوده که او را به آن حال انداخته بود!  یم  ادش ی ی کرد وقت  یم یپوچ احساس 

 نثار خود کرد.  ی لب لعنت ر یو ز د یکوب  شیزانو  یرا باز کرد و مشت محکمش را رو  شیها چشم

کرد    یم ادداشتی ییها ز یدستش چ  یبرگه  یکه رو   یورود پرستار از جا برخاست، پرستار سرم نسترن را چک کرد و در حال با

 گفت : 

 !شهینبود مرخص م  یاگر مشکل یسرکش  یبرا  ادیدکترش م  گهی ساعت د م یحالش بهتره، ن-

 رفت.   یبعد  ضیفقط به تکان دادن سر بسنده کرد و پرستار سمت مر  بهراد

 لب زمزمه کرد و تماس را برقرار کرد.   ریز "ی چه عجب"شماره و اسم محمد  دن یزنگ خورد، با د لشیگذشت که موبا نیم چند 

 بله؟ -

 :د یچیگوشش پ ی خش دار محمد تو یصدا

 ؟ ییبهراد سالم، کجا-

 شده؟  یشد، طور داتیسالم، چه عجب تو پ کیعل-

 . د یکش ی کالفه پوف محمد 

 تنهام.  نجا یحالش بد شده ا د ی... خورش مارستانیب ایب-

 متعجب ابرو باال داد.  بهراد
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 . یتو کدوم طرف مارستانم،یاتفاقا منم تو همون ب-

 جا کرد. دستش جاب  یرا تو   لیموبا محمد 

 افتاده؟  ی اتفاق ،یمارستانیبخش اورژانس، تو چرا ب-

 . د یاز ته دل آه کش بهراد

 . امیب تونم ی مبرات، متاسفم اما االن ن گمیحاال بعدا م-

 قدم برداشت.  د یتماس را قطع کرد و سمت تخت خورش  "خوب  ی لیخ"و با گفتنِ  د یکش شیموها  یال ی دست محمد 

 رنگ.   یب شیبسته بودند و لب ها شیها چشم

 گفت :   تشیآمد و بعد از چک کردن وضع ی سرکش یبرا پرستار

 سرمش تموم بشه مرخصه!  د،یبهش برس  د یبا شتر یشده ب  ف یضع یلیاز ضعفِ، بدنش خ ستین  یزیچ-

 کرد از اتاق خارج شد.  قیتزر د یکوچک که داخل سرم خورش  یلب زمزمه کرد و پرستار بعد از آمپول  ر یز ی متشکرم محمد 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 . د یرفت و در آغوشش کش  کینزد دنشیبا د نرگس

 قربونت برم، دل نگرانت بودم.   یکجا رفته بود-

 مادرش قرار داد و بغضش شکست! ینه  شا یسرش را رو د یخورش 

 شدند. ی جار شیگونه ها  یاو هم رو  یتو آغوش نرگس فشرده شد و اشک ها   شتریهق اش که بلند شد تنش ب هق

و روبه مادرش با اخم غر    د یرا عقب کش د یکردند از پشت تن خورش  یم  ه ی و مادرش که تو آغوش هم گر  د یخورش  دنیبا د  ارسالن

 زد. 

 .د یبدترش نکن گهیحالش خراب است د ی به حد کاف د یمامان، خورش -

 را گرفت. د یرا پاک کرد و دست خورش  ش یاشک ها نرگس

 شوهرت کجا رفت؟  ، یریبدم بخور جون بگ  یز یچ هی  م یبر ایب ده، یبرات رنگت چرا انقدر پر رم یبم یاله-
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در جواب    د یبوس  یگلگون شده اش را م  یکه گونه ها   یو در حال د یتارا تو بغل مادرش، او را در آغوش کش  دنیبا د د یخورش 

 مادرش گفت: 

 برگشت شهر، کار داشت.-

 کرد و گفت :  د یخورش  یبه چشم ها ینگاه ی زبان نیریبا ش  تارا

 ( ؟یکرد   هی )عمه گر ؟ یکلد  ه یعمه گل -

 او را محکم در آغوش فشرد.  د یخورش 

 نکردم چشمام سرخ شده!  هیمن، نه گر ز یدورت بگردم عز-

 قرار داد.  د یخورش  ی شانه  یبا نمک سر داد و سرش را رو  ی خنده ا تارا

 گرم کند.  شی برا ریش  ی گرفت و سمت گاز رفت تا کم د یکره.عسل را سمت خورش  ی لقمه  نرگس

 د. را به خوردش دا ریش  وان ینرگس به زور ل د،ینکش لش یم گر یدستش زد و د یچند تا گاز به لقمه   د یخورش 

 استراحت حالش جا آمد و از جا برخاست. ی از کم بعد 

 بود؟!  امدهیداد، پس چرا محمد ن   یطاقچه هشت شب را نشان م  یکوچک رو  ساعت

 کوتاه و تلخ نثارش کرد و از کنارش گذشت. ی اتاق خارج شد که با عمه اش برخورد کرد، لبخند  از

 .د یسمت بالکون رفت تا او را صدا کند که محمد را د د،ر یو با محمد تماس بگ   ردیارسالن را بگ  لیخواست موبا یم

 .ستادیا د یخورش  یپله ها باال آمد و روبرو  از

 ؟ یکرد  ری ، چرا دمحمد  ی کجا بود-

 و دستش را گرفت.  د یبه صورتش پاش  ی لبخند  محمد 

 ؟ یکه ندار جه ی سرگ ؟یخوب زم، یعز د یکارم طول کش-

 تکان داد.  نیسرش را به طرف  د یخورش 

 نه اصال، خوبم. -

@DONYAIEMAMNOE

134



 سانست 

135 
 

 دستش را کوتاه فشرد و گفت:  محمد 

 داخل.  م یخداروشکر، بر-

 سرش را تکان داد.  د یخورش 

 ؟ یخورد  ی زیچ م، یبر-

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  محمد 

 ! ستمینه، گرسنه ن-

 . د یکوتاه کش  یآه د یخورش 

 محمد؟-

 شد.  رهیخ شیبه چشم ها محمد 

 جانم؟-

 : د یمکث پرس  ی و بعد از کم  د ییلبش را جو د یخورش 

 ؟ یکن دا یپ یشد؟ تونست یخونه چ-

 کرد و آرام گفت :  دش یخورش  ی  ه یکوتاه هد  یتر شد، چشمک قیمحمد عم لبخند 

 ! می کن ی تو حاال، بعدا راجبش صحبت م  میبر-

 کوتاه زد و همراه هم داخل خانه شدند. ی لبخند  د یخورش 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 و محمد قصد برگشتن به شهر را کردند.  د یخان که گذشت خورش  ریاردش  هفتم

 اطالع نداشت برده بود.  د یبود و خورش  ده یکه خر ید یجد   یرا به خانه   شانیاز قبل تمام لباس ها و لوازم ها محمد 

 صبح بود که بعد از خوردن صبحانه عزم رفتند کردند.  نه
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 بزند.سفارش کرد که مراقب خودش باشد و بهش سر  یکل  نرگس

 : د یاو و جاده در نوسان بود پرس  نیکه نگاهش ب ی در حال د یخورش   یگرفته    ی  افهیکه شدند محمد با نگاه به ق نیماش  سوار

 د؟ یشده خورش  یزیچ-

 نگاهش کرد و کوتاه لب زد:  د یخورش 

 نه! -

 : د یدوباره پرس  محمد 

 پس چرا اخمات تو همه؟ -

 مکث گفت:  ی و بعد از کم  د یکوتاه کش  یآه د یخورش 

 ! کنهیبرم تو اون خونه محمد، حالمو بد م خوادیدلم نم-

 

 فشرد گفت :  ی که کوتاه م ی دستش را جلو برد، دست او را گرفت و در حال محمد 

 اونجا؟ می ریگفته م  یک-

 و متعجب نگاهش کرد.  جیگ د یخورش 

 م؟ یریپس کجا م-

 کوتاه نگاهش کرد.  محمد 

 حدس بزن! -

 رده کامل برگشت سمت او.ذوق ک د یخورش 

 !ید یمحمد، نگو که خونه خر-

 او لب زد:  یخنده ها ی  رهیخ د یمرد! خورش  نی خوش خنده شده بود ا بیروز ها عج  نیا ،د یخند  محمد 

 من است!  ینفس ها د یتو تجد  ی خنده ها-
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 خوب! یو نگاهش پر از عشق شد، پر از دوست داشتن و پر از حس ها د یشن د،یشن محمد 

 بدم!  اتویکار نی ریش  نیخونه جواب ا میبر-

 محمد نشست.  یبازو  یگرفت و مشت آرامش رو  نییسرخ شده نگاهش را پا د یخورش 

_ _ _ _ _ _ _ 

 نگاه نگران بهراد نشست. ی دست نسترن نشست، نگاه او باال آمد و تو  یرو  دستش

 لب زد :  بهراد

 جواب بده! -

 کوتاه سمت پدرش که تمام حواسش به او بود روبه عاقد آرام جواب داد :   یلبش را با زبانش تر کرد و با نگاه نسترن

 بله! -

 سرش را تکان داد.  عاقد 

 !د یبش ریهم پ  ی مبارکه، انشااهلل به پا-

 کتش خارج کرد و گرفت سمت نسترن.  ب یحلقه ها را از ج بهراد

 حلقه را از داخل جعبه خارج کرد و داخل انگشت بهراد فرو کرد.  ل یم ی ب نسترن

 دستش کاشت. یرو  ز یر یدستش انداخت بوسه ا   یحلقه را تو  نکه یهم دستش را گرفت و بعد از ا بهراد

 .د یداد و هر دو را در آغوش کش  هیبود را بهشان هد  ده یخر شانیرا که برا ییاعت طالمسعود پدر نسترن از جا بلند شد، ست س  آقا

  ز یم ی بودند را رو ده ینسترن خر ی را که برا  ییباینبودند جلو آمدند و گردنبند ز ی ازدواج راض نیاز ا اد یو پدر بهراد که انگار ز مادر

 .د یو آرام گونه اش را بوس   د یقرار دادند، مادر بهراد کوتاه نسترن را در آغوش کش

 ها نبودند.  ل یکس از فام  چیبود، ه یساده ا مراسم

خودشان    یخانه   ی تو یبهتر شدن حال نسترن در نظر گرفته بود، جشن ی که برا  یخواست بعد از بازگشت از سفر  ی م بهراد

 کنند. را دعوت  ل یو تمام فام رند یبگ 

 دل او جا کرده بود.  یخودش را خوب تو  دهینسترن هم از فکر او استقبال کرده بود و انگار بهراد نرس  پدر
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_ _ _ _ _ _ _ 

 اف اف که بلند شد سالومه داد زد.  یصدا

 وجه باز نکن!  چیمسن هستند درو به ه ی زهره اگر اون آقا-

 افتاده بود.  فون ی آ ی اسد تو یمه درست بود، چهره  او داد و سمت در رفت، حدس سالو لیبلند تحو یچشم زهره

 آشپزخانه.  ی را خاموش کرد و دوباره برگشت تو فونی آ زهره

 سرماخورده بود شد. یسالومه که انگار کم یبرا  چهیدرست کردن سوپ ماه  مشغول

 از جا بلند شد، سمت بالکون رفت و داخل شد. سالومه

 .د یجلوتر رفت و اسد را د یرا چرخاند؛ کم نگاهش

 و داد زد.  د یبلند کش یآه

  یخبر نداشت یز یسال ها فکر کنم چون از چ ن یبرو و بذار مثل تمام ا ا،یطرفا ن نیوقت ا  چیه گهیبرو و د ،ی میاسد نع یآقا-

هام بسوزم، بذار بازم خودم باشم و خودم، مثل   ییبذار تو تنها ا،یسراغم ن گهیک پدر و مادرت دبرو، تورو ارواح خا ،یسراغمو نگرفت

 سالها، برو!  نیا ی همه 

 بود!  دهینکش بت یزن کم مص  نیلرزانش را مشت کرد، ا یدست ها اسد 

 آمد!  یاز دست او بر نم یکار  گریبرو د  گفتیم  یرفت، وقت یم باشد 

ثنا بانو عقب گرد کرد و با هر قدم از او دور شد،   ی به چشم ها یطوالن  یباز کرد حرف آخرش را بزند اما منصرف شد، با نگاه لب

 دور و دورتر! 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 او را کنار زد و داخل شد. یوصف نشدن  یبا ذوق د یدر را باز کرد که خورش  محمد 

@DONYAIEMAMNOE

138



 سانست 

139 
 

سالن بود   یکرم رنگ پوشانده شده بود،پنجره باال  یبود که با فرش ها  تیلو رو ج یصد متر  ییرایپذ  ک ی یشد  ی در که وارد م از

دست کاناپه    کیپنجره قرار داشت و  یهم جلو  یسلطنت  د یدست مبل سف ک یبهش نصب بود،  یرنگ   د یسف ی بایز ی که پرده 

 شده بود.  دهیسالن چ نییروشن پر شده بود پا ی آب یبا کوسن ها شیکه رو   یطوس  یراحت

 چپ سالن آشپزخانه بود و سمت راست سه تا در قرار داشت.  سمت

 . یی.طالد یساعت بزرگ سف ک ی انو یقرار داشت و بغل پ بای رنگ ز د یسف یانو یپ کیسالن سمت راست هم  ی  گوشه

شم  که صورتش را پوشانده بود و فقط چ یشمال ی دختر با لباس محل  کینصب بود از  ییبای ز یتابلو  کی وار ید  یرو  انویپ یباال

 رنگش مشخص بود!  یعسل یها

 بود.  یطوس  ک یبار ی با خط ها د یسف ی واری سالن کاغذ د ی ها وارید

 بود.  زان یاز سقف آو با یتا لوستر بزرگ و ز  دو

 در قرار داد و سمت آشپزخانه قدم برداشت.  یجلو  یجا کفش ی را رو فش یک

فرش    کیبودند و کف آشپزخانه با  زانیآشپزخانه آو   ی.طوس د یاز هم از سقف سف یکوتاه ی با فاصله  یطوس  ز یتا چراغ با آو سه

 رنگ پر دار پوشانده شده بود.  یطوس 

 نیو ماش  یی لباسشو نیو ماش  خچالی قرار داشت و سمت چپ  ی.طوس د یسف ی چهار نفره  یصبحانه خور کیراست  سمت

 . ییظرفشو

 ها چهار تا گلدان کوچک کاکتوس قرار داشت.  نتی کاب ی بود و بغل گاز رو د یآشپزخانه تمام سف  یها نتیکاب

 چاقو و قابلمه ها هم بغل گاز قرار داشت. لیاست ست

  یی ظرفشو نکیها س  نتیبغل هم قرار داشتند و بغل کاب بیبه ترت  کروفر یو همزن و ما ر یگ وه یآن ها هم چرخ گوشت و آب م  کنار

 تو سالن بهش نصب شد.  یمثل پرده   ید یسف  ی پنجره  قرار داشت که پرده  کیهم  نک یس  یو باال

 . د یلبخند به لب خواست برگردد سمت اتاق خواب ها برود که محمد از پشت در آغوشش کش د یخورش 

 :د یقرار داد و پرس  د یخورش  یشانه   یخم کرد، چانه اش را رو  سر

 چطوره؟ -
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پر از   یرا گرفت و با نگاه شیمد رها کرد و برگشت سمت او، جفت دست هاجان گرفت، خودش را از آغوش مح د یخورش  لبخند 

 ذوق گفت : 

 قشنگه!  یلیخ-

 بودند دوخت و آرام گفت :  شیدست ها  یکه تو  د ی خورش  ی نگاهش را به دست ها د، یکش قیعم ی نفس محمد 

 زن احساس کرد.  ک ی فی دستان ظر ان یم  د یمرد بودن را با یفهمی تازه م  یر یگ یرا عاشقانه م یدست زن  ی وقت  یمرد که باش -

 محمد قرار داد.   ی نه یس  ی بود و رو کیکه تمام تنش را در بر گرفته بود بست، سرش را نزد  یرا با آرامش شیچشم ها د یخورش 

فرو رفت، چند بار پشت سر هم   د یرنگ خورش   ییحنا یموها  یالمحمد با عشق دور تنش حلقه شدند و دماغش الب یها دست

 تشنه اش کرد.  ی ها هی را مهمان ر شیو عطر موها د یکش  قیعم ینفس

 

 که انگار قصد نداشت از آغوش محمدش جدا شود همان طور چشم بسته زمزمه کرد: د یخورش 

 بغلم کن محمد!-

درست مقابل نگاه    شیکه چشم ها  یجور د،یحرکت او را در آغوش کش کیکاشت و در   شیموها ی کوتاه رو  یبوسه ا محمد 

 قرار گرفت.  د یخورش  یعسل

 محمد چنگ شوند!  یبازو  یرو  شیکاشت که باعث شد دست ها د یگونهخورش  ی *و*س*ه* روب

 منظم سمت اتاق پاتند کرد.   ییاش فشرد و او با قدم ها نهیس  یرا رو  سرش 

_ _ _ _ _ _ _ 

  ش یپر از حسرت از ته گلو یکرد و آه  یقبر خال ی دستش را رو یرا به دست زهره داد و کنار قبر نسست، گالب تو  شیعصا

 داد.  رون یب

 خاک سرد خفته بود!  ی کوتاه تو  ایکه االن دست از دن ی مرد ن یمرد بود، ا ن یا نهیچهل سال حسرت و ک ه یو بان باعث

 خشک شده اش را از هم فاصله داد.  یها لب

همون که با    ،ی کرد قی آره من ثنا بانو ام، همون که چهل سال آه و بغض را باهاش رف م؟ یک  یدونیخان، م ر یمنو اردش  یناس شیم-

 حاللت کردم، راحت بخواب! دمت، یاومدم بهت بگم بخش ،یداشت و نداشت ازش گرفت  ی هر چ تیجدان یتمام ب
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 و ادامه داد :  د یکش ی آه دوباره 

کنم اما...   یو ولت نم رم یگ یم قتو ی  ایحتما تو اون دن رم ینتونم انتقاممو بگ  ایدن ن یاگر تو ا گفتمیم شهی ازت بگذرم، هم خواستمینم-

کردم که ازش خبر    یا  نهیمحمدم بد کردم، به خودشم بد کردم! من اونا رو پا سوز ک نِ یتر زی منم بد کردم، به عز  یدونیم

 ب!محمدم شده، آره ازت گذشتم، راحت بخوا   یایدن  ی که همه  ید ی خورش  ،ید یورش بخشم چون پدر خ ی نداشتند، من تو رو م

 

 شد و دست به زانو بلند شد.  ریعکس اردش  ی  رهیخ یکم

  ی نثار پدر و مادرش کرد که تو ی شد در دل فاتحه ا یدور م  ر یکه قدم به قدم از قبر اردش   یرا از دست زهره گرفت و در حال عصا

 د، کرد. همان قبرستان خفته بودن

 قرار داد و در عقب را باز کرد.  بش یرا داخل ج  لشیموبا دنشانیمنتظرشان بود، با د نیماش  ی جلو مهراب

 را روشن کرد.  نیو زهره سوار شدند و مهراب بعد از بستن در خودش هم سوار شد و ماش   سالومه

_ _ _ _ _ _ _   

 

 خواب بود.  ش یبازو یسرش رو  د یرا باز کرد، خورش  شیچشم ها لشیزنگ موبا یصدا با

خواب آلودش کرد و از جا   ی کوتاه نثارِ چشم ها  یرا باز کرد، لبخند  شی که چشم ها  د یکش رون ی سر او ب ر یدستش را از ز  یآرام به

 توالت رو شارژ بود را برداشت و جواب داد.  ز یم ی را که رو  لشیبرخاست. موبا

 د؟ ییبفرما-

 .د یچی پ یگوش  ی احسان تو یصدا

 من احسانم!  ن؟یسالم آقا محمد، خوب-

 دستش جا ب جا کرد.   یرا تو  لیتوالت نشست و موبا ز یم ی صندل یرو  محمد 

 چخبر؟  ؟ی سالم احسان جان متشکرم، تو خوب-

 :  د یکوتاه خند  احسان
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خاموش بود گفتم   لتون یهم تماس گرفتم موبا یهر چ ،د یمن دو روز پشت سر هم رفتم شرکت اما نبود ، یممنونم، خبر سالمت-

 . امیب گهیساعت د  کی د یاگر امروز هست نمیبب

 . د یکوب  شیزانو ی اش رو یحواس  یمشتش را از ب  محمد 

 م! شرکت نبود ی تو یفوت کرده بود چند روز  د یآخ آخ شرمنده احسان جان، متاسفانه پدر خورش -

 لب باز کرد.  نیغمگ  احسان

 !د یبگ  تی متاسفم، از طرف منم تسل-

 کوتاه جواب داد   یاز جا برخاست و همراه آه محمد 

 شش شرکت باش.  م یممنونم، پس تو االن ساعت چهارِ، تو پنج و ن یلیخ-

 سرش را تکان داد :  احسان

 باشه چشم، پس فعال خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 تخت پرت کرد.  ی را رو لیتماس را قطع کرد و موبا محمد 

 کرد.  شیاش را کنار زد و صدا یشانیپ یرو  ختهیر ی نشست، موها د ی را دور زد و کنار خورش  تخت

 دم؟ یخورش  د،یخورش -

 . د یبود که د ی زیچ نیرا باز کرد، نگاه رنگ شب و خندان محمد اول  شیها چشم

 "خواب آلود من باشند! یچشم ها یمنظره   ن یشدن، اگر نگاه تو اول داریب باستیچقدر ز"

 زد:  لبخند 

 جانم؟-

 - کرد گفت : یکه بلندش م   یرا گرفت و در حال  شیجفت بازو ها محمد 

 ضعف رفت.  یشو گلم، ساعت چهارِ دلم از گرسنگ  بلند 
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 محمد گذاشت و گفت :  ی  نهیس  ی عالم خواب بود سرش را رو یکه هنوز تو  د یخورش 

 ردن ندارم که! عه محمد، من االن حال غذا درست ک-

 

 گفت :  شیکرد با نگاه به چشم ها یاز آغوشش جدا م یکه صورت او را کم  یبا خنده در حال  محمد 

 گفته باشم! خواما، یم یشام حساب  هی شب  ی اما برا م یبخور یزی چ ه ی م یمنم نگفتم غذا درست کن، پاشو بر زم یباشه عز-

 بوسه کاشت! شیجفت چشم ها یرا باز و بسته کرد و محمد طاقت از کف داده رو  شی با لبخند چشم ها د یخورش 

 نداشت! دنیپرست  یرا برا  ی عمر گمش کرده بود و انگار کس کیکه   یزن تمام دار و ندارش بود، همان نیا

   یهست ی اوج تنهائ ی تو  ی اسه خودت بخواد، که وقتمنت که فقط تو رو و یآغوش ب هی به  ی دار  ازیوقتا ن یگاه"

 "نگاهش بهت بگه هستم تا تهش! با

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 آمد!  یعرق بود و انگار نفسش باال نم س یچشم باز کرد، خ هراسان

 شده بود؟  چه

 ! د یبود که د ی چه خواب ا،یخدا

 !د یکوب  یداشت که آنگونه با تمام توان م   ستادنیقلبش قصد ا انگار

 کرد!  ی را برداشت و چند بار طول و عرض اتاق را ط شیتخت بلند شد، عصا یرا کنار زد و از رو  پتو

 !ایب ا،یگفت ب ی خان سمت او بود که فقط م ر یاردش  ی مانده بود دست دراز شده  ادش یکه از خواب بد اش به   یر یتصو تنها

 ! دهیوقت رفتنش رس  نکند 

 است! ممکن

 بود! مطالعه اش نگاه کرد، شش بعد از ظهر   زیم  یساعت رو  به
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 نشست! یصندل  یرفت و رو  زیم سمت

 را برداشت و روشنش کرد.  زی م ی صورت کوچک رو ضبط 

 و لب باز کرد :   د یکوتاه کش یآه

 حتما من مردم، تموم شدم!  د یشنو یمنو م   یصدا د یسالم، االن که دار-

به    نویا ی محمد من  یای، تو دنکه سرت آوردم، ببخش منو دخترم و مواظب محمدم باش   ییجان، متاسفم بابت تمام بالها د یخورش 

رفتم سر مزارش به خودشم گفتم، توام منو حالل کن، حاللم   دم،یفهمم، حاللم کن، من پدرتو بخش ی از نگاهاش بهت م یراحت

 رو شروع کن.  یخوب  یندگ فراموش کن، با همسرت ز زو یکن و همه چ

باهاش   ی دوست دار ی که دوستت داره خوشبخت باش، تمام دار و ندار من مالِ توئه، هر کار ی پسرم خوشبخت باش، با زن محمد،

 ! مییتنها یبهم بزن، چشم به راهم نزار تنها همدم سال ها  ی سر یبکن اما منم فراموش نکن، گاه

 آواره بشه.  د یرو هم نداره، نذار ی و کس ه یدختر خوب د،ی زهره رو هم داشته باش  یهوا

 !د یکنار هم شاد و خوشبخت باش   شهیوارم هم د ی تتون دارم و امدر آخر دوس  و

 . ستادیو ضبط را خاموش کرد؛ از جا بلند شد و سمت در رفت؛ بازش کرد و همان جا ا د یکش  قیعم ینفس

 ؟ ییزهره، زهره کجا-

 کرد از آشپزخانه خارج شد. ی را پاک م شیکه با دستمال دست ها ی در حال  زهره

 اومدم. جانم خانم جان، االن -

 . ستادیا ش یاتاق سالومه پاتند کرد و روبرو سمت

 جانم خانم؟ -

 اش نشسته بود گفت :  یشانیپ یکه ناخودآگاه رو  ی با اخم سالومه

 و محمد برسون!   د یبرام افتاد اونو به دست خورش  یمطالعه ام است، اگر اتفاق ز یم ی ضبط صوت رو هی-

 نگران نگاهش کرد:  زهره

 بشه!  تونیزیخانم جان، خدا نکنه چ ی چه اتفاق-
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 .د یهوا او را در آغوش کش ی سکوت نگاهش کرد و ب یتو  ه یچند ثان سالومه

 کردم!  ی باهات بد رفتار تی و عصبان  یر یحاللم کن اگر از سر پ ،ی بهم کمک کرد  یل یمتشکرم ازت که تا االن خ-

 و سالومه او را از خود جدا کرد. د یگونه اش چک  یزهره رو  اشک

 گران نباش، به محمد سپردم حواسش بهت باشه، مواظب خودت باش!ن-

 هق زهره بلند شد. هق

 ! فتهیب ی خانم جان، مگه قراره اتفاق د یگ  یم  ینجور یچرا ا-

 زهره  زد.  یشانه   ی رو یدست  سالومه

 ! شهینه فقط انگار عمرم داره تموم م-

 لب باز کرد.   زهره

 خانم آخـ...-

 . د یحرفش پر انیم  سالومه

 نگو دخترم، برو، برو به کارت برس!  یز یچ س،یه-

 کوتاه زمزمه کرد و سمت آشپزخانه قدم برداشت.  یگرفت و چشم  نیینگران نگاهش را پا زهره

 را بست.  شیو چشم ها د یدراز کش  شیاتاق و بدون بستن در سمت تختش رفت، رو ی برگشت تو سالومه

 

 به عالم خواب رفت.  عی شده بود که سر  ق یخواب آورد بهش تزر یقو ، انگار مسکنرا ربود  شیکه خواب چشم ها  د ینکش یطول

 .یدنی بار خوابش واضح بود و د نیا

کردند به   ی بودند و انگار با نگاهشان از او خواهش م ستاده یبا لبخند کنار هم ا شانیخانه  اطیح  ی و مادرش بودند که تو پدر

 کنارشان برود! 

 ! بایز ی شادش بود، با همان لباس ها ی ها روز ی خودش نگاه کرد، همان دختر بچه  به
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 دستش گرفت و به سمت پدر و مادرش پرواز کرد.  یرا تو  نش یدامن پر چ ی از ته دل کرد و گوشه  یا خنده

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 بهراد را گرفت.  یگذاشت و تلفن را برداشت، شماره    زیم  یرا رو  خودکار

 "باشد! ینم ر یدر حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذ "

 قرار داد.  شیو تلفن را سرجا  د یکوتاه کش  یپوف

 زده بود!  بش یکارخانه بهراد هم غ  ت یو دار و وضع ر یآن گ ی تو

 از قهوه اش را مزه کرد.  یو کم د ی اش کش یشانیپ ی رو یدست

 چهار چوب در ظاهر شد. یاو در باز شد و احسان تو  د ییاتاق به صدا در آمد و با بفرما در

 از جا برخاست، سمتش رفت.  دنشیبا د محمد 

 ! ی خوش اومد -

 را سمت محمد گرفت.   دهیدسته گل ارک احسان

 ن؟ یممنون، خوب یلیخ-

 دسته گل را از دست او گرفت.  محمد 

 . یلخودت گ ،ید یممنون، چرا زحمت کش یلیخ-

 هم نشستند.  ی محمد سمت کاناپه ها رفت و روبرو ییو به راهنما د یکوتاه خند  احسان

 ؟ یخب چخبر آقا احسان، مدارکتو آورد-

 قرار داد.  ز یم ی خارج کرد و رو فشی تمام مدارکش را از داخل ک احسان

 بله آوردم، بفرما.-

 کرد گفت :   یم  یکه با دقت تمامشان را بررس   یمدارک را برداشت و در حال محمد 
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 نبود.  ادم یبودم که اصال  ر یانقدر درگ م،یخوام بابت بد قول ی بازم معذرت م-

 شد.  ریسر به ز احسان

 ناراحتن!  یل یخانم خوبن؟ حتما بابت فوت پدرشون خ د یخورش  اد، یم ش ینداره پ بیع-

 قرار داد.   زیم  یو مدارک را رو  د یکوتاه کش  یآه محمد 

 کنم تا آروم شه.   یم  یکالفه ست، هر کار  یلیآره خ-

 زمزمه کرد. د یکوتاه که کش ی چشم احسان نشست وهمراه آه ی گوشه  یاشک

 کنم، واقعا سخته!  یدرک م -

 مکث گفت :  ی را کوتاه باز و بسته کرد و بعد از کم شیچشم ها محمد 

 . ییایب ی تون  یاز فردا صبح م ست،ین  یشما، حله مشکل یسر مسئله   م یخب بر-

 کم جان نثار محمد کرد و گفت :   یلبخند  احسان

 متشکرم، فقط من دو روز تو هفته کالس دارم.  یلیخ-

 :د یسرش را تکان داد و پرس  محمد 

 هست؟ چند شنبه ها. ی کالس هات ک  میتا-

 و چهارشنبه ها. کشنبهیبعد از ظهراست، -

 داشت گفت :   یبر م ی که از داخل دراور برگه ا  یر حالرفت و د زش یاز جا برخاست، سمت م محمد 

 زنم برات.  یو چهارشنبه ها رو تا دو بعد از ظهر م  کشنبه ی م یمن تا ست ین یپس مشکل-

 .د یکش  شیموها ی ال یدست احسان

 ازتون تشکر کنم.  ی چجور دونم یممنون، واقعا نم یلیخ-

 احسان کرد.  ی  ه یهد  ی لبخند  محمد 

 ! چهیتو ه یکار من در مقابل مردانگ -
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داخل برگه سمت او قدم برداشت و برگه و    ییها ز یچ ادداشتیشد و محمد بعد از  ریخجالت زده سر به ز ی با لبخند  احسان

 قرار داد.   زیم  یخودکار را رو 

 . رهیبگ  یپازش ک ی کن تا بدم منش ل یتو تکم شمیکه الزم بود رو خودم نوشتم بق ییها ز یخب آقا احسان من چ-

 گذاشته بودش را کامل پر کرد.   یکه مربوط به خود او بود و محمد خال ییحرف برگه و خودکار را برداشت و جاها یب احسان

 رقم حقوقش اعتراض کرد.  دنیصفحه داد و با د نییرا به پا نگاهش

 ! ادهیز یل یمن خ یحقوق برا  نیاما ا-

 کرد روبه او کوتاه جواب داد.  ی م ییاست چادر خو ی که از منش یسمت تلفن رفت و در حال محمد 

 مناسبه! -

 بزند که محمد دستش را به عالمت سکوت باال برد.   یخواست باز حرف احسان

 را گرفت. شانیخانه   ی بار شماره  ن ینشست و ا یصندل ی رو

 . د یچیتلفن پ ی تو د یخورش   ی تا بوق خورد که صدا چند 

 د؟ ییبفرما-

 زم؟ یعز یسالم، خوب-

 کاناپه نشست.  ی رو د یخورش 

 پس، دلم گرفت!  یی ایم ی ک ، یسالم محمدم، خوبم مرس -

 ! "ییقربون دلت برم تنها یاله"گفت   یتنها بود قطعا م اگر

 کوتاه بسنده کرد.  یفقط به خنده ا  اما

 ! میدار ژه یمهمون و ه یباشه چون  شتریب کم یامشب  یزحمت غذا یفقط ب  ام،یم  گهیچند ساعت د-

 : د یمتعجب پرس  د یخورش 

 ه؟ یهمون؟ کم-
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 گفت :  د یبه دست وارد اتاق شد و در جواب خورش  یی چا ین یداد که س  ی نگاهش را به منش محمد 

 ؟یندار یقطع کنم، کار  د یفعال با زم،یعز یفهمی م میاومد  ی وقت-

 .گریخواست تنها باشند اما خب محمد بود د یدلش م  شتر یکج کرد، ب ی لبش را کم د یخورش 

 مواظب خودت باش، منتظرتم، خداحافظ. زم، ی نه عز-

 افتاد.  یی بایز ی جمله  ادیمحمد نشست،   یلب ها یرو  ی پر جان و واقع یلبخند 

 "بهت گفت مواظب خودت باش بگو منم دوستت دارم! ی هر کس"

 زمزمه کرد:  آرام

 منم دوستت دارم، خداحافظ!-

 اش نشست. ی قبل ی از جا بلند شد، سمت احسان رفت و جا د یو پر از لذت که کش قیعم یرا قطع کرد و همراه نفس تماس 

 .ندتیبب شهیخوشحال م د یخونمون، خورش  ایامشب با من ب-

 گرفت گفت :   یاش را در دست م ییکه استکان چا  ی قرار داد و در حال ز یم ی تو دستش را رو ی برگه  احسان

 مزاحم بشم.  خوامینه متشکر، نم-

 اخم کرد.  محمد 

 ! شمیبابا، تعارف نکن که ناراحت م یچه مزاحمت-

 کوتاه زد.   یلبخند  احسان

 . امیخب، م یلیخ-

 برداشت.  ز یم ی اش را از رو  یینگاهش کرد و استکان چا تیبا رضا محمد 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 نرم کننده به دست و صورتش زد و از جا بلند شد. ی خل دراور قرار داد، کمرا خاموش کرد و دا سشوار
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 سرش جمع کرد.  یرا شانه کرد و از باال شیموها

 فسنجانش تمام خانه را پر کرده بود.  یشب بود و بو  م یهشت و ن ساعت

 اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه پا تند کرد.  از

 پزخانه نشست.آش  ی صندل یزد و همان جا رو  شیبه غذاها یسر

 با او صحبت کند.  یارسالن را گرفت تا کم ی را برداشت و شماره  تلفن

 تا بوق پشت سر هم خورد و باالخره ارسالن جواب داد. چند 

 د؟ ییبله بفرما-

 .دمیسالم داداش، خورش -

 مکث آمد.  یارسالن با کم یصدا

 چخبر؟  ؟یخوب  زمیسالم عز-

 شما، مامان چطوره؟  ن یداداش، خوب  یخبر سالمت -

 تو خودشه!   کمیمامان هم خوبه   زم،یهممون عز میخوب-

 . د یکوتاه کش  یآه د یخورش 

 داداش اردالن و اردوان کجان؟ خوبن؟  شه، یم ت یبراش که همش اذ رمیبم-

 !؟ یشیکه نم ت یتو چخبرا؟ شوهرت خوبه اذ گه، یکار و بارن د  ریآره اونا هم خوبن، درگ-

 :شد جواب داد   یکه داشت از آشپزخانه خارج م  یاز جا بلند شد، در حال د یخورش 

 خوبه!  یلیمحمد خ ، یتینه داداش چه اذ-

 مکث کرد.  ی کم ارسالن

 بخاطر انتـ...  یبابا، گفت شیپ ، یپس اون روز که گفت-

 حرف ارسالن.  ی تو د یپر د یخورش 
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نکرده که    ی گفتم، وگرنه اصال محمد تا حاال کار  یبودم، ناراحت بودم اون جور  یمن...من اون روز عصبان  ن،ینه نه داداش بب-

 مادرش بود!   ریاومد همش تقص  ی هم که سرم م ییبخواد منو ناراحت کنه، اون بالها

 .د یصورتش کش یرو  ی دست ارسالن

 د؟یراحت خورش  المیپس خ-

 راحتِ راحت! التیآره داداش خ-

 شد گفت :  ی که وارد خانه م ی خانه باال رفت و در حال ی چوب ی ز پله هاا ارسالن

 ؟ یبا مامان حرف بزن ی خوایم  زم،یباشه پس عز-

 سالم برسون تارا روهم ببوس.  ه یآره داداش، به مهد -

 را سمت مادرش گرفت.  ل یکرد و موبا یبا او خداحافظ "توام سالم برسون. یسالمت باش  "با گفتنِ  ارسالن

 هم با مادرش صحبت کرد و تماس را قطع کرد.  یمک د یخورش 

 داخل شد. ان یاهلل گو ایساعت نه و ربع بود که در خانه باز شد و محمد   رأس 

 سالن. ی سمت اتاق رفت؛  مانتو و شالش را تن کرد و دوباره برگشت تو عیسر د یخورش 

 شد. کشی احسان با لبخند نزد دنید با

 !دنتیچقدر خوشحالم از د ؟ یسالم خوش اومد -

 .د یبه صورتش پاش  یلبخند  احسان

 . یممنون، منم خوشحالم که سالمت یلیخ-

 خانم منم هستما! د یاوهم، خورش -

 با عشق نگاهش کرد. د یخورش 

 !د یآقا، خسته نباش  کم یسالم عل-

 کشاد گفت :  ی م  شیرو ی که بوسه ا یدستش را گرفت و در حال محمد 
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 !یرا انداخت ییه به چه بوخانومم، ب  یدرمونده نباش -

 او کرد و با دست به سالن اشاره کرد.  ی حواله  ی احسان، چشم غره ا ی محمد جلو ییپروا  ی سرخ شده از ب د یخورش 

 ! یخوش اومد  ی لیبفرما تو داداش، خ-

 رفت گفت :   یداخل خانه م  د یخورش  ییکه به راهنما  ی در حال احسان

 بعد.  ی اومدم خواهرم، انشااهلل دفعه  ی دست خال د یببخش-

 اخم کرد.  د یخورش 

 ! ییایبعد با خانومت م یانشاهلل سر ه،یچه حرف نیعه ا-

کرد روبه    یداد و کتش را از تنش خارج م ی اپن قرار م ی دستش را رو  یتو  ی که جعبه   یلبخند زد و محمد در حال احسان

 گفت :  د یخورش 

 براش دنبال دختر!  ی بر ی کن  یوقتشه خواهر  گه یکارخونه استخدام شدند، د ی احسان جان امروز تو-

 احسان نشست. یروبرو  د یخورش 

 . یموفق باش  شهیآقا، انشااهلل هم   گمیم ک یتبر-

 با محبت نگاهش کرد.  احسان

 دارم از آقا محمد دارم.   یمن هر چ-

 حواله اش کرد.  یکوتاه چشمکسمت محمد انداخت و محمد   یبا عشق نگاه د یخورش 

 ! ومدمیانشااهلل غم آخرت باشه، من خبر نداشتم وگرنه حتما م  گم،یم  تیبابت فوت پدرت تسل-

 احسان کرد.  ی  هی تلخ هد  ی لبخند  د یخورش 

 بهم! یلطف داشت شه یممنونم ازت، هم-

 کاناپه بغل احسان نشست.  یشده رو  نیفضا سنگ  د یکه د محمد 

 !مایگرسنه ا  ،یشامو حاضر کن  یخوا یخانم نم د یخورش -
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 بغضش را فرو خورد، با تکان دادن سر از جا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت.  د یخورش 

 چه شده؟!  ی عنیزهره بود، با خود فکر کرد  ی محمد زنگ خورد، شماره  لیموبا

 را وصل کرد.  تماس 

 بله؟ -

 . د یچیپ یگوش   یزهره تو   یگرفته   یصدا

 ! ستیودتو برسون، خانم اصال حالش خوب نالو آقا محمد توروخدا زود خ -

 

 شد. ره یکه احسان متعجب به او خ ی نگران و هراسان از جا بلند شد، جور محمد 

 . نمیشده زهره، درست حرف بزن بب یچ-

 هق زهره ترس را مهمان تن محمد کرد.  هق

صداشون کردم جواب ندادند، با اورژانس   یاالنم هر چ  اوردم،یسر در ن گفتند یم  ییزهایچ ه ی شی دونم آقا چند ساعت پ ینم-

 !دند یتماس گرفتم فعال نرس 

 .دند ی و احسان هردو هم زمان پرس   د یتماس را قطع کرد که خورش   "رسونم یخب االن خودمو م  یل یخ"با گفتنِ  محمد 

 شده؟  یچ-

 نگران جواب داد.  یی با چشم ها محمد 

 ! دهیاصال جوابشو نم  گه ی، زهره ممادر حالش بده -

 رفت تا گاز را خاموش کند گفت: یکه با هول و هراس سمت آشپزخانه م  ی صورتش زد و در حال یرو  ی آرام چنگ  د یخورش 

 ! امیصبر کن منم ب-

 سرش را تکان داد و   محمد 

 هم همراهشان از خانه خارج شد. احسان
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 .د یریباهام تماس بگ  د یداشت  یاگر کار رم،یپس من م- 

 رمنده نگاهش کرد.ش  د یخورش 

 بعد.  یداداش، انشاهلل سر د یواقعا ببخش-

 کوتاه لبخند زد.  احسان

 نباشه.  یمشکل  دوارمیام اد،یم شینداره، پ بیع-

 شد. ریآشفته سر به ز  یآسانسور را فشرد و با ذهن یدکمه   محمد 

 حلقه کرد.  شینگران دستش را دور بازو د یخورش 

 دوخت، لب زد.   د ینگاه خورش   یرا باال آورد و تو نگاهش

 نگرانم!-

 لبخند زد.  د یخورش 

 نشده!  یزیانقدر بد به دلت راه نده محمد، انشااهلل چ-

 شد. ره یحرف به آسانسور خ ی و ب د یکوتاه کش  یآه محمد 

_ _ _ _ _ _ _ 

 سقوط کرد.  نیزم یدو زانو رو   د یکه کش  یغ یبا ج زهره

 کرد آرامش کند.  ی را گرفت و سع شیو هابا هق هق جفت باز  د یخورش 

 نامنظم سمت مادرش قدم برداشت.  ییناباور و هراسان با قدم ها محمد 

 صورت مادرش قرار داد.  ی را جلو برد، رو دستش

 ! یکنم که رفت ی کنم مادر، باور نم یمادر، چشماتو باز کن، باور نم-

 .د یتن و صورت سالومه کش ی مالحفه را رو  "گمیم تی تسل"از مادرش جدا کرد و با گفتنِ   ی محمد را کم دکتر 

 سوخت! ی م ش یزده بود که آنگونه گلو غ یاز ته دل ج انگار
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 بغض!  هیشب ی زی چ کیکرد،  یم  ینیسنگ  ش یگلو  یتو  ی زیچ کی

 مرد!   کی بغضِ

 برگه!  نم یا رد،یبگ  ل یتحو  د ییایسردخونه، صبح ب م یکن  یجنازه را منتقل م -

 لب زمزمه کرد.  ریممنون ز  هی شب یز یبرگه را از دست دکتر گرفت و چ محمد 

 

.. 

 کرد.  شیدست او قرار داد و صدا ی محمد نشست، دستش را رو کنار

 محمدم؟ -

 دوخت!  د ینگاه نگران خورش  ینگاه پر از غصه اش را تو محمد 

 !ستیحالم خوب ن-

محمد قرار   ی  نه یس  ی کند، سرش را خم کرد و رو  یر یکردنش جلو گ ه یتا از گر د یدهانش کش یاش را تو  ی نییلب پا د یخورش 

 داد. 

 نکن! ت یقربونت برم انقدر خودتو اذ یاله-

 قورت داد.  ی حلقه شد و بغضش را به سخت د یخورش  یمحمد دور شانه   دست

_ _ _ _ _ _ _ 

سالومه   یو دو نفر از دوست ها  شانیه هازهره و مهراب،  نرگس و ارسالن ، اردالن ، اردوان به همراه خانواد  د،یو خورش  محمد 

 او بودند.  ی تنها عزادار ها

تنها چند متر آن طرف تر   ی خبر نداشت مرد ی کردند اما کس  یم  یو عزادار ستند یگر ی آرام م اهیس  ییدور هم با لباس ها همه

 ! د ینچشوقت طعمش را  چ یکه ه ی قبرِ عشق چند ساله اش است، عشق ی  ره یمات خ یدست به بغل و با نگاه

 

_ _ _ _ _ _ _   
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 )پنج ماه بعد( 

 رفتند. ینم ن یشدند اما از ب ی گرفته، غصه ها رفته رفته کم رنگ م شی خود را پ یروال عاد  یزندگ

 ! گریشاد بخاطر هم د یجز صبر نداشتند، صبر و زندگ  ی و محمد بود اما چاره ا  د یدل خورش  یو سالومه هنوز تو   ریاردش  داغ

  د یو کار خورش  د یخورش  ش یکرد تا برگردد خانه پ  یم  یشمار ه یشد تا بعد از ظهر ثان ی هر روز صبح که از خانه خارج م محمد 

 چاقش کرده بود.  یخوشمزه و مد نظر محمد که حساب  یهم شده بود پختن غذا ها

احسان  الیفکر و خ  یهر چند گاه بود رفتهیآمده بود و عشق بهراد را با تمام وجودش پذ  رون یخودش ب ی از الک افسردگ نسترن

 ! د یکش ی سرش سرک م ی تو

 کرد.   ینم غ یازش در ی و عشقش را ذره ا د یپرست ی اش او را م ی با تمام مردانگ  بهراد

 شد. ی م د یهم مهمان او و خورش  ی محمد را به خود جلب کرده بود و گاه گاه تی اعتماد و رضا یحساب احسان

 دوست داشت.  شیبرادر ها یکه او را اندازه   ید یخورش 

 کرد.   یخواهرش مواظبت م نیسالومه تحت نظر محمد بود و محمد از او ع ی طبق خواسته  زهره

.. 

 محمد انداخت که محمد با اخم سر بلند کرد.  ز یم ی را رو کارت

 ه؟ یچ نیا-

 چشم و ابرو آمد. بهراد

 ! هی چ نیخب باز کن بب-

 .یمهمان ی انداخت و کارت را برداشت، بازش کرد، کارت دعوت برا ز یم ی دستش را رو  یخودکار تو  محمد 

 به مناسبته! -

 لبش را کج کرد.  بهراد

 ! گهیازدواجم د  ی خب برا-
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 نگاهش کرد.  فانه یعاقل اندر سه محمد 

 ! د یعقد کرد یک  قای اون وقت شما دق-

 خم شد. زیم  یرو  ی کم بهراد

به عنوان   میریبگ  یمهمون  هی داره، من به نسترن قول داده بودم بعد از برگشتن از ماه عسل  ی به مهمون یبطبرادر، عقد چه ر یآقا-

به قولم عمل کنم   خوام یمشکالت و فوت مادر شما عقب افتاد، حاال فردا شب م  یسر ک یخب بخاطر   یساده تر ول  کم یاما  یعروس 

 !د یو شما و زنداداش هم دعوت

 قرار داد و گفت :   زیم  یکارت را رو  محمد 

 ! میایب م یتونیمبارکه اما ما نم-

 اخم کرد.  بهراد

 محمد!  گهیعه، گند نزن د-

 کرد گفت:  ی م ی را بررس  ش یجلو رو ی که درباره با دقت پرونده   یبرداشت و در حال  زیم  یخودکار را از رو  محمد 

 .ید یدل به کار نم ی ازدواج کرد ی که سرم شلوغه، توام که از وقت  ین یبیکار دارم، م ی کل-

 لحنش را آرام کرد.  بهراد

 با جان و دل تمام کارارو بکنم خوبه!  ی بعد از مهمون دمیقول م گه،ی کردم ول کن جان جدت د جایمن، برادر من، من ب  یآقا-

 نگاهش کرد. ی چشم ریز محمد 

 ! نمیحاال بب-

 غر زد.  بهراد

 محمد!-

 کالفه نگاهش کرد.  محمد 

 ! رهیحاال برو برو به کارات برس د م، یایخب، م لهیخ-

 محمد کرد.  یحواله   یچشمک بهراد
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 به چشم قربان!  یا-

 تکان داد و بهراد با خنده سمت در رفت و اتاق را ترک کرد.  نیکمرنگ سرش را به طرف   یبا خنده ا  محمد 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 داد گفت:   یاز ساالد را داخل دهانش قرار م  ی که کم  ی قرار داد و در حال ز یم ی نوشابه اش را رو وان یل د یخورش 

 تو خونه!  د ی گرفتن، من که دلم پوس  یبده مهمون رشونیخب خدا خ-

 هش کرد. خندان نگا یی با چشم ها محمد 

 ! رهیکارخونه که دلت نگ  یی ایهر روز با من ب یخوا یم-

 چپ چپ نگاهش کرد.  د یخورش 

 شما شام درست کنه!  ی برا ی اون وقت ک-

 خاص فشار داد.  یدستش گرفت و با محبت ی دست او را تو محمد 

 ! یقربونت برم من که انقدر به فکرم یاله-

 او کرد و گفت:  ی حواله  یچشمک بعد 

 .میبکن گه یکار د ه ی ی خوای اصال م-

 نگاهش کرد.  یسوال د یخورش 

 ؟ یچه کار-

 لبخند زد.  محمد 

 ! یتنها نمون  گهیکه د   میاریبچه ب هی  یخوا یم-

 گلگون شدند و نگاهش پر از عشق و شرم!   هی از ثان ی در کسر  د یخورش  یها گونه 
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 هوا قهقهه زد.  یو ب اورد یمحمد نتوانست طاقت ب 

 از ته دل محمد بود!  ی خنده  ی  رهیم داشت پنج تا هم قرض گرفته بود و خفراموشش شد، دو تا چش د یخورش  خجالت

 بود!  ده یوقت آنگونه نخند  چیتمام آن مدت ه ی تو

 زد:  لب

 محمد؟-

 صورت او را قاب گرفت. شیاز جا برخاست، دست او را هم گرفت و همراه خودش بلند کرد، با جفت دست ها محمد 

  ی گونه هات اونجور ی وقت د یخورش   ی دونینم ، یکشیهزار بارفدات بشه، از من خجالت م یمحمد روز   نیا یجان محمد، اله-

  ، یهست یبا ارزش  ی  هی هد  هی من   یمام وجودم بپرستمت، تو برابا ت خواد یدلم م  زم،یرو به پات بر ا یدن خواد ی دلم م  شهیگلگون م 

 بود!  نیمن بهتر  ی هم بد شده بود برا  یهر ک ی مادرم برا ی  نهیمن قرار داده، ک ه کردم که خدا تو رو سر را  کاریدونم چ ینم

 سکوت کرد.  ی و کم د یکش  قیعم ینفس

 خواند. ینگاهش م یتو  ی به راحت د یکرد خورش   ی هم نم انیرا ب شیها حرف

  ینگاه دوست داشتن یسرش را خم کرد، نگاه پر از خواستنش را تو   ش، یبازو ی سر داد تا رو د یصورت خورش  یرا از رو  دستش

 دوخت و آرام و پر از احساس زمزمه کرد.  د یخورش 

 !نَدارَند حَرفشیَهاکِه قَهوِه  استیکافِه دِنجتُو هَمان  وَ چِشمان ِ  -

 را بست و با تمام وجود و احساسش زمزمه کرد:  شی، چشم هادار محمدنشست ش یصورت ته ر  یآمد، رو  باال د یخورش  دست

 ندارد!  یاست که خستگ  ی دوست داشتن تو تنها شغل-

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 قدم برداشت.   نهییو سمت آ د یرنگش کش ی ریلباس ش  ی رو یدست

 گردنبندش را که کج شده بود را صاف کرد. بهراد پاک شده بود، پر رنگش کرد و  طنت یلبش به خاطر ش  رژ
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 کرده بود وارد اتاق شد.  پشیخوش ت یرنگ اش که حساب یاتاق باز شد و بهراد با آن کت و شلوار سرمه ا در

 .د یشد  بایبه به عروس خانم، چقدر ز-

 لبخند زد.  نسترن

 شما! ه یپینه به خوشت-

 صورتش قرار داد.  ی شد، دستش را باال برد و رو کش یدرخشنده نزد یی با چشم ها بهراد

 رسن!  ی کم کم مهمونا م ن، ییپا میبر ست،یکردن ن  ی عشق من، االن وقت دلبر-

او فشرد و آرام   ی  نه یس  ی هوا بغلش کرد، سرش را رو یبهراد کرد و ب  کیخودش را نزد  شتریب یکم  د،یکوتاه کش ی آه نسترن

 گفت: 

 با تمام وجودم دوستت دارم!.  ده، یم ی و بودنت بهم حس زندگ ی تکه هس یبهراد، مرس  یکه هست  یمرس -

 بازوانش امنش کردند!  ر یبهراد با تمام عشقش دور تن او حلقه شدند و تن پر از عشقش را اس  یها دست

 عشق! ی مسکن قو   کیبهراد حکم مسکن را داشت،  ی آن حرف ها از زبان نسترن برا دنیشن

 !؟ی پرسد چقدر دوسم دار یم"

 "؟؟یکنم جهان را متر کرده ا  یم و سوال م خند  یم

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 ! یخوشبخت تینها ی عنی نیباشد ا ستادهیاست کنارت ا  یگاه محکم  هیکه تک  ی آن همه آدم، تنها کس نیجمع، ب  یاهویآن ه ی تو

گرفت   دند یچرخ ی سالن م ی دست هم تو  یدست محمد فشرده شد، نگاهش را از نسترن و بهراد که دست تو   یمحکم تو دستش

 و به محمد دوخت.

 کوتاه نثارش کرد و آرام لب زد.  یچشمک محمد 

 دوستت دارم! -

 داد.   نییو نگاهش را پا  د یدهانش کش ی اش را تو ییمتوجه شد، لب باال د یخورش 
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محمد قرار گرفت و لب محمد    یشانه   یخم شد رو  د یحلقه شدند، سر خورش  شیمحمد از دستش رها شد و دور شانه ها دست

 .د یخورش  ی موها نیب

را ببندد و تمام عشق آن مرد را با تمام وجود در قلبش   شیکرد چشم ها  یاو را وادار م د یخورش  ی موها  ی رو زش یر ی ها بوسه

 کند.  ره یذخ

 . ییایو رو بای بود، فوق العاده ز یخوب شب

 که با تمام وجودش دوستش داشت. یهمه به او ابراز عشق کرده بود، به زن ینسترن که بهراد جلو  یبرا  یماندن اد یشب به  کی

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 آدم خنک مات شده گفت:  ک ی نیر گرفت و عتعجب برگه را از دست پرستا با

 ها؟!-

 قرار داد و دوباره تکرار کرد.   شیمانتو  بیکرد نخندد، دستش را داخل ج یسع پرستار

 . رهیگ ینشأت م د یباردار نیهم از هم جتیسرگ ست،ین یمشکل خاص د، یگفتم شما باردار  زمیعز-

 کند.   لیتحل هی حرفش را تجل د یتا خورش   د یطول کش هی پرستار حرفش را واضح زده بود اما باز هم چند ثان نکهیا با

 . د یکش قیعم ی هو متوجه شد، چند بار پشت سر هم پلک زد و نفس  کی

 بود!  باردار

 !د ی فهم ی خدا اگر محمد م یوا

 گذاشت!  یم  د ینبا نه

 داد.  یخبر را به او م نیا یگر یطور د  د یشود! حتما با ریغافلگ  د یبا

 رفت.  ی کرد سمت در خروج  ی کوتاه رو به پرستار که با لبخند نگاهش م ی قرار داد و با تشکر فش ی را داخل ک برگه 

  ی که دارد پدر م د یو به او نگو رد یخودش را بگ  ی کرد تا جلو  یسع یلیشد و خ  نی، سوار ماش مجتمع منتظرش بود  نییپا محمد 

 شود!
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 بوده؟  یاز چ جتیسرگ  ه؟یچ  شیخب چخبر؟ جواب آزما-

 زحمت لب باز کرد.  ی مکث کرد و با کل ی کم د یخورش  

 .نیکم خون هستم هم  کمیفقط  ست ین ینه مشکل-

 سرش را تکان داد.  محمد 

 خونه!  م یبر ی ندار اج یاحت یزیچ  گهیخب خداروشکر، اگر د-

 سرش را باال برد.  د یخورش 

 . میخسته شدم بر گه ینه د-

 .کرد با خنده نگاهش کرد ی را روشن م نیکه ماش   یدر حال محمد 

 . یخسته بش  دم یبا ،یکرد   د یخر نهمهیا-

 راه افتاد.  نیچپ چپ نگاهش کرد و او با تکان دادن سرش به طرف  د یخورش 

 شلوغ بود.  یها حساب ابانیمانده بود و خ د یروز تا ع چند 

 او.  مرخین ی  رهیخاص خ یبا نگاه د یبود و خورش  رهیبا اخم به جلو خ محمد 

 . د یبه او نگو ی زیسخت بود که فعال چ شیبرا چقدر

 به ذهنش خطور کرد. یفکر

 ! گفتیبه محمد م ید یخبر را به عنوان ع ن یا د یبا یآر

 بهتر از پدر شدنش! یا  ید یع چه

 رخ جذاب محمد گرفت.  می از آن فکر به ذهنش خطور کرد و نگاهش را از ن یلبخند 

.. 

 دست محمد.   یقرآن بود و دستش تو   یها ه یبه سطر به سطر آ  د ینمانده بود، نگاه خورش   د یتا ع شتر یب قهیچند دق  
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شکمش را احسان،   ی تو  یرا بست و با تمام وجود دعا کرد، محمد را خودش را فسقل شیاز تمام کردن قرآنش چشم ها بعد 

 خانواده اش، بهراد و نسترن، زهره و... همه و همه! 

 را که باز کرد سال نو آغاز شد. شیها چشم

 اش نشست. یشانیپ ی محمد رو ی آغوش محمد فرو رفت و بوسه  ی قرار داد، تنش تو  یعسل ی و رو  د یرا بوس   قرآن

 مبارک خانومم.  دتیع-

 . د یمحمد را بوس  ی را باال برد و با لبخند چانه  سرش 

 ! ییشما مبارک آقا د یع-

 قرار داد.  د یرش صورت خو  ی دستش را رو بای ز یبا لبخند  محمد 

 خانم خانوما! یبد  موید یع ی خواینم-

 از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت. "امیاالن م"دست او را از صورتش جدا کرد و با گفتنِ  د،یخند  د یخورش 

خارج کرد و با جعبه از آشپزخانه خارج    خچالیرا که از صدقه سر احسان توانسته بود سفارش بدهد را از داخل  یکوچک  کیک

 .شد 

 قرار داد.  زی م یمحمد نشست و جعبه را رو  کنار

 را باز کرد. ک یک ی گرفت و با تعجب جعبه  د یتو دستش را سمت خورش  ی بسته  محمد 

 "عشق من، پدر شدنت مبارک!"نوشته شده بود  د یسف یبا خامه   شیکه رو  یکوچک مربع شکل شکالت  کیک

 بود!  ده یاشتباه د ای د ید  یرا باز و بسته کرد، انگار که نم شیها چشم

 خندان دوخت. د یرا به خورش  شی با دقت متن را خواند و با همان نگاه ناباور چشم ها دوباره 

 ؟ یمحمد خوب-

 و زمزمه کرد.  د ی صورتش کش یرو  ی به خودش آمد، دست د یحرف خورش  با

 واقعا! -

 شکمش گذاشت. ی دست محمد را گرفت و رو د،یبلند خند  د یخورش 
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 ! نیاوهم واقعا، بب-

 دوخت. د یستاره بارانش را با ذوق به شکم خورش  یبه دندان گرفت و چشم ها یرا از خوشحال نشیریلب ز  محمد 

گفت بچه ها دوقلو    یسونوگراف  ی که وقت نی کردند و ناباور ترانه ا ی خوب حسش م ی لینبود اما باز هم آن دو خ  یزی فعال چ  نکهیا با

 نور!  یشد نور عل گریهستند د

 !د یگنج ی پوست خودش نم یتو  ی کرد و از خوشحال ی م ریآسمان ها ِس  یکه انگار تو  محمد 

 شده بودند.  د یکه تمام دار و ندار محمد و خورش  یی دوقلو ها  دوقلو،

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 گفت:   یگرفت به شوخ  یم د ی ش که سمت خور  یو در حال د یرو بوس  ایآن ی گونه  نسترن

 !. زنهیدختر شلوغتو، چقدرم که نق م نیا ایب-

 بدهد رو به محمد گفت:  رش یش  ی اتا ی شد ببرد تو یکه بلند م  یرو از بغل او گرفت و در حال ایبا لبخند آن د یخورش 

 .نییپا ری از رو کر ادین  یباشه محمد، مثل اون سر ایحواست به آر-

 آغوش گرفت.  یبرداشت و تو  ریکر  ی رو از رو ایرا باز و بسته کرد و با گفتن باشه خم شد، آر   شیبا لبخند چشم ها محمد 

 :د یگرفت روبه محمد پرس  ی رو م ایکه دست آر  یرو کم کرد و در حال ی و  یت  یصدا ی کم بهراد

 زنگ نزد؟  که، یچخبر از اون مرت-

 اش را به بهراد دوخت. ی سوال آغوشش خوابوند و نگاه ی رو کامل تو ایآر محمد 

 که؟ یکدوم مرت -

 !شراکتو فرستاده بود  یشرط ها  ش یچند روز پ  گه،ید گم یرو م ید یبابا سع-

 ابرو باال داد.  محمد 

 ! شهینم داش یورا پ  نیا گه ید  دمیکه من دمشو چ  یاونجور  گه یآهان، نه د-

 بهراد تا آخر باز شد. شین
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 جان داداش! ی دار  ولیا-

 را از آغوشش برداشت. ایچپ چپ نگاهش کرد و نسترن آر محمد 

 مامانت، توام گرسنته!  شیببرمت پ ا یجانم ب زم، یعز نم یبب ایب-

 کوتاه باز کرد و داخل شد.  یآغوشش خواباند و سمت اتاق قدم برداشت، در را با تق  ی تو آرام

 بود.  ایدادن و خواباندن آن  ریدر حال ش  د یخورش 

 ه بغل لبخند زد. ب ا ینسترن آر دنید با

 تخت نشست و با زبانِ بچه گونه گفت: یکنارش رو  نسترن

 مامان منم گرسنمه ها. -

 و گفت: د یرو بوس  ایآر ی ، آرام گونه با خنده خم شد  د یخورش 

 بذار خواهرت بخوابه بعد. زم یچشم عز-

 نکند. ی ریرا سرگرم کرد تا بهانه گ اینسترن آر ا یآن دنیخواب تا

 همراه هم از اتاق خارج شدند. د ینسترن و خورش  دند یهردو خواب نکه یاز ا بعد 

 برگشت. نویکاپوچ یسمت آشپزخانه رفت و به در خواست محمد با فنجان ها د یکنار بهراد نشست و خورش  نسترن

 قرار داد.   یعسل ی را رو ین یمحمدش نشست و س  کنار

 جز رفتن نداشت. ینبود اما بهراد چاره ا ی هم راض یل ینسترن خرفت و انگار  ی م د یبود که بهراد با ی در مورد مسافرت کار بحث

که کامل مزه اش کرد احساس حالت  نیداخلش را خورد اما هم  اتیاز محتو یبرداشت و کم نویاخم کرده فنجان کاپوچ نسترن

 هم پشتش. د یو بهراد و خورش  سیسمت سرو د ییقرار داد و بلند شد دو  یعسل ی بهش دست داد؛ فنجان را رو  ید یتهوع شد 

 بهتر شد. یخورده بود را باال آورد و حالش کم یچ هر

 دست و صورتش را که شست در را باز کرد.   د،یکوب  یکرد و در را م   ی م شیصدا ی نگران ه بهراد

 ! ستین یز یخوبم چ-
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 دستش را گرفت.  بهراد

 . یمسموم شد  د یشا مارستانیب م یبر ایب-

 نه باال برد. هی سرش را به معن نسترن

 !ستی ن م یزیگفتم خوبم بهراد، چ-

 دوباره تکرار کرد.  بهراد

 ! یخورد یبهداشت ریغ ز یچ ده، یرنگت پر ی ول-

 دستش را گرفت و سمت اتاق کشاند. د یبزند که خورش  ی لب باز کرد حرف نسترن

 کرد. شی ماتش برد که محمد صدا س یسرو ی متعجب جلو بهراد

 شده؟  ی بهراد، چ-

 نشست گفت:  یکه کنارش م  یقدم برداشت و در حالسمت او   بهراد

 برد تو اتاق. د یزنت مجال نداد که، دستشو کش دونم، یواال نم-

 اتاق دوخت. یتکان داد و نگاهش را به درِ بسته   نیبا خنده سرش را به طرف محمد 

 . ستادیا شیدست نسترن را رها کرد و روبرو د یخورش 

 ؟ ی ضیمر  نمیبب-

 شده سرش را باال برد.  ج یگ نسترن

 نه چطور؟ -

 :د یدوباره پرس  د یخورش 

 پس چرا حالت بهم خورد؟ -

 دستش را به کمرش گرفت و جواب داد:  نسترن

 حالم بهم خورد، سابقه نداشت. هویکمر درد هم دارم، االنم  ه یواال، چند روز  دونمینم-
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 چپش را باال برد و گفت:  ی لبخند زد، ابرو د یخورش 

 ! یباردار-

 مکث کرد.   هی چند ثان نسترن

 نه بابا! -

 بار چشمک زد.  نیا د یخورش 

 رنگ و روتو!  ن یآره بابا، مطمعنم، بب-

 دستش سمت سرش رفت. نسترن

 عقب افتادم!   یل یماه خ  نیخدا، آره ا ی وا-

 تر شد.   قیعم د یخورش  لبخند 

 من کو!  یگفتم، حاال مژده گون   ید ید-

 هوا در را باز کرد.  یکه بهراد ب   د یبگو یز یبا خنده خواست چ نسترن

 ؟ یچ هی مژده گون-

 با گفتنِ  د یو خورش  د یبا لبخند سمتش چرخ  نسترن

 از خانومت بپرس اتاق را ترک کرد و آن دو را تنها گذاشت.-

شاد بهراد از اتاق آمد و بعد دست تو دست نسترن از اتاق خارج شدند و   ی خنده  یصدا د ینکش  یمحمد نشست که طول  کنار

 گفت: ی وصف نشدن  یبا ذوق د ی داشت رو به محمد و خورش   ی را بر م نیماش  چیینسترن و سو فی که ک  یبهراد در حال

 . ریشبتون بخ میزحمت داد میما بر  گه یخب د-

 با هم از خانه خارج شدند. و د ی بزنند دست زنش را کش یبدون مجال به آن ها که حرف و

 داد.  د یمتعجب نگاهش را به خورش  محمد 

 ! وونهید  نیچش شد باز ا-
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 را جمع کند گفت:   زیم  یشد رو  ی که بلند م یسرش باز کرد و در حال ی با خنده شالش را از رو د یخورش 

 شناسه!  ی سر از پا نم یاون طور  شهیداره پدر م  نکهیمثل ا-

 رفت.  یبهداشت سی! از جا برخاست و سمت سرو"عجب"با مزه باال رفت و با گفتنِ   یمحمد با حالت   یابرو ها جفت

 

 آشپزخانه را مرتب کرد و بعد از شستن دست و صورتش سمت اتاق خواب رفت. د یخورش 

تخت   ی رو  ش ینرم کننده به دست و صورتش زد و بعد از عوض کردن لباس ها ی خواب ناز بودند، کم ی هاش تو یتا فسقل  دو

 نشست.

 .د یبه صورت خانومش پاش  یوارد اتاق شد و لبخند  محمد 

 کرد... د یمهمان خورش  یرا عوض کرد و طبق معمول هر شب، بوسه ا  شیها لباس 

 

 "!یخوشبخت  تیانه ی عنیمن در کنار تو   ا،یخوب دن یشوم از تمام خواستن ها ی با تو پر م"

  •• 

 ها. ی ها و بد  یپر از بودن ها و نبودن هاست، پر از تکرار خوب  یزندگ

 . میها بکار یو خوب  می ها را دفن کن یبد  د ییایب

 . میبا عشق رقم بزن گر یرا بار د یو زندگ م یها را دود کن نهیک د ییایب م، یو بگذر  میببخش د ییایب

 اصغرزاده_ا#

 22,2,98 انیپا

 ۱۳ساعت  کشـنبهی

 داشت.  یراد یو ا ی از کم و کسر د یببخش د،یرس  انیها به پا ی نیریها و ش  ی رمان هم با تمام تلخ نیا ز یعز دوستان
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با صبر و   د یمحمد و خورش  د ید یقلمم قرار بدهم، همانطور که د تیو بخشش را تو الو ی کردم صبور  یرمان سع ن یدر تمام ا من

  چیکه ه  یعشق را به وجود آورد، عشق نهی ک  کی ی سالومه برا یچهل ساله   یو صبور  رند یعشق تونستند باز هم کنار هم قرار بگ 

 نخواهد داشت.  یانیوقت پا

 ! می تا برس  م یصبر کن م،یبماند که صبور باش  ادمانی پس

 حق، خدا نگهدار. ای

 رمان من به شما شنهادیپ

 دانلود از سایت رمانکده   حس.پنهان.چکاوک رمانِ

    

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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