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 ...به خدا رفته بودم ؟يراستشو بگو کجا رفته بود... ياومدم خونتون نبود شبید_

 !چرونه؟یباز کجا گوسفند م نهیما بب يایرفته بوده دنبالِ داش س_

چپ چپ نگاهش .افتاد یاس يکهنه  يو نگاهش به کفش ها دیکش رونیب لیاتوموب رِیاز ز یرا به سخت سرش

 !کرد

 سالمت کو؟... محل يرفته بودم دنبالِ بزمچه ها.. رینه خ _

 .را تا بناگوش باز کرد ششیجلوتر آمد و ن یاس

 ؟يخوریم یچ...! نوکرتم و سالم_

 .سر داد رونیبه ب نیماش رِیرا از ز خودش

 توام؟ يخوریم... زیچ_

 .دیخند دوباره

 ...با ما به از آن باش که_

سرش را با دست خاراند پشت. 

 گارداش؟ نیکف..! یچ حاال هر_

 .را با تاسف تکان داد سرش

  !زهیریتمرکزم به هم م.. المصب ام فک نزن نیا رِیز یصدبار گفتم وقت....تو ضرب المثل يگند زد_

 .تف کرد شیپا يآدامس داخل دهنش را جلو یشینما یبا حرکت بعد

   ازت؟ میریاجازه بگ دیبا میخوریهم م يآدامس موز هی.. خورمیکوفت دارم م... ایب_

 .!زد شیپا ریز نِیاول به آدامس و بعد به زم يگریخم شد و دستش را با حالت لوت.. دیخند یاس

 !کوفتت بشه! يبود یچه عروسک رِیز... مایخودمون یول! آدامستم.. خاك پا... اعصاب یب کتمیکوچ_

 !کرد میقا رنگ دیسف 206را به طرفش نشانه گرفت که با دو خودش را پشت  آچار

 !گهید بزن د! کنهیم کارتیاوستا چ نیبب... بزن يجرات دار_

 .راه افتاد رگاهیکاپوت پاك کرد و به طرف اتاقک کوچک تعم يرا با دستمالِ رو دستش

 ؟ياومد یواس چ نمیبنال ب! ندارم تیکار! ننه مرده رونیب ایب_

 .دیو سر و صورتش را بوس دیپر رونیب نیخنده دار از پشت ماش یبا حرکت یاس
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   ا؟یجون من نه نگ یول نالمیم.. اینوکرتم داش س_

 .را بغل گرفت شیتر نشست و زانو اهیبا همان لباسِ س ف،یو کث اهیس مهیموکت ن يرو.. اتاق را باز کرد درِ

 ..آهن هاست باس بگم نیفقط اگه در مورد ا.. نمیبگو ب_

 .شصتش را به طرفش گرفت انگشت

 !ادیز دستم برما نیهم_

 .کرد یپوف

! شدمینم یورا آفتاب نیبه جونِ خودم اگه کارم لنگ نبود ا.. ساعت هیفقط  ره؟یبم یاس یعنی... یجونِ اس_

 !اوستات ازم شکاره دونمیم

 .کرد زیو چشمانش را ملتمس ر دیدستش را به چانه اش کش دیرا که د سکوتش

 !ساعت هیجونِ داداشم .. ساعت هی_

 ...خودتو به  ؟یاس يبخور يخوایم یباز چه گُه_

 !ه؟یچ هیکه قض یدونیبابا خودت م... دمینم یچیخودمو به ه_

 .بازتر کرد یشد و چهره اش را کم انینما شیلبها يرو یکمرنگ لبخند

 جون؟ يپس بازم زر.. آها_

 !انداخت نییکرد و سرش را پا اخم

 .!خانوم يداداشم؟ زر هیجون چ يزر_

 چه مرگته تو؟ مگه نگفت نه و تموم؟.. ببند حاال_

 .شد رهیبه رو به رو خ يجده ا یچهره خنده دار ول با

  !و اون نیدست ا دمینم! مالِ خودمه داداش... کنمیرامش م یول ؟یدونیالمروته م یلیخ_

 .به شانه اش زد يرا تکان داد و ضربه ا سرش

 ..يزر نیکشکه؟ هم یعشق و عاشق یبفهم يخوایم یک_

 !خانوم يزر_

االن مادرِ  يآهنا رو سوار بود نیاز ا یکیاگه تو هم ! بهت گهیکه نه م يپول ندار نهیبیخانومتون م يزر نیهم_

 !بچه هات بود
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صدا و ناراحت پشت سرش راه  یب یاس. رنگ را از تنش خارج کرد یآب يِرکاریبلند شد و سرهمِ تعم شیجا از

 !بست یو چشمانش را با کالفگ ستادیبزرگ ناچار و ناراحت ا رگاهیوسط تعم. افتاده بود

   !خون اته متیبرابر با ق نجاسیکه ا نایماش نیا ؟یفهمیچرا نم...! کهیمرت شهینم_

 .ستادیا شیدور زد و رو به رو یاس

صاحاب  یب نیبار منو پشت فرمونِ ا هی اد؟یبهم م نمیبب خوامیته دلِ ما هان داداش؟ بابا م ینینر شهیم یچ_

 !به قرآن شهیعاشقم م نهیبب

 .را با تاسف تکان داد سرش

 پهن؟ اید مغز تو سرته  گس؟ید یکیکه مالِ  يزیبا چ ؟يایپز ب يخوایم_

 .معنا دار شد نگاهش

  اس؟ینجوریئه؟ ا_

 :به ناچار گفت يرا با خشم جمع کرد و از سرِ دلسوز راهنشیپ یِخرگوش ي قهی

 شرف؟ یب يخوایکدومشو م_

 .نشست یکبود اس يلبها يرو خنده

 ..که یعروسک نیهم.. قربونِ دلت برم داداش_

رو به رو نگاه حرفش را عوض کرد دیرا که د شیوحشتناك! 

 همونو بگما؟ خواستمیجونِ تو م... که کنارش بود ینه اون يبود دهیخواب رشیکه ز یعروسک نیا_

 .رنگ انداخت دیسف 206به  ینگاه

 !يدیم یچ یچ هیتو آخر منو به  که؟یبگم مرت یبه اوستا چ _

 .دیجلو امد و صورتش را بوس یاس

االن  يزر.. کرکره رو گهید نییپا یکشیدسته خودته؟ خودت م دایکل یگیمگه نم.. به خدا تا عمر دارم نوکرتم_

 !نجامیشب نشده ا! شهیم لیتعط رستانیاز دب

 .عقب هولش داد به

 ...زر نیبکشه از دست تو ا یچ.. يکرد یگورتو گم کن همه صورتم و تف_

 !میچاکرت... خانوم داداش يزر_

 .پرت کرد شیکانترِ کوچک برداشت و برا يرا از رو دیکل
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 هی! خونه رمیسر م هیمن ! شلوارت دستته فتهیخش روش ب ا؟یرینم شتریشصت تا ب یاس... باکش پره.. ریبگ_

 !مغازه باش يبرگشتم جلو گهیساعت د

 .را زد نیماش موتیوشحال رو خ جانیه با

 !رسونمتیم.. نوکرتم دربست... گارداش نیبش ایب_

 * 

 .شد ادهیتر از درِ خانه پ نییپا یکم

 !یآدم باش یتونیسفارش نکنما؟ جونِ ننت ثابت کن م یاس_

 .تکان داد شیبرا یدست

 !واسم دعا کن. من رفتم. وونتمیداداش؟ ح هیآدم چ_

پسرك .. کوتاه زد يچند رو پا.افتاد شیکنارِ پا يسبز یِکیتوپِ پالست. نثارش کرد و راه افتاد یلب رِیز فحش

شوت  يگریبه طرف د شیتوپ را با پشت پا یشینما یبا حرکت. گرفتن توپ تالش کرد يشد و برا کینزد

 .کرد

 ؟يدیعباس و ند... یمونده آدم ش یلیهنو خ_

 ؟ياومد بگم.. خاله صداش کرد رفت درس بخونه_

 .کرد اخم

 !رمیخودم دارم م ؟یمگه فضول_

 .دیاز پشت سر لباسش را کش پسرك

   ا؟یداداش س_

 .نگاهش کرد یو شاک برگشت

 !بنال بچه کار دارم_

_؟یدرستش کن روزیپر يمگه قول نداده بود ؟یکنیم ریدوچرخم و تعم یپس ک 

چشم و  کیبا  الیکه ل دینکش یطول. تر شد قیدق. افتاد وارشانیبه د وارید ي هیبازِ همسا مهیبه درِ ن چشمش

اش را  یچادر گل گل الیل! با سر سالم داد. لبش نشست يرو يلبخند. از در ظاهر شد يگوشه ا یلبخند کمرنگ

  ..!ساعت چهار عصر او را از بر بود ياآمدن ه گریکه د يدختر هفده ساله ا. جمع کرد و با خجالت سالم داد

 !درستش کنم اریجمعه ب! دارمفعال کار _
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 :گفت الیبه ل ینگاه میهمان لبخند از کنار در گذشت و با ن با

 !با اجازه_

پدرش باز  یِخالف یِلعنت يبو. سرش را با لبخند تکان داد و او هم داخلِ خانه شد. و داخل رفت دیلب گز الیل

برعکسِ . شبه مخروبه گذشت و داخل شد اطیاز ح یعصب. در هم شد شیاخم ها! را پر کرده بود اطیتمامِ ح

 یشوخ یمگه گرسنگ! گرسنه بود ینمانده بود ول شیبرا ییاشتها. آمد یم مهیعطرِ خوشِ ق يِاز خانه بو اطیح

 !کوچک و تو در تو را به دنبالِ مادرش گشت يبردار بود؟ اتاق ها

   مونس خاتون؟_

 .بود یهم خال آشپرخانه

   دم؟دورِت بگر ییمونس خاتون کجا_

از  مهیهوسِ ق. کردیرا در هم م شیکه اخم ها یهمان اتاق. دیسالن شن يمادرش را از اتاقِ کوچک انتها يصدا

 .به طرف اتاق رفت یعصبان. دیسرش پر

 ؟یینجایباز که ا.. سالم_

 .زد ینیلبخند غمگ مونس

 !تو خونه کارمیچکار کنم مادر؟ ب.. اوشمیسالم س_

دست  یشگیبه عادت هم. مادرش نشست یِاطیچهارزانو کنارِ بساط خ. شد کیو نزد دیکش شیبه موها یدست

 .دیمادرش را باال آورد و بوس

 کلِ محل و گرفته؟ شیگندکار يِکه بو یاون الدنگ ای ییتو کاریب_

 !و چروك دارش هزار هزار حرف نگفته داشت نیچشمان چ. دهانش گذاشت يدستش را رو مونس

 !نه کار کنهیم ریشما منو پ یِنگران! من که خوبم مادر! و هست پدرته بود یهرچ... اوشیپدرته س_

   .انداخت نییاخم سرش را پا با

 ..خودشو زده به! کنه ننه شیباس حال یکی_

 .و سکوت کرد دیشماتت بارِ مادرش را د چشمانِ

 ؟يامروزم باز رفته بود_

 .چشم ازش برداشت و دوباره مشغولِ نخ کردنِ سوزنِ چرخ شد مونس

 !دوباره کمک به مدرسه خواسته نایکنم؟ مدرسه عباس ا کارینرم چ_
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 .دست مادرش دوخت يها نهیرا به پ نگاهش

اون حروم زاده ها رو  يپله خونه  يتو بر ذارمیننه؟ تا من هستم نم یگیم ينجوریگل که ا رِیمگه من رفتم ز_

درِ اون  کنمیتخته م رمیم س؟ین یمگه مدرسه دولت. پدر مادرا کمک ممک خواستن یغلط کردن ب. يبشور

 !خراب شده رو

 .دیکش یقینفس عم مونس

 !شهیبچه خرد م تیشخص.. حرفا رو نداره نیتومن که ا ستیده ب.. اوشیشر نکن س_

 .بلند شد شیاز جا یعصبان

هم واس  میشیهم خودمون نو نوار م. دستم ادیش بقلنبه ا هیقراره . گفتم که منتظر پولم! کنمیخودم جورش م_

 !دمیمدرسه عباس پول م

مونس دلخور شد نگاه. 

 !نخ سوزن دستمه. جورابتو درار سوراخشو بدوزم! الزم نکرده.. خوادینم_

 .زانو نشست يرو دوباره

چرا بهم !! فرصت کم هیفقط .. کنمیم اوردم؟درستشیمگه تا حاال نون ن... ایقربونِ شکلت بره س.. مادرِ من_

 !یخم و راست ش يریسرِ پ خوامیننه؟ نم یکنیاعتماد نم

 .دیاش را بوس یشانیشد و پ خم

 ؟يهوم؟ دوس دار.. پابوسِ آقا.. مشهد فرستمتیخودم م! حروم خور يمراما ینرو خونه اون ب.... خودم غالمتم_

   !مایاصال با هواپ... اصال! خانوم يبا مهر

 .درآورد شیو از پا دیدست انداخت و نوك جورابش را کش مونس

اونقدر درد و بال دارم که با سفرِ حج هم ... مادر خوامینم ان؟یاز کجا م ییهوی دونمیکه نم ییبا همون پوال_

   !شهیمشکلم حل نم

تا . بود ستادهیدر ا عباس با کتابِ علومِ پاره و خودکار به دهن پشت. رفت رونیاز جا بلند شد و از اتاق ب یعصبان

 .هول کرد دیرا د اوشیس

 !سالم داداش_

 .چاندیرفت و گوشش را پ جلو

 ؟يبازم که بچه ننه شد.. سالم و درد.. سالم و کوفت_
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 گفتم مگه؟ یچ يآ.. داداش يآ يآ_

کف  یگذاشت یباز رفت ؟یگیخواست و زرت و پرت کرد به خودم م یکچل ات هر چ ریمگه نگفتم اون مد_

 دست ننه؟

 !ولم کن! گمینم گهید.. دیبخدا از دهنم پر... داداش يآ_

 شرتیافتاده بود که ت یو شکم برآمده اش خط نهیس نیب.. درشت اش انداخت کلِیبه ه یکرد و نگاه شیرها

هم از خشتک  یکی نیا. شلوارش را نگاه کرد. ساختیو نافش را مشخص م کردیتنگ و کوتاهش را کوتاه تر م

 !ارغ شده بودف

 ؟يرم که جر داد یکی نیتو شلوارت؟ ا يپسر تو خار دار_

 .با دستش گوشش را مالش داد عباس

 !قول گمینم گهیداداش؟ د! گهیکنم شد د کاریچ_

 .گرفت شیپشت بام را پ کیچپ نگاهش کرد و راه بار چپ

 عروس؟ شِیپ يریداداش م_

 .پله ها توقف کرد انِیم

 !منظور؟ برو درست و بخون _

 جونِ عباس؟ گه؟ید امیمنم ب.. داداش بخدا دو صفحه مونده_

 .سرش را تکان داد  يطرفه ا کیلبخند  با

 !شهیم یچ مینیب ایب! ییتو که کال دم ما... کره خر ایب_

*** 

گوشه  يو معنادار فیاخم ظر. فربد نشست يحوصله رو به رو یرنگش را از تن خارج کرد و ب يسرمه ا یِباران

سرش را . که صدها حرف نگفته با خودش همراه داشت ینگاه. شناختینگاه را خوب م نیا. نگاه فربد بود ي

 :حوصله گفت یتکان داد و ب

 ه؟یچ_

 .ابرو باال انداخت فربد

 ؟یخوابیاصال شبا م ؟یزنیداغون م يحواست هست بدجور_
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مگر ممکن بود خواب و .. تلنبار شده در مغزِ رو به انفجارش يوره و ده هزار دلش الیهزار فکر و خ.. دیخوابینم

 !استراحت؟

 .را مزمز کرد تشیفیک یب ينسکافه  يحاو فنجانِ

 !وقت ندارم ادیز.. فربد رهیرشته داره از دستم در م.. ختهیاوضاع به هم ر_

 .نشست یچوب یِصندل يکرد و کنارش رو یطولِ سالن بزرگ را ط فربد

 !شهیفقط وقتت تلف م نیباور کن با ا.. دختره شو نیا الِیخیو ب ایب_

 .را سردرگم تکان داد سرش

 !شهیفعال نم.. تونمینم_

 شتریلحظه به لحظه ب شیها قهیشق يدستش که فشارشان رو يشد به انگشت ها رهیسکوت کرد و خ فربد

با  دیبزرگ و سف یِکه گوش ییجا .رو به رو جلب کرد زِینگاه هر دو را به طرف م لشیزنگ موبا يصدا. شدیم

 !به حرکت در آمده بود شهیش يرو يدیشد ي برهیو

 ؟يدیجواب نم_

پشت  يِتور يپرده . گرفت شیبه دست راه بالکن را در پ یبلند شد و گوش. انداخت یکالفه به گوش ینگاه

 .دینفس کش قیتهران را عم يآلوده  يو هوا دیسرش را کش

 جانم؟_

 .و حالش را خرابتر کرد دیچیپ یبغض آلود دخترك در گوش يصدا

 ؟يو جواب نداد تیچرا گوش.. عدس شده هیدلم برات قد ... ينامرد یلیخ_

 .بالکن را فشار داد دیسف يها نرده

 نگفتم؟.. گفتم شبا زنگ نزن.. دلم زِیعز_

 !وی سیم! دلم تنگته ؟یکنم هان کاریچ یول.. یچرا گفت_

 .فرستاد رونیش را بحبس شده ا نفس

 چه خبر از خونه؟ ؟یخوب.. از خودت بگو نایا يبه جا_

 .دیدخترك را شن يکالفه  نفسِ

 نمت؟یبب يایم یک. یتموم نشدن يحتاینص.. یشگیهم يبگم؟ حرفا یچ_
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آن هم با آن  دنش،ید. در مقابلش عاجز بود شهیکه هم یسوال. نشست يریحص یصندل يتر از قبل رو کالفه

صدا که هوش از سرِ هر  نیو ا ف،یدخترانه و ظر يکه به همراه داشت، با آن ناز و ادا یتیو جذاب ییبایهمه ز

 !محض بود یِوانگید دنشید!.. نه! ..بردیم يمرد

به درِ بالکن  هیکه از پشت پرده تک دیدیفربد را م ي هیسا. را آرام تر کرد شیداد و صدا رونیرا کالفه ب نفسش

 !داده بود 

 ست؟یمن دلم برات تنگ ن یکنیفکر م.. شلوغه یلیروزا سرم خ نیا! زمیدادم عز حیبرات که توض_

 .دختر دوباره بغض آلود شد يصدا

 ونه؟یدر م یکس يِپا! ياریاآلن ده روزه که بهونه م! يدوستم ندار_

 .فربد با تاسف سر تکان داد يباال رفته  يشد و در مقابلِ ابرو بلند

 هوم؟. کنم ستیکم فرصت بده کارام و راست و ر هیفقط .. قشنگم.. گلم ؟يبازم شروع کرد_

 بازم بهت زنگ نزنم؟.. باشه_

 .دیکش یقیعم نفس

 فعال؟ يندار يکار. زنمیخودم زنگ م.. آره_

 ر؟یام_

 .را مشت کرد و از کنارِ فربد گذشت دستش

 جانم؟_

 نه؟ گهید یدونیم. دوستت دارم_

 .کنج لبش خانه کرد يتلخند

 !زمیعز دونمیم_

 :را به هم فشرد و ادامه داد شیلبها

 !منم_

 .دستانش فشرد انِیقبل، کنارِ پنجره نشست و سرش را م یِهمان صندل يکه قطع شد دوباره رو تماس

 !رخانیو با خودت مشخص کن ام فتیتکل ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ چیه_

 .را ناراحت تکان داد سرش

 !رتسمیم.. بچه ست فربد_
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 .زد يپوزخند صدادار فربد

  ..خوب بلده حالت و عوض کنه یبچست ول_

 .و خونسرد فربد الیخیب يچشم دوخت به چهره  یبلند کرد و عصب سر

 !بچه ست گمیم ته؟یحال يا گهیحرف د یناف ریمزخرف و ز يبه جز حرفا_

لب گفت رِیانداخت و ز ریسر به ز دیفربد را که د سکوت: 

 ..یول! يدختر نیگذشتن از همچ ستین ير هر مردکا.. قبول دارم لونده_

 !ریآره؟ بس کن بابا حالمون و نگ یکن يدختر هجده ساله دست دراز هیکه به  يهنوز اونقدر پست نشد یول_

 چیبه سوئ یچنگ! بحث کردن با فربد کارِ او نبود. داد یتفاوت یرا به ب شیکم کم فرو نشست و جا خشمش

 .حرف از کنارش گذشت یزد و ب نشیماش

 ؟يریکجا م_

 :برگردد با همان لحن دلخور گفت نکهیا بدونِ

 !شمیم وونهیدارم د. آروم شم کمیدارم  ازین.. دنبالِ مهسا رمیم_

 گه؟ید اهینخود س یِبازم برم پ یعنی نیا_

 .هم گذاشت يحوصله رو یرا ب چشمش

_فربد؟ يبعد از ظهر ها خونه بود یک 

 .رساند يبلند خودش را به درِ ورود يگرفت و با قدم ها دهیرا نشن بلند فربد ي خنده

 !نگو نه! کنهیم وونتیلعبت کوچولو د نیا گمیم_

 !دیتکان داد و درِ خانه را بر هم کوب یرا عصب سرش

 * 

 قهیبه دق "درم يجلو": فرستاد یاس ام اس. دیکش رونیب بشیرا از ج یدانشگاه نگه داشت و گوش يبه رو رو

 یِاش را چاشن یشگیاخم جذاب و هم. کرد پوزخندش را کنترل کند یسع. در ظاهر شد يِکه مهسا جلو دینکش

 .دیسوار شد و دستانش را به هم مال عیمهسا سر. بود یهوا باران. باز کرد شیصورتش کرد و درِ جلو را برا

 !گرفته یعجب بارون.. سالم عشقم_

! بودند یسبز و حاال نارنج شیکه دور روز پ ییناخن ها. افتاد شده اش کوریبلند و مان يبه ناخن ها نگاهش

که تنها مدرك دانشجو بودنش  يکوتاه تر يمقنعه . بود دهیپوش یچرمِ کوتاه و تنگ یِباران. نگاهش باالتر رفت
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 يهمراه با شلوار! اش قرار گرفته بود دهو مش ش شانیپر يموها يرو يناجور و اجبار يمثل وصله ا یبود ول

چشمانش را متفکر . صاحبش نداشت يبرا یسرد و باران يهوا نیدر ا يرینازك و چسبان که بود و نبودش توف

 "!ساپورت...بود اسمش؟ یچ": دیشیهم فشرد و با خودش اند يرو

زد ینامحسوس پوزخند. 

 !بزن دیاول جواب سالم ما رو بده بعد د_

 .با زبانش دورِ لبش را تر کرد مهسا قفل کرد و يشده  شیآرا يرا در چشمها چشمانش

 م؟یکجا بر...سالم_

 .زد يلبخند اغواگر مهسا

 !یهرجا تو بگ_

 .باال انداخت ابرو

 ؟يآزاد دار مِیبازم تا_

 .شد لیتبد يبلند يبه خنده  لبخندش

 خونه؟ میریم.. وقتم آزاده شهیتو هم يبرا_

 .را به رو به رو دوخت و اخمش پر رنگ شد چشمش

 !آره_

*** 

 .افتاده اش را محکم کرد افهیو ق ختیکهنه و از ر یِکتان بند

 !ظهر شد! رهید گهید اریمامان ن_

 لونِیهمزمان نا. گذاشت و خم شد شیزانو يدستش را رو. نفس نفس زنان خودش را بهش رساند مونس

 .بود را دستش داد یگرم و چند تکه نانِ محل ورِیآن چند پل يکه محتوا یرنگیب

 ها؟ گهیبود د نایهم فتاد؟یاز قلم ن يا گهید زِیچ نینگاه کن بب_

   .دستانش صورت مونس را قاب کرد با

 نیا گه؟ینبود د لونیتو اون خراب شده؟ در ضمن، نا ششیپ میریمگه بارِ اوله که م ؟یکنیچرا انقدر هول م_

 !ستیضا یلیخ. آخه قربونت برم هیچ

 .. !مادر شهیم رید_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١۴ 

 .مهربان شد نگاهش

 !سرده ..برو تو_

 .انداخت نییو سرش را پا دیلب گز مونس

 !خدا ازشون نگذره_

 ییِسرا هیمرث ستادیا یجا م نیاگر هم. حرف راه افتاد یرا از دستش گرفت و ب لونیو نا دیکش يکالفه ا نفس

 .راه متوقفش کرد ي مهیمادرش در ن يصدا. نداشت یمونس و داغِ دلش تمام

 !بگو نترس،مادرت و دعاش پشتته.. سالمم و برسون مادر_

 .!نگاهش کرد نیو غمگ برگشت

 ؟يتو بر يخوایم_

 .سر باال انداخت مونس

 !برو مادر! داره يحتما کار.. ادیب اوشیگفت س_

خانه ! بود نگونهیاوضاع ا دیرسیکه وقت مالقات م يهر روز. کرد یلب خداحافط ریتکان داد و ز يرا جد سرش

نفس ! زتریتهران به نسبت تم يصبحِ زود بود و هوا! محله سوت و کور تر بود یبزگ خفه تر، حت اطیح.. سرد تر

با . دوشش بود يکوله اش رو. خارج شد يکنار ياز خانه  الیهمزمان ل. و در را پشت سرش بست دیکش یقیعم

  .لب داد رِیز یسالم ریرا محکم در دستش فشرد و سر به ز فشیبند ک اوشیس دنِید

 !سالم_

 .برق افتاده بود انداخت یرنگش که از کهنگ يبه مانتو و شلوارِ سرمه ا ینگاه اوشیس

 سبحان خونست؟.. سالم_

 .را چپ و راست کرد سرش

 ن؟یکارش دار.. امروز زود رفت کارخونه_

دخترك با  نیا گرفتیهرگاه سراغِ برادرش را م. نشاند اوشیس يلب ها يرو ییآخرش لبخند آشنا ي جمله

 "ن؟یکارش دار"دیپرسیلحنِ خاص م نیهم

   ..رگاهیتعم ادیسر ب هیظهر که اومد بگو _

 :لبخند اضافه کرد با

 !کارش دارم_
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دخترِ ساده واقعا با  نیا. سرش را با خنده تکان داد. تند ازش دور شد يلب گفت و با قدم ها رِیز یچشم الیل

 .اتوبوس راه افتاد ستگاهیکرد و به طرف ا یپوف د؟یشیاندیخود چه م

* 

با گره ! نشسته بود شیرو به رو ،یتر از هر وقت شانیبرادرش پر.. دیرا جلو برد و پشت دست شهروز کش دستش

چشم باز کرده بود اخمِ  یاز وقت. شتندا ادیباز شدنشان را به  اوشیحداقل س ای.. شدیگاه باز نم چیکه ه یابروان

 وریپل شیمونس با عشق برا یمثال وقت! بود دهیلبخندش را هم به ندرت د یحت! بم اش يشهروز بود و صدا

 گرید ایوافر از حنانه  یبا ذوق و شوق یوقت ای... دادیبدنش قرار م يتمام را رو مهین يکاموا لِیو م بافتیم

! دادیآبِ دهانش را با صدا قورت م جانیو با ه گفتیم يخانوم احمد یِنشدن تمام يدختران دمِ بخت مجلسها

 يپوزخند! بود دهیخودش را نشن يخنده  يها او هم صدا یتازگ! شدیم یکم کم موروث اشتاخم د نیا دیشا...

 !درد بود یمختصِ مرفهانِ ب گریخنده د د؟یخند یچارگیو ب یهمه بدبخت نیبا ا شدیمگر م.. زد

   چته؟_

 .تکان داد يسر

 !شهیهوا سرد م... گفت زمستون تو راهه. هارم داد یمیقد.. تازه بافته ورِیمامان واست پل_

 .درهم شد شتریب صورتش

 کمردردش چطوره؟_

 .حوصله سر تکان داد یب

 !رهیکجاها م دونمینم. ام یبدبخت یمن که پ! کنهیحرف گوش نم_

مشت شد زیم يشهروز رو دست. 

   .دنگ بده بهش شیحواست و ش! یستیدکور هم ن!  یستیتو که بز ن.. گهید نشد د_

 .!حواسم هس_

 .دیکش آه

 چاق تر شده؟. ذره شده هیکره خر چطوره؟ دلم براش _

 .زد يلبخند

 ؟يخودت چطور.. رو نایولش کن ا. شرفیشده ب شیاندازه گاو م_

 .کرد کینزد یبه دور و بر انداخت و سرش را کم ینگاه شهروز
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با خودت  دیبا نباریوگرنه ا... ایس رونیب امیب نجایاز ا دیبا! ارنیدخلمو ب ادیداخلن که بدشون نم نیا يدو سه نفر_

 !ياریکفن ب

 .تر شد دیشد اوشیس اخمِ

  خرابه صاحاب نداره؟ نیمگه ا_

 .تر آورد نییرا پا شیبه مامور افتاد و صدا چشمش

 !دمیخوابیباورکن به من بود خودم جات م.. شهروز کنمیام و م یسع يمن همه .. کم کم شهیجور م_

 !کنهیم یاضاف ياون مردك داره غلطا.. ایس رونیب امیب دیبا... نذار هیواسم از مرام ما ریالل بم_

 .تکان داد يسر

 نشد؟ رتیدستگ يتازه ا زیچ.حواسم بهش هست_

 :دیغر یعصب شهروز

 ؟یپرسیاز من م یرونیتو ب_

ادامه داد دیرا که د اوشیس سکوت: 

   !کارِ من نبوده يکاله بردار نیتا وقت دادگاه مشخص بشه ا دیبا_

 .مامور اشاره کرد به

طرف چند ! بزرگ بود يِباز هی نیا.. میماها دالل. ادیاز پسِ ما بر نم يکارِ گنده ا نیهمچ دوننیهم م نایخود ا_

 !نظر داشته رِیشرکت و ز یماه

 رو؟ نایا یهم گفت لتیبه وک_

و  لیاز دست وک! یخودت دنبالش باش دیبا... ایآخه؟ ساده نباش س شهیم شیحال یچ يریتسخ لِیوک ؟يخر_

 !خارجه سیپل

 .کرد هیاش تک یصندل به

 !مشت نزول خورِ کاله بردار هیبدوم دنبالِ  نکهیپول و جور کنم تا ا دمیم حیترج_

 .بلند شد اریاخت یشهروز ب يصدا

 قرون دوزار؟ هیبا  رگاه؟یهان؟ تو اون تعم یهمه پول و جور کن نیا يخواید االغ از کجا م_

 !و نگاه کن نیبش.. قرون دوزار هی نیبا هم.. آره_
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 .کالفه دوباره نشست. دستش گذاشت و نگاهش کرد يبلند شود که شهروز دستش را رو خواست

هش منم مثلِ اون حروم لقمه ها وگرنه ت.. نجامیاون سفره نبردم که اآلن ا يِحروم پا يلقمه  یدونیخودت م_

 ؟یملتفت. نشستیم يپله شستن تو جکوز يننم هم به جا. بود هیخونم تو زعفران

 .از شهروز گرفت چشم

 !تخت التیخ! زمیریعرق م! خونه برمیحروم نم.. نترس_

 !اوشیس_

 :فرو برد و آرام گفت شیموها يدستش را ال! محکم تر بود شهیهشدار گونه اش از هم لحن

 گهید... مهم نونِ سر سفرمونه که بدون حالله! رونیب کشمتیسوراخِ موش م نیاز ا... نگران نباش داداش_

 !نباش نجاینگرانِ پولِ ا

 ؟یکنیم یچه غلط رونیاون ب يدار.. اوشیس يصاحب موند یتو؟ ب نیا يتو بر رونیب امیمن ب يخوایم_

 .از جا بلند شد. وقت مالقات را اعالم کرد دنِیرس انیبه پا مامور

 !فکر نکن یچیبه ه.. گفتم نگران نباش _

 .غضبناك نگاهش کرد شهروز

 !یکنیم یچه غلط يدار یبدون دوارمیام_

 .را تکان داد سرش

 !بعد نوبت مامانه يدفعه .. مراقب خودت باش_

* 

و  دیباال کش بانشیگر ينقطه  نیتر یینتهااش را تا ا يخاکستر شرتیسو پِیآمد ز رونیکه از آنجا ب نیهم

سخت  يماه ها نینبود برادرش در ا.. آذرماه امسال سوز داشت. مطبوعش فرو برد يگرما ریو دهانش را ز ینیب

غفور  رِیاخ يها يرو ادهیز فیحر ییبه تنها! بود قراریمونس ب! کردیرا سخت تر م زیبرو برگشت همه چ یسال ب

گاه  چیاو ه! بردیو حساب م دیترسیغفور تنها و تنها از شهروز م! شدیها در خانه شان نم یساق يو رفت و آمدها

شهروز از همان ده دوازده  یسپر کند ول نهیپدرش س ينرفته بود که در مقابل کارها شیپ ییخودش تا جا

مرد  کیر نبود، مثلِ لبش تازه سبز شده بود و غفور هم آن روزها آنقدر خما شتهمان موقع ها که پ ،یسالگ

راسته که ": گفته بود نیو مطمئن و خشمگ شیترس زل زده بود به چشهما یب.. پدرش قد علَم کرده بود يجلو

 "؟یکشیم يزهرمار يدار
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از ! از همان موقع شروع شده بود در واقع زیهمه چ.. مشت کرد شرتشیسو بیو دستانش را داخل ج دیکش آه

او  دیسف يها یکتان ياش را تا رو ینیگوش برادرش فرود آمده بود و خونِ ب ریکه ز یمحکم یِلیهمان س

را با چرخ  شیمعاش النگوها مرارا يمونس برا... همان دوره بود که پدرش از کارخانه اخراج شد! پخش کرده بود

 نیآخر هیسادر و هم انیبود و م دهیعربده کش! غفور لج کرده بود! لبخند نزد گریتاخت زد و شهروز د یاطیخ

 .زدیآن روزِ پدرش هنوز هم در گوشش زنگ م يحرف ها! غرور و عزتشان را هم به باد داده بود يقطره ها

کار کنم  یچ نیبگ نیستیکه روبروم با نیدیواسه من اونقدر قد کش گهید... مفت خورا؟ دمیمگه نونتون و نم"

خراب شده دو لقمه نون هم شما  نیا رونِیب نیبر نیگم ش نیشد يبرا خودتون نره خر... کار نکنم؟ یچ

 "نیاریب

 يپسربچه ا یحت..خوردیاتوبوس تلو تلو م یِهمهمه و شلوغ انِیم. را با نفرت تکان داد و سوارِ اتوبوس شد سرش

و  یمیقد يدوباره به آن روزها! حواسش نبود یبود ول دهیحفظ تعادلش به شلوارِ او چسب يپنج شش ساله، برا

جنس اعالشم .. کشمیآره م". دادیم رفق يبو یاز هر وقت شتریکه ب ییهمان روزها! بود نحس سفر کرده

تو  ندازنیتف م نمیبب رونیبرو ب ؟يمرد شد یبگ يخوایواسه من؟ م يتورو سنه نه هان ؟ بزرگ شد.. کشمیم

از ! برنتیم.. ستین تیامن.. نکبت يبر یتونیتا سرِ کوچه هم نم افتیو ق ختیر نیجامعه؟ با ا نیصورتت تو ا

 یول دمیکشیم یحیتا امروز تفر ؟یزنیحرف م رتیاز غ يجلو من دار يستادیحاال ا! براشون يدختر قشنگ تر

خونه نون  نیاز امروز همه تو ا ن؟یبخور یبه کدومتون مربوطه که گُه اضاف نمیبب.. پاش نمیشیاز امروز م

 "!همــه... ارنیم

و مردانه  نیسنگ ياگر با حرف ها... خوردیمحکم را نم یِلیروز آن س اگر شهروز آن. زد یو تلخ یعصب پوزخند

 یِواشکی يچرت ها يریپذ تیدقت و مسئول یاصال اگر با کم کرد،یاش داد و هوارِ غفور را تا ناکجاآباد بلند نم

 نیا دیشا.. آمد یبه خانه م روزیاز د خمارترشک پدرش هر روز  یب د؟یرسیبه کجا م شانیزندگ دیدیغفور را نم

 یمیو قد یکلنگ يخانه ! بکشد رونیکه تنها داشته شان را هم از دستشان ب شدیم دیها آن قدر شد يخمار

نوجوانِ  نیاز هم..بود دهیغفور ترس! بود دهیخر شیغفور با هزار مهر و عالقه برا گفتیکه مونس م یهمان! اشان

 يو خمار یبود که تا به امروز تمامِ خالف دهیترس بود اوردهیاش خم به ابرو ن یلیس قابلو استوار که در م يقو

 !هم شده آرامش داشتند یشده بود و کم اطیح يگوشه  يدخمه  بِیاش نص

 یِنفت يشهروز کار کرده بود و او کنارِ بخار.. کتک خورده بود و آنها در پناهش در خانه مانده بودند شهروز

اما ! سالم بود رتشیو کمرِ مونس از ترسِ غرور و غ ختیریشهروز عرق م! کوچک خانه اشان درس خوانده بود
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گاه  چیچرا ه! بود دهیچیکالف در هم پ مثلِ زیچند ماه در خانه نبود همه چ يحاال که شهروز تنها برا... حاال

که شهروز را  یمحکم یِلیس! شدیمحکم خالصه م یِلیدر همان س زیشک همه چ یب! مانند او باشد توانستینم

 !سر کرده بود ي هیمرد و سا

برادرش .. کردیم دایپ یراه دیبا. اراده در هم شد یب شیدر دستش فشرد و اخم ها شتریسرش را ب يباال ي لهیم

 لِیوک یکس حت چیه گریشخص کاله بردار به نامِ او بود د یِحسابِ بانک یحت ز،یهمه چ یوقت! گفتیراست م

 یعنیتهران  يبرا نیساعت ده بود و ا.. ستادیاتوبوس پشت چراغِ قرمز ا! کردیهم حرفشان را باور نم یخصوص

کم سن و  يراننده اش پسر. افتاد شیرو به رو متیبلند و گران ق یشاس لیچشمش به اتوموب! کیشروعِ تراف

و  بود دهیرا تراش شیکنار گوش ها یبه عبارت ایاصالح کرده بود  یبیسرش را به طرز عج يسال بود که موها

 نیدورِ فرمان ماش یدستش را با چنان ژست خاص! شلخته نگه داشته بود وسرش را همان گونه پرپشت  يباال

 يبه پاها ینگاه مین! زبان دست رنجِ هزاران سال کار و تالشش است یب نِیماش نیحلقه کرده بود که انگار ا

 خندهتک . راستا قرار داشت کیساله در  ستینوزده، ب يبا راننده  میو مستق یخط فرض کیبا . خودش انداخت

 گفتندیخط فقر که م دیشا! شیجالب بود برا.. بغل دستش را به خودش جلب کرد يبلندش توجه مردها ي

 يراننده  بِیو غر بیعج يبه موها دشیکهنه و سف يها یکه از کتان یخط لعنت نیهم.. بود یخط فرض نیهم

 !دیرسیم لیآن اتوموب

! نینه آن راننده بود و نه آن ماش گریخارج شد د الیرا بلند خواند و از فکر و خ ستگاهیشاگرد راننده اسم ا یوقت

 کیتراف رِیاس يها نیماش يدر راستا ستادنشیترمزِ اتوبوس و ا شیبا هر ن! دیدیخطوط را هنوز م ایخط  یول

   !دیکوبیسرش م رفقر را هزاران بار ب قتیو حق شدیم جادیا يخطوط تازه ا

 نیآن هم با ا.. رفتیم ادهیپ ابانیدو خ دیحاال با. شد ادهیو پ دیکش رونیب یرا از دست بچه به سخت شلوارش

  !کرده بودند  انیرا نما شیامانِ اتوبوس و فشار ، شست پا یب يکفش ها که باالخره در اثر ترمزها

. شد رهیوراخِ بزرگ کفشش برداشت و به رو به رو خچشم از س...ستادیا یخط کش يچراغِ قرمز رو به رو کنارِ

. بود ستادهیا شیپا يجلو قایدق وانهید يبلند و همان راننده  یشاس نِیهمان ماش.. باز ماند رتیدهانش از ح

خط  ادیبه  اریاخت یدوباره ب. شدیم دهیآنقدر باال که تنها صورت راننده د نیبود و ماش نییاو آن قدر پا نباریا

. شد طیاخمش غل.. دیکش یفرض یکه پسر نشسته بود خط ییبا چشمانش از صورت خودش تا جا. افتاد یفرض

 نیبه ا خواستینم. لب نثارش کرد و از مقابلش گذشت ریز یفحش.. دیبه صورت راننده هم نرس یخط حت نباریا
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راننده  يخط به کجا ينتهاافتاد ا یم ادشی یوقت کردیاش م وانهیفکرش هم د یحت.. شدیاندیب یخطوط لعنت

 :لب گفت رِیتکان داد و ز یسرش را عصب! بود  دهیرس

 !نهیهم یخط فقر اصل دمیشا_

 نیاوستا زودتر از او آمده بود و ا. هم بهش وارد شد يکار يضربه  نیهاشم آخر دنِیاز د رگاهیتعم يبه رو رو

 .ستادیپا تند کرد و مقابلش ا! روزِ گند کی یعنی

 !سالم اوستا_

 .شد کینزد. تفاوت و اخمو مشغولِ کار شد یکرد و ب زیتم ياش را با پارچه ا یدست روغن هاشم

 ه؟یروزید نِیماش! نمیرفته بودم شهروز و بب_

 .بهش انداخت یچپک ینگاه

صاحب از کجاش  یب کنمینم دایچشه؟ پ نیا نیبب ایزود لباست و عوض کن ب ؟یکنیهم م یوراج ياومد رید_

 !دهیوغن مر

 یونیلیچندصد م يها نیماش رِیز يکادر هر کدام گوشه ا يبچه ها. تکان داد و به سرعت داخل شد يسر

 :زد شیهاشم از پشت سر صدا. تکان داد شانیبرا یدست! مشغول بودند

 اوش؟یس_

 بله اوستا؟_

که دورو برم  يزیچ یدونیوگرنه خودت م! امیمزخرفت کنار م يرفت و آمدا نیفقط به خاطر شهروزه که با ا_

 !خبره و کار بلده ادهیز

 ونِیقلم را هم مد کی نیا یحت! گفتیراست م. داد و راهش را ادامه داد یتکانِ آرام میتفه یرا به معن سرش

همتا و عملِ  یاستعداد ب ونِیشهر را مد يجا نیبزرگ و به نام، در بهتر رگاهیتعم نیکار کردن در ا! شهروز بود

 !بود برادرش یِها و خوش اسم یمردانگ ونِیرا هم مد نیا! بودنقصش ن یب

 !کال امروز قاط زده.. ریبه خودت نگ_

با لبخند ! داده بود هیانداخت که سرش را داخل اتاقک کوچک کرده بود و به در تک بیبه حب یو نگاه برگشت

 .سر تکان داد

 !حق داره_

 ؟یبکن يکار یچه خبر؟ تونست_
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 .نشست یچوب ي هیچهارپا يرو

 !کنهیباور نم میگیم یهر چ! کفش هیپاش و کرده تو  يبهروز.. زدم يبه هر در! کنم کاریچ دیبا دونمینم گهید_

 فتهیروز با شهروز ب هی یتو ده سال نتونسته بشناستش؟ هرک کهیمرت یعنی.. ایس سیشهروز اصال اهلش ن_

 !کارسیچ فهمهیم

تپل و  يبرنامه  هیگند و بار آورده  نیا یهر ک! شده به اسمِ شهروزه ختهیکه پول توش ر یشماره حساب یحت_

 !دهیقشنگ چ

 .متفکر بهش زل زد بیحب

 ؟یپول جور کن ونیلیحاال؟ پونصد م یکن کاریچ يخوایم_

 .کرد اخم

! نرویب ادیانگ ب نیا رِیاونقدر کنارشون الشخور دارن که عمرا بذارن شهروز از ز نایهم دارم؟ ا يا گهیراه د_

تله  رِیطرف از ز ذارنینم یمتیق چیکنن به ه دایطعمه پ هی یوحش يسگا نیا یوقت.. هیمطمئن باش کارِ خود

 !بکشه رونیخودش و ب

 ه؟یمنظورت چ_

 .کرد یپوف

 يخوایگفت هر چقدر م يبهروز شِیکه رفتم پ شیسه روز پ! امروز نگفتم که نترسه. ستیجاش اون تو امن ن_

 !هیکارِ ک سین شیحال.. بیحب خوادیپولش و م! رونیب ادیداداشت سالم ب ذارمیموش بدوئون من که نم

 !داره یمدرك کوفت هیباشه اون  یهرچ! بکنه؟ يسبحان نتونست کار_

 .را متفکر تکان داد سرش

 !از من و تو نگران تره ینگ یبگ! امروز وقت مالقاته دونستیم! شهیم داشیاآلنا پ.. ادیدادم ب غامیپ_

 .صحبتشان به سرعت وارد اتاق شد انیم یعل

 !کنهیم یبدو اآلن اوستا باز قاط ایس_

 .رفت رونیرد و بدل کرد و با اکراه از اتاق ب بیبا حب یناراحت نگاه

*** 
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اتاق به دنبالِ  یِروشن یکیتار انِیم! بود شیآسمان گرگ و م. شد رهیخ شهیمه آلود و خنک پشت ش يهوا به

دست چپش را اهرم بدنش کرد و . تکان بخورد ادیز توانستیبود و نم شیبازو يسرِ مهسا رو! گشت لشیموبا

  !اش گشت یدنبال گوش هب یپاتخت يداد و با دست رو هیبه تاجِ تخت تک. دیخودش را باال کش یکم

 :همانگونه خواب آلود زمزمه کرد. دیباالتر کش یخورد و لحاف را کم یتکانِ آرام مهسا

 ر؟یصبح شد ام يزود نیهمبه _

 نیتر ییرا در انتها یگوش تیخودش را خم کرد و در نها شتریب یشدنش مطمئن شده بود کم داریکه از ب ریام

   .افتی یقسمت پاتخت

 ؟یباش نجایمگه قراره تا صبح ا_

 .را نرم نوازش کرد شیبازو مهسا

مامان هم اونقدر سرش گرم دوستاشه که اصال نفهمه دخترش .. ستیگفتم که بابا ن.. ریام گهینکن د تیاذ_

 !نه ایشب اومد خونه 

 :کرد و گفت یمکث

  !فهمنیم دهیاآلن برم خونه دهنم بو م_

سرش را باال کرد دیرا که د ریام يکالفه  سکوت. 

 زم؟یعز_

 .دادیرا نشان م 6:15ساعت . شد رهیخ یگوش ينگاهش را از چشمانِ مهسا گرفت و دوباره به صفحه  ریام

 !خونه ادیب یلباسات و بپوش ممکنه کس_

 .نشست نهیحالت قهر دست به س با

 !انگار برعکس شده! که دختر بمونه زنهیهمه جا پسر زار م دمیو شن دمیکه من د يواال اونجور_

 !کردیخراب م دینبا. دیصورتش کش يدستش را جلو برد و نوازش گونه رو ریام

 و تکرار کنم؟ طیالزمه دوباره شرا ؟یدونیدلم خودت که م زیعز_

 .پر ناز نگاهش کرد یو با حالت برگشت

 ..!ریباشم ام شتیپ خوامیم_

 .نشاند شیموها يرو ینرم يرا محصور کرد و بوسه  او

_گرده؟یبرم یبابات ک 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢٣ 

 چرا؟. یکنیحرف و عوض م شهیصحبت دوست داشتن و احساسم م یوقت شهیهم_

 .هم فشرد يا کالفه رور چشمانش

 !شتیپ.. نجامیمن ا ن؟یبب ؟يروزا انقدر کالفه ا نیچرا ا! يحساس شد_

 .دیکش یقیزد و نفس عم يلبخند مهسا

   !ندارم یحس خوب.. دونمینم_

 :حلقه کرد و ادامه داد ریرا دورِ کمر ام دستانش

 وقت دارم با عشقم باشم؟ گهیچقدر د_

 .دیخند میمال ریام

 چطور؟_

 .باال انداخت شانه

 خونه؟ ادیم ایک نم؟یخواهرت و بب شهیوقت قسمت نم چیچرا ه ر؟یام_

 نیاگر هم. سرش را جلو برد و مهرِ سکوت بر لبانش نشاند. چانه اش گذاشت و سرش را باال کرد ریرا ز دستش

 !داشتیبر نم يدختر دست از کنجکاو نیا گذشتیطور م

 .دیچیمهسا با ترس لحاف را دورِ خودش پ. در قفلِ خانه هر دو را از حرکت باز داشت دیچرخشِ کل يصدا

 !میبدبخت شد يوا_

 :از کنارش بلند شد و آرام گفت ریام

 !هیک نمیبب رونیب رمیمن م...باش نجایهم_

  .تکان داد و منتظر ماند يسر

باال رفته  ییفرانک دست به کمر و با ابرو. را با دست مرتب کرد و آرام خارج شد شیو موها دیرا پوش لباسش

 .جلو رفت و آرام سالم داد. بود ستادهیکنارِ کانتر ا

 !سالم_

  !پیخوش ت يساعت خواب آقا.. سالم_

 .چشم به اتاق اشاره کرد با

 ؟یمهمون داشت_

 .دیکش يا ازهیکاناپه نشست و خم يرو ریام
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 ؟ياومدزود .. آره_

فرانک معنادار شد نگاه. 

 !!منم هستا بچه پر رو يخونه  نجایا! يمهمون دار دونستمینم دیببخش_

 .را به دندان گرفت و دوباره به اتاق اشاره کرد لبش

 !زهرترك شد چارهیب شش؟یپ يرینم_

   :زد و آرام گفت يپوزخند

 !حرفاست نیپر رو تر از ا.. ادیخودش م_

 رینگاه ام. را قورت داد و به طرفش رفت زشیر يفرانک خنده . آمد رونیسا آرام و موقر باتاق باز شد و مه درِ

   .آمد یمطمئن و لبخند به لب به طرفش م ،یخجالت و دستپاچگ نیبه مهسا بود که بدونِ کوچکتر

 ن؟یخوب.. سالم_

 .فشرد یدستش را به گرم فرانک

 !زمیسالم عز_

 .برگشت ریطرف ام به

 ؟یکنینم یمعرف_

 :گفت ریکرد و قبل از حرف زدن ام یآرام يخنده  مهسا

  !مهسا ام_

 .حلقه کرد شیدستش را دور بازو. نشست ریکنارِ فرانک گذشت و کنارِ ام از

 ؟یعنیاز من اصال نگفته  ریام_

 :در کنترل کردنش داشت گفت یکه سع يو با خنده ا دیمنظره را فقط فرانک د نیا. گرد شد ریام يچشمها

 !تو خونه صحبت توئه شهینگفته باشه؟ هم شهیمگه م_

 .زد ریام يبرا یچشمک

 !دیراحت باش.. سراغ شام رمیمن م_

 .را فشرد شیمحض رفتنش مهسا بازو به

 !ندهیچقدرم الرژ و اُپن ما! يدار يعجب خواهر ناز! ــــریام يوا_
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 .باال رفته نگاهش کرد يبا ابرو ریام

 هم داشت؟ يا گهید يچاره  رونیب يدیکه تو پر ياونجور_

 .دیخند

 ــــر؟یام_

 "!زهرمـــار": زد ادیدر دلش فر زدیچشمانش را کنار زد و همانگونه که لبخند م يبلند جلو يدست موها با

 !گرده؟یبرم یبابات ک ینگفت_

 !امیشه مب یاُک طیاز شنبه تا سه شنبه هر وقت بل گفتیبه مامان که م! مونهیفعال تا آخرِ هفته همونجا م_

 .را متفکر تکان داد سرش

 سکرت هاست؟ پیاز اون تر ای گهیمامانت م ایبه داداشت  يزیدر مورد نوع تجارت و سودش چ_

 .با تعجب نگاهش کرد مهسا

 چطور؟_

 .زد یلبخند جذاب. کردیباز خراب م داشت

 از پدر زنم بدونم گناهه؟ کمی خوادیدلم م_

 .دیکوب شیبه بازو یمشت

 ..که  یدونیخودت م! نبود یخوب هیاصال شوخ_

 بازم هست؟.. جاست فرند.. میفعال دوست.. راهه یلیهنوز تا ازدواجمون خ.. دونمیبله م_

 .خنده سرش را تکان داد با

 !و ارضا کن میفضول.. خوب حاال بگو_

که بابا با  ياونجور یول. نگیهولد رمینم گهیقبول شدم د یکارشناس یچون از وقت. ستمیدربند ن ادیمن خودم ز_

هفت  رانیا متیطرف معادله، با ق يبا اون شرکتا کننیکه تجارت م یزعفرون نکهیمثل ا کردیهمکارا صحبت م

  !فرق داره یونیلیهشت م

 .زد يشخندین

 سود کنه نه؟ ياردیلیفکر کنم تو هر معاملش چند م_

 .باال انداخت شانه
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 !کنمیاز بابا سوال نم ادیز! خودم و دارم يجدا یمن حساب بانک. گفتم که.. دونمینم_

 "!امروز بسته يبرا"دیشیبا خودش اند. بود یخطر بزرگ ریآژ نیکالفه شده بود و ا مهسا

 .بلند شد شیجا از

 برسونمت؟_

 .دلخور نگاهش کرد مهسا

 ؟یعنیشام نمونم  يبرا_

 .دیرا خم کرد و دستش را بوس سرش

تا  خوادیکم وقت م هی! نداره یرابطه فعال صورت خوش نیدر هر صورت ا یفرانک تو ظاهر خوش برخورده ول_

 هوم؟. نیش یمیآشنا و صم

 .حرف از جا بلند شد یب

 !وقت ناراحت نشده باشه هیباهاش حرف بزنم؟  يخوایم! یگیراست م_

 !کنمیخودم حل اش م! زمینه عز_

 .داد و به طرف اتاق راه افتاد یناراض یرا تکان سرش

 !ارین رونیو ب نتیماش گهیتو د. رمیخودم م نیبا ماش_

فرانک . داد رونیداد و نفس حبس شده اش را ب هیرفت، پشت به در تک رونیکرد و ب یکه مهسا خداحافظ نیهم

 !با همان نگاه معنادارش. بود ستادهیدر آشپزخانه ا يبه دست جلو ریکفگ

 .داد یرا تکان سرش

 ه؟یچ_

 .اشاره کرد راهنشیبه پ ریبا کفگ. ستادیا شیبه روهمان لبخند جلو آمد و رو  با

 !شونیبست شیپس و پ_

 .از کنارش گذشت. اش نقش بست یشانیپ يرو یکمرنگ اخم

 !به کارِ خودت برس_

مقابلش  یِصندل يرا رو شینشست و پاها نهیکنارِ شوم. مغزش بود تینها يو معنادارِ فرانک رو زیر يها خنده

با دست ..به گوشش خورد یفرانک با کس کیسالم عل يزنگ در به صدا در آمد و متعاقبش صدا. گذاشت

 .اش را فشرد یشانیپ
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 !صاحاب یب ترکهیبده من بخورم داره م یکوفت ییدارو هی_

 .شدیتر م کیکه هر لحظه نزد دیفربد را شن يصدا

 ؟يوسط روز بخور يمجبور_

 .تبرداش یصندل ياز رو پا

 .سالم_

 .نشست شیرو به رو فربد

 ؟يچشات چرا خماره؟ چند تا زد.. سالم_

 :گفت یو عصب کالفه

 !یدونیخودت خوب م.. هیا گهید زیمالِ چ میخمار_

 :شد و با لبخند گفت کیهمانطور ساالد در دست نزد. شد زیم دنیمشغولِ چ فرانک

 !ولش کن عاشقه_

 .تفاوت نگاهش کرد و با دست اشاره کرد برود یب

 چه خبر؟_

 .را با تاسف تکان داد سرش

 يبهش بچسبم که تا اون ورِ آب با پوال يجور هی دیبا. دختره نچسبه نیا دمیهمه چشم ام. ستین يخبر_

 !پاپاش ساپورت شم

 .کرد يخنده ا تک

 !بهت دهیاون چسب کردمیفکر م_

 ای... يباز یرو نرو ازدواج و خونواده و خالصه صورت رنیم ای.. دخترا دو مدل ان. حرفاست بابا نیزرنگ تر از ا_

 یبتونن هر غلط شیسا ریکه ز ششونیپ خوانیمرد م هیدنگ جمعه و فقط  شیحواسشون ش یکی نیمثلِ ا

 !بکنن

 هیحواست هست  ؟ینگاه کن ینیبش يخوایمثلِ بز م ينجوریهم يدومش افتاد يدسته  ریتو گ ؟یحاال که چ_

 !ریام شهیپشم م یهمه چ ؟یچ يبر یاگه نتون ؟يترم مونده به مدرك گرفتنت از دانشگاه انصراف داد

 .را مرتب کرد راهنشیپ يبسته شده  شیپس و پ يو دکمه  ستادیا راست

 !نکن جمیگ گهیخواهشا تو د. فربد کنمیم کاریدارم چ مهیخودم حال_
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 :دیپرس ریفرانک متح. طرف در حرکت کردرا از اتاق برداشت و به  لشیوسا

 شام؟ ریکجا ام_

 .از جا بلند شد فربد

 ؟يریکجا م_

 .دیکاپشن اسپورتش را باال کش پیز

 !فعال.. ندارم لیم_

 .رفت و در را پشت سرش بست رونیتوجه به تعارفشان ب یب

*** 

بعد از مدت ها امشب آسمان صاف . گرشید يپا يزانو يرا رو شیپا کیسرش گذاشت و  رِیرا ز شیدستها

. گذاشتیم شیصورتش به نما يگرم و واضح را رو به رو يهوا آنقدر خنک بود که با هر بازدمِ نفسش بخار! بود

هم  ییهنوز ده تا. شد سرش يباال يدستش را باال آورد و با انگشت اشاره اش مشغول شمردن ستاره ها کی

نگاه . نشست نهیشد و دست به س زیخ میس و نشستنش کنارِ سرش، نبال زدنِ عرو ينشمرده بود که با صدا

 !کردیم دیاش را تول یشگیو اصوات هم زدینوك م نیوجودش به زم الِیخیاش به عروس بود که ب یشاک

 وسط خلوت ما؟ يومدیحتما م دیجا نبود زن داداش؟ با_

   .دستانش گرفت انیاو را م یآن یبا حرکت دیعروس را که د یِالیخیب

 !یانقدر گرم يامشب چله ست ها؟ چجور!.... خوشگله یچقدر گرم_

 .داد رونیرا با صدا ب بازدمش

 !گرم باشه یکیحد اقل دمِ تو ! خوش به حالت_

در مقابلِ نورِ .. صورتش نگهش داشت کیباال، نزد. چرخاندیطرف و آن طرف م نیمدام سرش را ا عروس

 !گشت انیاش نما يچشمانِ کوچک و خاکستر چراغ برقِ کوچه ریت فیضع

 تو؟ رونیب يوقت شب چرا اومد نیا_

... 

 ؟یرو نداشت هیبق يتو هم مثلِ من حوصله _

... 

 ؟يدیتو هم بر_
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 .دورگه و آرام شد شیصدا

 تو ام دلت واسه شهروز تنگه؟ هوم؟_

... 

 آره پدرسوخته؟_

 !يبه زبون بسته؟ کلش و خورد یگیم یچ_

برگردد همانطور که سرِ عروس را نوازش  نکهیبدونِ ا. کف پشت بام پهن شده بود شیرو به رو یاس ي هیسا

 :گفت کردیم

 !کنمیاز زبون نفهم ها حال م شتریزبون بسته ب نیتو رو سنه نه؟ تو فکر کن با ا_

 .نشست زوگامیا يکنارش رو. شد کیکرد و نزد يتک خنده ا یاس

 اووفـــ_

 .نگاهش کرد نیبرگشت و خشمگ اوشیس

 نکبت؟ یکشیم غیها ج کهیچرا مثلِ زن.. یدهنت و اس_

 ؟ینیشیم يچجور... زد ازسرما خیبابا بغدادم _

 .به باسنش کرد یچپک ینگاه

 ؟یکنیشبِ چله هم ولمون نم! مرده شور خودت و بغدادت و با هم ببرن_

 .باال انداخت سر

 نجا؟یا مایب چوندمیچند نفر و پ یدونیم! راه نداره یجونِ اس_

رها کرد و در را  گرید يکبوترها انِیبرادرش را م یِنورِ چشم. رفت شیجا بلند شد و تا قفسِ بزرگ کبوتر ها پ از

 !بست

 ؟یزنیمنتش و سرِ من م يخودمم ندارم؟ دار يروزا حوصله  نیا یدونیمگه نم.. يچوندیپینم_

 .نگاهش کرد یشاک یاس

 آوردم؟ یچ نیبب. میخرینازتم م. نداره بیع یول.. گارداش یاعصاب یب_

 کباری وانِیدو تا ل بشیاز داخل ج. دیکش رونیرا ب یآب معدن يِو بطر دیکش نییاش را پا يکاپشنِ باد پیز

 .نور نگه داشت يرا باال، جلو يبطر. گذاشت نیزم يآورد و رو رونیمصرف هم ب
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. صاحابش واستادم یچله سه ساعت واسه ب نیا نباشه وسط ایدن خوامیکه اگه نباشه م ایبه جونِ داش س_

 !رد شد؟ زدم به خودم بو گند کل محله رو گرفت تا آوردمش شمیگشت از پ نِیچند تا ماش یدونیم

از لحنِ پر ترس و ناراحتش عمق گرفت اوشیس لبخند. 

  که؟یمرت يخوب مگه مجبور بود_

 ییآشنا يبو.شد رهیخ رنگیب عیبه ما اوشیس. ها شد وانیباز مشغولِ پر کردن ل شِیرا باز کرد و با ن يبطر درِ

 .دیچیدر فضا پ

 ؟يبچه؟ پشت لبت سبز شد آدم شد یآشغال بزن نیبهت گفت لب به ا یک_"

 ؟يخوریمگه؟ پس چرا خودت م شهیم یداداش چ_

! يتو هنوز نوزدهت و پر نکرد. سالمه شیو ش ستیب.. من بزرگم ؟یکنم تو هم باس بکن یمن بخوام هر غلط_

 !آشغاال نیبا ا شهیم کهیت کهیت گرتیاز اآلن ج

 !تو بخورم یِبه سالمت خوامیم... بار هی نیداداش هم_

 "!داداشش بخوره رخ سخته یِبه سالمت خوادیم.. کمِ کم.. زیبراش بر میکر... نگاه نکن ناکس ياونجور_

 .را در هوا نگه داشت یو مچِ دست اس دیکش یقیعم نفسِ

 !زیواسه من نر_

 !سین شینترس قرص قاط.. چـــرا؟ بابا اصله_

 .سرش گذاشت رِیو دستش را ز دیدراز کش دوباره

 !ستیبردار ن یرقم شوخ هی نیکه ا یدونیم! کهیمحرم نزد_

 !بود صیهم قابل تشخ یکیجمع شده اش در آن تار يچهره .. دیرا تا ته سر کش وانشیل یاس

 !اوقاتت تلخ شد يباز به شهروز فکر کرد دونمیمن که م! لتهیهر جور م_

قرار بود چگونه بگذرد؟ مگر اصال ممکن ! .....محرمِ بدونِ او نیبه شهروز فکر نکرد؟ اول شدیمگر م. کرد سکوت

 بود؟

 نشد؟ يخبر مبر_

 .دیکش مشیمال شیته ر يرا رو دستش

 ..!رفت ادمیخودم  یِموضوع که زندگ نیانقدر غرق شدم تو ا_
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 .دییپایدر دستش بود و اطراف را م وانشیل. رفت شیپشت بام پ يبلند شد و تا لبه  یاس

   !مرده يِزندون جا ؟یبعد تازه چ! رهیدار نم يباال گناهیسرِ ب! کن یط یالیخیب_

زد يصدادار پوزخند. 

 !کنهیمارت داره اثر مزهرِ  نکهیمثلِ ا.. خودتون بگو يخزعبالتت و تو خونه  هیبرو بق ایب_

 :توجه بهش ادامه داد یب

 !واسه خودش نگو نه هیداداشت هم اس اس نیا یجونِ اس یول_

 .حوصله نشست یب

 چطور؟_

 !بگم نجایا ایب_

 .با دست به اطراف اشاره کرد یاس. ستادیکنارش لبِ بام ا. و با اکراه بلند شد حالیداد و ب یرا تکان سرش

با تاپ و دامن گل  شهیخودش هم یول سیدرسته دختر مختر تو بساطش ن! ملوك خانومه ياون ور خونه _

 !اطیتو ح ادیم شیگل

 .گرفت يگریرا به سمت د دستش

 نیحس. هیزنش چه شکل ننیهمه تو کف ان بب! که تازه زن گرفته یدونیم.. اصغر بقاله يهم خونه  نجایا_

 !دهیکال تو د نجایخونشونه که از ا اطیح نیا نیبب!... ست کهیت یـــلیخ گفتیم

 .اشاره کرد يکنار اطیح به

 ...هم که نجایا_

 رهیافتاده بود خ اطیکه کف ح يا هیصدا به سا یهر دو ب. دهانش قرار داد يدستش را به سرعت رو اوشیس

وارد  یو خانگ دهیو شلوارِ پوش زیبا بول الیل. به حجم شد لیتبد تیبزرگتر شد و در نها واشی واشی هیسا. شدند

کنارِ حوض نشست و مشغولِ . کردیم نیف نیبلندش را ساده پشت سرش بسته بود و مدام ف يموها. شد اطیح

 :لب زد الیبه ل رهیزانو نشست و خ يرو. برق زد یچشمانِ اس. بزرگ از آب شد يهندوانه  دنِیکش رونیب

از پشت بومِ ما فقط ! نیدار یالمصبا چه شانس!..چه حالل زاده هم هست.. هیکی نیا يکار یاصل.. جووون_

 !خــدا يا!..فوتبال و مدرسه پسرونه معلومه نیزم

 :دیغر نیخشمگ یآرام ول يرا جمع کرد و با صدا راهنشیپ ي قهی اوشیس
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ناموسن مردك  نایا. مینبز دیناموسِ خودمون و د نجایا مینیبش میایب میستین رتیغ ینه من نه شهروز اونقدر ب_

 !خودت و يبزن نه دختر محله  دیرو د گهید يمحله  هی يبرو دخترا! نفهم

   .کشدار شده بود شیصدا. پوزخند زد یاس

 ..کفتر باز جماعت.. داداشِ من نیکفتر باز ؟یکنیم ایمنو س_

 .حرفش را قطع کرد اوشیس

 د؟یشد؟ عشقت ته کش یجونت چ يپس زر_

 .کرد اخم

 !اون قراره زنم بشه. فرق داره يداره؟ زر یچه ربط_

و با  ستادیصاف ا اطیوسط ح. دیدینم يزیچ یکیدر آن تار. را به سمتشان جلب کرد الیپچِ آرامشان توجه ل پچ

بود و  دهید! بود دهیند يزدنِ خانه ا دیشهروز را در حالِ د ای اوشیهرگز س. شد رهیترس به پشت بام خ

آب و  يغروب برا کیهر روز نزد ای دیخوابیپشت بام م يتابستان رو يز شب هاا یلیخ اوشیکه س دانستیم

چه . بود دهیپشت بام ند يلبه  یگاه او را حت چیه یول! دیآ یکبوترها به پشت بام م یِدانه دادن به عروس و باق

 ...نکهیبرسد به ا

 .کش آمد یاس يها لب

 !ينازناز يکوچولو! کنهیم گاین گایرو ن نجایداره ا_

آثار ! دست خودش نبود گریحرکاتش د. دیرا چسب یاس يبازو.انداخت الیبه ل یبرگشت و نگاه یعصب اوشیس

 .خوردنش را نداشت يجنبه  یبود که هر کس يهمان زهرمار

 !برو ایب.. یگندت و در ببر آبرو برامون نذاشت ایب_

 :تمام گفت ییجلو برد و با پر رو یشدن دستش سرش را کم دهیدر مقابلِ کش یاس

 دختره؟.. ستیپ ستیپ.. ستیپ_

 :دیغر یعصب اوشیس. که با دو خودش را به خانه رساند دینکش يا هیبا ترس اطراف را نگاه کرد و به ثان الیل

   راحت شد؟ التیخ_

 .کرد يبلند ي خنده

 ...که باهاش یماست یـــــلیخ.. ایملوسه س یلیخ_

 .دیدستش را محکم تر کش اوشیس
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گُه  يتو که جنبه ندار! کوفتت هم با خودت ببر نیا ایب.. يخوایکتک م شهینم تیتو زبونِ آدم حال نکهیمثلِ ا_

 !یزنیلب م يخوریم

 .زد و ابرو باال انداخت یبشکن. برداشت نیزم يرا از رو یخم شد و ظرف آب معدن یاس

 ..يوا يخبر از من ببر وا نیا.. يها يکفترِ کاکُل به سر ها_

شلوارش فرو برد  بِیدستش را در ج! رفت نییو پله ها را پا دیبرداشت که با دو داخل پر زیبه طرفش خ اوشیس

به لبه  اریاخت یب. سرش را با تاسف تکان داد شیپ ي قهیاتفاقات چند دق ادیبا ! دیکش يو نفس بلند و کالفه ا

صدا از  نیما فکر کرده که ابا خودش حت الیل دانستیم! و سوت و کور بود یخال اطیح. شد کیپشت بام نزد ي

داد و به هندوانه  یعصب یسرش را دوباره تکان! وگرنه تا به حال هزار بار پدرش را خبر کرده بود! جانبِ او بوده

 .شد رهیحوض شناور مانده بود خ يبزرگ که رو ي

* 

که راه  يزیآبرو ر و یاش با اس یماندن ادیبه  يبعد از چله ! شد داریزودتر از ساعت معمول از خواب ب صبح،

پله برف نرم و کم  يرو! رو به رو نشود الیآمدن از خانه با ل رونیموقع ب کردیانداخته بود تا صبح خدا خدا م

 نینشست و دنبالِ پوت یجاکفش يرو به رو! کردیآفتاب مجادله م یِصبحگاه ينشسته بود که با پرتوها یرنگ

 يها یاز کتان ییرها يبود برا یخوب و مناسب يبهانه  میبرف مال نینشستنِ ا دیشا! زمستانه اش گشت يها

 !پاره

 زیر يبا طرحِ گل ها یآسمان یآب راهنیپ. برگشت و نگاهش کرد. شانه اش گذاشت ياز پشت دست رو مونس

 !و خوابش سبک بود دیخوابیمونس در هال، کنارِ در م! یخوشرنگ يسرمه ا يِبر تن داشت و روسر

 کردم تاجِ سر؟ دارتیب_

مونس مهربان شد لبخند. 

 !نتونستم بخوابم شبید!...بودم داریب_

 .سکو نشست يبرداشت و همانجا رو یاز گشتنِ جاکفش دست

بود؟  یچ ياون همه مهمون خبر کردنت برا يریو درگ یپول یاوضاعِ ب نیوسط ا! مادرِ من گهیخودته د رِیتقص_

 کمرت درد گرفت باز؟

 .باال انداخت سر
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! شنیدم خور نم یشکیعادت دارن جز ما با ه نایخالت ا! میکه امسالم تنها باش میشبِ چله تنها نبود یسال چیه_

 !گوشه تو خودش بود هی يچجور شبید یدونینم! پروانه کبابه يدلم برا

 .داد رونیرا با صدا ب نفسش

 !نداره یکارا معن نیکدوم از ا چیبدونِ شهروز ه! منم واسه همون صحنه ها بود که رفتم پشت بوم مادرِ من_

 .شد رهیخ يبه نقطه ا مونس

 !آورد یدو ماه تموم از تنش در نم.. اهاشیدنبال لباس س گشتیاگه بود از اآلن م! محرمه گهیماه د هی_

چشمش را پاك کرد و ادامه داد ياشک گوشه  دیرا که د اوشیس سکوت: 

 میحاال بهتر شد؟ هم ما آرزو به دل موند ایب! قبول نکرد میریبگ کیمراسمِ کوچ هی.. میعقد کن ایگفتم ب یه_

 !فهیبالتکل چارهیب يدختره  نیهم ا

 :و با اخم گفت ستادیا اوشیس

! پروانه بهتر بود؟ هه ياگه عقد بودن برا يفکر کرد! تازشم! شهروز برگرده ستیانگار قرار ن یگیچنان م_

نه بعد نگرانِ  ایرو ادامه بده  ينامزد شهیناصر حاضر م نیتو اول بب. سرشه اآلنشم هزارتا حرف پشت نیهم

 !پروانه باش

 :دیمونس ناراحت نال. دیرا پوش شیها کفش

 !اون هنوز سالمه يها یبرو برش دار کتون! پوشهیدو روزه داره م! تو کمد عباسه ناتیپوت_

 .داد یرا تکانِ آرام سرش

 !بذار بپوشه خوادینم_

 .مونس زد یِشانیبر پ يو بوسه ا ستادیا

 فعال؟ يندار يکار_

 !يبازم صبحانه نخورد.. برو خدا به همراهت_

 .ستادیدر ا کینزد

 !خداحافظ میخوریم رگاهیساعت ده با بچه ها و اوستا تو تعم ؟يهنوز باور نکرد_

بسته شدنِ در خانه  يه صداراه نرفته بود ک يمتر ستیهنوز ب. کوچه پا تند کرد يرا بست و به سمت ابتدا در

طبق . هم قدم شد الیبا ل بایکه تقر ییتا جا. را از عمد آهسته تر کرد شیقدم ها. به گوشش خورد الیل ي

 .سرش راه افتاد تپش. لب داد و پا تند کرد رِیز یسالم. بند بود فشیمعمول دستش به ک
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 ال؟یل_

 !سخت بود شیبرا. رش فرو بردشلوا بیو دستانش را در ج ستادیکنارش ا اوشیس. ستادیا

 ..من شبیبگم د خواستمیم.. خواستمیم_

 !نگفتم يزیچ یمن به کس... ستیمهم ن_

بود  دهیشیاند الیل نکهیدر ا! ماند رهیخ دنشیدو رِیمات و مبهوت به مس! دور شد اوشیرا گفت و با دو از س نیا

تکان داد و  يسر! را کم داشت نیهمه مشکالت فقط هم نیا انیم! نبود یشک گریکه صدا از جانبِ او بوده د

 !اتوبوس راه افتاد ستگاهیبه طرف ا

 * 

 .بود ستادهیا شیهاشم منتظر و طلبکار رو به رو. پاك کرد یآب ياش را با حوله  یو روغن فیکث دستانِ

 ؟يکرد دایپ شه؟یاز چ_

 .تکان داد يسر

 !نهیصدا از هم! عوض بشن دیکله شفت هاش با_

 .کرد یرو به عل هاشم

 !عجله کن! کارا با توئه هیبق یعل_

 شیو بها رفتیساعت زودتر م کیحتما  دیامروز با...بود 1:30. به ساعتش انداخت یحوصله نگاه یو ب خسته

   !شترینهار بود و تالشِ ب مِیگذشتن از تا

! ا پاك کرد و به طرفش رفتاش ر یشانیعرقِ پ! شدیچک م دیبود که با ینیماش نیقرمز رنگ آخر جِیاسپورت

 :زد شیهاشم از پشت صدا

 !کنهیچک اش م بیحب.. تو برو نهارت و بخور ایس_

 .برگرداند سر

 ..امروز شهیفقط اگه م! کنمیم فشیخودم رد_

 ست؟یجا واسه سوزن انداختن ن ینیبینم... بازم کار هست میامروز تا نصفه شبم کار کن! اصال حرفشم نزن_

 !شو الیخیب يدار يامروز و هر کار

 .بیکرد به طرف حب رو

 !ببره ادیساعت م هیکرده تا  دیتاک ارویچشه؟  نیبب بیحب_
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سفره  يگرداگرد هم پا گرید يشاگردها. پرت کرد و وارد اتاقک شد نیزم يرا با حرص رو یروغن ي حوله

 گریزده بود که د یبزرگهاشم آنقدر ضدحالِ  یول کردیم کیرا تحر شیاشتها يزیخوشِ د يِبو. نشسته بودند

زد و با  ازشیبه پ يگاز دیعس. کنارِ بچه ها نشست و لبش را با حرص به دندان گرفت. خوردن هم نداشت ينا

 :دهن پر گفت

 !یبزن روشن ش ایب! شهیحل نم يزیو اعتصاب چ یبا گشنگ_

 :گفت يهاد. گرفت دیتفاوت از سع یرا ب نگاهش

 ؟يریمیروزم تو تا شب بمون م هی! میکنیجون م میما هر روز مثلِ سگ دار شه؟یم یچ يروز نر هیحاال _

 .حرص نگاهش کرد با

 هی! به ضرر شهروزه شهیتلف م نجایکه داره ا يا قهیهر دق! یدونیو نم میانگار گرفتار یزنیحرف م يجور هی_

 نه؟ ای رهیدنبال کاراش و بگ دیبا يخر

 :ازش گفت يبه طرفدار صاحب

اوستا بدونِ تو  نینترس ا. رفتمیتو بودم بدونِ اجازه م يبشه؟ من جا یکه چ نجایبمونه ا! گهید گهیراس م_

 چشه؟ نیماش یگینگاه م هیکه با  ارهیب خوادیرو م یبهتر از تو ک! بکنه تونهینم یغلط چیه

 .دیکش يکالفه ا نفس

 !حوصله ندارم شنوهیم ادیم! نینیمعامله نچ نیغذاتون و بخور_

تماسِ از  نیچند. دیکش رونیشلوارش ب بِیاش را از ج یگوش.. باال انداختند و دوباره مشغولِ خوردن شدند شانه

 !اش شد امکیسرش را با تاسف تکان داد و مشغول جواب دادن پ. دست رفته داشت

 .داد رونیرا با صدا ب شیدستانش را باز کرد و باد گلو. اول از همه از سر سفره بلند شد يهاد

 !یحمال میبر.. میزد نمونمینزب_

 .با خنده سر تکان داد اوشیس. دندیبلند خند يها با صدا بچه

 !یشیجون به جونت کنن آدم نم_

هر چهار نفر گرد  يسکوت برقرار شد و چشمها یمونث يصدا دنِیبا شن هیاز ثان يدر کسر. دندیدوباره خند همه

 .مونث واضح تر شد يصدا. شد

ساده  یبدقول هیبا  نیدونیم! دست منه يعصا نیماش نینکرده بودم؟ ا.کرده بودم دیمحترم بنده که تاک يآقا_

 مهم ام عقب موندم؟ يمن چقدر از کارا
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 .بردند رونیهر چهار نفر با هم سرشان را از اتاقک ب. پسرها هم از سرِ سفره بلند شدند یِباق

کاراش  يساعت همه  میتا ن دیتو دفتر منتظر باش دییشما بفرما !خوامیمن واقعا عذر م! حق با شماست خانوم_

 !تمومه

زده خم و  رونیاز اتاق ب يسرها. دیچیدر فضا پ یبلند کفش يپاشنه  يصدا شیدختر قطع شد و به جا يصدا

خم شده اند کارِ  نگونهیا يچه صحنه ا دنِید يبرا نکهیحدسِ ا. سرش را با خنده تکان داد اوشیس. خم تر شد

 .ترس به عقب برگشتند اهمه ب. زد دیپشت گردن سع یمحکم یِرفت و پس گردن کینزد! نبود يدشوار

 !چتونه شما؟ حالم بهم خورد_

 .دیبا اخم پشت گردنش را مال دیسع

 ؟ياریحرصش و از من درم ینیبب ینتونست_

 .دیکش لشیبه سب یو دست ستادیصاف ا يهاد

 !غذامون هضم شد! ودب ینیریش زیعجب چ_

 :هاشم با داد گفت! دیخنده مثلِ بمب ترک ياز صدا اتاق

 ؟!ـــایس ا؟یتموم نشد؟ س یاون نهارِ کوفت_

 .رفت رونیداد و ب یچشمانش را کالفه چرخ اوشیس

 بله اوستا؟_

 .اشاره کرد بیحب به

 !خورهیاصال استارت نم ن؟یماش نیچشه ا نیبب ایب.. هیکنه از چ داینتونست پ نیا_

چک  رونیرا از داخل و ب زیهمه چ. از کنارش گذشت و سوار شد. بود ستادهیا نیناراحت و گرفته کنارِ ماش بیحب

 :آرام گفت. ستادیا بیشد و کنارِ حب ادهیپ. لبش جا خوش کرد يگوشه  يلبخند! نبود یمشکل چیه. کرد

 غرقه؟ هاتیتو چرا کشت_

 .اخم کرد بیحب

 التیوگرنه از تشک.. رو داره نجایفقط با پولِ پاپاشه که ا.. شهیحال يزیخودش چ انگار کنهیم ریچنان تحق_

 !شهینم شیدوچرخه هم حال

 .گذاشت بیحب يبازو يلبخند دستش را رو با
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برده  ای دهیبراش خر یهر ک! داره یمخف يدکمه  هی نشیکه رانندشه بگو ماش یبرو به اون خانوم قشنگ_

بگو زنگ بزنه بپرسه بعد هم کارش و راه ! دهیاز همون کل ستین یمشکل فن. اون خبر داره کجاست کیمکان

 !بنداز

 :با خنده گفت بیحب

 ؟یمطمئن_

 .تکان داد نانیرا با اطم سرش

 !دمت گرم بابا_

خواست دوباره وارد اتاق شود که چشمش به . از کنارش گذشت واشی. گرم بود يگرید نیسرش با ماش هاشم

تر رفت  کینزد یکم. بود رهیپا انداخته بود و کالفه به دور و اطراف اتاق خ يدختر پا رو. افتاد يا شهیتاقک شا

اش را  يانداخت و گره روسر یاش م یچبه ساعت م ینگاه کباری قهیهر چند دق. و لبخند بر لب نگاهش کرد

  !کردیسفت م

 .ضربه زد شیبا آرنج به پهلو يهاد

 دلت و نزنه؟... ادهیز شینیریش_

 :دیهمان لبخند پرس با

 !شهیتو دفتر منتظر م ه؟یک_

هاشم دست و  ینیبینم! از کله گنده هاست یکیدختر ! يریبگ شیف دیواسه آوردن اسمشونم با.. ولش کن_

 پاش و گم کرده؟

 :لب گفت رِیز رفتیچشم از دختر گرفت و همانطور که به طرف اتاق م.. باال انداخت ابرو

 !قشنگه! .......ینیریش! هه_

* 

 :بلند شد رگاهیهاشم از آن طرف تعم يصدا

 ا؟یشد س یچ_

 !پا تند کرده بود يا شهیبه طرف اتاقک ش یانداخت که با خوشحال بیبه حب ینگاه مین

 !حلش کرد بیحب_

 درست شد؟ نیتست کن بب نویا ایخوب ب لِیخ_
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هاشم منتظر نگاهش . نشست و استارت زد نیداخل ماش. آمد رونیاز عرق از داخل چاله ب سیخسته و خ یعل

 !کردیم

 !باهاش بزنم يدور هی دیبا_

 تمومه؟_

 :تکان داد سر

 !آره ادیبه احتمالِ ز_

 يتلفن رو یِگوش. گشتندیم يزیشده بودند و دنبالِ چ نیو دختر از دو طرف داخل ماش بیحب. را برگرداند سرش

 يرو يکج خند. شد بیبا خنده تلفن را قطع کرد و مشغولِ صحبت با حب بعد از چند لحظه. گوش دخترك بود

 !نقش بست شیلبها

 !گهیپسر؟ برو د ییکجا_

. کرد یگاز داد و رانندگ یدگیبر نیتا اول. خارج کرد رگاهیرا از تعم نیاز دخترك چشم بردارد ماش نکهیا بدونِ

 !قرمز رنگ و دختر نبود جیاز اسپورت يبرگشت خبر رگاهیبه تعم یوقت

 !را به دست هاشم سپرد چیسوئ

 برم؟ تونمیم... تمومه_

 .هاشم پررنگ شد اخم

 !کن رونیفکرِ رفتن و از سرت ب! رسنیوقت دادم اآلنا م نیواسه دو تا ماش يکجا بر دم؟یباز به روت خند_

به  شانیبا سرعت و پر. شد یدوخته بود که متوجه اس رگاهیتعم رونیب يِچشمش را به فضا یو عصب کالفه

 .از کنارِ هاشم گذشت و به سمتش پا تند کرد. شد دیاخمش شد! دیدویسمتشان م

 ؟یدوئیچته چرا م_

 !خم شد و نفس گرفت یاس

 ایســ .. بدو.. ایس_

 :دیغر اوشیس. کردیادا م دهیبر دهیشدت نفس نفس زدن کلمات را بر از

 شد؟ شیشده؟ ننه طور یچ نمیبنال ب_

 .تکان داد یرا به نشانه نف سرش

 شهروز..شهروز_
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 .را در دست گرفت شیدو طرف شانه ها. منقبض شد کبارهیعضالت بدنش به  تمام

 !بنـــــال یبنال لعنت_

 !شد که بهش گفتن چیاونقدر پا پ! نتشیسبحان امروز رفته بود بب.... شهروز و چاقو زدن_

 :لب زد.. شد رهیخ یمنامعلو يو مبهوت با چشمانِ سرخ به نقطه  مات

 تو؟ یگیم یچ_

 :هاشم گفت. دورش جمع شده بودند همه

 بوده؟ یاآلن چطوره؟ کارِ ک_

 .تکان داد سر

 !هیامام بستر مارستانِیب شبیاز د دونمیفقط م! میدونینم.. دونمینم_

 :دیشده اش غر دیکل يدندان ها انیاز م! از خشم و فشار.. دیاز چشمش چک یاشک درشت قطره

 !من کنمیو رو سرشون خراب م مارستانیپدرا خبر ندادن؟ اون ب یاون ب هیبستر شبید از_

 .دیرا کش راهنشیراه افتاد که هاشم از پشت پ یبلند به طرف خروج يقدم ها با

 !!د بجمب.. میباشه تا برگرد نجایتو حواست به ا یعل! میمن بر نِیبا ماش ایب_

دندان گرفته بود و مدام با مشت به  رِیلبش را ز. شدیباز نم تیمشتش از خشم و عصبان. شدند نیدو سوارِ ماش هر

 !هاشم سوهانِ روحش بود يصدا! دیکوبیم شیپا

 !شهینم رمونیدستگ یچیه یاگه شلوغش کن! بوده یکارِ ک میبفهم دیاول با.. آروم باش_

 :ت و با ترس لب زدآن مات و مبهوت نشس کیمزخرف هاشم  يتوجه به حرف ها یب

  !ننه نیامام حس ای _

 :صدا نگاهش کرد که ادامه داد یبرگشت و ب هاشم

   !کنهیاگه بفهمه سکته م_

به  دینبا دهیسبحانم فهم! دیرسیخبرش بهت م یقبل از اس گفتنیاگه م! نگفته مطمئن باش يزیبهش چ یکس_

 !فرستاده غامیمادرت بگه که برات پ

 یکس یپاسخ اس یب يبه جز تماس ها. به تماس ها انداخت یو نگاه دیکش رونیاش را ب یگوش نانیاطم يبرا

 شبید يبه خاطر ماجرا یاس کردیچه احمق بود که فکر م! دیاش کوب یشانیبا دست بر پ! زنگ نزده بود گرید

 !ردیگیتماس م يبا پافشار نهمهیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴١ 

 یسرهمِ آب. دیدو رشیشد و به طرف پذ ادیپ یبدون معطل. پارك کرد مارستانیب يرا رو به رو نیماش هاشم

 .ستادیا رشیمسئول پذ يرو به رو! اهیاش س یشانیتنش بود و دستان و پ رگاهیتعم

  !شبید نجایرو از زندان آوردن ا یکی_

هترا فشار داد شیها قهیو شق دیدختر را د ب. 

 !شهروزِ افخم.. شهروز_

 .انداخت و سر تکان داد وتریبه کامپ ینگاه دختر

 !شکم چاقو خوردن هیاز ناح.. درسته_

 .منتظر نگاهش کرد اوشیس

 خوب؟_

 :زل زد و آرام گفت شیبه چشمها دختر

 !اتاقشون و بگم تونمینم_

 .دیپر شیمتر در جا میکه دختر از ترس ن دیکوب شخوانیمشت به پ با

 کدوم بخشه؟! من برادرشم ؟یبگ یتونیکه نم یچ یعنی_

 .دستش را از پشت گرفت هاشم

 م؟یبپرس دیبا یاز ک م؟یاز صحتش خبردار ش میتونیم يخانومِ محترم چجور_

 !بود اشاره کرد ستادهیراه رو ا يکه انتها یسیبا ترس به مامور پل دختر

 !رو اطالع بدم یزندان يمن اجازه ندارم اتاق مجروحها. دیباهاش صحبت کن دیبر_

 دنِیبا د! مصرف نسکافه در دستش بود کباری وانیل. و به طرف مامور راه افتاد دیوبک شخوانیکف دست به پ با

 :گفت يجد اوشیطلبکارِ س يچهره 

 ن؟یداشت يکار_

 !نمشیبب خوامیم.. نجایآورده شده ا شبیبرادرم د_

 .نگاهش کرد رهیخ هیچند ثان مامور

 بهتون خبر داده؟ یک_

! گنیاآلنم که اتاقش و نم! نیاتفاق افتاده و به خانوادش خبر نداد نیا شبیکه از د نهیمهم ا.. سیاونش مهم ن_

 مگه برادرِ من قاتله؟
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 !نیاجازه مالقات ندار! هیبرادر شما قاتل هم نباشه زندان! محترم يجزو قانونه آقا نیا_

 .زد شیبه موها یخشم چنگ با

 حالش خوبه؟_

 :گفت تیابه حرکت درآورد و در نه اوشیهاشم و س نیرا ب نگاهش

 !نیایهمراهم ب_

 .هم پشت سرش داخل شد اوشیس. وارد شد. و چند تقه به در زد ستادیا یاتاق يبه رو رو

 !برادرشن! دیرو مطلع کن شونیما ا مارِیب تیدکتر لطفا از وضع يآقا_

 .دکتر چشم دوخت يبا استرس نشست و به لب ها! ندیتکان داد و اشاره کرد تا مقابلش بنش يسر دکتر

 !..بوده قیو عم هیمتاسفانه ضربه از چند ناح_

 .کرد یمکث

 يِزیخونر دیدعا کن دیبا. حاال تحت نظره. میمداخله کرد میکه تونست ییما تا جا. الزم انجام شد یِجراح شبید_

 !نکنه یداخل

 :با زور لب باز کرد و گفت. زدیشدت خشم نفس نفس م از

 !نمشیبب دیبا! نمشیبب خوامیم_

 .انداخت سیبه مامور پل ینگاه دکتر

چند لحظه از پشت  نیتونیاگه اجازه بدن م یول! نیدر هر صورت اجازه ورود ندار.. ان وی یس يفعال تو آ_

 !دشینیبب شهیش

. پشت سرش راه افتاد! داد یبرگشت و به مامور نگاه کرد که بعد از چند لحظه مکث سرش را تکانِ آرام اوشیس

مطمئن  زیچ کیفقط از . کلمه را هم به خاطر نداشت کیدکتر  ياز گفته ها. دیدیرا هم نم شیپا يجلو یحت

 !!شدیم دیبا! شدیشهروز خوب م! بود

تخت  يو با ترس نگاهش را رو ستادیکنارش ا... به رو به رو کرد يو با دست اشاره ا ستادیا شهیپشت ش مامور

 رِیشده ز یچیباند پ یلخت و بدن يتنه  میشهروز با ن! شدیباورش نم. تمامِ سرش داغ شد. رو به رو سر داد

از چشمانش سر  گرید یقطره اشک! بود ودشده و صورتش کب یچیسرش باند پ! بود دهیمتعدد خواب يدستگاه ها

 :دورگه گفت ییخورد و با بغض و صدا

 فقط چاقو خورده؟ نیروزش انداخته؟ شما که گفت نیبه ا یک_
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 .دیکش ينفس بلند مامور

مرکزِ زد و بند برادرت  نکهیمثلِ ا یچاقو خوردن ول شمیکنار ياون دوتا. شده یبزرگ يریتو بندشون درگ_

   !بوده

 .و با خشم نگاهش کرد برگشت

 بوده؟ يپدر یکارِ کدوم ب ؟یک_

 !اومده شیپ يریدرگ دونمیفقط م! اطالع ندارم چرا دعوا شده.. هیکار و کرده اآلن تو انفراد نیکه ا یکس_

 .زد یعصب يپوزخند

 يدو نفر یکیکه اومدم مالقاتش بهم گفته بود  شیپ يچرت و پرتا رو باور کنم؟ هفته  نیا نیانتظار دار_

  !هیشک ندارم کارِ بهروز! کردن دشیتهد

 .با اخم به طرفش برگشت مامور

 !ستمین انیجربنده در . یآگاه نیببر فیتشر نیدار یتیشکا یشما اگه از کس! هیکاف گهید میبهتره بر_

دستش را با خشم ! حرکت برادرش باشد یگوشت ب کهیآن ت شدیباورش نم. سر داد شهیش يرا از رو دستش

 !رفت رونیمشت کرد و از بخش ب

 .جلو آمد عیسر دنشیبا د. بود ستادهیبخش منتظر ا رونیب هاشم

 ش؟یدیشد د یچ_

 .را با خشم پاك کرد سشیخ ي گونه

 !برم ییجا دیبا.. الزممه اوستا نتیماش_

 !رسونمتیم میبر_

 :انداخت و کالفه گفت نییرا پا سرش

 !!تنها! ... خودم برم دیبا_

زد و بدونِ  چیبه سوئ یچنگ. تکان داده شد شیکه رو به رو ینیماش چیسوئ ت،یلحظه سکوت شد و در نها چند

 .خارج شد مارستانیاز ب یمعطل

 یب. در محوطه خشمش دو برابر شد يبهروز کرِیغول پ نِیماش دنِیاز د. رك کردشرکت پا يرا رو به رو نیماش

بزرگ  زیچند مرد کچل و خرفت گرداگرد هم دورِ م. عامل شد ریوارد اتاق مد یتوجه به نگاه متعجب منش

 :دیاز جا بلند شد و غر. در هم شد اوشیس دنیاز د يبهروز ياخم ها. نشسته بودند
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 راه داده داخل؟ نویا یک يخانومِ مراد! جوون ستین لهیطو نجایا_

. کرد جادیا ياز ترس در چشمانِ بهروز يا هیبه خون نشسته اش سا يچشمها. توجه بهش جلو رفت یب

 :کتش را در دست گرفت ي قهیپرت کرد و  يچرخدار کنارش را با دست گوشه ا یِصندل

عرق .. برات جون کند نجایسال مثلِ سگ ا زدهیبرادرم س! يریبهت پ گمیم یچ نیخوب گوشات و باز کن بب_

زندون  يگوشه  شیتموم انداخت هیبا نامرد ؟یفهمیو گذاشت که حروم تو شکم من و ننم نره م شیجوون. ختیر

و  زیم نیپشت ا ینیبش یتونیم يردفکر ک ته؟یحال امیقلم و کوتاه نم هی نیا یول! به گناه نکرده گفتم باشه

داداشم از کاله ! واسه از دست دادن ندارم یچیه گهیشکمِ داداشم و اونجا سفره کنن؟ من د یدستور صادر کن

مثلِ تو پاك  یو از وجود نجاست نیزم یول! لنگش خوابمیاز قتلِ عمد م رمیمنم م.. دهیاون داخل خواب يبردار

 !چوبِ دار يپا رمیبعد م کنمیم

 :زد ادیرا از خودش دور کرد و فر اوشیکه به خر خر افتاده بود با زور و کمک چند نفر س يبهروز

 ن؟یدیها؟ شن یکنیجمع م قهیواسه من  گهیحاال د.. همون داداشت شِیپ فرستمیتو روهم م.. کنمیبدبختت م_

   !هیابونیالته خ نیکارِ ا ادیمن از فردا اگه دماغم خون ب داشو؟یتهد نیدیهمتون شن

 .شوت کرد شیکوچک کنارِ اتاق را با پا زِیم اوشیس

 !يتو دار یاز دست دادن ندارم ول يبرا يزیمن چ.. من و نترسون خرفت_

 .تلفن را دست گرفت یگوش يبهروز

 !عجله کن.. سیزنگ بزن به پل يمراد_

 !رفت و انگشت اشاره اش را باال برد جلو

 ادیسرِ شهروز ن ییبرو خدا خدا کن بال! گمیبار بهت م نیآخر يرادارم ب! پوالت کارِ شهروز نبود دنِیباال کش_

 !کنمیساقط ات م یاز هست خورمیاش تو راهه قسم م هیکه تعز ینیوگرنه به امام حس.. يبهروز

 يو رو دیکش رونیرا از دستش ب يآماده در دست مراد یِگوش. بلند از اتاق خارج شد يرا گفت و با قدم ها نیا

 :دیبا خشم غر. کردیناراحت نگاهش م يمراد. دیتلفن کوب

 کارِ شهروز نبوده مگه نه؟ یدونیخوب م یکیتو _

 .داد و از مقابلش گذشت رونیب ینفسش را عصب. ناراحت سر تکان داد يمراد

*** 
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و  ریمد یدر پ یپ يها غیبچه ها ج یِشگیهم یِبه هنگامه و شلوغ! بود شتریب شهیبزرگ از هم اطیح يصدا سرو

قطعا  نیا یمانند خانوم الماس یبزرگ یِوسواسِ اخالق يبرا! بچه ها هم اضافه شده بود دنِیکش "هورا"و  "وه"

از حدقه درآمده  يبا چشم ها زدیچنگ م را اهشیچادر س يهمان گونه که کناره ها! کابوسِ وحشتناك بود کی

 :دیکش ادیدوباره فر

هفته  کیتا ! یخوابیبه خدا قسم امشب بدونِ شام م نییپا يایاگه ن! محمد ریام شمرمیفقط تا سه م.. تا سه_

 !ستین يخبر اطیتو ح يهم از باز

داخل  یِرنگ يها لهیو با ت دادیرا تکان م شیبلند خونسرد نشست و همان طور که پاها وارِید يمحمد رو ریام

 !شانه باال انداخت کرد،یم يمشتش باز

 !رمینم نجایمن از ا! رمیجا نم چیمن با اون دوتا ه! ستیمهم ن_

زوجِ جوان با . پشت سرش را نگاه کرد دیبا ترس و مق یآخر را آنقدر بلند و شمرده ادا کرد که الماس ي جمله

کرد  یلبش را به دندان گرفت و سع! بودند ستادهیصحنه ا نیبه ا رهیدرهم و دست در دست هم ، خ ياخم ها

 !را کنترل کند شیصدا

 !!محمد؟ ریام_

 !اش به آن دو زن و شوهر رهیپسرك بود و نگاه خ يباال انداخته شده  يدوباره و دوباره شانه ها جوابش

 ن؟یاریم فیچند لحظه تشر یخانوم الماس_

 .محمد گرفت و با خجالت به طرف مرد برگشت ریاز ام یرا با ناراحت نگاهش

 !کنهیو قبول م طیشرا میحبت کنکه باهاش ص کمی! دهیترس طیمح رییاز تغ! ستیانقدر لجباز ن شهیهم_

 !دیکش يبا همسرش رد و بدل کرد و نفس کالفه ا یینگاه اخمو مرد

بهتر باشه  دیکنیفکر نم! اولِ کاره نیحاال تازه ا! میکنیصحنه رو تماشا م نیا میساعته که دار کیما اآلن _

م؟یریرو در نظر بگ يمناسب تر سیک 

 :استرس و تعجب گفت با

در حال حاضر تنها پسر بچه ! محمده ریام طیشرا قایدق نیخوایکه م يبچه ا طیشرا نیشما خودتون گفت یول_

 ..سن نیکه با ا يا

   !خوب نظرمون عوض شد_

 :فرو برد و ادامه داد شیموها يرا ال دستش
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ما ! یاسبچه جمع کنه خانومِ الم وارید يکه بتونه از صبح تا شب از رو ستین يطور طشیخانومِ من شرا_

  !خدمتتون میایشنبه اولِ وقت دوباره م! مینظر دار دیبه تجد اجیاحت

آرامِ زوج را  یِداد و خداحافظ یسرش را تکانِ آرام. محمد انداخت ریبه ام ینگاه یبرگشت و با ناراحت یالماس

 !شانه اش گذاشت يدست رو ياحمد. را فشرد شیها قهیسکو نشست و شق يهمان جا رو. آرامتر جواب داد

 !نییپا ادیم شهیخودش خسته م. یخانوم الماس نیبهش توجه نکن_

 .داد يرا تکانِ خسته ا سرش

 !ترکهیسرم داره م. زنگ و بزن بچه ها برن تو_

 يبه رو وارید ياز رو هیاز ثان يمحمد در کسر ریام. محمد با ترس سرش را بلند کرد ریبلند ام غِیج يِصدا با

!.. که تازه از در وارد شده بود حل شد يکه در آغوشِ دختر دیطول نکش يا قهیدق! دیپر نییپس پاتانکرِ آب و س

 .با خنده سر تکان داد ياحمد

 !ریخانوم مد کنهیگوش م یبگ یهر چ گهید! عشقش اومد ایب_

محمد را  ریبلند و پرپشت ام يدخترك موها. لبخند به لب جلو رفت. برخاست و خاك چادرش را تکاند یالماس

 .و دستش را جلو برد ختیبه هم ر

 ن؟یخوب. یسالم خانومِ الماس_

 .فشرد یو دستش را به گرم دیمحمد خط و نشان کش ریام يبا چشم برا یالماس

 !وضع رو ینیبیم يخودت دار!  ؟یچه خوب! يسالم دخترم خوش اومد_

 .شد رهیمحمد سرش را باال کرد و با چشمانِ معصومش بهش خ ریام

 !اومده بود افق يم برام مشترباز_

 .دیبلند خند افق

 وروجک؟ هیچ يمشتر_

 :انداخت و ادامه داد یبه الماس يبار طنتیش نگاه

 هان؟ گهیتازست د يمنظورت مامان و بابا_

 .مشغول شد یرنگ يها لهیمحمد دوباره با ت ریام

 !رمیجا نم چیمن ه! یحاال هر چ_

 :جواب داد يسرد و جد یالماس
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_يبچه باز نیا ر؟یام یتا ک ادامه داره؟ یتا ک 

 !حال مقتدر بود نیمحمد هم همانقدر خشک و در ع ریام جوابِ

 !تنهاشون بذارم تونمینم! اونا با منه تیمسئول! رمیجا نم چیان من ه نجایکه نسترن و نازگل ا یتا وقت_

 یبزرگ ين داد و چشمش به بسته هاسرش را با تاسف تکا یالماس! دیلحنِ مردانه و محکم لرز نیافق از ا دلِ

 :نگاهش عوض شد و با خجالت گفت! شدیبه طرف دفتر حمل م فیافتاد که در دست لط

 !دخترم يبازم که به زحمت افتاد_

 .به طرف دفتر راه افتاد شیلبخند آمرانه اش را تکرار کرد و همپا افق

 کترایامروز به کارِ کوچ! باشن کیکوچ زایم سافکر کن! دمیکفش و لباس خر یکمیزمستون  يبرا! نبود یزحمت_

 !میخریخودتون م قهیتا آخرِ هفته هم لباس بزرگترا رو با سل. میرسیم

 :محمد که کنارشان راه افتاده بود دوباره بلند شد ریام يصدا

 !ژاکتاشون پاره شده! مهم دخترا ان.. میکه لباس دار نیمن و حس_

 .دیرا کش شیسرخ از سرما يخم شد و با دو دست محکم لپ ها. اوردیتاب ن گرید

 !خورمتایحرف نزن باهام بخدا م ينجوریا_

 .محمد اخم کرد ریام

 !بچه ها يزشته جلو! افق جون ولم کن_

با  رفتیم نیمحمد با خجالت از کنارشان گذشت و همان طور که به طرف حس ریام. دیهم خند یبار الماس نیا

 :بلند گفت يصدا

 ا؟یبر ينذار! کارِت دارم شمیپ ایکارت که تموم شد ب_

 .کرده بودند فورشیبه موقع ک يایهدا. لبخند بر لب داشت یالماس. گفت و وارد دفتر شد ییچشمِ بلند باال افق

 !مرد چهل سالست کنهیآدم احساس م! رفتارش و عوض کنه خوادیم یک دونمینم_

 .نشست یصندل يسالم داد و رو نیرو به مسئول افق

 !ندارن هیاگه نباشه بچه ها روح! نجاستیمحمد مرد ا ریام! زهیاز همه برام عز شتریفرقشه که ب نیواسه هم_

 .سر تکان داد دییبا تا کردیرا مزمز م شیهمان طور که چا ياحمد

 لهیو وس هاشیاب بازاسب يهمه ! تعصب داره یلینازگل و نسترن خ يمخصوصا رو! افق جون گنیراست م_

 !هاش و داده به اون دوتا
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 .را مقابلش گرفت يچا یِنیس فیلط

 ف؟یآقا لط یرو کجا گذاشت الیوسا.. ممنون_

 .با دست به کنارِ در اشاره کرد فیلط

 !همونجا کنارِ در گذاشتمشون خانوم_

 :کرد یتکان داد و دوباره رو به الماس سر

 بودن مگه؟ ایچجور! که امروز اومده بودن یینایا_

 .شد رهیمتفکر به رو به رو خ یالماس

بچه نباشه هم سر  خواستنیهم م.. خواستیدلشون پسر م! زدنیبه دل نم یچنگ ادیز یخودش نگفتم ول شِیپ_

مگه  یسرپرست یو ب يمهر یهمه ب نیبا ا کشن،یم نایکه ا یهمه درد و غم نیبگه با ا ستین یکی! به راه باشه

 م؟یبد لتونیقراره معلم تحو

 .ناراحت سر تکان داد افق

 خانواده داشته باشه؟ خوادیدلش نم یک! برهیطرف مقابلش م تیبه شخص یمحمد زود پ ریام_

بودند که با سالمِ بلند  يچا دنِیدر سکوت مشغولِ نوش يا قهیهمه چند دق! اتاق را فرا گرفت نیغمگ یسکوت

 .سرها به طرف در برگشت يهمه  هیمهد

 نجاست؟یا یک نیبب!.. به به_

 .دیبا خنده بلند شد و در آغوشش کش افق

 ا؟یرینگ لیما رو تحو گهید! سالم خانومِ شاغل_

 .کنارش نشست و دستش را در دست گرفت هیمهد

 !وونهیدلم برات تنگ شده بود د_

 چقدر خاطرخواه دارم من؟! منو يدیهفته ست که ند هیهمش _

دانشگاه با هم  انِیتا پا ییکه از دورانِ ابتدا یمیدو دوست صم. دادندیگوش م انشیدر سکوت به گفت و گو همه

بود و افق  دهیکنار کش سانسیبا اخذ مدرك ل هیکه مهد یو درست در زمان! و در کنارِ هم درس خوانده بودند

حاال او با ضمانت و  !بودن کمرنگ تر شده بود همبا  نیتا مدرك دکترا اقدام کرده بود، ا لیتحص يادامه  يبرا

   !پرورشگاه بود و افق استاد دانشگاه يافق معلم دروسِ بچه ها یِمعرف

 .دستش را گرفت و بلندش کرد هیمهد
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 !!ستیالبته اگه سردت ن اط؟یح میبر کمی_

که صحبت در کنارِ  دانستیم. هم گذاشت يو با خنده چشم رو دید هیو بق یچشمش را به الماس ياشاره  افق

راه  اطیلب گفت و پشت سرش به طرف ح رِیز يا "با اجازه". مثلِ او خارج است ياز توانِ فرد یکادرِ رسم نیا

 .گرفت شیاز بازو یگون شیزده ن جانیتاب و ه یب هیمهد دندیکه به سکو رس نیهم! افتاد

شاگردات نگو که شب از دانشگاه و  کیهزار و  يبرام قصه  یالک ؟ییهفته ست کجا هیمعلوم هست  دهیورپر_

 !يذاریم خبریمن و ب ينجوریکه ا یمشغول یبا چ نمیباال بب ایزود اعتراف و ب! ترم تموم شده دونمیم

 :جمع شده از درد گفت يو با چهره  دیرا مال شیبا دست بازو افق

! داشت یجان خونه تکون نیژاکل شه؟یتو دانشگاه خالصه م یمگه کار و زندگ! جان نفس هینفس بکش مهد_

 !خونهیروزنامه م اطیسرما تو ح نیبابا تو ا چارهیب! لنگه پا نگه داشته هیهفته ست هممون و  هی

 :دیخند زیر زیر

صداش هنوزم تو ! اونجا نه.. نه نجایا! نیاریاون و ب نیو ببر نیا! هیمهد کنهیم يا ییچه امر فرما یاگه بدون_

 !سرمه

 .اش داد ینیبه ب ینیچ هیمهد

 !زابتهیملکه ال کنهیاحساس م! دهید یزن چ نیبابات تو ا دونمینم! ازش متنفرم یول ادایبدت ن_

 .راه افتاد اطیوسط ح یِچوب مکتیکرد و به طرف ن يکالفه ا پوف

بعد مرگ مامان  یدونینم يدیتو ند! میما دوستش داشته باش ستیالزم ن! که بابا تنها نباشه برام بسته نیهم_

 !ام یمن راض !دیبر یاز زندگ يچجور

 !شدیم يتمام سپر يِماه زمستان با سرد نیاول! اش نگه داشت ینیب يکنارش نشست و دستانش را جلو هیمهد

 از آرزو چه خبر؟_

 .و دخترانه اش افتاد یکمان يابروها انِیم یقیبه شدت در هم شد و خط عم شیها اخم

بخدا ! هیمهد ناستیسرم شلوغه واسه هم گمیبهت م یوقت! ...هفته ست که تو اعتصابه هی! احمق يدختره _

 نیطرف ا هیاز ... و وسواساش نیطرف ژاکل هیاز .. بچه ها یِانیطرف نمره پا هیاز ! سه روزه که حموم نرفتم

   !دنده هی يآرزو

 بره؟ خوادیواقعا نم دیافق؟ شا ادیچرا بابات باهاش راه نم_

 !دیکش یقیعم نفس
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چرا من و مجبور نکرد برم خارج درس بخونم؟ . منم دخترش بودم یول! مقبول دار.. درست رهیبابا سخت گ_

 يشبونه و دوستا يها یبرو تا مهمون ریاز وضع پوشش و ظاهرش بگ. آرزو شورش و در آورده.. هیمهد یدونینم

 !رهیدختر داره از دست م نیا. بابا حق داره! عجق وجقش

متوجه اشاره اش شد و . دادیمدام اشاره م نیمحمد از کنارِ حس ریام. شدند رهیسکوت و ناراحت به رو به رو خ در

 :دیمحمد رس رینگاهش را دنبال کرد و به ام ریبا تعجب مس هیمهد. دیخند

 !چشمش در اومد از بس اشاره داد بهت. کرد دیبرو عشقت خودش و شه ایب_

 :گذاشت نیحس يشانه  يدست رو افق دنِیمحمد با د ریام. نگاه کرد و به طرفش راه افتاد هیچپ به مهد چپ

 !دارم یبا افق کارِ خصوص.. قهیبرو تو دو دق_

 واریاش را از د هیشدنِ افق تک کیبا نزد. زد و از کنارش گذشت رشینان و پن يبه لقمه  یگاز محکم نیحس

 .زانو نشست يمرد کوچک رو يِپا يافق جلو. ستادیگرفت و صاف ا

 اخمو؟ ياحوالِ آقا_

 .اختباال اند شانه

 !یدونیخودت خوب م! من و از سرشون وا کنن خوانیبازم م_

 .دیکش شیموها يدست رو. افق را غصه دار کرد يچهره  شیحرف ها يپنهان شده ال به ال بغضِ

 ؟یخانواده دار بش خوانیمگه بده که م وونه؟ید یکنیفکر و م نیچرا ا_

 .نگاهش کرد دلخور

تنم و نگاه  دادیکه نبود زنه تند تند لباسم و باال م یحواسِ خانوم الماس! با اونا؟ انگار اومده بودن بز بخرن_

 !کردیم

 !اش را فرو خورد خنده

 هوم؟. مثبت فکر کن کممی.. ریاز دست خانوم مد یکتک نخورده باش ننیبب خواستنیم دیخوب شا_

 .نگاهش کرد یمحمد با حالت خاص ریام

 !هزار بار نیا.. افق سسمیبچه نمن _

 !شد رهیخ شیرو به رو يشش ساله  يدنده  کیتخص و  يرا کج کرد و با لذت به پسر بچه  سرش

 !تخت التیخ! برگردن گهید کنمیفکر نم.. یازشون چشم زهر گرفت یو حساب وارید يباال یحاال که رفت_

 .محمد جان گرفت ریام يلبها يرو ییبایز لبخند
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 واقعا؟_

 .کرد نییو سرش را باال و پا ختیرا به هم ر شیموها

 !گفته باشم! یکنیم یهمه رو عاص يکم کم دار یول_

 .ستادیا کشانینزد هیمهد

 کالس شروع شده ها؟ ؟ياینم ریام_

 :گفت یداد و رو به افق با ناراحت یرا تکانِ آرام سرش

 ؟يایم ریبه د ریچرا د.. يهفته نبود هی_

 .نشاند شیموها يبر رو يبوسه ا افق

 !!قول! سرورم شهیتکرار نم گهید_

کرد، سرش را جلو برد و  دایپ نانیاطم نیو نبود حس اطیبودنِ ح یکه از خال نیبه دور و بر انداخت و هم ینگاه

از کنارشان گذشت و وارد  عیسر. گرد شد هیمهد يچشمها. افق نشاند يگونه  يو تند رو یناگهان يبوسه ا

 .ستادیبا خنده کنارش ا هیمهد. سالن شد

 !افق ترسمیکم کم دارم ازش م_

 .کرد اخم

   !و فاسدت خودت و خفه کن یبرو با افکارِ منف_

 .معنادار دستش را جلو برد يهمان خنده  با

 نمت؟یکجا بب. برم سرِ کالس دیبا_

 .جلو برد هیمهد دنِیبوس يبه ساعتش انداخت و سرش را برا ینگاه

 !سر برم دانشگاه هی دیبافعال . زنمیبهت زنگ م_

 !منتظر تماست هستم.. برو خدا نگه دارت_

 .راهش را به طرف دفتر کج کرد یاز خانومِ الماس یخداحافظ يتکان داد و برا يسر

 نیا دینفهم. دیچیدر تن و جانش پ يشتریآمد، سرما و سوز با شدت ب رونیب "آرزو يخانه "که از درِ  نیهم

ذهنش کم و  يکه در پستو یلیاز دل ایمطبوع دفتر است و  يباد سرد با گرما نیا رتیاحساسِ سرما به خاطر مغا

 !کرده بود رشیدلگ شیب
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را روشن کرد  يبخار! نداشت رونیب ياز هوا یهم دست کم لیداخل اتوموب يفضا. باال انداخت و سوار شد شانه

 تیفن نگه داشت و باالخره رضا يدستش را جلو هیچند ثان. چرمش را از دست خارج کرد يو دست کش ها

 !داد

یتراف پشتیاز زمان. دیکش یقیگذاشت و نفسِ عم یشانیپ يشلوغ، کالفه دست رو شهیهم ابانیزجر آورِ خ ک 

 يدانشگاه بود و چه اآلن که هفته ا نیا يکه دانشجو یچه زمان! بازارِ شام بود ابانیخ نیآمد ا یم ادشیکه 

. چشمش را گرفت نیدو ماش انیکمِ م ي لهو فاص کیراه بار! شدیم ریمس نیچند روز مجبور به رفت و آمد در ا

 نیهمه ماش نیا انِیرا م یدگیبر دیقرار داشت با ابانیاز آنجا که دانشگاه طرف مخالف خ یبود ول دهیرس بایتقر

 !زدیدور م کیو تراف

تا نفسِ  یدور زد و چند قدم. گذشت نیدو ماش انِیگاز گذاشت و از م يدرنگ و استخاره پا رو يلحظه ا بدونِ

گفت و  يبلند "یلعنتــــ". به جلو پرتاب شد نشیبا پشت ماش یبرخورد جسم يراحتش نمانده بود که با صدا

نگاهش را ! آرام تر بود ابانیخ يسو نیابه دانشگاه بود و هم  کیشانس آورده بود که هم نزد! شد ادهیپ یعصب

از ! شد که به نگاهش گره خورد شیرو به رو ریاز تصو يعضو نیپسرِ جوان اول. دوخت يپشت سر نِیبه ماش

هر گونه جنگ اعصاب آماده  يخودش را برا. در هم شد و طلبکار به طرفش رفت شتریب شیاخم ها دنشید

 .شد و مقابلش قرار گرفت دهایپ مهیسراس رشطلبکا يچهره  دنِیپسر با د! کرده بود

 معموال؟ زننیم یچ يراهنما رو برا نیا ن؟یدار یینایمحترم شما واقعا مشکل ب يآقا_

 .چشمش برداشت يرا از رو لشیخوش است نکیع پسر

 !بنده مقصرم.. خوامیمن واقعا عذر م_

به  یدر دلش کل. شده بود جادیا یجزئ يا یتو رفتگ. شد رهیاز او گرفت و به محل ضربه خ ضیرا با غ نگاهش

 .دیپسر را شن يکه دوباره صدا دادیفحش م زشیخودش و راه گر

 !کنار؟ در هر صورت قبول دارم که خطا از من بوده میبد ای ادیافسر ب دیکنیصبر م_

ا شد ب ادهیکه پ نیهم. رو پارك کرد ادهیرا جلوتر، کنار پ نیماش. جواب سرش را با تاسف تکان داد و سوار شد یب

 .دندیخندیکرده بودند و م رونیب نیرو به رو شد که سرشان را از ماش هیکر يسه چهره 

 !ابونینداره وسط خ تیخوب! تموم شه بره نیکن یبابا روبوس_

پشت سرش پارك شده  قایپسر که دق نِیتوجه بهشان دوباره به سمت ماش یهم فشرد و ب يرا رو شیها پلک

 :و با اخم گفت ستادیا شیرو به رو. بود راه افتاد
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 و مدارکتون و داشته باشم؟ مهیممکنه کارت ب_

 .و با لبخند نگاهش کرد بیدست در ج پسر

 دمیقول م نیبذار انیضرر و ز نیا يهمه  ياگه چند ساعت از وقتتون و رو! دارم يبهتر شنهادیمن پ_

 !و سالم تر بشه حیاز اولشم صح نتونیماش

 :خشک گفت یپسر گرفت و با لحن يه از لبخند مسخره نگا. عمق گرفت شیابروها انیم خط

 !کنمیمن خودم حل اش م نیمدارکتون و بد نیشما لطف کن.. من وقت ندارم_

 !و موذب کننده بودند رایگ بیعج شیلبخندها. دوباره لبخندش را تکرار کرد پسر

کردم حل  جادیکه خودم ا یداره در خدمتتون باشم تا مشکل یبیچه ع! شاپ یکاف کنمیدعوتتون نم نینترس_

 بشه؟

در خدمت عمت "را تکرار کند رفتیکه در ذهنش رژه م يجمله ا نیخواست اول. و برافروخته سر بلند کرد سرخ

 :آرزو در سرش تکرار شد ي دوارانهیتهد يصدا یول "باش

من آبرو . حساب کردن یبچه ها رو من کل ا؟یندار یاز دستم خالص یبارم مثل بارِ قبل کن نیافق به خدا اگه ا"

 "..دارم

مثلِ کالف در  زیهمه چ. گفت یلب ریز "يوا"انداخت و  نیبه پشت ماش ینگاه. را به سرعت برگرداند سرش

کنترل  يها ینیبا معدل نوزده و شب نش پلمشیپاداش د. را به آرزو بسپرد نیفردا قرار بود ماش. بود دهیچیهم پ

 یآرزو شوخ.. .نه! شدیصافکار و نقاش م رِیدرگ يدو روز یکیوصاف حتما اوضاع و ا نیحاال با ا! شده اش بود

 !!نداشت

 ن؟یو گرفت متونیشد؟ تصم یچ_

کردنِ پدرش در خانه و سپردن  دایساعت از روز پ نیدر ا.شدیهم بد نم ادیز دیشا.. پسر به خودش آمد يصدا با

برده  ادیبدقول که اسمش را هم از  رکارِیخودش هم به جز آن تعم!.. ممکن بود ریغ يبه او امر نیماش يکارها

 !فتدیکند تا کارش راه ب نانیبار هم شده اطم کیبهتر بود  دیشا! شناختیرا نم گرید ییبود جا

 ...يادیز شیفقط لبخند ها.. داشت ینیظاهر آراسته و مت. منتظر پسر انداخت ي افهیبا شک به ق ینگاه

 :ه افکارش کرد و جواب دادب یپوف

 کشه؟یطول م یلیخ_

 !شهیتا عصر تموم م! نه میفتیاگه زودتر راه ب_
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 :دیپسر را از پشتش شن يصدا. حرکت کرد نشیتکان داد و به طرف ماش یرا ناراض سرش

 !نیهم نکش ییلطفا ال.. نیایدنبالِ من ب_

جا ها  یبعض. کردیها را رد م ابانیخ نشیپشت سرِ ماش. را با حرص در دستانش فرو برد و سوار شد شیها ناخن

 گرید يها نیماش انیم اهیس نیکردنِ آن ماش دایپ شدیشلوغ تر م ریهر چه مس. بود دهیاش ند یرا اصال در زندگ

دست مرد جوان شود و به قول  يمسخره  خواستیدلش نم. بردیتالشش را به کار م تینها یول شدیدشوارتر م

 !!معروف گاف دستش بدهد

رو  اهیبا سر و صورت آشفته و س يمرد. شد ادهیپارك کرد و پ يمغازه ا يرو به رو نش،یرا پشت سرِ ماش نیماش

و  دیجلو تر کش یشالش را کم. کردیخودش و او م نیبه ماش ییبود و او با دست اشاره ها ستادهیپسر ا يبه رو

 .شد کینزد

 ؟يبد لیتحو یتونیم یبدونم تا ک خوامیم_

 .انداخت یبه محل فرو رفتگ یافق را دور زد و نگاه نِیماش مرد

 !تا عصر تمومه.. کار نداره ادیز_

را خوب  نجایا... یخوب بود ول یلیخ شدیامروز مشکلش حل م نکهیا. داد رونیب يرا با آه کالفه ا نفسش

خانه  یآمدند اما از دانشگاه و حت یمحله م نیبزرگ ا يندن به کتابخانه درس خوا يبرا هیبا مهد. شناختیم

 !!کردیتا عصر صبر م دیبا! دور بود یلیخ

 گوشتون با منه؟_

 .برداشت و دستپاچه به طرف پسر برگشت ابانیاز خ چشم

 بله؟_

 يازین گهینقاش هم هست د نجایهم! تا عصر کار داره یول.. شهیکه گفتن امروز حل م نیدیعرض کردم شن_

 !نقاش میبر ستین

 .حوصله سر تکان داد یب

 !خوبه_

 خوب؟_

 .دادیبه پسر نگاه کرد که باز با لبخند سرش را تکان م یاستفهام یحالت با

 !وقت نهاره! میبخور يزیچ هی میبر نیباش لیگفتم اگه ما ن؟یدیکدوم از حرفام و نشن چیشما ه_
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 :اش را حفظ کرد و سرد گفت یشگیاخم هم. داخلشان داد شتریب یکمو  دیکش شیرا به موها دستش

 !نییشما بفرما! ست آشنا شدم نهار بخورم قهیکه تازه چند دق یبا کس نمیبینم یلزوم یممنون ول_

 .دیپسر باال پر ياز ابروها یکی

 !میشیخوب آشنا م_

را از  شیکه دوباره صدا دادیاش فحش م ییپروا یو ب ییلب به پررو ریز. چپ نگاهش کرد و رو برگرداند چپ

 .دیکنارش شن

 !رمیبراتون دربست بگ نیاجازه بد! ستین يرو ادهیپ يبرا یخوب يمحله  نجایا_

 .جواب فقط پا تند کرد یهم فشرد و ب يرا رو چشمانش

 ..یعنی.. نداشتم یمنظور خاص دیباور کن_

 .ستادیا برافروخته

 !کنهیم جادیا يمنظره بد د؟یایدنبالم ن شهیم_

 :به دور و اطراف کرد و آرام گفت ینگاه پسر

 !کنم تونیهمراه نیاجازه بد.. کردم جادیدردسر و من براتون ا نیا_

و البته پرداخت خسارت  نجایا یشما هم با معرف. بوده که شده يکار.. محترم يآقا دیکن میهمراه خوامینم_

 !!نمیبینم تیمیصم نیبه ا يازین. کرد دیجبران خواه

 شیکه با نگاه وحشتناك رو به رو دینکش یطول یول. گستاخِ دخترك دوباره لبخند زد يبه چشمها رهیخ

 .لبخندش کم کم جمع شد

 !نیدربست فکر کن شنهادیپس حداقل رو پ_

 .دیکوب نیزم يپا رو یعصب افق

 راحت شد؟ التونیخ! رو به رو يکتابخونه  نیهم.. نجایهم رمیم_

ممکن بود  یعنی. آمد یقدم نم يصدا. و راهش را ادامه داد دیپاشنه چرخ يمنتطر جواب باشد رو نکهیا بدون

 :آرام گفت يرا گرفته بود با صدا یخانم لواسان يکه جا يدیجد يرو به متصد! دست برداشته باشد؟؟

 به عنوانِ مهمان مطالعه کنم؟ تونمیم_

 :حوصله گفت یب دختر

 !دیعضو ش دینه با_
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 ...ممکنه! خورهیور نم نیگذرم به ا دونمیم. قبل یلیخ یول. بودم نجایعضو ا من قبال_

 !خانومِ محترم دیعضو باش دیبا_

. گذاشت شخوانیپ يرا رو ازیمورد ن ي نهیو هز یکارت مل "خُب اریبس"و با گفتن  دیکش يکالفه ا نفس

به  دنیمرکز رس نجایکه ا یزمان. برد شیبه هشت سالِ پ یگرم و مطبوعِ کتابخانه او را مانند تونل زمان يفضا

که دائم  شیبایو سفارشات ز کردیتوشه م شیکه مادر برا يظرف نهار چند طبقه ا! بود شیآمال و آرزوها

 ."ذهنت باز بشه مادر.. ها؟ همش و بخور گوشت بشه به تنت یبرش گردون ينجوریباز هم نمینب": گفتیم

 نیدلخواهش با بهتر يو رتبه  يدر کنکور سراسر یقبول يبرا تالشش يهمه .. وقت ها هم زمستان بود آن

به .. به عشقِ درس. آمد یو م رفتیراه ها را م نیبرف و باران ا انیم. و زمستان بود زییپا يدوستش در ماه ها

ساعات مطالعه اش  یحت خواستینمبود و دلش  نجایا کیکه خانه شان نزد يا هیبه عشق مهد.. عشقِ کنکور

 گریزمستان هم د دیشا! سردتر از آن روزها بود زییچرا حاال زمستان و پا دانستینم یول! شود ياو سپر یهم ب

 دنشیبه محض رس يکه روز ينگران مادر يدرست مثل چشم ها! ستیمانند گذشته ن زهایچ یلیبود خ دهیفهم

 !بود یخال شیجا گرید يزهایچ یلیو حاال مانند خ شدیم شیرو به رو ریتصو نیبه خانه اول

 یهر دو صندل! بود یاشان خال یشگیهم يجا. رفت شیها پ یقطور انتخاب کرد و به طرف صندل يشعر کتاب

گرم شده  یچشمش حساب. زد و به طرفش رفت ییلبخند آشنا! سالن و کنار شوفاژ قرار داشتند يکه گوشه  يا

را دوست  نجایآرامِ ا يفضا. کردیخودش تکرار م يلب برا ریکه ز ییبایشوفاژ و هم از اشعار ز يهم از گرما. بود

 !زدیدر موردش حرف م هیبا مهد دیبا زد؟یسر نم نجایبه ا گریچرا د یراست. داشت

 !نیدار يادیز يشعر عالقه  يبه کتابا نکهیمثل ا_

   .شدیباورش نم. تعجب سر برگرداند با

 ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 .شانه باال انداخت پسر

 !بود یکتابخونه فکر خوب.. سرده یلیخ رونیب_

 .دوباره لبخند زد دیپسر که نگاهش را د. صدا به چهره اش زل زد یب

 ن؟یکنینگاه م یبه چ_

 .در نگاهش لب زد رهیگونه خ همان

 !نیشیزود با همه پسرخاله م یلیخ نکهیبه ا_
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 :اخم کرد و آرام گفت. موذب کرد یکردند که افق را حساب یلب نچ نچ ریحضار ز. پسر بلند شد ي خنده

 ..ياصال چجور.. کتابخونست نجایا_

 !عضو شدم_

 .دیباال پر شیخورد و ابرو یجلد چرخ يکلمات بزرگ رو ينگاه افق رو. را باال آورد کتابش

 منطق و فلسفه؟_

 .شانه باال انداخت الیخ یبه جلد کتاب انداخت و ب ینگاه پسر

 !!ن که بهترهزد خی رونیاز ب.. یحاال هرچ_

 شدیاندیحضور اعصاب خرد کن ن نیبه ا اتیکرد با خواندن اب یسع. داد و سرش را برگرداند رونیکالفه ب ینفس

 !!گذاشتیآرامِ پسر م ياگر صدا یول

  م؟یبا هم بخون شهیم_

 .را نداد جوابش

 ..امثال شما نیهم. ستنین یچرا جوونا راغب به کتابخون گنیبعدا م_

 !لطفا آرومتر_

در  يدست ها دنیاز د. در هم رو به او گفته بود يبا اخم ها یانسالیجمله را خانم م نیا. را بلند کرد سرش

 يشد برا یلبخند کاف کی نیهم. خنده اش گرفت اریاخت یو چشم مظلومانه اش ب میپسر به عالمت تسل يهوا

 !شتریجسارت ب

 ست؟یتو کتابخونه بوفه ن گمیم_

 رونیکه از در کتابخانه ب نیهم! صدا از کنارش برخاست یب طانشیبه چشمان ش رهیکتاب را بست و خ کالفه

 :دیرا شن شیآمد دوباره صدا

 ن؟یبر نیخوایم يا گهید يهنوز مونده تا تموم بشه ها؟ جا_

 :گفت يبرگشت و با لحن تند. است لیتکم تشیکرد ظرف حس

 يآقا نیلطفا دست از سرم بردار شهیم.. گهید يهر جا دونمیچه م ای نمیتو ماش نمیبرم بش دمیم حیترج_

 محترم؟

 !هستم ریام_

 .هم فشرد يرا رو شیها دندان
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 !نیدار يآزاردهنده ا يواقعا خو! نمتونینب گهیمشکل د نیبعد حلِ ا دوارمیام! نیکه هست یهر ک_

رفتنش  ریمسنشست و همانگونه که  ریلب ام يگوشه  يدیلبخند پل. از مقابلش گذشت مهیرا گفت و سراس نیا

 :لب گفت ریز کردیرا دنبال م

 !آخرشم اسمش و نگفت_

*** 

 

پشت سر گذاشته بود  یچقدر روز سخت و پرتنش. توانش بود نیآخر. بزرگ باال رفت يسکو يِورود يپله ها از

 ي دهیرضا با کت و شلوار اتو کش. سر و سامان دهد شیاز کارها یکیبه  ینتوانسته بود حت نکهیو بدتر از آن، ا

افق کتش را مرتب تر  دنیبا د. بود نداختههم ا يبود و دستانش را با تواضع رو ستادهیاش کنارِ در ا یشگیهم

 .کرد

 !سالم خانوم_

خانه گرم بود و پوست سرد صورتش را در . با لبخند جواب سالمش را داد و داخل شد یحوصله ول یب افق

از  يخبر. رفتیوسط سالن م چیمارپ يقهوه به طرف پله ها یِنیحنانه با س. داغ و گلگون کرد هیعرض چند ثان

 :زد شیچند قدم جلو رفت و صدا. نبود نیژاکل

 حنانه؟_

 .رفته را هم برگشت يافق چند پله  دنِیو با د ستادیسوم ا يپله  يرو

 !نیخسته نباش. سالم خانوم_

 پدر اتاقشونن؟.. ممنون_

 !بردمیبله منم داشتم قهوه اشون و م_

 .تکان داد يسر

 !زنمیمنم لباسم و عوض کنم بهش سر م. باشه برو_

 :دیبرود که دوباره پرس خواست

 جون کجان؟ نیژاکل_

 .با دست به باال اشاره کرد حنانه

 !رشونهیحمامِ ش میتا.. خانوم تو حمام اتاقشونن_
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 قایحوصله سر تکان داد و به طرف اتاق خودش که دق یب. در هم رفت شیاخم ها ریلفظ خانوم و حمامِ ش از

چرمش را باز کرد و  یِکمربند باران. قرار داشت رفت ضیو عر چیمارپ يسالن بزرگ و پشت پله ها يانتها

عجب . شود نییو پا االاش ب نهیس يکه باعث شد قفسه  دیکش قیچند نفس عم. تخت انداخت يخودش را رو

بچه ها  دیخر يادامه  يبود و نه توانسته بود برا دهیبا مسئول آموزش دانشگاه رسنه به قرارش ! بود يروز گند

 !قوز يهم شده بود قوزِ باال شیریتصادف پر دردسرش و آن جوانِ س! به بازار برود

کالفه از جا بلند شد و . چهره اش را جمع کرد خوردیسرش به گوشش م يکه از اتاق باال يبلند یقیموس يصدا

لباس  ضیتعو يحوصله . دیآشفته اش کش يبه موها یو دست ستادیا نهیآ يرو به رو. اش را از تن کند یباران

. کنارِ اتاقش قرار داشت قایآشپزخانه دق. داز اتاق خارج ش يخاکستر وریو پل نیبا همان شلوارِ ج. را نداشت شیها

زهرا  يبا صدا. دیکش قینفسِ عم مست بو شد و چند. گرفت يبو و عطر خوش آلوخورشت مشامش را به باز

 .را باز کرد شیخانوم چشمها

 ؟ياومد یک. سالم دختر قشنگم_

روزِ تمام جنگ اعصاب  کیبرو برگشت  یب دیدیصحنه را م نیا نیاگر ژاکل. دیرفت و گونه اش را بوس جلو

از آن زمان ها  ماندهیباق يتنها خاطره . بود شیها یزهرا طعم کودک! مهم نبود شیبرا یول. داشت و پشت چشم

 !دیرسیبه نظر م یافتنیدور و دست ن یلیکه خ

 ؟؟يخودت کرد يبازم شف ها رو شرمنده  نمیبیم. راست رفتم اتاقم کیخسته بودم _

 !خواستیپدرت دلش م! وقت بود خورشت آلو نپخته بودم یلیخ_

 .دیپر کش درِ قابلمه را که برداشت روحش. بزرگ شد يلبخند وارد آشپزخانه  با

 ؟یدونستیم. زهراجون يدونه ا هی_

 .دیکش رونیب یظرف خچالیو از داخل  دیخند زهرا

 !خوردیسهمت و کنار گذاشتم وگرنه وروجک همش و م. پختم نیدارچ کیک یصبح_

 .رفتیمالش م یدلش از گرسنگ. زد کیبه تکه ک یرا برداشت و ناخنک یکیذوق و شوق درِ ظرف پالست با

 يبخورم خورشت آلو رو چجور نویخوب قربونت برم ا گه؟ید یمن و جوون مرگ کن یگرفت میکال امروز تصم_

 بخورم من؟

بخور قربونت . هست یتا شام هنوز دو ساعت. یستین شتریپوست و استخونم که ب هی.. دخترم یجوون.. بابا يا_

 !برم
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 .بزرگ در دهانش گذاشت يا تکه

 !!واقعا محشره .آرزو حق داشت ازش نگذره_

 !نیکنیمن و م بتیکه بازم جمعتون جمع شده غ نمیبیم_

 .دیزهرا دست پاچه و نگران به پشتش کوب. و به سرفه افتاد دیپر شیدر گلو کیاز ک يآرزو تکه ا دنِید با

 !دخترجان.. نوش.. نوش.. آب و بخور وانیل نیا ایب_

 رهیخ. داد هیبرداشت و به درِ آشپزخانه تک وهیخل طرف ماز دا یبیصحنه خنده اش گرفته بود س نیکه از ا آرزو

   .زد بیبه س يافق گاز ياز حدقه در آمده  يبه چشمها

 چه وضعشه آرزو؟؟ نیا_

 .به خودش انداخت و شانه باال انداخت ینگاه

 ه؟یمگه چ_

از پشت . خورد یاش چرخ مهینصفه و ن يلباس ها يپوشش وسط بدنش تا رو یب يفضا يافق از رو چشمانِ

 .بلند شد زیم

کارارو  نیهم کنه؟یخونه مرد رفت و آمد م نیآرزو؟ چند بار بهت بگم تو ا هیچه وضع نیا سکو؟ید يریم يدار_

 ...که بابا یکنیم

 :گوشش گفت ریدست دورِ گردنش انداخت و ز. ستادیگفت و کنارِ زهرا ا یاوف

 !غرغرو اومد خونه نیبازم ا_

 :هشدار گونه گفت افق

  !تو لباسات نبود یتاپ و شلوارک نیآرزو؟ همچ خرهیبرات م یرو ک نایا.. برو عوضشون کن_

 !ستین یهم جز بابا کس نجایا.. در يتو خونست؟ رضا رو که بستن جلو یافق؟ مگه ک يدیم ریاَه چقدر گ_

 رتیز يتا اون رنگ لباسا ؟یبه خودت انداخت نهینگاه تو آ هی دنه؟یبابا پوش يلباس مناسب جلو نیا یعنی_

 !مشخصه

 .افق گذشت و دستش را در هوا تکان داد يناز از جلو با

 !تو سوراخ موشِ خودم رمیم..حوصله بحث باهات ندارم_
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اگر ! بود يریبد و نفس گ يمنظره  قاتایحق. لب گفت و سرش را تکان داد ریز يزیچ. از پشت نگاهش کرد افق

 نیپوشش ا! شدیبرپا م امتیقطعا ق دیدیاوضاع و احوال م نیدرش آرزو را در ادوستان پ ایاز شرکا  یکیتنها 

 !گشتن نداشت انیبا عر یدختر فرق

يباال. فتدیبود ن طنتیعمد و ش يو تاب خوردن بدنش که از رو چیکرد نگاهش به پ یسع. سرش راه افتاد پشت 

 الیبه در زد و به خ يتقه ا. باز بود مهیدر ن. افق به طرف اتاق اردالن راهش را کج کرد. پله ها راهشان جدا شد

افتاد تمام صورتش داغ و ملتهب  شیرو شیپ يکه چشمش به صحنه  نیهم یول. تنها بودن پدرش داخل شد

 الیخ. راه رو گرفت يبه نرده هادستش را . ضربان قلبش شدت گرفت! رفت رونیب یکوتاه دیشد و با ببخش

 ....پروا یدر اتاق پدرش آنگونه ب نکهیتصور ا. گذراندیوقت م رشیهنوز در حمام ش نیژاکل کردیم

که  ینیآمدن ژاکل! مانند قبل نبود گریخانه د نیا يقانون ها. دیچشمانش کش يکرد و دست رو يکالفه ا پوف

 یسنت نیاز اعتقادات و قوان یلیگذرانده بود خ کایاز عمرش را در آمر یمیاز ن شیو چند سال داشت و ب یتنها س

خانه از  نیمقررات ا یپِ! بود نیهم هم رزوآ يمالحضه  یب يرفتارها لیدل دیشا! را با خود شسته و برده بود

 !چرخاندیو معمول را م یعیطب يچرخه  کیشده بود و آرزو تنها  ضیتعو شهیر

 یحوله سرهم. با خجالت به طرفش برگشت. دیرا شن نیژاکل يقدم ها يالش صدااتاق باز شد و به دنب درِ

 :را باال داد شیابرو. بلوندش نم داشت ياش تنش بود و موها ییمویل

 !زمیبرو تو عز_

اردالن روزنامه به دست قهوه اش را مزمز . باشد به سالم دادن داخل شد ادشی یحت نکهیزد و بدون ا يلبخند

 !دنشینوش يبرده شده بود و مشخص بود وقت نکرده است برا شیبرا شیوقت پ یلیکه خ يقهوه ا. کردیم

 .آمد حالش را خراب تر کرد یکه از صورت پدرش م نیژاکل میعطر مال. دیپدرش را بوس يرفت و گونه  جلو

 بابا؟ يچطور. خودم يدونه  هیسالم به _

 .نشست مقابلش

 ن؟یشما خوب. خوبم_

 .کرد و با لبخند نگاهش کرد را از چشم خارج نکشیع

 باباجان؟ یو پاشه؟ خوب ختیمن امروز چرا انقدر ر يبره _

 .تکان داد نانیرا با اطم سرش

 !اون بودم ریتا اآلن درگ! تصادف کرده بودم_
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 .دیدخترش را کاو يچشمان نگرانش همه جا. شد زیخ مین شیدر جا اردالن

_؟یکجا؟ چرا زودتر نگفت ؟یک 

که  نهیا! که زود کارام و حل کنه يصافکار شیپ میداد بر شنهادیپ. از پشت زد بهم نیماش هی. وبمخ.. آروم بابا_

 !تا اآلنم اونجا بودم! زنگ نزدم نگرانتون کنم

 .اخم کرد اردالن

 ينجوریتو چرا ا! کردیحل م فرستادمیخونه رضا رو م يومدیصافکار؟ خوب م شِیپ یرفت يدخترِ تنها پاشد هی_

 دختر؟ یعجول

 .زد ییبایلبخند ز افق

به .. تازشم!.. نشدم بخدا تیاذ. زدم یمیقد يهم به کتابخونه  يسر هی! من قربونتون برم مهربونِ من یاله_

 !فردا يآرزو قول دادم برا

 .اش خارج شد نهیاز س یکرد و آه رییپدرش به وضوح تغ ياسم آرزو چهره  دنیشن با

بازم  ترسمیم. بهش بگم يزیچ تونمینم. سرش يرو گذاشته رو نجایظهر ااز ! دهیدختر آخر من و دق م نیا_

 !خودش و حبس کنه

 !کنهیبدتر م میاریو فشار ب میاگه روش بر! زنمیمن باهاش حرف م. نینگران نباش_

 :لب زد متفکر

 !دونمیآره م_

 .اردالن سرش را تکان داد. بلند آرزو باعث شد سرِ هر دو به طرف در اتاق برگردد غِیج يصدا

 !هیدختر روان نیا یهرچقدر تو آروم! لقمه خورده یاز دست ک نیمادرت سرِ ا دونمینم_

 .با خنده از جا بلند شد افق

 گه؟ید نییپا نیایشام م يبرا! سرمون آوار نکرده يببندم تا خونه رو رو ریرو به زنج وونهید نیمن برم ا_

 .!باال ادیبه حنانه بگو ب. حساب و کتاب دارم زیخرده ر یکمی.. آره باباجون_

. هم کر کننده بود نجایراك از هم یِقیموس يصدا. ستادیاتاقِ آرزو ا کینزد. گفت و از اتاق خارج شد یچشم

داد و  نییرا پا رهیآرام دستگ. در جزو محاالت است يصدا دنِیصدا شن نیافتاد با ا ادشیخواست در بزند که 

بود و  ستادهیتخت ا يآرزو حاضر و آماده رو. گوشش گذاشت يرا رو شیبه محض ورود دست ها. داخل شد

 :زد ادیفر. کردیم یهمخوان دیکشیم غیکه فقط ج یروان يبا خواننده . برس را مقابل دهانش گرفته بود
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 !المصب و نیخاموش کن ا_

اتاق . را خاموش کرد وتریکامپ ریپل ایجلو رفت و مد. دیشنیرا هم نم شیصدا یآرزو بسته بود و حت ياچشمه

 يبا خنده از رو نهیافقِ دست به س دنیچشمانش را آرام باز کرد و با د. دیآرزو لرز یِبلند تک خوان غیج انِیم

 .دیپر نییتخت پا

 .!نیکرد یمحفلمون و چراغون! ورا نیاز ا.. چه عجب.. خانوم یآبج! به_

 !یچند وجب یتنش بود همراه با شال یتنگ و کوتاه یپلنگ یباران. انداخت شیبه لباسها یبا نچ نچ نگاه افق

 !وقت شامه ؟يریم يبازم کجا دار_

ق دلِ اف. دیخوش فرمش کش يلبها يرو صانهیو رژ لب قرمزش را حر ستادیا وریدرا يتوجه به افق رو به رو یب

 .شدیگرگ ها م يظاهر حتما طعمه  نیبود و با ا ییبایز يدختر الهه  نیا. دیلرز

 !گمیبه خاطر خودت م.. یکمرنگش کن آبج کمی_

 .ملتمسش انداخت يبه چهره  نهیاز آ ینگاه آرزو

 !بمونم رو دست بابام؟ ولمون کن بابا یسالگ 26مثلِ تو اُمل باشم که تا _

 .شد رهیتخت را کنار زد و دوباره بهش خ ينامرتب رو يلباس ها. تخت نشست يناراحت رو افق

   ؟يریم یبا ک ؟يریکجا م یبگ يخواینم_

 !شیشناسیتو نم! هیاز بچه ها مهمون یکی يخونه _

مختلط  یبعد ساعت نُه شب مهمون يبشناسم آرزو؟ کدوم آدم خانواده دار دیکه من نبا نیدوستات ک نیا_

 ره؟یگیم

 .را مرتب کرد شیابروها یرا باال آورد و با اخم جذاب شیپالتو ي قهی

 !واسه ما بسته حیعشق و حال و تفر.. به خونوادش ندارم يمن کار_

 .تخت بلند شد يبرافروخته از رو افق

همه جات ... نازك يجوراب شلوار نیسرما با ا نیتو ا.. يکردیوضع؟ حد اقل شلوار پات م نیعشق و حال با ا_

 !مشخصه آرزو

 .دیرا از کنارِ افق برداشت و لپش را کش فشیک

 ه؟یچ يجوراب شلوار. مده.. اسمش ساپورته نیقربون خواهر اُملم بشم من ا_

 .از کنارش بگذرد که با خشم مچ دستش را گرفت خواست
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 !اریمن و باال ن ياون رو.. برو عوضش کن آرزو_

 .دیکش رونیدستش را ب یعصب آرزو

و با کدوم  يچجور دونمیو خودم م دمیرس یمن به سن قانون! خانوم معلم ستمیمن شاگردت و دانش آموزت ن_

 ؟؟یاُک. خر بگردم

 .افق پشت سرش راه افتاد. رفت رونیتوجه به افق ب یب

 !امیمنم م ای يرینم ای! رنیگیم یان که هر شب مهمون یک نایا نمیبب امیخوب پس منم باهات م لِیخ_

 :و کالفه گفت ستادیا آرزو

  !دفعه بعد ببرمت دمینده قول م ریبار و گ هی نیا. آرشام دمِ دره.. یستیتو که حاضر ن_

 گه؟؟ید هیآرشام کدوم خر_

 !يبـــا. جون خوش بگذره نیبا ژاکل.. خدافظ_

 .افق دور شد ریمتح دگانِید يرا گفت و مانند برق از جلو نیا

* 

هم که  ياوپراتور يصدا. شدت گرفته بود ش،یو تشو یضربان قلبش از نگران! ه بوداز دوازده گذشت ساعت

 وریدرا ياش را رو یگوش! کردیحالش را خراب م شیاز پ شیب کرد،یخاموش بودنِ دستگاه مشترك را اعالم م

در . دلباسش ش ضیتعو شغولِو م دیکش یآه. اش را از کشو خارج کرد یشمیرها کرد و لباس خوابِ ابر دیسف

فقط ! کردیم یناب شیروزِ سرد و سخت احساس آسا کیآن هم بعد از گذراندن  ،یشمیو شلوار ابر راهنیپ نیا

 !!هم آرامش داشت یکاش کم

  .به در خورد يسر داد که تقه ا نیقفل اسکر يرا دست گرفت و دستش را رو یگوش دوباره

 !نییبفرما_

 !نگران بود یروبدوشامبر شبانه اش کرده بود ول همانِیاو هم خودش را م. داخل شد اردالن

 هنوز خاموشه؟_

 .تکان داد دییرا به عالمت تا سرش

 .دستانش گرفت انیتخت نشست و سرش را م يکنارش رو اردالن

 !ساعت از دوازده گذشته ن؟یبب.. يریتند م يحاال باز بگو بابا دار! عقل یب يدختره _

 :را رو به سقف گرفت و زمزمه کرد سرش
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 دختر چه کنم؟ نیمن با ا ایخدا_

 یب یِچرا بارِ شرمندگ دانستینم. بود شیبا ناخن ها يباز ریافتاده بود، درگ نییکه به شدت پا يبا سر افق

 يمسئول در رفتارها يبود که خودش را مانند مادر نیا يبرا دیشا! کردیآرزو گردنِ او را خم م يها یمالحظگ

 !دیدیخواهرش در مقابل پدرش م يسبکسرانه 

 .دیرا پوشانده بود دست کش شینرم و لختَش که سرشانه ها يموها يدست برد و آرام بر رو اردالن

تا ! کنهیم قیاون ور تحق يکالج ها يکه داره رو هیچند وقت. کنمیصحبت م يریفردا با مش.. تو غصه نخور_

 !رهیم فرستمشیماه م نیآخرِ ا

 .نگاهش کرد برگشت و نگران افق

 شتریب يِدرس خوندن با آزاد يبره اون ور به جا نیخوایداره پدر؟ م يا دهیچه فا خوادیخودش نم یوقت_

 که هست بدتر بشه؟ ینیوضعش از ا

 .شد رهیبه رو به رو خ متفکر

 دیشا! اعتماد کنم نیژاکل يزن و تجربه دار به حرفا هیبه عنوان  خوامیم! غلط یدرسته چ یچ دونمینم گهید_

   !حق با اون باشه

آرزو دربر دارد؟  تیرا در قبال مسئول ينامادر کی یِکه در پس اش آسودگ يکدام اعتماد؟ اعتماد دیبگو خواست

 !کردیبرخورد م يبا آرزو جد دیبا. لبش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد یول

 .از جا بلند شد اردالن

 !باهاش حرف بزنم دیبا. باال ادیهر وقت اومد بگو ب. اتاقم رمیم_

اش جا  یشگیهم گاهیکه تنها شد، کنارِ پنجره در جا نیهم. پدرش از جا بلند شد يبدرقه  يگفت و برا یچشم

انگار هم با خودش و هم با همه ! رفتیخواهر کوچکش داشت از دستش م. بزرگ دوخت اطیگرفت و چشم به ح

رو نشون بده که  يزیچ خوادیم شهیهم.. حساسه یلیآرزو خ": گفتیحرف مادرش افتاد که م ادی! کردیلج م

 "!داره یظاهر شرّ و نا آروم یقلبش صاف و پاکه ول. ستین

. زدیحرف م یباز بود و رضا با کس اطیدرِ ح. و خواست کنارِ پرده را رها کند که چشمش به رضا افتاد دیکش یآه

 يپسر. از خانه خارج شد و خودش را به در رساند مهیسراس. شد اطیدرِ ح يرو به رو ینیماش يمتوجه چراغ ها

رضا را کنار زد و خودش . بود هوشیب بایآرزو تقر. کردیاش م ادهیپ نیآرزو را گرفته بود و از ماش يبازو ریجوان ز

   .رساند نیرا به ماش
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 شده؟ آرزو؟؟ یچ_

 :آرام گفت پسر

 !فقط حال نداره تکون بخوره. ستین شیزینترس چ.. خورده یلیخ_

 يتند يشده اش واضح بود و بو خیس يفقط موها ییروشنا یکیبا نفرت به پسر انداخت که در آن تار ینگاه

   .آمد یکه از تنش م

 تو؟ یهست یک.. ولش کن بهش دست نزن_

 .انداخت شیبه سرتاپا دارانهیخر یپسر نگاه. اش داد هیو به خودش تک دیآرزو را کش يبازو

 !یبهت مامانش باش خورهینم ؟یشیشما ک_

را فشرد و با حرص  شیتوجه به نگاه پسر دندان ها یب. از خانه خارج شده یافتاد با همان لباسِ راحت ادشی تازه

 :گفت

 !کنم کاریباهاتون چ دونمیبعدا م.. فیگم شو سگ کث نجایتا پدرم و صدا نکردم از ا_

 .با ترس و با دست آزادش دست رضا را گرفت.. ضا بالفاصله جلو آمدلب گفت که ر رِیز يزیچ پسر

 !تو مشینشدن ببر داریکمک کن تا ب ایب.. ولش کن بذار بره_

آرزو در دست افق بود و طرف  يطرف بازو کی. از آنجا دور شد يشد و با تک گاز نشیبا عجله سوارِ ماش پسر

هنوز نه  یتخت گذاشتنش ول يصدا تا اتاقِ افق حملش کردند و رو یآرام و ب. در دست رضا گرشید

 :افق با ترس گفت. گفتیم يزیباز و بود و نه چ شیچشمها

 ؟یشده باشه چ يزیاگه چ ایخدا! میدکتر خبر کن دیبا_

. شدینم دهیآنقدر آرام بود که شن یول گفتیلب م ریز ییزهایچ. کرد کیسرش را به صورت آرزو نزد رضا

 .ستادیسرخ شد و صاف ا صورتش

 !به زهرا خانوم بگم براش قهوه درست کنه رمیم. ستین يزیچ_

 :را از افق گرفت و با خجالت گفت نگاهش

  !فکر کنم اثرِ الکله_

 :زد شیکه رضا عقبگرد کرد صدا نیهم. لبش را به دندان گرفت و سر تکان داد افق

 !بفهمه يزیچ یکس خوامینم! نکن داریزهرا رو ب. خودت درست کن ياگه بلد_

 .را با دست نوازش کرد شیتخت کنار آرزو نشست و موها يافق رو. رفت رونیگفت و ب یچشم
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 یکنیم کاریبا خودت چ يدار ؟يهمه از ما دور شد نیشد که ا یچ ؟يخواهر میچرا ما ازت انقدر غافل شد_

 !احمق يدختره 

افق سرش را جلو برد و از . لب گفت رِیز ییزهایر چرسا ت ییکنترل زد و با صدا یکش دار و ب يلبخند آرزو

 ریز يبا ترس به مالفه . داد صیرا تشخ "آرشام"و  "بوس" يجمالت کشدار و نامفهومش تنها کلمه  انیم

 یچه اتفاقات یلعنت یآن مهمان در دادیم حیآمد و توض یبه هوش م دیبا! دستش چنگ زد و در دل خدا را صدا زد

 !افتاده است

 ریکنارش نشسته بود و ز. دیکرد و پتو را تا گردنش باال کش ضیگرم تعو یِدست راحت کیآرزو را با  يها لباس

فنجانِ قهوه در دستانش . که رضا داخل شد کردیخواهرش را نظاره م يبایآباژور صورت معصوم و ز مینور مال

 :رو کرد به طرفش و ناراحت و آرام گفت. بود

 !میکن دارشیب نکهیبخوابه بهتره تا ا! دهیخواب. .باشه يازین کنمیفکر نم_

 .او و صورت آرام آرزو به گردش در آورد نینگاهش را ب رضا

 !دارمیشد من ب یباز اگه مشکل. دیلیهر طور ما_

 .بدونه يزیچ یکس ایبابا  خوامینم.. فقط.. ممنون_

 .ریشب بخ.. راحت التونیخ_

 !ریشب بخ_

 دیبا. خواهرش حلقه کرد فیو دستانش را دور کمر ظر دیپتو خز ریاز رفتنِ رضا خودش هم کنارِ آرزو، ز بعد

و چشمانش  دیکش یآه! خراب شود و او در خواب باشد کبارهینگران بود که حال آرزو به ! دیخوابیامشب سبک م

 .هم گذاشت يرو یرا به سخت

از جا  مهیسراس افتیاو را ن یوقت. کنارش گشت یِخال يشدن با دستش دنبالِ آرزو در فضا داریبه محضِ ب صبح

 .آب پرتغال مقابلش ظاهر شد وانِیزهرا با ل. رفت رونیو ب دیکش شیبه چشمها یدست. بلند شد

 .!دخترم ریصبح بخ_

 ؟يدیآرزو رو ند.. ریصبح بخ_

 .اشاره کرد وانیل به

 !برمیاش و م وهیمنم دارم آبم. کنهیورزش م_

 .اش نگه داشت یشانیپ يو دستش را رو دیکش يآسوده ا نفس
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_شد؟ داریب یک 

 چطور مگه؟. وقته فکر کنم یلیخ_

 .را از دستش گرفت وانیرفت و ل جلو

 !کارش دارم برمیخودم م. يطور نیهم یچیه_

خواهرش  بِیو غر بیعج يورزش ها يرایکه هر روز صبح پذ ییجا. گرفت شیرفت و راه اتاق ورزش را پ باال

. داد و داخل شد نییرا پا رهیدستگ! تر میمال نباریا یول.. بود دهیچیراك باز هم در فضا پ یقیموس يصدا. بود

آن  یِالبته نه به کوتاه.. تنش بود یتاپ و شلوارك کوتاه و تنگ! دیدویم لیدستگاه تردم يآرزو پشت به او رو

 !روزید بِیعج يلباس ها

توقف دستگاه  يکوچک، دکمه  زیم يرو وانیرا خاموش کرد و بعد از قرار دادن ل یقیابتدا موس...جلو رفت افق

و حوله  دیپر نییکه حرکت دستگاه کند شد، پا نیهم. کردیآرزو نفس نفس زنان و با تعجب نگاهش م. را فشرد

 .کردیافق طلبکارانه نگاهش م. دسته دستگاه برداشت ياش را از رو

 ه؟یخبر. یزنیبهم سر م ادیروزا ز نیا ؟یخان باج يچطور_

 .افق در هم فرو رفت يها اخم

 !خونه يو با اون حال اومد يکه اونجور يکرد کاریو چ يکجا بود شبید یگیخوب م يمثل دخترا_

 .برداشت و مز مز کرد زیم يآب پرتقال را از رو وانیل الیخ یب

 .ازت حساب بپرسم دیمنم که با نیا! ستریس يریگیسخت م یلیخ_

 .دیدو انگشت لپِ افق را کش با

 !تو يبغلت و با لباسا قایاونم دق کردم؟یم کاریمن تو رخت خوابت چ شبید_

 :زد یچشمک

 ؟ینکنه از اوناش_

 .دیرا از دستش قاپ وانیل افق

. ينبودتو خودت . يخورده بود يبود؟ تا خرخره زهرمار یاون چه وضع گمیدارم م. بسته آرزو يمسخره باز_

 بود اومد رسوندتت؟ دوست پسرت بود؟ یالوات ک ياون پسره 

 .باال انداخت سر

 !دوست پسرم نبود. بود مینه بابا دوست اجتماع_
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 گه؟ید هیا غهیچه ص یدوست اجتماع.. آرزو یکنیم وانمید يدار_

به خاطر حضورش در  شیصدا. را باز کرد و وانِ حمام را پر کرد سیافق درِ سرو دنِیپر نییتوجه به باال و پا یب

 .شده بود ویاستر سیسرو

خالصه چند منطوره ! میدار حیمحض تفر.. میبه قصد ازدواج دار.. میجاست فرِند دار.. میدار یدوست اجتماع_

هم آخرش با اون  یپارت يهم بر يپشمک بخور یباشه هم باهاش تو بچگ یکی ستیمثل دوره شما ن! ست

 گم؟یم یچ یدونیم. یازدواج کن

 .داد هیجلو رفت و به در تک افق

کدوم  چیه. تو مشکل دارم يمن کال با دوستا گمیمن دارم م! بود یچه جور دوست نکهیندارم به ا يمن کار_

 یسال و چند یکن دایازدوج پ يمناسب برا سیک هی.. پسر خوب هیداره  یچه اشکال! ستنین یدرست و حساب

 !میستیما که کوته فکر ن ؟یباهاش دوست باش

 .را از تنش خارج کرد تابش

 ؟یدرك کن يخوایم یک. 22قرن شهیاآلن داره م. بود مایاون کارا مال قد_

 .دیآه کش افق

 ستیدارم ب ییدانشجوها. ومدمیاز فضا ن! کنمیم یدارم زندگ ایدن نیبخدا منم تو ا.. خواهر قشنگم.. من زِیعز_

بابا ! عذر بدتر از گناهه یگیم يکه تو دار یینایا. پاشدن اومدن رانیدرس خوندن از اون ورِ ا يسالشونه و برا

بابا رو  میو تصم نیژاکل ينقشه ها يطعمه  یشیا می يایکوتاه ب دیبا ای! هم نداره یشوخ! يبر فرستتیداره م

 !یکنیم یعمل

 .دیرا از تن خارج کرد و داخل وان خز شیتوجه به وجود افق تمامِ لباس ها یب

 !من و نخور يشما غصه . فتمیدر ب يبلدم چه جور نمیبا اون ژاکل. رمیجا نم چیمن ه_

* 

 .دیآرزو خند. کالم از دستش خارج شد يصحنه شوکه شده بود که رشته  نیا دنیآنقدر از د افق

 ؟يدید یمگه چ ؟یکنیم يچرا چشات و اونجور هیچ_

 دیترسیم! برخورد راحت در مقابل خواهر بزرگش نبود نیترسِ او از ا. دیگنجیدر باورش نم ییواپر یهمه ب نیا

 رِیز شبیکه د یکلمات يِادآوریاز . اشان بزند شهیبه ر شهیباشد و ت یدار و همگان شهیر ییپروا یو ب یراحت نیا
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 نیمانده را هم از ب یحرمت باق نیاشان هم ییزگوبا با خواستینم یول زدیلب تکرار کرده بود نبض سرش تند م

  .پروا تر کند یببرد و آرزو را ب

 ..برات نگرانم افق گما؟یم_

 !من خواهر بزرگتم. یشیباز پر رو تر م گمینم یچیه یهر چ.. ببند دهنت و آرزو_

 .دیکش غیبه آب زد و ج یمشت آرزو

 !یستیمادرم ن.. یآره خواهرم_

 :دیکش ادیسپس از همان جا فر. دیرتش کوبآمد و در را مقابل صو رونیوان ب از

  .نه من دانش آموزتم. ینه تو مادرم.. صد بار گفتم به کارِ خودت برس_

 .دیبا حرص و ناراحت مشت به در کوب افق

بدون خودت  یبه کارت ندارم ول ياز امروزم کار. ریبگ نیبرو از همون دوستات ماش. نیماش یب نیپس ماش_

 !ینیبیضرر م

داشت  يادیز. گفتیآرزو راست م دیشا. تحمل نداشت گرید. جواب نشد و ناراحت از اتاق خارج شد منتظر

 .با حرص شانه باال انداخت! کردیمادرانه رفتار م

 !اصال به من چه_

 !دمیسفره رو چ.. صبحانه بخور ایکرده؟ ب تیبازم عصب_

 :تفاوت گفت یکنارِ زهرا گذشت و ب از

 !رمیدوش بگ رمیم. ندارم لیم_

. 

. 

 دیامروز با. اش را هم سر کرد يسرمه ا يمقنعه . دیانتخاب کرد و پوش يتر میضخ يپالتو روز،ینسبت د به

 .پدرش متوقف شد يکه با صدا شدیداشت از سالن خارج م. زدیبه آموزش م يحتما سر

 بابا؟ يریکجا م_

 ينه مجبور به دروغ باشد و نه خرابکار خواستیدلش نم. ختیگریبود که از پدرش م ییمعدود زمان ها جزو

 .دیپاشنه چرخ يرو لیم یب. دهد حیآرزو را توض يها

 !برم دانشگاه دیبازار و از اون ور هم با رمیبا اجازتون م.. سالم بابا_
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 :دیآمد با اخم پرس یم ییو از پله ها پا بستیاش را م یرسم راهنیپ نیآست يهمانگونه که دکمه  اردالن

 شم؟یپ ومدین شبیت؟ چرا دآرزو کجاس_

 .از نهادش برخاست آه

  .دیراست خواب هیاونقدر خواب داشت که  شبید_

_اومد خونه؟ یک 

 .کف خانه دوخت يرا به سنگ ها چشمش

نداشته مجبور شده منتظر بشه  لهیوس نکهیمثل ا. دیاتاقتون رس نیکه شما رفت نیهم. دیطول نکش ادیز_

 !دوستش برسونتش

آرزو را  ياصرارها یامکانات یب نیبر ا هیحاال اگر پدرش با تک. و به محض گفتن به خودش لعنت فرستاد گفت

 چه؟ کردیقبول م نیماش دنیبر خر یمبن

 !و اون باشه نیا زونِیدوست ندارم آو. دمیخریم نیماش هیبفرستمش حتما براش  شدیاگه قرار نم_

 .تازه کرد ینفس

 !ها رو نره یکه اون مهمون نهیمهم ا. داره بابا یچه فرق_

 .با اخم سر تکان داد اردالن

 برسونمت؟! نگران نباش.. درسش شهیو فکرش م رهیم.. شهیتموم م_

 .را باال برد چشیسوئ

 !رمیخودم م_

 ؟يمگه قولش و به آرزو نداده بود_

 :اخم گفت با

 !بشه هیتنب کمی نیاجازه بد یچرا ول_

 .دیکرد و دست بر صورتش کش يخنده ا تک

 !يبا من و فراز بخور يچا وانیل هیبد نباشه  دیشا. شرکت ایآزاد بود ب متیوسطا تا. من رفتم.. خُب اریبس_

 .انداخت نییاخم سرش را پا با

 !اون موضوع بسته شده کردمیفکر م_

 .دست انداخت و چانه اش را باال آورد اردالن
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 يشانس و به فراز نداد نیکه ا یپس تا وقت! نه ای خورهیبه دردت م یفهمب یتونینم یآشنا نش یتا با کس_

 هوم؟! من باطله شِیرد کردنش هم پ يبرا لتیدل

که  ستین یفراز کس دانستیم. تکان داد که اردالن با خنده به شانه اش زد و از کنارش گذشت يناچار سر به

 يو گذشته  دهیهم رفتار سنج.. مناسب یِشغل تیهم موقع. بگذرد یگرفته شدنش به آسان دهیپدرش از کنار ناد

ده سال بودن کنارِ پدرش  نیکه در ا یتینها یو هم اعتماد ب.. و فرهنگشان لیاص يهم خانواده .. پر افتخارش

چگونه به . ازدواجش از نظر اردالن فراز بود يبرا دیو صالحد هیدیتا نیو آخر نیشک اول یب! بود دهیبه او بخش

خواستگار ها  يکه در را به رو نیصبر کرده است؟ ا یقلب يوندیپ دنِیسر رس يسن برا نیتا ا گفتیپدرش م

 يشعرها يبایز اتیچون فراز را رد کرده است تا عشق مانند اب ییها سیک يمصرانه  شنهادیبسته است و پ

مثلِ  يکرده ا لیفرا بخواند از دختر تحص شیبایز جاناتیسبز شود و او را به هاش  یزندگ انیم کدفعهی يسعد

با ! عشق! شدیم نیژاکل يها یدور هم يخنده  يافتاد و سوژه  یتفکر از چشم پدر م نینبود؟ قطعا با ا دیاو بع

به افکارش زد و از خانه خارج  یلبخند تلخ! بود بهیچقدر غر شیروزها نیا یِو زندگ ختهیبه هم ر يحال و هوا

 .شد

. گذاشت و داخل شد نیرا داخل ماش دشیخر يها و پاکت ها لونینا. ستادیبزرگ ا یِعروسک فروش يبه رو رو

خودش از  يبرا نیهر سال روز ولنتا. معذبش کرد یبر لب نشاند که حساب ییلبخند آشنا دنشیفروشنده با د

به  یاو عاقبت فروشنده پ یِدهن لق اآمده بود و ب هیپارسال که با مهد نیو بعد از ولنتا دیخریم یعروسک نجایا

! بود فتادهیمغازه ن نیگذرش هم به ا یحت گرید زدیژکوند م يلبخند ها یرازِ چند ساله برده بود و حساب نیا

 .زد و سالم داد یلبخند خجول

 ..خوامیم کیچند تا عروسک نرم و کوچ.. سالم_

 :اضافه کرد عیسر

 !هفت سال مناسب باشه ریز يبچه ها يبرا_

 .پشت سرش اشاره کرد يبه قفسه ها ییبا خوشرو فروشنده

بچه  يبرا. دارن شیهمشون هم پول.. و شرِك ردیب يتا انگر نیریاز گوسفندا بگ. دنیهمه کارا جد فیرد نیا_

 !مناسبه

 :دیکنار گوشش شن را ییعروسک ها بود که صدا دنیمشغول د شدیگونه جمع نم چیکه ه يلبخند با

  !از همشون قشنگ تره هیاون ببع_
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 :با تعجب لب زد. را به بهت داد شیباز شد و جا شیاخم ها شیشخص رو به رو دنیاز د. را بر گرداند سرش

 ...شما_

 :با لبخند سرش را برگرداند و رو به فروشنده گفت ریام

 ن؟یکنیرو لطف م دیآقا اون گوسفند سف_

هم گذاشت و با حفظ  يچشم رو. افق کم کم شکل گرفت ياخم ها. عروسک را مقابلش گذاشت فروشنده

 :آرامش گفت

 ن؟یکنیم کاریچ نجایبپرسم ا شهیم_

 .دیعروسک را بغل گرفت و خند ریام

 !هه.. نرمه ییجورا هی! دخترا چرا انقدر دوستش دارن نیا فهممیحاال م! هیبا نمک زیعجب چ_

 .کرد به طرف افق رو

 بگم؟ یچ گهید.. ریتقد.. تصادف نیباور کن ن؟یکنینگام م ينجوریچرا ا_

 .دیافق باال پر يابرو

 !نیستین یخوب يدروغگو! و دو روزِ پشت هم.. ينفر ونیلیشهرِ چند م نیتصادف؟ اونم تو ا_

 .اش را تکرار کرد یشگیهم لبخند

 !هستم یخوب ياتفاقا دروغگو_

 .توجه به حضورش کالفه رو کرد به طرف فروشنده یب افق

 ن؟یاول و بد فیرد ياون عروسکا يممکنه همه _

 :با تعجب گفت فروشنده

 همش و؟؟_

 !بشن ییتا ستیب کنمیفکر م.. بله_

 !چند لحظه.. بله_

نگاهش  یگذاشته بود و با لبخند آرام شخوانیپ يآرنجش را رو ریام. کردن قفسه شد یکرد و مشغول خال پشت

کارت را رو . گذاشت شخوانیپ يفروشنده همه را در چند پاکت جا کرد و رو. نگفت يزیچ یشد ول دیمق. کردیم

 :گفت رامکنارش آ ریام. تولد خودش بود گفت خیبه فروشنده گرفت و رمز را که تار

 !وجه چیبه ه!.. نیباش یشصت و هشت خورهیبهتون نم_
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 .کارت را به طرفش گرفت فروشنده

 !شده باشه بهتون خبر بدم دهیاگه دوبار کش دیداشت کن ادیشمارتون و . مشکوك پرداخت شد یول دییبفرما_

پاکت   .داشت کرد و کارت را برداشت ادیکاغذ  يقدر در آن لحظه معذب و کالفه بود که شماره را تند تند رو آن

با . ها را دست گرفت و از مغازه خارج شد پاکت ریهنوز دو پاکت مانده بود که متوجه شد ام. ها را هم برداشت

 .دنبالش راه افتاد تیعصبان

 ؟یچ یعنیکارا  نیا ن؟یریکجا م_

 .ستادیا ریام

 !شهیهمش تو دستتون جا نم. کنمیدارم کمکتون م_

 !مشکلِ منه نه شما نیداره؟ ا یبه شما ربط_

 :فتو گ ستادیا نیکنارِ ماش. راه افتاد نیتوجه بهش به طرف ماش یب ریام

 !کمک کرد دیبا یطیتحت هر شرا.. هر جا. مرد هم هست هیمشکلِ  يدیل هیمشکلِ _

   .را زد و پاکت ها را داخل گذاشت موتیر

 ن؟یکنیم بمیچرا تعق نیبگ شهیم. نیدار يآزار دهنده ا يِخو.. قبال هم گفتم یممنون ول_

 .گرد شد ریام يچشمها

 ن؟یباند عالقه دار مزیج يلمایچقدر به ف ب؟یتعق_

 .را باز کرد نیماش يدرِ جلو ریام. را دور زد و سوار شد نیحوصله ماش یب

 ن؟یشیم ریکردم چرا زود دلگ یشوخ_

 .باال رفت شیصدا

 لطفا؟ يدست از سرم بردار شهیاز کجا اومده؟ م گهیجرات د نیا_

 .ابرو باال انداخت ریام

 ..دیاون وقت شا یبه دعوت نهارم مجددا فک کن یتونیم_

 .دادیگاز م الیخ یافق ب. پا تند کرد نیدستش را به در گرفت و همراه ماش نیحرکت ماش با

 ...حرفا رو نیساده که ا ییِآشنا هیحاال .. نیشما هم جمله آخرتون و مفرد گفت ن؟یشیم یخوب چرا عصبان_
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بود و با  ستادهیا ابانیوسط خ ریام. ه رو افتادرو ب ي نهینگاه افق به آ. را بست نیشدت گرفتن سرعت درِ ماش با

 :گفت رلبیرا چشم زد و با حرص ز نکشیع. کردیرفتنش را نگاه م ریکج مس یگردن

 !یروان ي وونهید_

با . ترمز زد و برگشت يرو. پشت، کنار پاکت ها افتاد یِصندل يبرداشت که چشمش به عروسک رو نهیاز آ چشم

چه بود اسمش؟ .. بغل گرفته بود وانهیبود که پسرِ د یهمان. از حدقه درآمده عروسک را برداشت يچشمها

  ....ریام

! بود ریعطر ام يشک بو یب! گس و خنک بود ییبو. اش برد ینیب کینزد. آمد یاز عروسک م یخوش يبو

دستش باعث شد بغل  نیبوق ماش. دلش ضعف رفت. درشت عروسک دوخت يچشم به دماغ بزرگ و چشمها

اشاره  دیکه د اافق ر يگرد شده  يچشمها. پشت رل نشسته بود یبا لبخند پت و پهن ریام. سرش را برگرداند

پسر در  نیا يسر از کارها. بود رینگاهش هنوز منگ و متح. داد نییرا پا شهیافق ش. بدهد نییرا پا شهیکرد ش

 :گفت یمیبا لبخند مال. تر يو لحن صحبتش جد تر بود یرسم یبار کم نیا ریام يچهره . آورد ینم

 !روز خوش. نیریازم بپذ روزیاونم بابت تصادف د. نیببخش تامیاذ يبابت همه _

به  یشد و بعد نگاه رهیخ نشیماش یخال يافق چند لحظه به جا. را گفت و با گاز از کنارش گذشت نیا

 :لب زمزمه کرد ریلبش شکل گرفت و با همان لبخند ز يرو یلبخند کمرنگ. عروسک داخل دستانش انداخت

 !وونهید_

*** 

 

دخترك را با . زل زد شیرو به رو ي نهیلبش جا خوش کرده بود به آ يکه سمج و مصر، گوشه  يدیلبخند پل با

 یزبانش را با لذت. متعجب يصحنه  نیا دنِیگذاشته بود و چقدر لذت داشت د يبر جا یچه بهت و شوک

از آن  ابانیخ نیو چند اهدو چهار ر. دادیشدن انجام م فوریموقع ک شهیکه هم يکار. دیمضاعف دور لبش کش

قرمز  نیماش رِیتصو. رو به رو بود و لبخندش بر لب ي نهیاراده چشمش به آ یباز هم ب یمحل گذشته بود ول

خارج  شیها الیتلفنش باعث شد از اوهام و خ يصدا. شدیاش منعکس م لیمستط ي نهیدخترك هنوز هم در آ

 :درنگ جواب داد یو ب دیباال پر شیاسم فربد ابروها دنِیبا د. شود

 جونم؟_
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 يو ساختمون ساز نسیزینبض حساس ب..موفق و بنام تهران ياردرایلیم یاز مولت یکی..ایک یاردالنِ حاتم_

 نیاز بزرگتر یکیصاحب !! رانیا يساختمان ساز ي دهیبه ثبت رس يسهامدارِ شرکت ها نیبزرگتر.... تهران

خونه  میتیتا  شیگذارِ ش انیمالک و بن!... و ساخت قطعات خودرو دیصاحب کارخونه بزرگ تول.تهران ينگایهولد

 بازم بگم؟؟ ایبسته .... و پرورشگاه تو تهران و اصفهان

  .پارك کرد ابانیرا کنارِ خ نیراهنما زد و ماش. لبخندش را گرفت يجا قیعم یاخم. شد لیاش زا یخوش تمام

   تو سرم؟ یبا افتخار بکوب یزنیزنگ م يآمارم و در آورد یرفت ؟یکه چ_

. ستیمهسا ن گهید نی؟ ا يخوریم یچه گُه يحواست هست دار چیه که؟یتو مرت ایمنم  ارهیکه آمار در م یاون_

.. ریام ستیبردار ن یشوخ یکی نیا. داره نشیتو آست هیسرما اردیلیه چند متاجره ک هیاون دختره ته تهش پدرش 

 !ناستیگفت نصف تهرون مالِ ا شهیم  ..داره یاسیس ي نهیشیطرف پ

 

 .را کالفه باز کرد کمربدنش

 !سین گهید.. فربد سیبرام مهم ن_

پول  نهمهیگفته که ا یدونه اون ورِ آب رفتن انقدر مهمه؟ اصال ک هی یعنی ست؟یکه مهم ن یچ یچ یعنی_

 !ترسمیدارم ازت م ر؟یدختره ام نیچندم نیالزمه؟ ا

دانشگاهم دود هوا ! دختره نیکه چندم رفتیبرات مهم نبود و از دستت در م يمن بود طیتو هم اگه تو شرا_

رو بخورم و  نایاز ا یکیمخِ  دیبا. روزاس که سکته بزنه نیمادرم ا. کنهیبابام ورشکسته شده داره دق م.. شده

   .باهاشون بزنم اون ورِ آب

   از؟یتو پ يخوب مگه مهسا رو نخوابوند_

 .زد پوزخند

 !يمنو خوابونده تو خبر ندار شونیا. دلت خوشه فربد خان... هه_

 :لحظه سکوت شد و بعد فربد آرام گفت چند

 ه؟یکیحاال کدوم _

 .شد کینزدبه هم  شیابروها

 ه؟یکیکدوم  یک_

 بزرگه رو؟ ای يرو خوابوند کهیکوچ.. دخترشون_
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 :تعجب گفت با

 مگه دو تان؟_

 .زد يشخندین فربد

 ؟یدونستینم یبگ يخوایم یعنی! بدر زدهیس میریم میدار یبا ک نیبب!... به_

 گناهه؟. دونستمینم.. رینخ_

برام چندان مهم نبود چند تا  شدیم زیدندونم مثل تو ت ارویوضع  یِو مال ياخبارِ اقتصاد دنِیخوب منم اگه با شن_

 !بهت دمیحق م.. بره تو گله هست

 .دیکش مشیمال شیته ر انیرا م دستش

 کنما؟یم یبار قاط هیمن . تو کارمه يادیدماغت ز. برو فربد_

  !برات نداره يا جهیکارا نت نیا. یکنیبد م يبدون دار یول. رمیباشه م_

 .لحظه مکث کرد چند

استاد .. ستیدختر بزرگه هم که اصال تو باغ ن..بچه ست یلیخ کهیدختر کوچ. نییپا ایب طونیاز خرِ ش_

 !شونیگند نزن به زندگ.. دانشگاهه

 .دیکش نیرا پا نیماش يپنجره  کالفه

 ؟یکنیم بمیتعق يدار ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا_

قبلِ تو افق و . نیکردیبحث م ابونیتو خ روزید.. دتونیفرانک با هم د...کارم؟یمگه ب ؟یمرد حساب يخل شد_

 !ينقشه دار شونیکی يگفتم حتما برا دتتونیگفت د نکهیبه محض ا.. اتشونهیاستاد ادب. شناخته

 :لب زمزمه کرد رِیز

 ....!افق_

 :با بهت گفت فربد

 !کنمیکه باور نم یدونستینگو که اسمش و نم... حواست به منه؟_

 شیبرا یبود و حت دهیرس انیاردالن به پا ییدارا دنیبعد از د قاتشیتمامِ تحق نکهیا گفت؟یچه م. کرد سکوت

 .سر تکان داد یعصب! مهم نبود تا اسم طعمه اش را بداند؟

اعصابم و داغون  گهیتو د کنمیخواهش م. بارهیو زمان داره برام م نیاز زم. ام فربد ختهیبهم ر یلیروزا خ نیا_

 فعال؟ يندار يکار. نکن
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 !خدافظ. برو تو لجنت دست و پا بزن.. ندارم يکار_

 نیکه فرانک و فربد سر از ا. را کم داشت نیهم. دیفرمان کوب يرو یمحض قطع کردنِ فربد مشت محکم به

و  دیکش یقینفس عم .داشت ازیاش ن یو دوست تیبه حما! فربد را از دست بدهد توانستینم. اورندیماجرا در ب

 !دیچسبیاعصاب م نیهوا و با ا نیداغ در ا ينویکاپوچ کی. را مجددا روشن کرد نیماش

آرام  شهیشاپ از هم یزمانِ نهار خوردن بود کاف گریوقت روز که د نیدر ا. شاپِ خلوت نگه داشت یکاف مقابل

اش داغ بود و  یشانیپ. مچ دستش گذاشت يسرش را رو. داد نویکاپوچ کینشست و سفارش  زیم يرو! تر بود

 یتعلل و ناگهان یب. شد رهیداد و چند لحظه به صفحه اش خ یچرخ زیم ياش را رو یگوش. زدینبض سرش م

بوق  نیرا با اول یگوش! کردیرا مشخص م فشیهفته تکل نیتا آخرِ ا دیبا. مهسا را گرفت يدست برد و شماره 

 .جواب داد

 !سالم عشقــــم_

 ؟يخواب بود .سالم_

 دیخند

 .کردمیبه تو فکر م. تو رخت خواب بودم_

 وقت ظهر؟ نیتا ا_

 !ياز ما کرد يادی! چه عجب. امروز میکنم کالس نداشت کاریچ_

 خطا کردم؟.. دلتنگت شدم_

 .لحظه مکس کرد چند

 شده؟ يزیچ ؟يحوصله ا یچرا ب_

 .گذاشت تکان داد شیکه قهوه را رو به رو یشخدمتیپ يرا به دندان گرفت و سرش را به نشانه تشکر برا لبش

 !شمیپ يایب یتونیم یک! کنمیم یقاط نییپا ادیخونم م يمهسا یوقت یدونیم_

 ام؟یکجا ب.. اآلن نیهم_

 خونه؟ يایغروب م.. شاپم یاآلن کاف_

 .مهسا دلخور شد يصدا

 !رابطمون خالصه شده تو تختت زِیهمه چ کنمیحس م ریخونه؟ ام امیب دیبا شهیمگه هم ام؟یچرا االن ن_

 .را محکم دورِ فنجان حلقه کرد دستش
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 ؟يایاآلن ب یتونیم. نیهم ستمیفقط دنبال دردسر ن ؟یگیچرا چرت م_

 بازگشت شیو ناز به صدا خنده

 !استراگُف داغ فیب هی يافتخار بدم برا تونمیم یشاپ نه ول یکاف_

 .زد يمحو پوزخند

 !باش یشگیهم يساعت جا میتا ن.. شما امر کن_

. 

. 

 يرو ریام. در کف اتاق زد و به طرف حمام راه افتاد شیپخش و پال يبه لباس ها یو ناراحت یچنگ عصب مهسا

به  شیبرا يکه نه لذت و نه تمرکز يبعد از معاشقه ا. اش گذاشت قهیشق يشد و کالفه دست رو زیخ میتخت ن

کار را  نیپخته بود و ا يادیمهسا ز! دبو نهیگز نیبدتر یگشیو هم یآوردنِ موضوعات مال انیهمراه داشت به م

حس  یرا به چاالک یتوجه یو ب يسرد نیاز بر بود و کوچکتر یرابطه را به خوب نیو خمِ ا چیپ. کردیسخت م

 .به در زد يو تقه ا ستادیمات حمام ا ي شهیمقابلِ ش شانیکالفه و پر! کردیم

 مهسا؟_

 !بود ریمات هم نفسگ ي شهیش نیاز پشت ا یو قد بلندش حت فیاندامِ ظر. دیآب خز رِیتوجه به او ز یب مهسا

 !رسهیاآلن فرانک م میریجدا جدا دوش بگ ستیوقت ن.. تو امیحد اقل در و باز کن منم ب_

 .دیرا شن فشیضع يصدا

 !رمیبذار دوشم و بگ.. ریبرو کنار ام_

 .دیکش یقیعم نفس

 !اون تو يدیچپ يحرفامون هنوز تموم نشده بود که پا شد_

 !ندارم یمن حرف_

که کمربندش را بست  نیهم. شد شیلباس ها دنیتخت نشست و مشغول پوش يرو یبه کمر و عصب دست

 .مهسا هم در را باز کرد

 !حوله بده بهم_
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بدونِ نگاه کردن حوله را رو به . خارج کرد ياو گرفت و از کمد حوله ا يبایچشم از قامت ز یو عصب دلخور

عاقبت . هر دو در سکوت مشغول آماده شدن بودند. آمد رونیو ب دیچیمهسا حوله را دورش پ. نگه داشت شیرو

 !سکوت را شکست نیو قفل ا اوردیتاب ن ریام

 !هه! میبا هم راحت کردمیفکر م_

 .با اخم به طرفش برگشت مهسا

   !به بابا بزنم يار دارکه انتظ ییبا نارو کنهیفرق م یراحت_

دوست نداشتم به کس  ؟يریکه قراره قرض بگ هیمنظورت از نارو پول! تو یب ایبا تو  ای. ماه برم نیتا آخرِ ا دیبا _

 !خودم که مشکلم و به تو گفتم يمتاسفم برا. رو بندازم مهسا يا گهید

 .دیدرهمش کش يابروها يو دست رو ستادیمقابلش ا.. دیناراحت لب گز مهسا

 تا حاال بهت گفته بودم عاشقِ ابروهاتم؟_

 .انداخت نییمچ دستانش را گرفت و پا ریام

 !شهیطفره نرو که از تاسفم کم نم.. طفره نرو مهسا_

از  تونمینم! ستین یپولِ کم ونیلیصد م. فقط بهم فرصت بده. شتمیو همه جا پ شهیمن هم.. ریام رمیطفره نم_

 !کنم يدزد دهیعمر زحمتم و کش هیپدرِ خودم که 

بستنش وکالت تام  يحسابِ توپ داره که برا هیپدرم اون ورِ آب ! قرض گمیدارم م. کن يدزد گمیمن نم_

 ؟یبفهم یتونیرو م نایا. پام برسه به اون ورِ آب دیمن با. بره ممنوع الخروجه تونهیخودش نم. دارم

 .چشم دوخت نیبه زم ناراحت

 !برات کنمشیجور م.. بهم فرصت بده_

 .مهسا پشتش راه افتاد. رفت رونیبرداشت و از اتاق ب یعسل يرا از رو چیسوئ

 ره؟یچقدر پول به باد فنا م یفهمینم. طلبکارا بو ببرن از حسابِ بابا هیکاف. مهسا ستیفرصت ن_

 .صورتش گذاشت يکه وارد آسانسور شدند مهسا دستش را رو نیهم

 يهر کار. ادیو بدم اخم به چشم و ابروت ن امیحاضرم دن. تو ناراحت و نگرانم يبخدا منم به اندازه . .فهممیم_

 !قول. کنمیبتونم م

 .لبش جا خوش کرد يرو يا يو زور يا هیکم رنگ شد و لبخند عار ریام اخمِ

 !یندمونیتو هم مثلِ من نگرانِ آ دونمیم.. عشقم دونمیم_
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 .نشاند و با هم از آسانسور خارج شدند شیلبها يآخر را تند رو يبوسه  نگیآسانسور به پارک دنِیاز رس قبل

*** 

 

 رهیتر کرد و به دور دست ها خ کیدو طرف کاپشنش را به هم نزد. انداخت نیاذان در فضا طن نِیدلنش يصدا

اش  یحواس یرست مانند بد.. حواسش نبود یول دیمکیحرارت جانش را م يذره ذره  يفلز مکتین يسرما. شد

 :خورد کهی شیبا صدا. بود هکتابِ دعا به دست، کنارش نشست شدیم يا قهیکه چند دق يبه حضورِ پروانه ا

 سردت نشد؟_

 تشیاو و موقع دیطول کش هیخودش غرق بود که چند ثان يایآنقدر در دن. به پروانه انداخت یقیو نگاه دق برگشت

 .داد یسرش را تکان آرام. را درك کند

 !اون داخل و دوست ندارم يفضا. یعنیحس نکنم  دمیم حیترج. کنمیسرما رو حس نم یسردمه ول_

 :گفت یبا آه کوتاه. رفت و برگشت مارستانیپروانه به طرف ب سرِ

! نمشیبار گذاشتن بب هیهم فقط  شهیاز ش یحت. همراه داشته باشه ذارنینه م.. میبر ششیپ دنینه اجازه م_

 !حالِ زارش اون دستبند و چرا زدن به دستش نیبا ا کنمیدرك نم

 .زد شیبه موها یاز موضوعِ بحث چنگ کالفه

 ..!داره اآلن ازیاز شهروز بهت ن شتریخونه؟ مامان ب يبر يخواینم_

 .انداخت نییبه دندان گرفت و سرش را پا لب

 ...با دعا دیگفتم شا... ششهیمامان پ_

 ؟یجور کن یتونیم. براش پوله ازهیکه ن يزیا چتنه.. به دعا نداره يازیشهروز ن_

 .انداخت نیینگاه کرد و بعد ناراحت سرش را پا اوشیس ي رهیلحظه به چشمانِ سرخ و خ چند

 !ستیپول ن زیهمه چ. کنهیرو حل م هایخدا خودش گرفتار_

 :از موضعش عقب ننشست و ادامه داد یکه زده بود متاسف بود ول يخاطر داد به

 !یهمه چ! یهم مرگ و زندگ.. هم قانون.. هم خدا.. هم عدالت.. پوله پروانه خانوم یهمه چ گهیاآلن د_

! بود یوانگید طیاوضاع و شرا نیآن هم در ا اوشیبحث و جدل با س. کتابش را در دست فشرد و بلند شد پروانه

 !منعطف تر از قبل یکم. دیرا شن شینرفته بود که صدا شیب یچند قدم

 خونه؟ يرینم_
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 :برگردد آرام گفت نکهیا بدون

 .رمیم_

 .دیکاپشنش را تا گردنش باال کش پِیشد و ز بلند

 !ها رو نبستن ابونیها خ ئتیتا ه میبر فتیپس راه ب_

دربست  ینیاتوبوس تمام شده بود و مجبور شدند تا خانه ماش يِساعت کار. هم به طرف خانه راه افتادند کنارِ

 :رو کرد به طرف پروانه. مقابلِ درِ خانه شان متوقف شد نیماش. کنند اریاخت

 !نیمنتظرم نش. خورمیشامم همونجا م.. ئتیه رمیتو برو من م_

 يمغازه  يبرگشت و رو به رو یاصل یابانیتا سرِ خ یدربست نِیبا ماش. شد ادهیلب گفت و پ رِیز يباشه ا پروانه

دست در . دیرا د بیو حب یاز همان دور اس. شد ادهیپ شدیبرپا م يعزادار يها مهیکه هر سال خ ییاصغر، جا

 يِکرد به جا یها برداشت و سع بلچشم از ط. شدیکم کم جمع م يبساط دسته رو. به طرفشان رفت بیج

 .کاره رها کرد و دستش را فشرد مهیصحبتش را ن دنشیبا د یاس. شدیندیشهروز ن یِخال

 ؟يچطور. نوکرتم داداش_

 .دیکش یقیهم دست داد و نفس عم بیحب با

 !ستمین يطور چیمن ه تهیموقع نیشهروز تو ا یچطور باشم؟ تا وقت_

 :گفت بیحب

 هنوز نبردنش بخش؟_

 .باال انداخت سر

 .دیتو کما نرفت و زود بهش خون رس نیدکترش گفت شانس آورد. کرده یداخل ییزیخون ر_

 خون داد؟ یک_

 .دیکش آه

 !عباس_

جلو رفت و دستش را . به طرفش پا تند کرد اوشیس دنِیبا د يحاج آقا اکبر ئتیه سیرئ. لحظه سکوت شد چند

تازه با  يتازه قول و قرار ها يحاج آقا اکبر. شدنِ شهروز همه را متاسف کرده بود يخبرِ بستر. فشرد یبه گرم

و  بتیانگار مص یسبک کنند ول راقرض  نیبارِ ا یقرار بود با کمک مسجد محله کم.گذاشته بود اوشیس

 :لب زد ئتیه اهیبه پرچمِ س رهیو خ بیدست در ج اوشیس. نداشت یمرد تمام نیا يِگرفتار
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و با شهروز  نیمن امام حس. کرده تو گلوم ریبغض گ هیالمصب مثلِ .. یحاج شهیجور پر نم چینبودش ه_

 !شناختم

 .گذاشت اوشیرا پشت س دستش

 یباشه تا وقت یجا خال نیبذار ا. جداست نیامام حس شِیپ يدیر مره يِجا.. جاش پر بشه جوون ستیقرار ن_

 !بطلبه ئتشیو دوباره تو ه دشیکه خودش شفاعت کنه و مر

 .ردیچشمش را بگ ياشک سمج گوشه  زشیر يبهانه جلو نیتا با ا دیبه صورتش کش یدست

 !یحاج کنمیدارم کم کم شک م... به عدالت خدا یشک ندارم ول یگیکه م يزیبه چ_

سفت تر و . شتیپ گردهیزود برم ای ریبرادرت د. دلت و قرص کن. به آدم رسهیم طونیاز ش يدیو ناام أسی_

 !مرد تر از قبل

تا  ،يبعد از دور شدنِ حاج آقا اکبر. بر لب آورد و تشکر کرد یلبخند کم رنگ. هم شده گرم شد یدلش کم ته

با ماتمکده  یکه فرق يمعِ دوستانه را به بودن در خانه اج نیا. صحبتشان گل کرد ئت،یه يجمع شدنِ اعضا

. خواندیکنان قرآن م هیو مو خواندیدعا م.. کردیآه و ناله م.. کردیم نینفر. بود دیمونس ناام. دادیم حینداشت ترج

 !بود نداشت لیتکم تشیکه ظرف طیشرا نیحد اقل در ا.. مادرش را نداشت یِشانیپر دنِیتابِ د

درِ خانه را  دشیبا کل. کردیگز گز م راهنشیپ رِیز ریزنج يِجا. از دوازده گذشته بود که به خانه بازگشت ساعت

 یِکیتار انیم! بود دهیمادرش هنوز نخواب. آهش را بلند کرد دیتابیکه از اتاقِ کارِ مونس م یمینورِ مال. باز کرد

لبِ حوض نشسته . پدرش را شناخت يچهره  .رفتجلو  یکم. داد صیرا کنارِ حوض تشخ یحضورِ شخص اطیح

 نیمگر با ا! معلوم بود که نه شد؟یسردش نم. بسته بود خیهوا . با تاسف جلو رفت. بسته بود شیبود و چشمها

 سرما را حس کرد؟ شدیم قیچرت عم

 .داد یاش را تکان سرشانه

 غفور؟_

 .با ترس خورد و چشمان خمارش را باز کرد یغفور تکان. کردیها بود پدرش را به اسم صدا م سال

 شهروز؟ ییتو_

شام که زهر نخورده بود. چقدر دهانش تلخ شد. زد يصدادار پوزخند! 

 !ییچایم. پاشو برو تو بخواب_

 .سرش را باال برد. ستادیکرد و ا هیتک اوشیعاقبت بر س. تا شد شیچند بار زانوها یشد ول بلند
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 پس؟ شهروز کجاست.. یاوشیتو که س_

 ...که دیترسیم.. دیترسیاز جواب دادن به پدرش هم م یتلخ بود که حت يبه حد دهانش

 !اون خوابه..برو بخواب _

که به  يزیچ نیاول. خانه گرم بود. مشت شده به خانه برگشت يکرد و با دستها ياری اطیرا تا اتاقِ کنارِ ح غفور

دلِ مونس  دانستیم. زد یلبخند تلخ. ار داشتقر يبخار يبود که رو یکوچک یمس يچشمش خورد قابلمه 

 یمانند پتک ایکه در را باز کرد دن نیهم. ادبه طرف اتاقِ مونس راه افت. داردیشام نگه م شیآورد و برا یطاقت نم

 داد،یقرار م شیدرد کمرش مهر را رو يکه برا يا هیچهار پا يمونس با چادر نماز رو. سرش فرود آمد يرو

. دیکش رونیجلو رفت و از از کمد رخت خوابش را ب. بود زانیاز انگشت کوچکش آو حشیتسب. برده بود شیخوا

 .دیمادرش خورد، دست مونس مچ دستش را در هوا قاپ ازِکه دستش به چادر نم نیهم

 ؟ییشهروز تو_

شده بود  اریکم هشمونس که کم . مادرش را نگاه کرد یبیبا لبخند غر! بود امشب یعجب شب.. بند آمد نفسش

 .گذاشت اوشیصورت س يدست رو

_هیمامان؟ شامت رو بخار ياومد یک! 

 .بغلش را گرفت و بلندش کرد ریز

 !قربونت برم خورمیبهت که گفتم م. يپدرِ کمرت و در آورد. پاشو بخواب جات_

 .شد رهیکه مشغولِ جمع کردنِ سجاده و چادر نماز بود خ اوشیتشک نشست و به س يرو مونس

 !عباس بخواب مادر شِیبرو پ. دنیتو اتاقِ تو پروانه و خالت خواب_

 .را با اخم تکان داد سرش

 !يریبازم چند روزه نم دمیسرِ کار؟ شن يریفردا م_

 .نشست هیچهار پا يرو

   .شهروز واجب تر از اون چاله ست يکارا. من و نخور مونس خاتون يشما غصه _

 .گونه اش نشست يرو اوشیس يبود که بوسه  رهیلحافش خ یِگُل گل يصدا به طرح ها یب

 ...شرف و  یحت.. و بدم میاگه قرار بشه همه چ یحت. ننه شتهینشده شهروز پ دیع نیبه امام حس_

 ...نیبب ایب ؟يتو برام با شهروز فرق دار یکنیفکر م. نکن گرمیخون به ج.. اوشیبسته س_

 .را باال آورد دستش
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 شهروز هان؟ ای یروز باش هیداره برام تو س یچه فرق. درد و داره هی يانگشت و ببر هر. نیدست و بب نیا_

 !امشب، شب قصد جانش را کرده بود. خش دار بود شیصدا. شد رهیمونس خ يبسته  نهیپ ياخم به دست ها با

ستون .. خونست نیمرد ا.. منه یِشهروز همه چ. بارهیداره م یوقت.. تره یوقت. اون چشاتو ندارم ننه دنِیطاقت د_

 یشهروز م دهیگند يکردم؟ هزار تا مو کاریچ يداشتم؟ جز الت باز یجز درد سر چ ؟یمن چ یول. محله ست

 مثلِ من یکیارزه به وجود. 

 .دیسخنش پر انیم هیگر با

هر دوتون . نینشما جفتتون از خون و جونِ م ؟یوجود باش یکه الت و ب يکرد کاریمگه چ. نگو مادر ينجوریا_

 !نباشه ایدن خوامیم نینباش تونیکیاگه . نیزیبرام عز

 .و از جا بلند شد دیکش یآه

  .دوزمیم نیازم دلخور نشو چرا آسمون و به زم گهید يزیریاگه م ای.. زیمن نر ياون اشکا رو جلو ای _

  .هم گذاشت يچشم رو "باشه" یِبه معن مونس

  .وقته ریبرو بخواب د_

رخت خوابش دراز  يرو. پشت سرش بسته شد دیکه با ترد يشد و در اوشیو دردناك س يلبخند زور بشینص

.. دیگوشش چک يالله  يچشمش سر خورد و رو ياشک آرام از گوشه . و چشمش را به سقف دوخت دیکش

 :زد بکه راه نفسش را بسته بود با زور و آه ل یسمج يبا همان گردو. را بست شیبغض راه گلو

 !سپارمیمن پسرام و به خودت م.. الشهدا دیس ای_

*** 

 

 .نشست سشیتدر یچوب زیپاك کرد و پشت م یاش را با دستمال یکیماژ يدست ها افق

 !خوامیم تیچند تا ب نیاستنباطتون و راجع به ا یحد اقل چند خط.. طول نکشه ادیبچه ها ز_

 .دستش را باال برد سجاد

 !کنهیمغز که کار نکنه مسلما استنباطم نم ن؟یآنتراکت بد هیاول  شهیاستاد نم_

 .و افق با لبخند نگاهش کرد دندیخند انشینفر از پسرها به حالت با نمک ب چند

به مغزت  ییهوا هی يبر یتونیحالت بده م یلیاگه خ یول. نگذشته یهم از آنتراکت قبل قهیدق ستیهنوز ب_

 !يایبخوره و ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٨۶ 

هفته  کیهنوز  نکهیبود که با وجود ا دشیجد يسجاد دانشجو. دندیبلند خند يکه با صدابار دخترها بودند  نیا

که از دست  زدینظم برهم م شیها یچنان کالس را دست گرفته بود و با تکه پران گذشت،یم دیاز شروع ترم جد

 !آمد یهم بر نم دهیو آبد یمیقد يدانشجو کی

 .زد زیبا دست چند ضربه به م افق

 !بچه ها نیلطفا شروع کن_

به دانشجوها  ینگاه یچشم ریز. کرد جادیسکوت کالس ا انیم يو بلند بیعج يتلفنش صدا ي برهیو

با چشم به سجاد اشاره داد مشغول باشد و همزمان با دست به . حواسش به او نبود یبه جز سجاد کس. انداخت

شد و  کیبه هم نزد شیهاابرو. ناشناس افتاد ياره را گشود و چشمش ابتدا به شم امیپ. اش گشت یدنبال گوش

 .را خواند امیبا دقت پ

 "اومده؟... ام خوشتون اومده باشه هیاز هد دورامیام  "

و  دیو چرخ دیبار در سرش چرخ نیچند هیهد يواژه . شد رهیخ یگوش يبه صفحه  یگنگ و استفهام یحالت با

 :با بهت زمزمه کرد. وسط مالجش فرود آمد نیسنگ یعاقبت مانند سنگ

 ر؟یام_

 یلیسواالت مانند س. آب دهانش را با صدا قورت داد. از آب شد سیدر دستانش خ یگوش هیهمان چند ثان در

بود؟ چرا دست از سرش بر  افتهیچگونه شماره اش را  خواست؟یپسر از او چه م نیا. افکارش را در برگرفت

 يارائه  يبرا انیچند تا از دانشجو. فرو برد و دستانش را در هم قالب کرد فیکرا داخل  یگوش داشت؟ینم

 نیبه ا یپ یرکیبود که با ز ينفر نیسجاد اول. کس نبود چیحواسش به ه یول خواستندیمطالبشان اجازه م

 :دیبلند پرس يبا صدا. برد یآشفتگ

 اومده؟ شیپ یاستاد مشکل_

 .اش را حفظ کند یشگیکرد لبخند هم یسع

 .. !نه_

 يرو یدست. شدیکالس دشوار م ياداره  طیشرا نیآشفته بود و در ا. دوباره بلند شد یگوش ي برهیو يصدا

 :و گفت دیاش کش یشانیپ

 !کالسِ امروز تمومه. زمیم يرو نیبذار نیاریب. نیسیو اسمتونم باالش بنو نیسیکاغذ بنو يمطالبتون رو رو_
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را  امیزد و پ ایعاقبت دل به در. دو به شک بود امیباز کردن و نکردن پ انِیم. گرفترا دوباره دست  یگوش

 .گشود

"   نیفکر کن کمی.... سخت نبود ادمیارتباط با شما ز يرقم برا ازدهیحفظ!" 

چطور ممکن بود؟ او که شماره اش  یول ل؟یرقمِ معروف موبا ازدهی نیهم.. رقم ازدهیکدام . دیسوت کش سرش

 ...نخوانده یکس يرا برا

.. سدیبنو دیرس يفروشنده از او خواسته بود شماره اش را رو. گذشت دگانشید يمثل برق از جلو يا صحنه

زود  یلیخ یول. پاسخ رفت يدکمه  يو دستش رو دیکش يا یکرده بود؟ پوف عصب يا یدقت یب نیچگونه چن

 .دادیادامه نم گریگرفته د اهاشتب نکهیا الِیخ به دادیاگر جواب نم دیشا. دادیجوابش را م دینبا. شد مانیپش

 !عقل یب يپسره _

 :بود با بهت گفت زیم يکه در حال قرار دادنِ کاغذش رو سجاد

 استاد؟ دیبا من_

از دانشجوها  یکی یو درشت بود و او حت زیر يپر از کاغذها زشیم يرو. انداخت یبه او و به کالسِ خال ینگاه

 :کالفه و آرام گفت. بود دهیرا هم ند

 !ستمیبا شما ن.. ينه باقر_

 کمک کنم؟ تونمیاومده استاد؟ م شیپ یمشکل_

 .صورتش نشست ياراده رو یب اخم،

 !يباقر يآقا يبر یتونیم.. ممنون _

 یب ي "با اجازه"ظاهر شده بود انداخت و با گفتنِ  شیرو امیبه تلفنش که دوباره عکس پ ینگاه مشکوک سجاد

 .را باز کرد امشیبلند شد و همزمان پ زیاز پشت م. الس را ترك کردک یلیم

 "میبر ایزود ب. نمییمن پا... سالم جوجو"

بروند و به  دیقرار بود با هم بعد از مدت ها به خر. نبود هیاصال حواسش به قرارش با مهد. دیکش يآسوده ا نفس

 :جواب داد عیلبش نشست و سر يرو يلبخند. ندیایخودشان در ب یِاز شرمندگ هیقول مهد

 "بشمار اومدم ستیتا ب"

. چادرش مچاله کرده بود انیاز سرما خودش را م. دانشگاه به طرفش پا تند کرد يداخل محوطه  هیمهد دنِید با

 .دیبسته اش را بوس خی يجلو رفت و گونه 
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 ؟یآموزش منتظرم بش یچرا نرفت. سالم_

 .!ولوئه نجایا شهیدختره هم نینخواستم بگن ا. سالم_

 .را افتادند نیهم به طرف ماش با

 ؟يمنتظر موند یلیخ. نییپا فرستادمیو م نیماش يدایکل يزدیتک م هیحداقل _

 !الیخینه بابا ب_

 .را روشن کرد يمحض سوار شدن بخار به

 م؟یکجا بر.. خوب_

 .به ساعتش انداخت ینگاه هیمهد

 ادیز. باالتر ابونیچند خ نیهم.. پاساژ ستاره میبر. میامشب مهمون دار. فرصت ندارم شتریب یدو ساعت یکی_

 !برگشتنم شهیسخت م میدور بش

با . دیلرز شیپالتو بیاش داخل ج یبود که گوش نداختهیرا راه ن نیاما هنوز ماش. تکان داد و استارت زد يسر

 .را باز کرد امیپ دیبا ترد. دیکش رونیرا ب یاسترس دست برد و گوش

 "شکلِ خودته؟ هیببع یدونستیم... یراست. هیواسم کاف سمیکه من برات بنو نیهم.. يجواب بد خوامینم"

درست بود  دیشا کرد؟یچکار م دیبا. رفتیم راههیو به ب شدیجمالتش داشت مفرد م. دیصورتش کش يرو دست

مانند  امکیو چند سال سن به خاطر چند پ ستیبود اگر با ب عیضا یلیخ.. نه یول. بگذارد انیپدرش را در جر

 .رفتیم وانهین پسرك دیا یپدرش و حت شیپ شیشک آبرو یب. کردیپدرش را مطلع م یرستانیدختران دب

 ؟يافق؟ چرا انقدر عرق کرد یخوب_

 .برگشت هیطرف مهد به

 !کنم کاریچ دیبا دونمینم. دارم یمزاحم تلفن_

 :شد و گفت لیبار تبد طنتیش ياخمش به لبخند هیبعد از چند ثان. شد رهیاش خ یبا اخم به گوش هیمهد

بعدم شماره خودم و . زنمیو مخش و م دمیچند بار جوابش و م. و انتقال بده به خط من تیگوش.. نداره يکار_

 !نیخطم اس بد یکی نیزحمت به ا یب گمیم دمیم

 :زمزمه کرد الیدر خ غرق

 !که شیشناسینم! وانستیطرف د_

 .حواسش را دوباره برگرداند هیبلند مهد "نیه"
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 ش؟یشناسیمگه تو م_

 .را با تاسف تکان داد سرش

 یتو عروسک فروش دمیخریبچه ها عروسک م يبرا یبار وقت نیآخر. سر راهم سبز شده يکه چند بار هیکی_

 !فکر کنم همونجا کش رفت. فروشنده نوشتم يبرا دیرس يشد و شمارم و رو ازین. دمشید

 .شد رهیخ يبه نقطه ا هیمهد

 هست؟ یحاال طرف ک.. چه جالب_

 .باال انداخت و حرکت کرد شانه

 !بهیکال عج..ستین زادیرفتاراش شکلِ آدم! وونهید هی.. که گمیم_

 په؟یحاال؟ خوش ت استیچه جور_

 .افتاد شیلبها يرو یشگیلبخند هم يادی

 !دقت نکردم.. دونمینم_

 .باال انداخت يشانه ا هیمهد

 !خالص و مخلص. هر حال من حاضرم جورش و بکشم به_

 .با خنده نگاهش کرد افق

 !تو هم کارات سر و ته نداره. نیایبه هم م یلیخ نمیبیم کنمیاتفاقا حاال که فکر م_

پاساژ نگه داشت و با هم  يرو به رو. خنده اش را دوبرابر کرد ينازك کرد که صدا شیبرا یپشت چشم هیمهد

اما . فقط نظر دادن و کمک در انتخاب بود یهمراه نیقرار بود پالتو بخرد و قصد افق از ا هیمهد. وارد شدند

رنگارنگ را  يو پالتوها شدیپروب م يها تاقاز او افق وارد ا شتریکه ب شدیم ادیانقدر ز یگاه هیمهد ياصرارها

آخر هم  "ادیچقدر بهت م" ي و جمله هیکوتاه مهد غیتمامشان هم برابر بود با ج دنِیپوش ي جهینت. زدیتن م

 !آمد؟ یبهش م هیکه تن زده بود کدامشان به قولِ مهد ییتمام رنگ ها انِیبود از م دهینفهم

 !شادتر بپوش خوب یکمی ؟یزنیتن م یچرا همش مشک گمیم_

 .بود یرنگ یطوس يپالتو یمشغولِ بررس هیمهد

 چطوره؟ نیا_

 .اش را از رگال خارج کرد ینفت یاز همان مدل رنگ آب افق

 !و تن بزن نیا ایب. قربونت برم گهیست د رهیهم ت یطوس_
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 .اش داد ینیبه ب ینیچ

 !ادینم یبه من هر رنگ. نه من يدیتو سف_

 !ادیم یبه آدمِ سبزه همه چ. نیفلسفه نچ یو بپوش الک نیبرو ا ایب_

 .را دست گرفت یکوتاه قرمز رنگ يپالتو هیمهد

 محشره نه؟! نـــویافق نگا ا يوااا_

 .سر تکان داد افق

 !کامله شمیبند زیسا. آره بپوشش_

 .به افق انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

 !برو بپوشش تا نزدم تو جمجمه ات ایب. قرمز بپوشم يچادر پالتو ریمونده ز نمیهم_

 من؟؟_

 !گهیبرو د.. نه عمم_

 .کرد اخم

دانشجوها من و به  نیا شمینجوریهم. برم دانشگاه نیمونده با ا نمیهم! تا من خورهیبه درد آرزو م شتریب نیا_

 ..چه برسه به شناسنینم تیرسم

خون و  یب.. برو بپوشش اوردمیتا چشمات و در ن ؟يکرد شنهادشیافق؟ اگه بده چرا به من پ يچقدر حرف زد_

 !رو بپوشم یآب رمیمنم م! يزیخونر

و  دهیو هشت پالتو، اتو کش یس زیسا. داخل شد و پالتو را تن زد. اش گرفتخنده  هیمهد دگرانهیلحن تهد از

 کردیفقط احساس م. بود شیزانو ياز رو قایدق .به قدش انداخت ینگاه. نشست ییبایتنش به ز يمرتب رو

با . برق زد دنشیاز د هیمهد يهاچشم. بزرگش بود که درِ اتاق پروب باز شد يدکمه ها رِیدرگ. تنگ است یکم

 :گفت یخوشحال

 !رو به رومه گهید یکیبودمت انگار اآلن  دهیبلند د ياونقدر با مقنعه و پالتوها. وونهید ادیبهت م یلیخ_

فروشنده که . مغازه برانداز کرد يگوشه  يِقد نهیآمد و خودش را در آ رونیب هیبرق چشمان مهد ریتاث تحت

 :گفت ییبود با خوشرو انسالیم يمرد

 !مبارك باشه. دخترم ادیبهتون م یلیخ_
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رنگش دوخت  یآب يچشم به پالتو. را دوست داشت هیبرقِ نگاه مهد. شدینرم م دشیکم داشت نسبت به خر کم

 :و گفت

 ؟يخریو م نیهم.. ادیم یلیبه تو خ نمیا_

 .سر تکان داد هیمهد

 .يخوشگل شد یلیخ. تو هم بخر يشنویاز من م یآره ول_

 .زد شیصدا هیزد و خواست داخل شود که مهد يلبخند

   ..افق تیگوش_

 .درنگ بازش کرد یب. داشت امیباز هم پ. گرفت هیرا از مهد یگوش

 "!يخوشگل تر یتو از اون ببع.... رمیگیحرفم و پس م .ادیبهت م یلیخ"

 ریاز ام يخبر. دیمغازه را کاو رونیب يِدر را با سرعت باز کرد و با نگاهش همه جا. قلبش شدت گرفت تپش

پالتو را با . شک نداشت گرید. بود بیکلمه تحت تعق یِواقع يبه معنا. به شدت در هم فرو رفت شیاخم ها. نبود

 .نگه اش داشت دهرو به فروشن شیلباس ها دنیخشونت از تنش خارج کرد و بعد از پوش

 !ممنون_

 !مبارکه_

 .زنمیبه مدل هاتون م يسر امیبعدا م.. خرمشینم_

 .از مغازه خارج شد یصدا و عصب یبا بهت نگاهش کرد که ب هیمهد

 ؟يکرد نیچرا همچ_

 .دیکش یقیعم نفس

 !  بود نجایا_

 ؟؟یک_

 ..!ریام_

 ه؟یک گهید ریام_

 .و دستش را در هوا تکان داد ستادیپاساژ ا وسط

 !کنهیم بمیداره تعق کاریمردك ب. هیمهد شمیم وونهیدارم د. ادیم یلیاس زده که بهت خ. وانهید يهمون پسره _
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 .نگاهش کرد شوکه

 ؟یمطمئن_

 .تکان داد سر

 !!بشه داشیدوباره پ ستین دیبع. برسونمت زودتر برم خونه ایب.. متاسفانه آره_

. 

. 

اش  یگوش یباال رفته مشغول بررس يآرزو که با ابرو دنِیاز د. و از حمام خارج شد دیچیپ شیرا دورِ موها حوله

 :بود بلند داد زد

 آرزو؟ یکنیم کاریچ_

 .باال رفته سر تکان داد يبا همان ابرو آرزو

 .شدم دواریبهت ام. خانوم یآبج نیآفر_

 .دیرا از دستش قاپ یرفت و گوش جلو

 !رونیبرو ب. ستیحرکتت اصال درست ن نیا_

 .تر شد قیآرزو عم لبخند

 مجنونته؟ ه؟یک وانهیاول بگو د_

 .کرده بود رهیذخ وانهید یگوش يرا رو ریاسم ام. دیحرص لب گز با

 !کنمیوقت فراموش نم چیو ه تیفوضول نیا. که بهت ربط نداره دخالت نکن يصد بار گفتم به کار_

 .دیکش دیعروسک سف يرفت و دست رو شیخونسرد تا کنارِ تخت پ آرزو

رو  یببع.... یخوابینگو باهاش م.. یکنار تختت گذاشت گمیم! کیچه رمانت.. یآخــــ نه؟؟یا یمنظورش از ببع_

 گما؟؟یم

 :دیکش ادیفر

 ؟ياس ام اس هام و خوند یبه چه حق_

 .اش گذاشت ینیب يدست رو آرزو

من نه . باشه. حرفا رو نداره نیدوست پسر که ا هیشده مگه؟  یهمه بفهمن؟ چ ياریدر م يباز یچرا غربت_

 خوبه؟. دمینه شن دمید يزیچ
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 .داد رونیرا کالفه ب نفسش

 !!ستین یکنیکه فکر م ياونجور_

 .و خرامان از کنارش گذشت دیگونه اش را بوس آرزو

 !!يزیا تیا کیت. زمیعز کنمیفکر نم يجور چیمن ه_

تمام تنش   ناگهان .دوخت یگوش يچشم به صفحه  دیلرزیکه م یکه آرزو از اتاق خارج شد، با دستان نیهم

  .ماندشمارِ تماس ثابت  هیثان يچشمش رو. ختیسست شد و فرو ر

 يرا رو یو گوش دیقرمز کش دیکل يندانست چگونه دست رو. گذشتیم "وانهید "از مکالمه اش با  هیثان 22

 یوانگیبود؟ تا مرزِ د دهیرا شن نشانیب يتمام مکالمه  ریام یعنی نیا. عرق شد سِیتمام تنش خ. تخت پرت کرد

دختر که چفت و  نیدهان ا. زده رزوبا آ ییچه حرف ها اوردیب ادیکرد به  یو سع دیچیدر خودش پ. رفت شیپ

 !!بست نداشت

 امکشیپ ينگذشت که صدا يزیچ. شد رهیواژگون خ یِگوش هیتخت نشست و با ترس  يرو یچارگیب با

باز . را باز کرد امکیرا در دست گرفت و پ یبود گوش یبا هر جان کندن. برخاست و ناقوس مرگش شد. برخاست

 !بر سرش آوار شد ایکرد و تمامِ دن

 "!!هیمنظورم ببع...... ؟؟؟یخوابیپس شبا باهاش م"

*** 

 

فربد برگشت یگوش. نشست شیلبها يرو يروزیپ لبخند را کنارش گذاشت و با همان لبخند به طرف. 

 چند آورده بودم؟_

 .به حرکت درآورد یاو و گوش نینگاه مشکوکش را ماب فربد

 ه؟یخبر ه؟یچ... دتمثلِ اآلنه خو قایدق.. و بش شیش_

 :توجه به او گفت یرا برداشت و ب تاس

 !ندازمیدوباره م.. دمیمن ند_

 .فربد با پوزخند نگاهش کرد. شدند انیدوباره همان عدد ها نما. تخته انداخت يرا رو تاس

 .!بزنم به تخته. امروز حالت خوبه_

 .جا داد فیحر يها را در خانه ها مهره
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 !بزن يجرات دار .دو تا تک کردم برات ایب_

 !يحرف در بر ریاز ز يخوب بلد_

 .را در چشمانِ مشکوك فربد قفل کرد نگاهش

 توش؟ ینیبر یتونیاونم م نیبب. امروز حالم خوبه هی یبعد از چند روزِ سگ_

 .دیفربد باال پر يابرو

 !؟؟يبددهن نبود_

 .فربد معترض شد. و تخته را بر هم زد دیکش مشیمال شیبه ته ر یدست

 ؟یزنیرو به هم م يباز یکنیم یحاال چرا قاط_

 .تک نفره نشست يکاناپه  يجا بلند شد و رو از

 !يتو فرض کن تو برد.. یحسش ن_

 .و کنارِ فربد نشست وستیداغ و معروفش به جمعشان پ يها رنسکافهیبا ش فرانک

 ؟یکنیم هیگر يشده؟ بازم فربد برده دار یچ_

 .شد رهیخ شیرو به رو يبه صحنه  یلبخند مضحک با

 !دلت خوش.. شما فکر کن آره_

 :فرانک با تعجب گفت. درنگ مزمز کرد یرا برداشت و ب رنسکافهیداغِ ش ياز فنجان ها یکیبرد و  دست

 !زنهیزبونت تاول م ریداغه ام_

 .را گشود امشیپ يبرداشت و صفحه  زیم ياش را از رو یگوش

 .!دهیداغش حال م یهمه چ_

 يدیجد امکیپ پیمشغولِ تا! دیشنیربط فربد و فرانک را نم یب يحرف ها گریاو د ایسکوت برقرار شد  ندانست

 !آورد یدختر را به حرف م نیا دیبا. شد

 "!؟؟....ینگفت"

افق به گوش  يآرام تر و دورتر از صدا یگوش ياز آن سو شیافتاد که صدا يدختر ي شرمانهیب يحرف ها ادی

 قیدق يبهتر بود با نقشه ا دیکه شا دیشیبا خودش اند! بود ییپروا یچه دختر ب! کرده بودچقدر تعجب . دیرسیم

 یول!! آمد یتر م هیها پا يبه نظر سرتق تر و به قولِ امروز! کند؟ يگذار هیخواهرِ کوچک سرما يتر رو

پا ندادن ها  نیاز ا. آمد یو کشمکش خوشش م يباز نیشد و به خودش اعتراف کرد که از ا مانیبالفاصله پش
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 ینیریش يِباز. داشت یتازگ شیخانم معلمِ کوچک برا تیجد نیا. کردیکه هم لذت داشت و هم کالفه اش م

 !بود

 دادا؟ ییکجا ریام_

 يو تاب ها چیدر پ قایآن هم دق. فرود آمده بود االتشیخ انِیفربد جفت پا م. گذاشت زیم ياخم فنجان را رو با

 !نیریممنوعه و ش

 ؟يبچه شد خوره؟یبهت برم یتو چرا امروز همه چ..  بابا يا_

 یِشانیپ يرو يفربد نشسته بود و با دستش موها يزانو يرو شیپ ي قهیفرانک بود که برخالف چند دق يصدا

 .پا انداخت يپا رو. گرفتیم ينامزدش را به باز

  .ستمین فیرد. نیند ریبهم گ ادیچند روز ز نیفقط ا.. بهم برنخورده يزیچ_

 يدلبرانه اش که بلند شد، دل و روده  يخنده  يصدا. بر انگشتانِ فرانک زد يسرش را جلو برد و بوسه ا فربد

 .دیچیدر هم پ ریام

 ن؟یشما اتاق خواب ندار.. حالم به هم خورد.گهید يجا هی نیبساطتون و بر نیا نیجمع کن_

 .نسکافه ها را دست گرفت ینیناراحت و خجول بلند شد و س فرانک

 ر؟یمال تورم عوض کنم ام... کم شده برم عوضش کنم شینیریش_

 .بلند شد شیکه فرانک دور شد، صدا نیهم. کردیفربد با اخم نگاهش م.. باال انداخت سر

.. ریام رینگ یاشتباه اتیح یب يکن؟ فرانک و با دوست دخترا تیدختره رعا نیبگم جلو ا دیچند بار با_

 !کن تیرعا کمی کنمیخواهش م

 !!یجواب یباز هم ب. شد رهیاش خ یو به صفحه گوش دیکش یپوف

منم حرف زدنم و درست  نیاخالق کن تیپسرِ عزب رعا هی يجلو نیکن تیرعا نیگرفت ادیشما هر وقت _

 !کنمیم

 !!به سنگ خورده رتینگو که ت!.. نگرانتم ر؟یچت شده ام يجد_

 :نگاهش کرد و شمرده شمرده گفت نیخشمگ

 !نکن یباهام شوخ.. باره.. نیدرا.. گهید_

 شه؟یم نیبه حرفه ات توه ؟یکه چ_

 .داد هیو سرش را به کاناپه تک دیکش یقیعم نفس
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 !کارم و بلدم_

تر و  فیتا آخر عمرت پولِ از خودت ضع يخوایم ؟یآخرش که چ. کارا عاقبت نداره نیا گمیمن فقط دارم م_

 ؟یباال بکش

سقف به  یِمخف يهالوژن ها يچشمش رو. زد يبه سرش بدهد پوزخند صدادار یحرکت نکهیگونه بدونِ ا همان

 .گردش در آمد

 !يو خوب اومد فیضع.. فیضع_

شد  رهیخ. آورد به سرعت چشم گشود یکه خونش را به جوش م يهم گذاشت و از تصور فکر يرا رو چشمش

 !آرام نبود گرید. به نگاه نگرانِ فربد

که پدر و  ییما بدبختا. میدیکه به خاطر دوزار پول به اندازه کل عمرمون تاوان م ییما بدبختا. مییما فیضع_

منم که به خاطر سالمت و  فیضع! سرِ ما نباشه يباال یقراره برن و سقف نکهیاز فکرِ ا کننیمادرمون سکته م

و روز مثلِ خر شب  شیقبول يکه برا یشگاهاز دان.. خودم بگذرم ي ندهیپدر و مادرم مجبور شدم از آ شیآسا

منم فربد خان نه اون  فیضع  !ام ياز همه فرار. ظاهر بشم تونمیجا نم چیه.. شدم مثل خفاش..! درس خوندم

 خوامیو م کنمیکه ازشون تلکه م یکه پول ییاونا! من باشن شِیاون اتاق و پ يتا تو رهیکه نفسشون م ییدخترا

هان؟  شهیم یآخرش چ! دهیکه پاپاشون م سینم نماهشو هی یِبیپول توج رون،یباهاش از منجالب بزنم ب

فکر  شهیهم نکهیبه خاطر ا. که رفته یو پول ریاونم نه به خاطرِ ام.. هفته افسرده ان هی تاینها.. دو روز.. یچیه

 !!خر فرض شدن فهمنیو آخرش م ستیاز اونا زرنگ تر ن کننیم

 !کنهیآخر خودت و نابود م یزندگ نیا ؟يبه خودتم فکر کرد_

 .زد پوزخند

 !وقت نبودم چیه.. ستمیمن مهم ن_

 .کردیبحث را عوض م دیبا. دیکش یقیعم ینفس فربد

 ؟يریبگ يا جهینت یتونست ؟يدیدختره به کجا رس نیبا ا_

 .شد رهیاش خ یبه صفحه گوش دوباره

 !کنهیداره ناز م..! دهیپا نم_

 ..گفتیفرانک م ر؟یام سیواقعا اهلش ن دیشا_
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دخترا رو  یشکیاگه من با هزارتاشون دم خور شدم؛ پس از من بهتر ه.. فربد گفتیم یزنت چ ستیبرام مهم ن_

   !!شناسهینم

 :که کنج لبش ظاهر شد آرام زمزمه کرد يدیو با لبخند پل دینفس باال کش کیسردش را  ي نسکافه

 !خرمینازشم م!... کنهیداره واسم ناز م_

 .دبه حرکت درآم دیحروف صفحه کل يرو دستش

 "هم خونست؟ يا گهید یبه جز باغبونتون و خواهرت کس... نمتیدوست دارم بب"

 یکه جمالت ب خوردیفقط افسوس م. ماندیجواب نم یب امکیپ نیشک نداشت ا.. پر رنگ تر شد دشیپل لبخند

 !!دست و پا بزند نیریش يخلسه  نیدر ا دیآنطور که با گذاشتیسر و ته فربد نم

چه .. یداشت یبعد اون طرف بفهمه تو چه گذشته روشن. یروز واقعا عاشق بش هیکه  کنمیفکر م نیدارم به ا_

 !ریام شهیم یدنید افتیق! ادیاز آب در ب اتیاز قربان یکیمثال زن داداش دختره  دونمیم

 .اخم نگاهش کرد با

باور که عشق و  شهیعاشق م یکس کنم؟ینم یغلط نیوقت همچ چیبرات سفته امضا کنم که ه يخوایم_

 رو من امروز؟ يکرد دیکل هیحاال چ. داشته باشه

 .باال انداخت شانه

 !يجور نیهم_

 :به آشپزخانه انداخت و آرامتر ادامه داد ینگاه

 ؟؟يتو واقعا مرد... ينشد شونمیکیو جذبِ  يدیهمه دخترخواب نیبا ا  _

 .پوزخند زد دوباره

بلد بودم به  یول.. شدمیها بودن که جذبشون م یلیخ! جذب شدن با عاشق شدن فرق داره فربد خان!!!.....دختر_

 !!فتمیموقع دفعشون کنم که به روزِ تو ن

 .شد انیفربد دوباره نما اخم

 .فرانک و دوست دارم_

 .دیصدا خند با

 !یحاال هرچ_

 .شد رهیخ ينقطه ا به
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ها رو اصال  سیجور ک نیا..یچشم رنگ.. بور حایموها ترج.. الغر.. قد کوتاه. دوست دارم یمن اصوال دخترِ بغل_

 !!شدمیبه قولِ تو جذبش م ای دادمیمعموال نقشه رو کش م! دوست نداشتم از دست بدم

 .دیبار فربد با صدا خند نیا

 ؟یعنی یکنیفکر م قتمینقشت به سل نیماب.. ریام یهست يچه جونور گهیتو د_

 .را گشود امیخوشحال پ. سوالِ فربد و جوابش وقفه انداخت نِیتلفنش ماب ي برهیو يصدا

 "ن؟یداریچرا دست از سرم بر نم ن؟یخوایاز جونم م یچ"

 :باال داد و در جوابِ فربد گفت ابرو

 !اخالقش و دوس دارم یول.. سیجور ن قمیکال با سل.. کامال برعکس تصوراتمه یکی نیفعال که ا_

 :شدار کردرا ک شیصدا

 !ادیخوشم م کنهیدختر ناز م.. نـــاز داره_

 .شد پیتا مشغولِ

 "!خوامینم يا گهید زیچ... ساده ییِآشنا هی"

 .تکان داد "هیچ" یِسرش را به معن. کردینگاهش م رهیفربد خ. باال کرد سر

 !شهرتون یبشه نرفت یماه هیفکر کنم  ؟یبه خانوادت بزن يسر يخواینم_

 .دیکش یقیعم نفس

 !واجب تره نجایا يفعال کارا. برم تونمینم_

خودش و  يکه به زود یآتش. شک پا در آتش گذاشته بود یب ریام. داد یسرش را با تاسف تکان آرام فربد

 !کردیاش را خاکستر م یزندگ

 د؟ینسکافه آوردنِ زنت طول نکش گمیم_

 ناراحت شد؟ يدینفهم یعنی ؟يواقعا انقدر ساده ا_

   !تو نگران نباش. رمایاز دلش در م_

نرم فرو  يکاناپه  انِیسکوتش چشم بست و خودش را م يرو. کردیپر از حرف فربد حالش را خراب م چشمانِ

 !دیچسبیم يا قهیچرت چند دق کی ن،یریش یکوچک ول يِروزیپ نیبعد از ا. برد

*** 
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تنها . شدینم دهید يدیخورش. زده انداخته بودند خیآسمانِ  يرا رو بتشانیتمام ه اهیس يابرها. بود يریدلگ صبحِ

خودش را . گذاشت اوشیمونس پا در اتاقِ س. کردیم يادآوریرا  دیروزِ جد کیشروعِ  دنشینورش بود که با تاب

سرش عرق کرده . رنگ را کنار داد یآب لحافسرش نشست و  يباال. لحاف بزرگ پنهان کرده بود رِیتا سر ز

 یفیتکانِ خف اوشیس يپلک ها. با دست کنارشان زد. بودند دهیاش چسب یشانیلَختش به پو  اهیس يموها. بود

 .خورد و به دنبالش چشمانش باز شد

 !دهیزیامروز خواب مالِ ... پاشو مادر_

اش  یتشک پشم يبلند شد و رو. نُه صبح بود. دوخت شیرو به رو وارید یمیخمارش را به ساعت قد چشمان

 .نشست

   .رمیننه؟ احمد آقا سفارش کرده بود سهمِ آبگوشتتون و بگ ينکرد دارمیچرا زودتر ب_

 !سرخِ سرخ بود یخوابیچشمانش از ب. مهربان نگاهش کرد مونس

 .!تازه دوباره داغش کردم.. رو گرفت و سرد شد و اووووه يعباس رفت و نذر_

 .شد شیشد و مشغول جمع کردن رخت خواب ها بلند

 !خوابم برد يکنارِ بخار ؟يچند اومد ساعت شبید_

 :گفت کردیم يرا در کمد جاساز شیطور که رخت خواب ها همان

 !مراسم ساعت سه تموم شد. رید یلیخ.. رید_

 .کرد زیچشمانش را ر مونس

 شد نظرت عوض شد؟ یچ.. مراسم يرینم يگفته بود_

 .تازه کرد ینفس

 !کردمیبودم نگاه م ادهستیگوشه ا هی. نرفتم تو دسته.. نظرم عوض نشد_

 يفضا. شد رهیخ شیبه رو به رو اوشیس. با هم دور تا دورِ سفره نشستند. گرفت و بلند شد شیرا به زانو دستش

 .دیو آه کش دیمونس نگاهش را د. او بود يشک جا یب بود،یکه اگر شهروز م يا یخال

 !یرفتیحد اقل تو م. برادرت که نبود. به گردنِ تو و شهروز حق داره يحاج آقا اکبر_

 :و با بغض گفت ختیآبگوشت ر ينان را داخلِ کاسه  يها تکه

 یجاش م رفتمیم يچجور.. سال رهبرِ دسته شهروز بوده نیچند. نتونستم یول خواست؟یدلم نم یکنیفکر م_

 !حد اقل دردش کمتر بود.. نمنگاه ک شیخال يدادم از دور به جا حیترج ستادم؟یا
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 :آرام گفت عباس

 سهمت و من بخورم؟ يدوست ندار دهیداداش کوب_

شک مثلِ هر سال او بود که از سهمِ  یاگر شهروز بود ب. مظلومِ عباس انداخت يبه چهره  یو نگاه برگشت

 یترکیم يدار.. تو همون قدر برات بسته" شدیم یشگیهم يعباس هم جمله  بِیو نص بردیبهره م اوشیس

 "کمتر بخور

 .در بشقابِ عباس جا گرفت هیاز ثان يدر کسر شیداد و مخلفات رو به رو یرا تکانِ آرام سرش

   ئت؟یه يبر يخوایامروزم نم اوش؟یس یامروز چ_

 !تو شهروز به هوش اومد يشد و با دعا یفرج دیشا. مارستانیسر ب هی رمیم. رمینه نم_

 .دیآه کش ونسم

برادرت  یمخصوصا وقت. ینباش ئتیتو ه ستیدرست ن. روزِ عاشوراست.. پسرم دهیبخواد شفا بده م نیامام حس_

 !هیهم جاش خال

در توانش  یبه راست یبزند ول یحرف مادرش حرف يرو خواستیدلش نم. چشم بست هیآرام شدن چند ثان يبرا

 یِخال يشهروز بودند و قرار بود تمامِ روز را از جا یِشگیکه دوستان و همراهانِ هم یبه کسان وستنینبود پ

که  ینه در جمع یول. اشک يچند قطره ا دیدعا و شا یکم.. خواستیخلوت ناب م کیدلش . ندیبرادرش بگو

 !تلخ تر از هر سال کند شیتمامِ روزِ عاشورا را برا

 .زد شیمونس ناراحت صدا. صدا از جا بلند شد یب

 .!ينخورد یچیه اوش؟یس يریکجا م_

 :گفت آرام

 !ستمیتا شب ن.. زنگ بزنه میبه عباس بگو به گوش یداشت ياگه کار. ندارم لیم_

   .شد رهیناچار سکوت کرد و ناراحت به رفتنش خ مونس

 یرا ب ئتیه يِکنجکاوِ اعضا يو نگاه ها ندازدیب نییکرد سرش را پا یسع. گرفت شیرا پ مارستانیب رِیمس

گفتن  نیحس يدلش هوا. عاشورا بود. بگذرد یبه راحت ينتوانست از کنار پرچمِ بزرگ عزادار یول. جواب بگذارد

بهانه  نیآگاه بود که ا یخودش به خوب. کردیوجدانش برادرش را بهانه م یهرساله را داشت ول يها يو عزادار

 دهیبرادرش چ يآزاد يکه برا ییگناه و برنامه ها از يزیهمه ناپره نیامسال، با ا قتیدر حق! ستین شیب يا

که قرار بود در صف عزادارانش نامش را بخواند و  یاز امام کردیشرم م. دیدیبود، خودش را در صف عزاداران نم
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وقفه، پوسته  یرحم و ب یکه ب یاوشیازس.. دیترسیاز خودش م گرید! نام و روشش شود يدر پشت سر ، شرمنده 

 !شدیخود جدا م یِمیقد يانداخت و از پوسته  یم

خلوتش با حسرت  يو به درِ بسته و راهرو ستادیبخش مراقبت ا يِرو به رو. دیرس مارستانیچگونه به ب دینفهم

. مشکوك شد شیرو به رو يمنظره . کنارش همان دکتر قرار داشت. آمد رونیاز بخش ب يسرباز. شد رهیخ

 :دیاسان پرسخودش را به دکتر رساند و هر

 شده؟ يخبر_

کم کم باز شدند و دست بر شانه  شیابروها. نگرانش را شناخت يکرد و بالفاصله چهره  زیچشمانش را ر دکتر

 .اش گذاشت

 !برادرت به هوش اومد.. مژده بده جوون_

اش  ترك خورده يلبها يرو يلبخند کج و کوله ا. چند قدم به عقب گذاشت اریاخت یخورد که ب يا کهی چنان

 :گفت رتینقش بست و با ح

 ن؟یگیراست م_

 .سر تکان داد دکتر

 !خواستیخاطرش و م یلیخ نیفکر کنم امام حس. ساعته به هوش اومده مین_

 .دیپشت سرش دو شدیم اریکه کم کم هش اوشیس. راهش را ادامه داد اوشیتوجه به حضورِ س یب سپس

 نمش؟یبب تونمیم_

 .به سرباز انداخت یبرگشت و نگاه دکتر

 !دارهیفعال ب ماریب نتش؟یچند لحظه بب تونهیم_

اتاق  رونیسرباز همانگونه ب یباال انداخت و داخلِ اتاق شد ول يدکتر شانه ا. نه سر تکان داد یِبه معن سرباز

 !بود ستادهیا

 .و اخمو به رو به رو بود ينگاه سرباز جد. ستادیا شیرو به رو اوشیس

 !کنمیخواهش م قهیفقط چند دق.. نمشیبب هقیبذار چند دق_

 :نگاه کند گفت اوشیبه چشمانِ س نکهیا بدون

 !افتم یتو دردسر م نهیو بب ادیاگه مافوقم ب.. منم مامورم و معذور. شهینم_

 .سرباز را بست دید ي هیزاو
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 ؟یگفتیو م نیاگه برادر خودت هم بود هم. نمشیبب قهیروز بذار چند دق نیبه حرمت ا_

آرام  يکه صدا شدیم دیداشت نا ام. صدا دوباره سرش را برگرداند یبه چشمانش انداخت و ب ینگاه کوتاه سرباز

 :دیسرباز را شن

 !رونیب ایزدم ب شهیتقه به ش! قهیفقط دو دق_

تخت . را از پرستار گرفت و داخل شد ییمخصوص و دمپا يلباس ها. دیدو i.c.uبه طرف بخش  یخوشحال با

با . کرد یورودش نگاه خندان شهروز با نگاه جست و جوگرش تالق ياز همان لحظه . کنار پنجره بودشهروز 

 :آرام گفت. شهروز دستش را باال آورد و ماسک را کنار زد. ستادیسرش ا يپا تند کرد و باال اقیاشت

 !چند روز نیرو سرت تو ا یبخش و گذاشت دونهیخدا م.. ایپدر سوخته ب ایب_

داشت؟ شهروز که مرد  یتیشدن اشکش چه اهم دهید تیموقع نیدر ا. نداد تیاهم. دیاز چشمش چک اشک

 ینیب يشهروز نفس کم آورد و ماسک را رو. خم شد و سرش را در آغوشِ شهروز فرو کرد! سرکوفت زدن نبود

 :دوباره برش داشت و گفت قیبعد از چند نفسِ عم. اش گذاشت

 ننه چطوره؟ عباس؟ خودت؟_

 .کنارش نشست و دست برادرش را در دست گرفت یِصندل يرو

 !طلبت یکی.. شهروز ينصف جونمون کرد.. همه خوبن_

 .زد لبخند

 !ارنیدخلم و ب گفتمیزودتر م نیشینصفه جون م دونستمیم_

 .نقش بست اوشیس يکم کم بر چهره  اخم

 بود؟ یکارِ ک_

   !برا همشون دارم. نداشته باش يکارار کار نیتو با ا_

 !بودن يبهروز يسگا دونمیشهروز؟ من که م یچ یعنی_

 .خشک کرد يسرفه  چند

دخالت  گهیتو د! کنم کاریچ دونمیمن م. نرو سراغ اون مردك. زیهمه نقشه هام و بهم نر.. اوشیشر نکن س_

 !نکن

 زودتر ثابت کنم کارِ تو نبوده؟ یکه دخالت نکن؟ مگه خودت نگفت یچ یعنی_

 .دیرا کش اوشیس ي قهیرا جلو آورد و  دستش
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 !دستشون بازتره رونیمنو؟ اون ب نیبب. خطرناکن نایا. گمیم یچ یسیملتفت ن نکهیمثل ا_

 .دست شهروز گذاشت يرو دست

 !میزنیبعدا حرف م.. اریبه خودت فشار ن.. نشو  یخوب عصب لیخ_

 ز چندمه؟امرو نجام؟یچند روزه ا_

 .دهانش را با بغض قورت داد آب

 !امروز عاشوراست شهروز.. دو هفته ست_

 :سرش را به طرف پنجره برگرداند و آرام گفت. شهروز با درد بسته شد چشمانِ

 .دمیپوشیلباسام و م شدمیاآلن پا م نیبه خدا قسم هم. ستیتخت ن نیتو ا دنیدردم خواب_

 .تخت بسته شده بود تکان داد يبه نرده  يراستش را که با دستبند دست

 !باشم ئتشینخواست امسال تو ه نیامام حس.. نهیدردم ا_

 .انداخته بود نییسرش را پا اوشیس. را برگرداند سرش

 پس؟ یینجایچرا ا ؟یتو چرا نرفت_

 .خش دار بود اوشیس يصدا

 !یدونیخوب م.. نتونستم_

 .سرباز سر تکان داد و بلند شد يبرا. که به پنجره خورد یمحکم يو به دنبالش تقه  دیشهروز را شن قِیعم نفسِ

 يبذار بدونه دعاهاش پا. به ننه خبر بدم رمیم. اش و بسپار دست من هیبق. تو فقط به خوب شدن فکر کن_

 .سجاده قبول شد

 .شهروز نقش بست يلبها يرو یآرام لبخند

 !امانته دستت ها.. اوشیمراقبش باش س_

 :فت و آرام گفتکنارِ در ر تا

 !نگران نباش! ننه روحِ منه.. شهروز سیامانت باشه اون ن یهرک_

*** 

 

حق  یحت.. آرزو دادیبا داد و ب شدیحرکتش برابر م نیکوچکتر. بود که از جا تکان هم نخورده بود یساعت مین

 :تازه کرد و کالفه گفت یاز چشمانش فاصله گرفت، نفس ملیر يکه فرچه  نیهم. پلک زدن هم نداشت
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 .شمیبلند م يجور نینشد هم.. تموم شد، شد گهید قهیتا دو دق. شمیم وانهیآرزو دارم د_

 :با همان لبخند گفت. شد شیلبها يرو یرژِ لب صورت دنِیتوجه به غرغرش با لبخند مشغولِ کش یب آرزو

 !ارم و بکنمانقدر غر نزن بذار ک. که ارزشش و داشت یفهمیم يدیخودت و د یوقت_

 !رونیب ختیشکمم بردار دل و رودم ر يحد اقل زانوت و از رو_

 .ستادیرا که دو طرف افق گذاشته بود برداشت و کنارِ تخت ا شیپاها

 !رو نهینگاه نکن آ یول. یپاش یتونیم. تموم شد بایتقر_

مقاومت  یشگیهم طنتیش نینتوانسته بود در مقابلِ ا. نثارش کرد و با هزار ترس از جا برخاست يغره ا چشم

 يو رنگ ها بیعج يطرح ها همانیبار صورت افق را م کیعادتش بود که هر چند وقت  یاز کودک. کند

 نهیمادرش بود و زم شکلِدر نظرش هم. افق را دوست داشت یِرانیو صورت ا یمشک يچشم و ابرو!! جسور کند

 ییِطال يو موها یدر حسرت چشمانِ رنگ شهیبرعکسِ تصورات خود افق که هم قایدق! شیآرا يبرا یخوب ي

  !خواهرش بود

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شباهت به چشمانِ  یچشمانش که ب. خودش را نشناخت. ستادیاتاق ا يو بزرگ گوشه  يقد ي نهیآ يبه رو رو

پشت  یِمشک_یطوس ي هیباد کرده و بزرگ تر از حد معمول و آن سا يلبها.. نبود نیژاکل يملوس گربه 

 .اش را به آرزو دوخت یچشم نگاه شاک ياز گوشه . چشمانش

 دختر؟ يبرام درست کرد هیا افهیچه ق نیبود هنرت؟ آخه ا نیا_

 .ستادیا شیرو به رو نهیبه دورش زد و دست به س یچرخ آرزو

به بابا  میبر ایتو رو خدا ب. يو برقِ لب و بلد ملیر هیآپ؟ از کل اش فقط  کیاز هنرِ م یدونیم یآخه تو چ_

 .يخوشگل شد یلیخ. نشونت بدم

افق با خنده . کرد تیاتاق هدا رونِیو او را به ب دیرا چسب شیاعتراض بدهد بازو يبه افق اجازه  نکهیا بدونِ

 .کردیاعتراض م

 !نتمیبب کنهیبابا سکته م.. آرزو الیخیب_

 .آمد نییباال رفته از ظاهر متفاوت افق پا ییروپله ها متوجه کش مکششان شد و با اب انِیم نیژاکل
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 ؟يبلد بود.. افق يچه خوشگل شد!.. وااااو_

 .به خودش اشاره کرد آرزو

 .حاال بگو زشت شدم. بفرما افق خانوم...هنرِ منه_

 .اش کرد یبا دقت بررس نیژاکل

! مطمئنا از ظاهر کسل کنندت بهتره. يریآخرِ ماه از آرزو کمک بگ یمهمون يبرا یتونیم.. بهت اومده یلیخ_

 هوم؟. ادیخوششون م یمادام ها حساب

 يِو افاده ا ریپ يمادام ها يظاهر طعمه  نیمانده بود که با ا نیهم. زد نیژاکل يبه رو يظاهر يلبخند

 !!او شود يها یهمانیم

 .آمد نییاز پله ها پا شانیصدا دنِیبا شن اردالن

 چه خبرتونه باز؟_

 .ق لبخند زداف دنِید با

 ه؟یچه شکل گهید نیدخترم؟ ا_

 .انداخت نییسرش را پا افق

 !کارِ آرزوئه بابا_

   .دیصورتش را کاو يرفت و اجزا جلو

بد  ادمیز میریپشت چشمت فاکتور بگ یاهیشده و اون س دهیدور لبت کش عیکه با فاصله و ضا یاگه از خط_

 .ادیبهت م! نشده

 نینگاهش غمگ. قفل شد شیدخترك رو به رو اهیو س یچشمانِ اردالن در چشمانِ وحش. زد یلبخند خجول افق

که چشمان  يکه روز یزن. زنده شد شیرو به رو اهیچشمانِ درشت و س نیبا هم یزن ریتصو.. قیشد و عم

بود که  نیهم يبرا دیشا. دیخشدخترك ب نیرا به نگاه ا شیبایز انِیو جر یبست، زندگ شهیهم يرا برا شیبایز

 !!باالتر از فرزند بود یلیافق در قلبِ اردالن، خ يجا

 :متوجه نگاه خاص و غمزده اش شد و آرام گفت افق

 بابا؟ نیکنینگاه م یبه چ_

 .دردمند به زمان حال بازگشت يبا لبخند اردالن

 !دلم خواست دمتیچهره د نیاآلن که با ا. نمیوقتشه عروس شدنت و بب نکهیبه ا_
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 .کرد ضاعترا

 ن؟یانقدر از دستم خسته شد یعنی_

 .شد زانیآرزو از گردنِ اردالن آو! پدرش شد و همان نگاه خاص قِیلبخند عم جوابش

 من عروس نشم؟ ؟یمن چ یپاپ_

 !فتمیسگ و گربه م ادی یگیم ينجوریا ه؟یچ گهید یپاپ. باهات هنوز کار دارم پدرسوخته_

 بابــــا؟؟_

 ششینشست و مشغول پاك کردن آرا ششیآرا زیپشت م. رها کرد و به اتاقش بازگشتجمع دونفره شان را  افق

که مانند  ینیممکن بود هنوز هم با وجود ژاکل یعنی .کردیذهنش را رها نم يپدرش لحظه ا نیچشمانِ غمگ. شد

 یتمامِ خنده ها و خوشحال یعنیباز هم خوشبخت نباشد؟  گذاشتیکم نم زیچ چیاز ه شیساله برا 19 يدختر

بود  يا نهیگز نیپدرش آخر یناراحت .زدیبر رونیرا از ذهنش ب یداد تا افکار منف یاش تظاهر بود؟ سرش را تکان

   !دیشیاند یکه بهش م

اش دوخت  یچشم به گوش نهیاز همان آ. اش بلند شد و دستش را در هوا خشک کرد یگوش ي برهیو يصدا

در چند  قایدق یجلو رفت ول !نبود امکیپس پ. متعجب از جا بلند شد. درآمده بودبه حرکت  یپاتخت يکه رو

بود که روز به روز پا  یچه جسارت نیا. درهم شد شیاخم ها یگوش يرو "وانهید"نامِ  دنِیبا د زیم یِقدم

گذاشتن موضوع با  انیدر م ي نهیبهتر بود به گز دیشا. را دست گرفت و تماس را رد کرد یگوش..! گرفتیم

جسارت و عبور از خط قرمز که تا به  نیاز ا! دیترسیمرموزانه م يمزاحمت ها نیاز ا! شدیندیتر ب يپدرش جد

 !بود دهیند يگریکسِ د چیامروز از ه

 شیرو به رو رِیبدون آنکه به شماره نگاه کند نگاهش را به تصو. دیلرزیدر دستانش م یگوش. تخت نشست يرو

از ! کردیچه دلبرانه نگاهش م. با او نداشت یشباهت نهیدخترك درون قاب آ! از افق بودن دور بودچقدر . دوخت

همه  نیاز ا.. شدیآرزو و اهلِ خانه م ي هسوژ شیآرا کیتنها با  نکهیاز ا. بود یدست خودش در حد مرگ عصبان

گاه به  چیچرا ه! بردیو او را تا مرزِ جنون م کردیم سیدستانش را خ امکیکه تنها با چند پ یتجربگ یو ب یسادگ

 شد؟یم نگونهیا دیحتما با د؟یهراسیروابط م نیهمه از ا نیشدن نداده بود؟ چرا ا کینزد يمردانِ اطرافش اجازه 

 سیبهراسد که دستانش خ يبه حد امکیتنها از چند تماس و پ یسالگ 26کوچک در سن  یِقتد یب کیکه با 

  !آرزو حق داشت و واقعا اُمل بود دیبتپد؟ شا نگونهیاز عرق شود و قلبش ا
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 ي برهیو يخواست از جا بلند شود که با صدا. قطع شده بود یلرزش گوش. دیکش یقیعم یو مغموم نفس ناراحت

خشکش  یصوت امیو عالمت پ ریام يشماره  دنِیاز د. را گشود امیدوباره در جا نشست و پ برشیمخصوصِ وا

 :دیچیدر فضا پ ریام يکرد و صدا یپِل دیرا با ترد امیپ  !زد

 !ام بهیغر هیبه هر حال من !يحقم دار. يتلفنم و جواب بد يدوست ندار دونمیم.. سالم_

 امیتخت نشست، پ يکه دوباره رو نیهم. از جا بلند شد و درِ اتاق را قفل کرد. گذاشت دنیتند تپ يبنا قلبش

 :دیرس يبعد

بهت زنگ  تونمیباور کن نم یول.. که باعث شد انقدر بهت فکر کنم ییتصادف کذا هی. دایبرات مسخره ب دیشا_

 !ستین دست خودم. بهت فکر نکنم تونمینم. نزنم

 کیاز . بود یو هم عصب دیکشیهم خجالت م. دست خودش نبود. را به دندان گرفت و چشمانش را بست لبش

حس . جالب بود شیپسرك برا بِیتالشِ عج نیا یمسخره تمام شود و از طرف يِباز نیا خواستیطرف دلش م

 زِیچ کیکه داشت  ییهمراه با تمام استرس ها شیبرا. شده بود داریخفته و احساسات دخترانه اش ب يها

هم آزارش  داشت،یو قلبش را به تپش وا م دیچیپیم شیکه در رگ ها نیریش انیجر نیا! بود تکراریو ب نیریش

 ! بود یبیعج یحس! کردیو هم خوشنودش م دادیم

 :کرد یتعلل پِل یسوم را ب امِیپ

تا اون وقت هم هر روز . مطمئن باش شمیخسته نم.. کنمیصبر م یآماده ش ییآشنا نیا يتا هر وقت که برا_

 !شمیآروم م ينجوریا! پاکشون کن ياگه صدام و دوست ندار. ذارمیم یصوت امِیبرات پ

 يچه تبِ تند ..آمد ینم ادشیپسرك را  يچهره  یمسخره بود که حت. اش گذاشت یشانیپ يرا رو ساعدش

 يرا دست گرفت و انگشتش را با فاصله رو به رو یگوش. گرفتیرا م تشیسرا يجلو دیبا.. یوانگید نیبود تبِ ا

 يسرکوب شده  يحس ها نهما دیشا.. که دست نگه دار زدیم ادیدرونش فر يزیچ. بالك نگه داشت يدکمه 

 تیدر نها! اجازه در خودش جا داده بود یپسر را ب کیبار  نیاول يکه برا ییها دیهمان نبا.. دخترانه اش بودند

 .رفت رونیتخت جا گذاشت و ب يرا رو لیاحساسات احمقانه موبا نیقفلِ صفحه را فشرد و کالفه از ا يدکمه 

* 

و  دادیخانه را م يکه خانه بو ییتنها وقت ها دیشا. بود دهیچیزهرا در خانه پ يخوشِ غذاها يِبود و بو ظهر

دور تا به  يکه از زمان ها ییعطر و بو. وقت ها بود نیهم کردیافق زنده م يرا برا یمیقد کیخاطرات نوستالژ
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 نیاش نشده بود پخته شدنِ هم يبه برانداز موفق نیتنها قانونِ خانه که ژاکل. نکرده بود رییامروز ، هرگزتغ

 !بود یسنت يغذاها

 يتزایپ یِنیبود و س ستادهیا کروفریکه کنارِ ما ایبه جز تات یول. آشپزخانه شد و به دنبالِ زهرا گشت وارد

به  ینگاه.. را جواب داد و جلو رفت ایسالمِ تات. دیرا ند يگریکسِ د دیکشیم رونیرا از داخلش ب جاتیسبز

 شیکه غذاها يدیدست پخت آشپزِ جد دالبتهو ص نیژاکل یِمیمحبوبِ و رژ يِغذا. انداخت تزایسبز پ اتیمحتو

 !مختصِ مزاجِ او بود

 زهرا جون کجاست؟_

حرف زدن  یسال، هنوز هم فارس کیبا وجود گذشت . با دست به انبارِ کوچک پشت آشپزخانه اشاره کرد ایتات

 يلبخند. آمد رونیخشک شده ب يهنوز پا در انبار نگذاشته بود که زهرا با بادمجان ها! دشوار بود شیبرا

 .افق نقش بست يلبها يرو یمیصم

 اون تو قربونت برم؟ یهست یدنبالِ چ_

_؟يریم يدخترم؟ دار ياومد یک 

 .را تکان داد سرش

 ان؟ یچ نایا_

 .وسط آشپزخانه گذاشت زِیم يها را رو بادمجان

که دارم  نهیا! هم پخته شه یسنت يمدرن غذا يپدرت سفارش کرده عالوه بر غذاها. میشب مهمان دار يبرا_

 !ذارمیبادمجون هم بار م مهیق

 .شدند کیاش به هم نزد یکمان يابروها

 ؟یمهمون؟ ک_

زهرا مهربان و خاص شد نگاه. 

 !ادیقراره با مادرش ب... آقا فراز_

 .هم گذاشت يچشمش را رو. بست خیلحظه  کیدر  شیو پا دست

   !شمیو من اآلن مطلع م_

 !و گفتن نیبه من هم هم.. شامِ سادست دخترم هی_

 .را متفکر تکان داد سرش
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 ؟يندار يکار. کالس دارم میو ن کی.برم  دیمن با.. طوره نیمطمئنم هم_

 ؟ينهارت و نخورد_

 !کور شد شیاشتها یبه راحت یخوردن آمده بود ول ییسرپا يبرا

 !فعال خدافظ. ندارم لیم_

شک . شب فکرش را مشغول کرده بود یِهمانیم. برداشت و به سرعت از خانه خارج شد زیم يرا از رو فشیک

 کیتنها  توانستینم! ردیگیبه خود م گرید یآن هم با حضورِ مادرِ فراز حتما قالب ،یمهمان نینداشت که ا

در   .آشنا بود یپدرش به خوب یپوست رِیز يها استیبا س! را نفهمد نیکه اانقدر بچه نبود ! باشد يعاد یِهمانیم

 !شان بود ییآشنا يراه برا نیو آسان تر نیهم بهتر دیقرار دادنِ او، شا یستیمنگنه و دوربا

از ! خراب شده بود و فکرش خراب تر یروزش به راحت. را در محوطه دانشگاه پارك کرد و داخل شد نیماش

و فقط به رسمِ  دیفهمینم يزیپا گرفته بود چ انشانیکه م یداغ يآموزشگاه و بحث ها نِیمسئول يصحبت ها

از ! خواستیرا نم يمالقات اجبار نیادلش . قرار بود یب! دادیو سر تکان م زدیلبخند م یادب و احترام، هر از گاه

از ... دیترسیم شدیندیفراز ب شنهادیپ يبه خاطرِ او رو توانستیم یبود که حت زیآنقدر عز شیپدرش برا نکهیا

 يبا صدا. دیترسیم یمنطق مِیفقدانِ احساس و تصم نیاز ا.. بانیپشت شهیخودش و ضعفش در مقابل اردالنِ هم

 .دسر باال آور یخانمِ مالحت

 !میکنیچند باره صدات م ؟ییکجا زمیعز_

که چشمش به جوانِ کم سن و سالِ داخلِ دفتر افتاد و دسته گلِ  دینکش یطول. زد و عذر خواست یخجول لبخند

دوباره  یبود که مالحت رهیخ نیبه تک تک حاضر یاستفهام یبا حالت. دیدرخشیکه در دستانش م يدیسف يرزها

 :گفت

 !امضا کن آقا برن. زمیشما اومده عز يگال برا نیا_

نگه داشته شده بود را امضا کرد و گلها را دست  شیکه رو به رو يدفتر. و متعجب از جا بلند شد دستپاچه

از  دانستینم یدر آغوشش بود و حت دیسف يدسته گلِ بزرگ از رزها کی. بند آمده بود رتیزبانش از ح. گرفت

در خودش جمع شده بود که  چنانآن. دادیآزارش م نیپچ پچِ مسئول يصدا .فرستاده شده شیبرا یطرف چه کس

 .آموزش را هم نداشت یچوب يها یآن صندل يدرست نشستن بر رو ییِتوانا
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کارت . فتدین یمالحت يکرد چشمش به نگاه کنجکاو و آزار دهنده  یگذاشت و سع شیپا يها را رو گل

 شیرو بایز یبا دست خط یچند خط ادداشتی کی. دست برد و پشتش را برگرداند. دیدر نگاهش درخش یکوچک

   !کردیم ییخودنما

 ....یول چنیتو ه ییِبایر مقابل زد"

 ..!نگاهم رو برات بفرستم خواستم

 !یفیو ظر بایز دیسف يرزها نیهم يچشمم به اندازه  تو

 "ریام

حس . شدیو رو م ریدلش دوباره ز. را هزاران بار خواند يریخطوط تحر. هم شد رِیز يمات خط ها چشمانش

از  یکوتاه "دیببخش"با . بود یدر مرزِ خفگ نیمعنادارِ مسئول ينگاه ها رِیز. نفس نداشت.. هوا کم است کردیم

رفلکسِ  يها شهینبود از پشت ش همم شیبرا. دیکش قیو چند نفس عم ستادیا اطیح يگوشه . دفتر خارج شد

پوست صورتش از حرارت . داغِ بحث چند دانشجو شود يسوژه  یو حت دیایکالس ها چقدر خنده دار به نظر ب

 !دیطلبیخنک م ياو هو سوختیم

را و نه احساسات به  وانهیجوان د نینه ا. کردیدرك نم. شد رهیرنگ خ یآّب يو نوشته ها دیبه کارت سف دوباره

 دیمکث و ترد یو ب دیکش رونیاش ب يخاکستر يپالتو بیاش را از ج یگوش! خودش را يخروش در آمده 

آرام و بمِ  يصدا نکهیهم یول  دیکش قیپخش شد؛ چند نفس عم یبوق که در گوش يصدا. تماس را برقرار کرد

 .برد غمایانداخت، تمام تالشش را به  نیطن یدر گوش ریام

 جانم؟_

 ه؟یکارا چ نیمنظورتون از ا قایدق_

هم ریام يبایجذاب و ز لبخند محسوس بود شیهم برا یگوش نیاز پشت. 

 ؟یشیم یزود عصبان یلیخ یدونستیم_

 .زد يشخندین

که  ن؟یفکر کرد یشما واقعا با خودتون چ! شما شب و روز ندارم يزود؟ دو هفته ست که از دست مزاحمت ها_

همه  نیتصادف و ا هی.. خنده داره یلیخ کنم؟یخامتون و باور م يکه حرفا د؟یطرف یرستانیدب يدختر هیبا 

 نیا کنمیخواهش م! نیشما هم باش کنمیفکر نم. ستمیمن بچه ن. همه اصرار واقعا خنده داره برام نیا.. یدلبستگ

 !نیرو تمومش کن يباز
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پشت خط گوش  یِدسته گل را در دستانش فشرد و به سکوت طوالن. دیلرزیدستانش م. کم آورده بود نفس

 .سپرد

 تموم شد؟_

 :تبه حرف آمد و آرام و شمرده گف ریام. بار او بود که سکوت کرد نیا. دیاش کش یشانیپ يرا کالفه رو دستش

 شهینم لیدل نیا یول. میپا گذاشت ریو ز مونیهفده هجده سالگ يهر دوتامونم دوره .. و نه من ينه تو بچه ا_

 ..یمسخره بدون يِمن و باز يکه عالقه 

 :دیکالمش پر انِیم

 !شمیم تیکنار؟ اذ نیمفرد حرف زدن و بذار نیا شهیم_

 !جمعت ببندم نمیبینم یلیدل! یتک.. یبرام خاص. من دوست ندارم جمعت ببندم! شهینم یمتاسفم ول.. شهینه نم_

 .نشست مکتین يو مضطرب رو کالفه

.. من ياستانداردها. با شما ندارم ییبه آشنا یلیتما چیمن ه.. ریآقا ام کنمیبار ازتون خواهش م نیآخر يبرا_

که شما  ستمین یمن اون کس. رو باز کنم ییبابِ آشنا بهیغر هیکه با  دهیاجازه رو به من نم نیا دمیعقا

 !!نیباور کن. نیدنبالش

 انقدر سخته؟ یعنی. خوامیساده م ییِآشنا هیافق؟ من فقط ازت  یکنیچرا باورم نم.. یاتفاقا همون_

 :دینال دردمند

 !نیدست از سرم بردار کنمیخواهش م_

 .دیسش را برنف ریپر احساسِ ام يِتماس را قطع کند که صدا خواست

 !دوستت دارم_

 :را با فاصله نگه داشت و آرام گفت ینامنظمش گوش ينشدن نفس ها دهیشن يبرا

 !خداحافظ_

سرش را رو به آسمانِ . قطع تماس رفت، نفس حبس شده اش را رها کرد يدکمه  يکه دستش بر رو نیهم

 :زمزمه کرد سوزاندیکه وجودش را م یگرفت و با همان التهاب يابر

 ...!خوادیم یاز جونم چ... یتو آگاه..ایاخد_

* 

 زم؟یعز یخوب
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 يدر عمق نگاهش کنجکاو. بود دیسف ينگاه زن به گلها. سرش را برگرداند. را شناخت یمالحت فیظر يصدا

 .زد و به گلها اشاره کرد شیبه رو ياجبار يلبخند. زدیموج م

 ..!شوکه ام کرد یحساب.. هیمیدوست قد هی ي هیهد_

 .دیرا خوب فهم شیحواله اش کرد که افق معنا ینگاه خاص یمالحت

 !کالست شروع شد فکر کنم_

 :گفت يظاهر يِمسخره و خونسرد يهمزمان با همان خنده . راه افتاد نشیجا بلند شد و به طرف ماش از

 !امیو ب نیماش يو بذارم تو ناریا_

 * 

. زدیدست و پا م يبرزخ بد انیم. از برف بود دهیپوش ياتاقش نشسته بود و چشمش به باغچه  يپنجره  کنارِ

جسور  يو رفتارها بیعج يجرات ها نیکه دلش به ا یدر حال شدیمزاحم خالص م نیاز شرِ ا دیچگونه با

بارِ دهم در  يبرا ریام يصدا. برد و لمسش کرد یصوت امکیعالمت بنفش رنگ پ يخوش بود؟ دستش را رو

 .اتاق پخش شد

. شمیکه دارم کم کم خُل م کنمیاونقدر بهت فکر م.. بگم افق يچجور دونمینم... یندارم ول یعاشق يادعا_

رو  نایاگه ا....دونمیفقط م! دونمینه اونم نم ای یشیم شتریب ییبه آشنا یراض.. دونمینم هیعالقه چ نیعاقبت ا

 کاریباهام چ يدار. دمیشن یمخصوصا از امروز که صدات و پشت گوش! ...باور کن ترکمیاگه نگمم.. سمیننو

 تو دختر؟ یکنیم

. در چهارچوبِ در ظاهر شد نیژاکل. ورود داد يرا قطع کرد و اجازه  یصوت امِیبا شتاب پ. به در خورد يا تقه

 !!بود ریقرمز رنگش نفسگ يِخمره ا راهنِیپ

 ؟يآماده ا_

 .زد یو لبخند کمرنگ ستادیا صاف

 انجام بدم؟ دیهست که با يکار.. آره_

 .اش دوخت یدکمه دار و رسم زِیافق و بول ییپارچه ا اش را به شلوارِ ینگاه ناراض نیژاکل

 ؟يشد یرسم یلیخ یکنیفکر نم. يدیپوشیم راهنیکاش پ.. نه فقط_

 .شانه اش انداخت کی يبسته شده اش را جلو آورد و رو یدمِ اسب يدست موها با

 م؟یبر! به نظر خودم که مناسبه_
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برابر بود با  شهیهم نیبودن در نظر ژاکل کیش. بست نیاز جانب ژاکل یهرگونه اعتراض يراه را برا نگونهیا و

خانه ،  يو تازه  یرسم يها همانیآن هم مقابل م دنشان،یکه پوش ییمعقول و رنگ ها ریغ يدکلته ها

کند و به قولِ او،  یراهرا هم نیلباره ژاک نیدر ا توانستیآرزو م دیشا. دیطلبیم ییخدا یتام و جرات یجسارت

و  یسادگ... او ینشان دهند؛ ول مانندیب يها پکیو ا سینف ياز پارچه ها ییلباس ها دنِیاصالتشان را با پوش

اردالن  نِیامر، تحس نیدر ا شهیو هم دیدیجدا نم یپوش کیبودن را از ش لیاص! دادیم حیظرافت کنارِ هم را ترج

 !ختیانگ یرا بر م

استقبال از  يباز کرد و اردالن برا شانیحنانه در را برا.. فونیزنگ آ يآمدنشان از اتاق برابر شد با صدا رونیب

با . دیرسیدور و دنجِ هال، دور از ادب به نظر م يدر آن نقطه  ستادنشیا دیشا. قرار گرفت نیمهمانان کنارِ ژاکل

زنِ خوش پوش و . و متانتش را حفظ کند يونسردخ کرد یرساند و سع نیکوتاه خودش را کنارِ ژاکل يقدم ها

فراز . تر فشرد یکرد و دست افق را گرم تر و طوالن یگرم کیسالم عل .قد کوتاه قبل از فراز پا به خانه گذاشت

جوابش به همان اندازه آرام و   .داد یو سالم آرام ستادیاش با اردالن مقابلِ افق ا یطوالن یِبعد از احوال پرس زین

نگاه مشتاق را  نیقبال ا. کند يریممکن از چشم در چشم شدن با فراز جلوگ يتا جا کردیم یافق سع. بود نیمت

 !فکندیب یآتش بر دامانِ سوء تفاهمات احتمال ،یحرکت و نگاه نیبا کوچکتر خواستیبود و نم دهید

صحبت وقت  يبرا یبعد شام حساب! شام زِیسرِ م میبر میکه مستق نهیا شنهادمیپ.. کنمیخواهش م نییبفرما_

 !هست

. وستیاواسط شام به جمعشان پ قایدق شه،یتر از هم الیخ یآرزو ب. اردالن استقبال کردند شنهادیپ نیاز ا یهمگ

نگاه  نیا يمعنا شهیافق را در هم کرد و آرزو، مثلِ هم ياخم ها شهیتنگ و نامناسبش ، مانند هم يلباس ها

 .اردالن جا گرفت نارِنثارش کرد و ک یچشمک الیخیسرخوش و ب.. افتیغضب آلود را در

از جمعِ  توانستیم خواستیدلش م.. کالفه بود و خسته.. بود شیتمامِ طولِ شام، نگاه مشتاقِ فراز رو به رو در

اگر مهمان ها مهمانان پدرش نبودند هرگز مجبور به تحمل .. خوردیبا خودش افسوس م. زدینگاه ها بگر نیا

  .شدیپسرش نم يپروا یب ياطلس و نگاه ها ي دارانهیخر يچشم ها

 

 ن؟یکنیم سیهنوزم تدر_

 :نگاهش را به چشمانِ فراز دوخت و با صالبت گفت. فراز سر بلند کرد يرسا يصدا با

 !و شروع کردم سیدرساله که ت کیمن تازه  ه؟یمنظورتون از هنوزم چ_
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 :تر ادامه داد میمال یخورد و کم کهی فراز

داشته  سیتدر زِیبه حقوقِ ناچ يازیفکر نکنم ن! نیشرکت کمک پدرتون بش يکمک تو کارا يبرا کردمیفکر م_

 !دیباش

 :چهره اش نشست و آرام گفت يرو اخم

و  تیمسئول نیکه خوندم ا يبه خاطر عالقمه و البته رشته ا.. کنمینم سیتدر زیمن به خاطرِ اون حقوقِ ناچ_

 داره؟ یاز نظرِ شما اشکال. منتقل کنم گرانیکه دونسته هام و به د کنهیم جادیرو ا فهیوظ

یبه  اریاخت یزد و افق ب يفراز لبخند. در فضا حاکم شد ینیسنگ سکوتز اد يزیتنها چ.. افتاد ریام يبایلبخند 

 !بود ادشیکه از او 

 .نیبه ما سر بزن شتریب خوادیفقط دلم م! کنمیم نتونیتحس.. من ابدا قصد جسارت نداشتم_

 ییپروا یهمه ب نیاز ا. دلسترش بود دنِیمشغولِ نوش ينگاهش به طرف اردالن برگشت که با خونسرد ناخداگاه

 یجواب نکهیلبش نشست و بدون ا يگوشه  يکجخند یاراده و ناگهان یب. بودنِ کالمش در تعجب بود حیو صر

 .شد شیبا غذا يبدهد مشغولِ باز

اطلس و  يمعنادار و دوپهلو يحرف ها. کننده و کسل بود وانهیصحبت بعد از شام هم به همان اندازه د يفضا

. گرفتیو راه نفسش را م کردیم ینیاش سنگ نهیس يرو نیسنگ يوقت فراز مانند وزنه ا یوقت و ب ينگاه ها

چه  شد،یآغاز م یکه هرگاه بحث چرا! چه بود همانانیم نیمطمئن بود که منظورِ پدرش از دعوت ا گریدحاال 

قرار بود  یب. شدیختم م شترشانیب ییِآشنا يفراز برا لِیبه او و تما تشینها ،يو چه کار یاسیو چه س ياقتصاد

 گریبا احساس د امِیبار بود که از سرِ شب، از بعد آن پ نیاول يهفته برا کیبعد از . دیترسیم يقراریب نیو از ا

 دهیاش کش یبه سمت گوش هینگاهش هر دو ثان. بود قراریمانند معتاد محتاج به مخدر ب! تنداش ریاز ام یامیپ

  .!شدیم بایمالحضه و ز یتابِ آن جمالت ب یو ب شدیم

و به رسمِ ادب ،  دیکش ینامحسوس ینفسِ آسوده ول. قصد رفتن کردند همانانیگذشته بود که م ازدهیاز  ساعت

کوتاه  الیرفتن داشت و نه اردالن خ الِیانگار نه فراز خ یول. رفت شیاشان تا دمِ درِ سالن پ یهمراه يبرا

 :گفت شیافق گذاشت و با نگاه پرتمنا يشانه  يچرا که دست رو!. آمدن

 !فراز باهات حرف داره.. کن شونیرو دوشت بنداز تا دمِ در همراه يزیچ هی_

شارپ اش را . گفت و باال رفت یلب ریچشمِ ز ت،یپدرش و فراز به گردش در آمد و در نها انِیم رشیمتح نگاها

   .از فراز و مادرش نبود يخبر. دوش انداخت و وارد هال شد يرو
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 !هاطیفراز تو ح یول. ازت میکن یگفت از طرفش خداحافظ.. نهیاطلس خانوم تو ماش_

تحت نظرش  زیهمه چ. نشسته بود تکان داد اطیح يمشرف به پنجره  يکاناپه  يپدرش که رو يرا برا سرش

 !!بود زاریحسِ حبس و اجبار ب نیبود و چقدر از ا

 قیکنارِ آالچ یِمانیدرخت س يتنه  يفراز رو. بهتر شد یسرد که با صورتش برخورد کرد، حالش کم يهوا

 يباغچه، باعث شد نگاه براقِ فراز رو يها زهیسنگ ر يرو شیقدم ها يصدا. شد کشیآرام نزد. نشسته بود

وقفه  یکنارش جا گرفت، ب یوقتشدنش را با لذت تماشا کرد و  کینزد. دیبه گردش درآ فشیو ظر دهیاندامِ کش

 :شروع کرد

 !یینجایبه اصرارِ پدرت ا دونمیم_

 .را به هم فشرد شیسکوت کرد و لبها افق

 !يتا از دستم در بر یو منتظر فرصت يبهم ندار یکه حس دونمیم نمیا_

 .را بلند کرد و کوتاه نگاهش کرد سرش

 ..فقط.. ستین نطوریا_

 فقط؟_

 !ستیدرست ن نیا.. حهیو صر یرسم ریغ کمیرفتارتون تو جمع _

 !!سه ساله.. من بهت هست يعالقه  انِیپدرت در جر_

 .دیکش یقیعم نفسِ

 .من قصد ازدواج ندارم.. من هم هست آقا فراز يخواسته ها انِیپدرم در جر_

 چرا؟_

 .ها را جا به جا کرد زهیپا سنگ ر با

 !نداره ییجا یتو باورِ من ازدواج سنت یول ادیبراتون مسخره ب دیشا_

فراز کش آمد يلبها. سر بلند کرد دیفراز را که د سکوت. 

 !؟يرو باور دار ینگو که عشق و عاشق. .بود نایاز ا شتریانتظارم ب اتیاز استاد ادب_

 !!شدیباز هم داشت مفرد خطاب م. را محکم تر به هم فشرد شیلبها. پر تمسخر بود لحنش

 ..که.. باور و دارم نیمن ا. تمسخر کرد ای ریرو تحق ینداره کس یلیدل.. هر کس مختصِ خودشه يباورها_
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و با عشقش هوش از سرت ببره؟ فکر  زهیرو به پات بر ایظاهر بشه و دن دیشاهزاده سوار بر اسبِ سف هیکه _

 باشه؟ ياشعارِ حافظ و سعد راتیتاث نایا یکنینم

 .از جا بلند شد برافروخته

 !نیمنتطر نذار نیاز ا شتریبهتره شما هم مادرتون و ب.. من سردمه_

 .نگاهش کرد یطوالن فراز

 ؟یکنیچرا باورم نم...دوستت دارم افق_

 .بم در سرش اکو شد يصدا کیبست و  خیتنش  تمام

 "دوستت دارم"

 !به فرصت دارم اجیاحت _

 ست؟ین یجوابت منف نکهیا یعنی نیا_

 .تازه کرد ینفس

 !به فرصت دارم اجیاحت گمیمن فقط دارم م_

در را باز کرد و . کردیافق آرام پشت سرش حرکت م. راه افتاد اطیلبخندش را تکرار کرد و به طرف در ح فراز

دست افق را باال آورد  یآن یدر حرکت. شدینم ریس شیرو به رو فیدخترِ ظر دنِیچشمانش از د. ستادیدر ا رونِیب

 .خورد کهیافق . قلبش گذاشت يو رو

 ن؟؟یکنیم کاریچ_

که  يا ندهیبه آ.. به خودت.. به من فکر کن کنمیخواهش م. زنهیبرات م ينجوریسه ساله که داره ا... نیبب_

 !!میبا هم داشته باش میتونیم

 .دیکش رونیرا معذب از دستانِ فراز ب دستش

 !ستیحرکتتون درست ن نیا_

 ...فقط! دونمیم_

که  نیهم. شد نشیدرنگ سوارِ ماش یب یکوتاه ریجمله اش را ناتمام گذاشت و با شب بخ.. شد نیغمگ نگاهش

عجب . دیکش یدر پ یو پ قید نفسِ عمخودش حلقه کرد و چن يدور شد، افق دستانش را دور بازو لشیاتوموب

 !!بود یشب

 .آشنا نامش را خواند ییداخل شود و در را ببندد که صدا خواست
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 افق؟_

 انِیم قِیاخم عم.. آمد یبلند به طرفش م يبا قدم ها ریام.. برگشت نیبلند و خشمگ يبه طرف صدا رتیح با

 .بود تیاز همان فاصله و نور کم هم قابل رو شیابروها

*** 

 

. دیدیهر طور شده امشب افق را م دیبا. نداشت يادیفرصت ز. شب بود  7:46. به ساعتش انداخت ینگاه

هنوز انگشتش اسمِ دخترك را لمس  یول. داشبورت برداشت و شماره اش را جست و جو کرد يرا از رو لشیموبا

. شد قیکرد و دق زیرا ر شیشم هاچ. درِ خانه شان شد يجلو ،ییمدل باال نِینکرده بود که متوجه توقف ماش

چرا  دانستینم. داخل شدند قهیو بعد از چند دق ستادندیپوش و مسن پشت در ا کیش یجوان همراه با زن يپسر

دو  يرایکه پذ يخانه ا يو آن دسته گل، برا یآن سر و وضعِ رسم. نداشت یمهمان ها حسِ خوب نینسبت به ا

 !نبود یخوب يدختر جوان بود نشانه 

! سخت تر بود کردیکه فکر م يزیخانواده از چ نینفوذ به ا. فرمان گذاشت و چشم بست يرا کالفه رو رشس

!.. خارج بود تشیاز ظرف گریدخترك د يناز کردن ها گذاشت؟یمگر خشمش م یول کردیتر عمل م دهیآبد دیبا

 دنِیهفته بود که در عطش شن دو کیشکارِ طعمه اش معطل نشده بود و حاال، نزد ياز چند روز برا شتریهرگز ب

گاه  چیه شیتعلل در نقشه ها. کردیم کسرهیکار را  دیبا !!زدیدست و پا م شتریب ییِآشنا يساده برا هیدییتا کی

   .نداشت ییجا

 یحت. گذشتیم کلیاز داخل شدنِ آن مرد مرموز و درشت ه یسه ساعت. آتش زد يگاریشد و س ادهیپ نیماش از

به  رهیداد و خ نیاش را به ماش هیتک. شدیمهمانِ مرموز آگاه م نیاز سرّ ا دیبا دیدیاگر امشب افق را هم نم

پراکنده به باال  يبسته مانند ابر خی يهوا انِیم گاریس ظیدود غل. گرفت گارشیاز س یقیکام عم ک،یآسمانِ تار

سوم مصادف شد با باز شدنِ  گارِیش شدنِ سخامو. کردیم رهیسرخ و خسته اش را خ يو چشمها شدیم تیهدا

را فشرد و به سرعت داخلش  نیماش موتیزن ر. چند قدم جلو رفت و نگاهش را به زن مسن دوخت. اطیدرِ ح

. شد رهیخ اطیبازِ ح مهیبا چشم به درِ ن. برده است بیماه نص يسرد د يِاز هوا یمشخص بود حساب. جا گرفت

 ستادنیا يجا را برا نیتر کینزد تاب،یشد و محتاط و ب یعصب یطوالن يوقفه  نیاز ا. از پسر نبود يخبر

دقتش را چند . شد انیچهارچوب در نما انِیم یشخص ي هیکه سا گذشتیاز انتظارش م یربع کی. انتخاب کرد

شد  رهیخ اطیبا دقت به ح. شد یمشغول حرف زدن با شخص اط،یگذاشت و رو به ح رونیمرد پا به ب  .کرد ابربر
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جا به جا شد و آن طرف تر  یکم. شدیشدنِ شخصِ دوم م دهیمانع از د اطیح یِکیمرد و تار مِیعظ بتیه یول

شد  دهیکه توسط دست پسر کش فیظر یدست دنِیکشف شخصِ مجهول بود که ناگهان با د يدر تکاپو. ستادیا

 دواریته دلش ام یول کندیم یدر آن خانه چند زن زندگ دانستینم. اش گذاشته شد، سراپا خشم شد نهیس يو رو

. خارج شد دشید ریو مرد به سرعت از مس دینجامیبار انتظارش به طول ن نیا.. دست افق نباشد نیبود صاحبِ ا

آن دخترِ آشنا بود که با دستان  يتمامِ نگاهش رو. نبود لشیاتوموب شدنِنگاهش به سوار شدن مرد و دور  گرید

ظاهرِ . دیکشیم قیعم يآسمان نفس ها اهیس يبه ابرها رهیدش را در آغوش گرفته بود و خخو فشیظر

که با  ينه به اندازه ا یدشوار شود ول ریام يبرا صشیاول تشخ ي هیمتفاوتش باعث شده بود تنها در چند ثان

 !را نشناسد شیآشنا يتوجه، قد بلند و چهره  یچند بار پلک زدن و کم

دختر داخل شد و قصد بستنِ در را . و به طرفش قدم برداشت ختیر رونیحرصش را ب قینفسِ بلند و عم کی با

 :زد شیداشت که بلند صدا

 افق؟_

به سر تا  یقیو نگاه دق ستادیا شیرو به رو. دیرا سرعت بخش شیو قدم ها دیشدنِ دختر در قابِ در را د خشک

 !!ت بودلباس ها متفاو نیچقدر در ا. انداخت شیپا

 بود اون؟ یک_

 :و گفت دیکش شانشیپر يبه موها یدست. کردیالل شده بود نگاهش م رتیکه از ح یبا تعجب و زبان افق

 ازین زنم؟یم کیت گهید یکیدارم با  یدو کلوم بگ یتونستینم. برام یساده هزار تا قصه دوخت ییِآشنا هی يبرا_

 ؟یهمه دنبال خودت بکشون نیبود من و ا

 :گفت گرفتیرا م رتشیح يِکه کم کم جا یآب دهانش را قورت داد و با خشم افق

 ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 بود؟ یک اروی نیا.. جواب منو بده افق_

در قرار گرفت و مانع  يِال ریام يِپا یول... در صدد بستنِ در بر آمد تیلحظه با تاسف نگاهش کرد و در نها چند

 .شد

 پرسمیتو خونتون از تک تک خانوادت م امیشده م!  یشناسیمن و نم. شهیدر بسته نم نیا يتا جوابِ من و ند_

 چه خبره؟ نجایا

 :بلند گفت يبا صدا. داغ شد تنش
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 یکه نصف شب یباش یشما ک. شهیواقعا داره خنده دار م. فهممیهان؟ نم هیچه جرات نیداره؟ ا یبه شما چه ربط_

 ؟یهست یک يفکر کرد ؟یپرسیدر خونم و حسابِ مهمونام و م يجلو يایم

 :دیکف دستش را به در کوب نیخشمگ

 یکه بدونم اون لندهور ک نهیحد اقل حقم ا یکنیفکر نم. دوستت دارم یول ستمین تیچیه.. ستمین یچکیه_

 بود؟؟ نشیس يبود که دستت رو

بزرگ  یمانند سنگ ریام. دیگنجیاتفاقات در باورش نم نیا. شدیم نییباال و پا ياش از خشم و ناباور نهیس قفسه

 !!آن هم فقط در دو هفته. را محکم کند شیجا خواستیاش فرود آمده بود و م یزندگ انِیم

 !نینشده بر يزیتا آبرو ر.. تا به پدرم اطالع ندادم..نیبر نجایاز ا_

  .دیداخل شود که مچِ دستش را کش خواست

 شد؟ رفمیش.. خانوم يریجا نم چیه يتا جوابِ من و ند_

تالش  شتریهر چه ب یبکشد ول رونیتالش کرد دستش را ب. دستش در حالِ کنده شدن است کردیم حس

 :دیبا درد نال. شدیم شتریدستش ب يفشارِ رو کرد،یم

 تگزاسه؟؟ نجایا يتو هان؟ فکر کرد یزنیبهم دست م یبه چه حق.. ولم کن_

و دارم  نیا.. افق ستمین يدیکه د ییکدوم از مردا چیه هیمن شب. مشخص کن و فمیتکل.. جوابم و بده و برو_

 !گمیم يجد

دست افق را به ناچار رها کرد و  دنشیبا د ریام. متوجه جر و بحثشان شد و با دو خودش را به در رساند رضا

   .ستادیصاف ا

 خانوم؟ هیک نیشده؟ ا یچ_

 يآن قدر اطیخانه تا درِ ح انِیم يکه فاصله  کردیخدا را شکر م. انداخت اطیبه داخل ح یبا ترس نگاه افق

برپا  امتیشک ق یب د،یرسیو سر م شدیاگر پدرش متوجه م! بحثشان به گوش اردالن نرسد يهست که صدا

. دکریحل اش م ییبه تنها دیبا! ودمزاحمت را زودتر اطالع نداده ب نیکه ا ییاو يهم برا.. ریام يهم برا. شدیم

 :نفس لرزانش را کنترل کرد و رو به رضا گفت

 !امیبرو منم م.. از دانشجوهامه یکی.. برو تو رضا_

ام ياجزا يو مشکوك رو نیرضا، خشمگ نگاه به محضِ رفتنش افق . عقبگرد کرد لیم یو ب دیچرخ ریصورت

 :با خشم گفت
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 گهید یداره رنگ گهیمزاحمت د نیا یول.. کردم متشخص و مودب باهاتون رفتار کنم یسع یلیبه خدا قسم خ_

 نیدیهم که االن د یاون شخص. شهینم داتونیهم دور و بر من پ گهید. نیریم نجایاآلن از ا نیهم. رهیگیم يا

  .که قراره باهاش ازدواج کنم یکس. نامزدم بود

 .از خشم قرمز شد ریام چشمانِ

 !یگیدروغ م_

 :و شمرده گفت یدر گذاشت و عصب يرا رو دستش

 !برو_

 !کنمیافق؟ خواهش م_

 ينگاهش به جا. کردیبود و درونش آتش فوران م نیغمگ ریچشمانِ ام. شد رهیدر سکوت به هم خ نگاهشان

 !!!از آنِ او بود يروزیپ نیا.. باختیم فیبه حر يزود نیبه ا دینبا...آرام شد یانگشتر در دستش افتاد و کم یخال

در مقابلش سخت بود؟ خدا را در دل  شدیپسر بود که نم نیدر نگاه ا ییرویچه ن. نگاهش کرد یطوالن افق

موجود  نیمقابلِ ا عیدفاع و مط یب نگونهیبر سرش نازل شده که ا ییچه بال دانستینم. هزاران بار صدا زد

   .کندیو نگاهش م ستادهیطلبکار و حق به جانب ا

 فیاز هوشِ ضع یکه عصب ییها قهیتمامِ آن دق يبرا. به گردش در آمد صانهیصورتش حر ياجزا يرو نگاهش

پر پشت و  يابروها. چیه گریو د بستیلبخند در نظرش نقش م کی يبایاش، تنها طرحِ ز یو حواس پرت

و  یارادگ یهمه ب نیاتاب از  یب ت،یرا هم به آن لبخند افزود و در نها شیرایبه هم اش و چشمان گ کینزد

 !دیکوب شیمالحظه اش، در را با تمامِ توان به رو یب ياز رفتارها یعصب

و با زور او را با خودش همراه  توانستیم خواستیدلش م. بسته از خشم پشت درِ بسته جا ماند یبا چشمان ریام

 قهیتنها چند دق کردیکه آرزو مشده بود  صیحر شیو فرارها زپایخرگوشِ گر نیدر دلش آنقدر نسبت به ا. کردیم

 یهمه ناز کردن را بر سرش خال نیخودش، عاقبت ا ي وهیتمام و به ش يِبا او تنها باشد و بتواند با دست و دلباز

  !کند

نازها و عشوه . دیرسیالبته که آن روزها هم فرا م. کردیصبر م دیهنوز با.. هنوز وقتش نبود. پوزخند زد الشیخ به

و  ختیریهم بسترش بودن اشک م شتریچند لحظه ب يبرا گر،ید يو او هم مانند تمامِ دخترها شدیها تمام م

 ینیب يپرزها مویل يبه بو هیشب یمیمال ونِیوسل يبو. دیبو کش قیکف دستش را باال آورد و عم. کردیالتماس م

گذشته بود را  انشانیم به در، ظاهرِ دخترك و آنچه رهیپشت فرمان نشست و چند لحظه خ. اش را قلقلک داد
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هم تا تحقق اش  ادیکه ز يریتصو. چشمش نقش بست يپشت پرده  يذیو لذ شرمانهیب ریتصو  .دوره کرد

. گرفت شیمهسا را پ يراه خانه  د،یو با همان لبخند پل دیدورِ لبش کش ذتزبانش را با ل. دیدینم يفاصله ا

دور در  کیمهسا را  امکیمتنِ کوتاه پ. بود اریبا او  شهیاز هم شتریکه امشب ب یخوشحال بود از بخت و اقبال

 .روانه شد اقیذهنش دوره کرد و با اشت

 "شم؟یپ يایم... امشب خونه تنهام"

*** 

 

 پ؟ يشد یچ ایالو س_

 .دیکاپشنش را باال کش پیرا در دستش جا به جا کرد و ز یگوش

 !نزا قهیدو د.. امیدارم م_

 !سه ساعته میشد خیم گهیبدو د.. اوف_

 .هاشم شد کیرا قطع کرد و نزد یجواب گوش یب

 ؟يندار ياوستا با من کار_

 .برگشت و نگاهش کرد هاشم

 ؟يریم يدار_

 !ساعت هشت شبه.. نیاگه اجازه بد_

 .تکان داد يسر

 مالقات شهروز؟ يریفردا م_

 يو جا نشستیصورتش م ياسم برادرش رو دنیکه هنگامِ شن یظیبا همان اخم غل. شد پشیبا ز يباز مشغولِ

 !کردیغمِ نگاهش را پر م

 !تابهیب.. رهینه فردا ننه م_

 ..انشااهللا شهیبه بعدشم درست م نیاز ا.. گذشته ریتاحاالش که به خ_

 .به نشانه تشکر تکان داد يسر

 ست؟ین يامر_

 .!میمخصوص دار يِمشتر.. ایزودتر ب کمی يرینه فقط فردا اگه نم_
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 .برق زد شیها چشم

 ..خدافظ.. باشه حتما_

 !خداحافظ_

داخلِ  تیحواسش به جمع. درنگ سوار شد یرساند و ب یدرب و داغانِ اس کانِیتند خودش را به پ يقدم ها با

 .به طرفشان برگشت و تشر زد د،یکش یکه از شرِ بارش خالص شد و سر و صورتش را دست نیهم. نبود نیماش

 ؟یزبون که چ یب نیتو ا نیدیچپ تیهمه جمع نیبدر؟ ا زدهیس نیریچه خبرتونه م_

 .دندیمحله بودند خند يو بچه ها یکه از دوستانِ اس نیحاضر

   ..شترهیصفاش ب ينجوریا_

 ؟یگیم یتو چ.. داداش یتو که اون جلو راحت_

 :با تعجب گفت دانستیکه نامش را نم يحامد و پسر رِیز دنشیمتعجب به پشت برگشت و از د بیحب يصدا با

 ؟یمرده شور؟ تو چرا؟ تو که امروز مزد گرفت یینجایتو هم ا_

 :خودش باز کرد و گفت يجا را برا یکم

رو  هیمرض ي هیزیقسط جه دیبا.. قرون به قرونش صاحاب داره بمهیاآلن که تو ج نیاز هم یمزد گرفتم ول_

 بازم واست بگم؟. الزم داره یبیهم سربازه پولِ ج مونیسل  ..اجاره خونه عقب افتاده.. ننه رو بخرم يداروها.. بدم

 .دیدر هم کش اخم

 !تو فرقِ سرم خورهیهام م یبدبخت شهیهر وقت اون گاله ت باز م. نگو.. نه نگو مرده شور_

 تو چرا؟_

 .داد رونیرا با آه ب نفسش

 !ادهیز یلیالمصب پولش خ.. يبره ام آر آ دیبا.. وضعِ کمرِ ننه خرابه_

 :را غنچه کرد و از پشت فرمان گفت شیلبها یاس

 !نوکرشم هستم مونس خاتون و.. اشم يپولِ ام آر آ دمیخودم م.. جووووون_

 .نثارش کرد یمحکم یگردن پس

 !نرفته ادمیاز  يکه زد يهنوز گند.. نکن انتر یخوشمزگ_

 :شد رهیخ بیبه حب نهیاز آ اوشیس. با اخم به بچه ها اشاره کرد و ساکت نشست یاس
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 .کردیسفارشش و م یلیخ ه؟یاوستا ک يفردا يِمشتر یدونیتو م_

 چطور؟.. انگار بازم ازون کله گنده هاس یول دونمینم قیدق_

 .باال انداخت شانه

 !زنهیم يگند هیو بکشه و  نیماش یِدست رهیم ادشیبارم  نیا.. فکر کردم بازم اون دخترست_

 .دیآن روز بلند خند يِادآوریاز  بیحب

  ؟يکرد ادشیشد  یبودا نه؟ حاال چ یعجب خنگ.. داداش زیدمت ج_

 .بلند شد شیجواب گذاشت که دوباره صدا یبودارش را ب ي جمله

 !بودن شیدو روز تو کف شاس یکیبچه ها تا .. بود المصب يزیبد چ_

 .ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یسع

 !رونیتا کمر خم شم ب یشاس هیواس خاطرِ  ستمیواال من مثلِ شما دزد ناموس ن_

 .اشاره کرد ابانیخ يگوشه  يباران مانده  رِیز يدست به زن ها با

بعدم که سر و .. که همشون و جمع کنه کاریو آدمِ ب خوادیم نیماش هیفقط .. یشاس ادهیکه ز یاون ..ایب_

 !کنه نیگلچ نهیپاك شد با حوصله بش ششونیصورتشون خشک شد و آرا

 .با تعجب نگاهش کرد اوشیس. ترمز زد یناگهان یو اس دندیبلند خند يبا صدا همه

 چته تو؟_

قرونم که  هی. نیانداخت یمن و از کار و زندگ تونیگدا گشنه باز نیشوماها با ا.. نیش ادهیجان مادرتون پ_

 !میبرف و بارون ببر نیاز ا یضیف هی نیش ادهیحد اقل پ. کف دستم نیذارینم

 .بار محکم تر بود نیا یِگردن پسِ

 بسازم ازت؟ یآدم برف نجایهم ای یفتیراه م_

 .بودند دهیرس بایتقر. استارت زد دوباره

 ستنیبه بعد در و داف ن نیاز ا.. ایب. یمثلِ ساواك باال سرمون رونمیب. میشاد کن یدل يذاریتو محله که نم_

 !ترن تسیمحله قشنگ تره دافا ب یالمصب هرچ. و آت و آشغالن یکول..گهید

 يها ییگو اوهی يصدا. شدینم دهید ییبرف شدت گرفته بود و جا. شد رهیخ رونیشده به ب زیر يچشم ها با

همه  نیاز ا تابیب. اعصابش بود يرو نیمزخرف دوستانش و بدتر از همه، برف پاك کنِ ماش يو خنده  یاس

 :حوصله گفت یسرو صدا ب
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 ..کن ادهیپ نجایمن و هم_

 ما؟یدینرس یهنوز به سه راه_

 !یاس شمیم ادهیپ_

 :بیرو کرد به طرف حب. را متوقف کند نیاش باعث شد ماش یمحکم و عصب لحن

 فعال داداش؟ يندار يکار_

 !اعصاب یبرو به سالمت ب_

دست تکان داد و دور شدنِ  یاس يبرا. به او داده بود بیبود که حب یاعصاب لقب یب. زد يا یمیصم لبخند

و تازه نشسته، با  سیبرف خ ياش فرو برد و رو يکاپشن باد بِیرا در ج شیدست ها. را نظاره کرد نیماش

کرد و  هیرا از بقالِ ته ازشین وردم لِیوسا. مادرش سفارشِ تخمِ مرغ و گوجه داده بود. داشتیقدم برم اطیاحت

 يجلوتر رفت و نگاهش را به کوچه  یکم. توجه اش را جلب کرد يا هیگر فیضع يصدا. آخر شد یِوارد فرع

دقت متوجه  یآرام وارد کوچه شد و با کم  .دختر بود کی ي هیگر يصدا صدا. دوخت کیبن بست و تار

 .مزاحمت پسرِ جوان شد

رد  رمیبخدا م.. يدوست دار یجونِ هرک ریشماره رو بگ نیدارم؟ ا تیآخه؟ مگه من کار یکنیم هیچرا گر_

 !کارم

 .ر زدزا هیبا گر دختر

 !برو کنار از جلوم. ذارهیداداشم بفهمه زندت نم نیبه امام حس.. توروخد برو کنار_

 ..ایرو  یکوفت نیا يریگیم. يناز کرد یهر چ گهیبسه د_

 ؟یچ ای_

   .برگشت که با خشم شانه اش را به طرف خودش برگردانده بود اوشیجوان به طرف س پسرِ

 تو؟ يخوایم يزیجونم؟ چ_

فک اش منقبض شد و  الیل دنِیاز د. را از پسر گرفت و به دخترِ پشت سرش دوخت نشینگاه خشمگ اوشیس

 .شد نیپسر نقشِ زم. دیبر دهان و دماغِ پسر کوب یجواب ، مشت محکم یب

 کاریها چ بهیبا غر نجایمن؟ نگفتن ا يدنبالِ ناموسِ محله  یفتیب يکه جرات کرد يسگ کدوم محله ا_

 م؟یکنیم
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تعرض به دختران و  يبود که جزا دهیو شن دانستیم. را شناخت اوشیدقت س یبا کم. ا ترس نگاهش کردب پسر

کمربندش سفت نگه داشت و خودش را آرام آرام به عقب  يدستش را رو!.. ستیکوچک چ يمحله  نیزنانِ ا

 .آمد یبه طرفش م یبا اخمِ وحشتناک اوشیس. دیکش

 !دوستش دارم.. قصدم مزاحمت نبود بخدا_

 :زد ادیزد و فر شیبه پا یمحکم لگد

   !!يغلط کرد_

 .چشم به کمربندش اشاره کرد با

با  دمیبشه قول نم داتیدور و برِ محله پ گهیبارِ د هیاگه .. گم شو نجاینکردم از ا کسرهیپاشو تا خودم کارِت و _

 !مثل من عطوفت ندارن ؟یشناسیبچه ها رو که م. رونیب يسالم بر يدست و پا

فرو برده بود و  بانشیسرش را در گر. برگشت الیبه طرف ل. شد بیغ هیبا ترس سر تکان داد و در چند ثان پسر

 .دیکش یقیجلو رفت و نفسِ عم. ختیریصدا اشک م یب

 تو؟ یکنیم کاریچ ابونیساعت هشت شب تو خ_

 :دیخفه از بغضش را با زور شن يصدا

 !داشتم یتیتقو_

 داداشت کو پس؟_

 ..کارخونه_

هم به  الینگاه ل. کرد يله شده دوخت و پوف کالفه ا يشکسته و گوجه ها يرا به تخمِ مرغ ها چشمش

 .همانجا بود

 ..تو کوچه نباش وگرنه یشب یهم نصف گهید.. ریآبغوره نگ میبر فتیراه ب_

 .اشاره داد الیتمام گذاشت و با دست به ل مهیاش را ن جمله

 !جلوم فتیب_

 :از کنارش با ترس گذشت و آرام گفت الیل

 !دیببخش_

سرش راه افتاد پشت. 
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امروز و که خسته تر از خسته ام شانسم  هی... دوباره برگردم تخم مرغ و گوجه بخرم دیخونت بعد با رسونمتیم_

 ....خدااا يا.. نیو بب

چقدر خجالت . گرفتیبه دندان م هیو لبش را با گر دیشنیرا پشت سرش م اوشیپر از حرصِ سآرام و  يها حرف

 .دیشیبا خودش اند. دیکشیم

 "افتاد؟ یاتفاق م نیا اوشیس يجلو دیحتما با... ایخدا"

*** 

 

 

خانه کرده  يمانند یب یِحالیدر تمامِ تنش رخوت و ب. بود دهیتخت اتاقش دراز کش يحال رو یو ب دهیژول

شاد و اوقات  يکه آخر هفته ها شهیبرخالف هم. نشود داریبخوابد و تا شنبه ب توانستیم خواستیدلش م .بود

دست  کی... داغ یحمام.دیطلبیو کسل کننده م يتکرار يبرنامه  کیهفته دلش  نیداشت، ا يفراغت پربار

 !یطوالن یو خواب یلباسِ گرم و راحت

 دیسرش کش يحوصله پتو را رو یب. دادیاش را م یشگیهم يبودن مزاحمت ها کیآرزو خبر از نزد يو صدا سر

  .شد دهیسرش کنار کش يکه درِ اتاق باز شد و در پس اش ، پتو از رو دینکش یطول. و خودش را به خواب زد

 .!خودت و به خواب نزن یپاشو الک_

 :را باز کرد و آرام گفت چشمانش

 ؟يخوایم یچ_

 .کرد ینگاهش م نهیدست به س زوآر

 معلوم هست چته؟ چیاز صبح تاحاال ه. خوامینم يزیچ_

 یِو راحت دهیژول ينگاه آرزو به موها. دیبه چشمانِ پف کرده اش کش یدست. تخت نشست يشد و رو بلند

 .رنگش بود یطوس

 یاون دسته گال از ک  .ستمینمن خر  یافق ول یکن اهیبابا رو س یبتون دیشا. حالت نهیاز اون شب تاحاال هم_

 وسط استخر؟ يپرتشون کرد يبودن که اونجور

 .فروغ نگاهش کرد یب

 چرا برات مهمه؟.. یاز هرک_
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 .کنارش نشست آرزو

در باهاش  يبود جلو یاون پسره ک. یزنیو بش م شیکه از اون وقت تا حاال ش نهیمهم ا. ستیبرام مهم ن_

 ؟يزدیحرف م

 .کرد زیرا ر چشمانش

 !شهر و شلوغ نکن خودیب. حرف نزدم آرزو یمن جز فراز با کس_

 .شد زیچشمانِ آرزو ر نباریا

 معروف؟ ي وانهیهمون د فرستاد؟یم امیبود که برات پ یهمون. گمینترس به بابا نم_

 .دو دستش سرش را گرفت با

. با خودم باشم. ودم باشمخ يبرا خوامیسه روز هم م يکار يبعد چهار روزِ خسته کننده .. آرزو رونیبرو ب_

 گناهه؟

سرِ آرزو به . دوم به صدا در آمد " کیت "سرش را باال آورد و. عکس گرفتن شد يو صدا نیفالش دورب متوجه

   .زدیبود و لبخند م دهیسرش چسب

 تو؟ یکنیم کاریچ_

 .ابرو باال داد آرزو

 چطوره؟. شلخته یِبا آبج یروزِ سگ هی. ستاینیبذارم ا خوامیم_

 .و مشغولِ پاك کردنِ عکس ها شد دیرا از دستش قاپ یگوش

 !رونیحاال هم برو ب نیهم ؟يدیمزه برو با دوستات بکن فهم یب يایشوخ نیاز ا_

 شهیهم يپاها ينگاه افق از رو. بلندش شد يبا ناخن ها يافق نشست و مشغولِ باز يرو به رو یِصندل يرو

 !زدیدر آن موج م يو دلخور یتکه ناراح دیباال آمد و به صورتش رس انشیعر

حوصله  یممکنه آدم گاه یستیحوصله ندارم؟ متوجه ن یستیآرزو؟ متوجه ن يریگیرو به سخره م یچرا همه چ_

 خودشم نداشته باشه؟؟ ي

شد آرزو زودتر  دواریهم گذاشت و ام يچشم رو. دیتخت دراز کش يگرفت و دوباره رو دهیآرزو را ند پوزخند

بود که آرزو  يزیکنار م قایتلفنش دق. زنگ تلفنش مانند برق از جا برخاست يبا صدا یدست از سرش بردارد ول

در دستانِ آرزو جا گرفت  یگوش. بود رید یلیاقدام خ يبرا یبرداشت ول زیخ یبه طرف گوش .مقابلش نشسته بود

 .زدیپشت سرِ هم حرف م یمجال چیه یب ،یگرفتنِ گوش يافق برا يتقال انِیو م
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 ...یحال خواهر ما رو بدجور گرفت یول نیهست یک دونمینم.. کسیا يسالم آقا_

تماس را قطع کرد و . شدیم نییاش از خشم و اضطراب باال و پا نهیس يقفسه . را با زور از دستش گرفت یگوش

 :گفت ادیرو به آرزو با فر

من خواهر بزرگتم و  یبفهم يخوایم یک ؟یشیمن نم الیخ یآرزو؟ چرا ب یکنیو تموم نم اتیچرا لوس باز_

 ؟یباهام رفتار کن یهرجور خواست یتونینم

 نیاز ا نیآرزو خشمگ. زهرا را در آشپزخانه متوجه جر و بحثشان کرد یآنقدر بلند بود که حت ادشیفر يصدا

 :پروا گفت یبلند ب ادیفر

عمر من  هی. یداد بزن دمیبا.. هه  ..يروز افتاد نیتماسِ جنس مخالف به ا هیکه با  یاون قدر بدبخت.. دمیحق م_

داره؟  يچه مزه ا ینیبیتو دامش؟ م يخودت افتاد ه؟یچ. نرو آرزو نجایا.. نکن آرزو.. بکن آرزو. يو مسخره کرد

که تاحاال  نهیافسوست از ا ایکارا نکردم؟  نیهمه مدت مثلِ ببو نشستم و از ا نیشد که ا فیچقدر ح یگیحاال م

که اونم مطمئنا دنبال  میریچاکت فراز فاکتور بگ نهینبوده که دوستت داشته باشه؟ البته اگه از عاشق س یکس

 !شترهیپول بابامون و شراکت ب

 :اشک در چشمانش حلقه زد و با بهت گفت. شد رهیآرزو خ يبرافروخته  يبه چهره  ناباور

 ...تو_

حالم و با  يدار گهید. نازت و بخره؟ بس کن افق ادیتا بابا ب هیگر رِیز یبزن يخوای هم محاال ه؟یچ ؟یتو چ_

 یسرِ سوزن دوست داشتن هی. که ساده از کنارت گذشتن ییاونا يبه همه  دمیحق م. یزنیبه هم م اتیباز نیا

 !هییتنها اقتتیل.. ادیازت بدم م! گمیو دارم از ته دل م نیا یستین

. گونه اش روانه شد يرو یرحم یبا ب شیدر که با صدا بسته شد، اشک ها. گفت و از کنارش به سرعت گذشت

 هیبا همان گر. آزرد شتریرا ب شانشیمجدد تلفن افکار پر يصدا. در را قفل کرد و چهار زانو پشت در نشست

 :جواب داد

 ها؟ چرا؟ یکنیمچرا ولم ن ؟يداریبرنم میچرا دست از سر زندگ ه؟یالمصب چ هیچ_

 :گفت میمال ییاش چند لحظه مکث کرد و بعد با صدا هیگر ياز صدا ریام

 شده افق؟ یچ_

 !فقط ولم کن.. ولم کن. شمیپ این.. ارین.. اسمم و نگو.. به من نگو افق_

 .آرام تر شد ریام يشدت اش صدا يهقش شدت گرفت و با هر ذره  هق
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 گفته؟ يزیکرده؟ چ تتیخواهرت اذ. کنه تتیاذ یکس ذارمیمن نم.. آروم باش باشه؟ فقط آروم_

دندانش  انیشورش را م يلبها. از آرزو درست نبود یینه صحبت کردن با او و نه بد گو. جواب بدهد خواستینم

آتش دلش را خنک  يمانند آبِ رو ریام ي انهیآرام و دلجو يصدا. اش دوباره بلند نشود هیگر يگرفت تا صدا

 .صدا آرامش داشت نیا. دست خودش نبود. کردیم

 یک زما؟یریرو به هم م ایدن ياونجا همه  امیم شمیبخدا پا م.. رو دایاون مروار زینر. قربون اون اشکات برم_

 من و در آورده؟ هیاشک ببع

 :گفت يو جد دیرا باال کش دماغش

 !نباش.. نباش یمیبا من صم_

 .وا داشت يرا به تک خنده ا ریل بود که امدومش ان قدر مظلومانه و مستاص "نباش"

 مثلِ همون شب؟ ؟يخشن دوست دار! چــــشم_

طرحِ . شد یفرش دوخت و خاطرات آن شبِ پر حادثه در خاطرش تداع يبرآمده  يرا به پرزها چشمانش

 !جان گرفت شیرو شیپ ریچشمانِ سرخِ ام

دستام  يرو ونتیلوس يبو دم؟یچقدر دستام و بو کش یدونیبهم گذشته؟ م یاز اون شب تاحاال چ یدونیم_

 ؟یکنیم وونمیهمه د نیا يچجور. مونده بود افق

 :شد و آرام گفت سرخ

 !بس کن_

 ..امان از دلش... تمامش کند و دلش کردیتماس را قطع کند؟ عقل حکم م تواستینم چرا

 خواستم ازت؟ يا گهید زِیمگه چ.. ساده ییِآشنا هی رون؟یب یبرزخ بکش نیهر دومون و از ا يخوایچرا نم_

چه بود که قصد  یارادگ یحسِ گناه و ب نیا. افتاده بود ریخواستن و نخواستن گ نیا انیم. قرار بود یب قلبش

 :جانش را کرده بود؟ آرام تر از قبل لب زد

 چرا من؟_

 :دیآرامتر شن و

هم و  دیما با. فتادهیاتفاق ن ينجوریچون معتقدم اون تصادف هم. که قلبم و لرزوند یهست ينفر نیچون اول_

 ؟يباور ندار. کردمیم داتیپ دیمن با.. افق دمیدیم

خ يدستش را رو کف دیکش سشیصورت: 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

تصادف  هی يِو پا میزندگ تونمینم. مرحله ها گذشتم نیاز ا. سالمه شیو ش ستیمن ب.. ستمیمن جوونِ خام ن_

 !کنم لیکارام و تعط هیارم و بقبذ

 .شوخ شد ریام لحن

 هوم؟. گفتیم يا گهید زیخواهرت که چ یول_

 .شد يجد ریام يصدا. دیرحم خط و نشان کش یب يآرزو يصدا ماند و در دلش برا یب

 افق؟_

 ن؟یدونیاسم من و از کجا م_

 :لحظه مکث کرد و گفت چند

 برام؟ هیاسم چ هی.. کردم دایکه در به در گشتم و دانشگاه و خونت و پ یمن_

 .دیکش یلرزان نفس

 ن؟یخوایم یچ_

 بازم شدم دو تا؟_

 .ماند ساکت

 !بار هیفقط .. کنمیخواهش م.. نمتیبب خوامیم_

 :زد لب

 !تونمینم.. شهینم_

 .دیکش قیعم ینفس ریبار ام نیا

 يخونم پا رمیعالقه بم نیافق اگه از ا.. لرزهیم ينجوریکه ا یمخصوصا وقت کنه؟یم وونمیصدات د یدونستیم_

 !توئه

 .داغ بود شیو دست و پا کردیدرونش فوران م جانیه. جا بلند شد از

 ن؟یندار يکار_

 افق؟_

 بم و پر خواهش؟ يصدا نیقطع کردن ممکن بود در مقابلِ ا مگر

 !نینکن تمیاذ کنمیخواهش م_
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 ؟یستین قراریب  دلِ نیبه فکرِ ا! نیهم نمتیبب خوامیم فقط.. من غلط بکنم_

 !شهینم_

 .مشهود شد ریام يدر صدا تیو جد یکالفگ

 !مثلِ اون شب. اونجا امیمن م... ایباشه ن_

 !نه_

 .به ترسش برد یبلندش پ ي "نه" از

 !شهیهم يبار برا هی.. بار هیباشه؟ فقط  گمیکه م ییجا ایپس ب_

 .افتاد شیتخت نشست و به جان ناخن ها يرو مستاصل

 ن؟یستیچرا متوجه ن شهینم.. تونمینم_

. کنمیآدرس و برات اس م. کنمیرو بگم م يکار هی یوقت یباش دهیفهم گهیفکر کنم د! امیم ای يایم ایافق؟ _

 !خدافظ! با خودته مشیتصم امیب ای يایکه ب نیا یول

بود که دانسته و با  يا وانهیشک د یب. در دلش غوغا برپا بود. را قطع کرد ینداد و گوش یخداحافظ يبرا فرصت

باورش . زدیها در اتاق قدم م وانهیمگر ممکن بود؟ مانند د! قرارِ عاشقانه.. قرار کی. گذاشتیچشم باز پا در چاه م

 یه بر سرش مچ  .داشت یخودش هم تازگ يبرا عطفمن يرفتارها نیا. گونه خلع صالح شده باشد نیا شدینم

 .برخاست امکشیپ يبا خودش و افکارش در کشمکش و جدال بود که صدا. دانستیآمد؟ فقط خدا م

 .شاپِ ستاره یکاف... ونک گهیساعت د هیتا _

*** 

 

 

 شِیته ر. ستادیا نهیو آب رنگ ست کرد و مقابلِ آ سینف نِیرنگش را با ج يکوتاه و اسپورت سرمه ا کاپشنِ

 ستادهیکاپشنش را ا ي قهیلبخند زد و  ادانهیش. کرده بود جادیا یاسپورت تضاد جالب پیت نیاش با ا یشگیهم

   .نقش بست شیرو به رو ي نهیآ يفربد رو رِیتصو. نگه داشت

 شکفه؟یگل از گُلت م یزنیزنگ م ای يدیم امیدختره پ نیچرا هر وقت به ا_

 .دستش شد يبر رو متشیزد و مشغول بستن ساعت صفحه بزرگ و گران ق يپوزخند

 !شه رمیحد درگ نیتا ا کردمیفکرشم نم! هیاحساس یلیخ.. خنگه يادیچون ز_
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 .دیفربد باال پر يابرو يتا کی

 ر؟یدرگ_

 .سر تکان داد ثانهیو خب برگشت

 !هیکوتاه قبلِ عاشق يدوره  شیعلم رِیتو مکتبِ ما تعب.. ونهیدپرس ياگه اشتباه نکنم تو دوره _

 .فربد نشست يچهره  يرو اخم

 شه؟یداره عاشقت م یعنی_

 ..گرید يپوزخند

 !کنهیچون فقط کارم و سخت تر م.. نشه دوارمیام_

 ؟یانقدر پست باش یتونیم يچجور. آن منم باور کردم هیکه  يزدیباهاش حرف م يجور هید الکردار تو _

ام نگاه و ادامه داد دیرا د ریغضبناك: 

 !ندازمینم کهیت گمیم ينه جد_

 !یکه خودت خودت و نشناس یشیمطمئن باش چنان رذل م. یمن باش يروز جا هیفقط .. روز هی هیافک_

 حالِ پدرت چطوره؟_

دیکش يکالفه ا پوف. 

 !!ادیبگو به کارم ب یچ هی. سرِ قرار رمیدارم م.. رو فربد یشگیهم يول کن حرفا_

 .شد رهیسرش را عقب برد و به سقف خ. تخت نشست و دستانش را اهرمِ بدنش کرد يرو

اون  یهر چ. موش و گربه ست يِمثلِ باز ییجورا هی.. زهیریمعامالتم و بهم م یلیخ یکی نیا ه؟یچ یدونیم_

 ...کنهیم ینیعقب نش شتریب

 .شد رهیرا بلند کرد و با چشمانِ سرخش به فربد خ سرش

 !شمیتر م صیمن حر_

فربد نگران شد نگاه. 

 ؟یباش هیراه نداره فقط به فکرِ ما ؟يرم بد یکی نیا بِیترت يخوایم_

 .کرد و ابرو باال انداخت ینچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

پول .. یستیرابطه نباشه مرد ن... یلنگینباشه م شونیکیاگه . ان نفکیدو عضوِ ال یس_جن يپول و رابطه _

 !یستینباشه اصال آدم ن

 .دیبا تاسف سر تکان داد و خند فربد

 ر؟یام یآدم بش يخوایم یک.. یشرفیب یلیخ ییخدا_

 .شد يجد ریام ي چهره

 !خطا نره رمیالبته اگه ت! شهیآخر نیا يبه احتمالِ قو_

 :دیکنارش کش یِخال يفضا يبه تخت انداخت و با لذت دستش را رو ینگاه

  !شهیکوچولو هم رام م نیا يبه زود_

 .فرود آمد االتشیخ انیم شهیفربد مثلِ هم يصدا

 ست؟یجور ن قتیبا سل یگفتیتو که م_

لرزان و پر نازِ افق  يچشمانش را بست و صدا. سرش گذاشت رِیو دستش را ز دیدراز کش ،یقیبا نفسِ عم همراه

 .در سرش تکرار شد

 !نگاه کنم یورت کسوقت کرده باشم به ص ادینم ادمیوقت تو رابطه هام  چیه یول.. گمیاآلنم م_

 :خاص تر گفت یآرام تر و لحن ییخبر از خروجش با صدا یب ر،یحرف از اتاق خارج شد و ام یب فربد

 !صداش خاصه.. مدام برام حرف بزنه دیبا.. صداش و دوست دارم یول_

. 

. 

از  قهیچهل دق !دادیپا تکان م یاش نشسته بود و عصب یشگیهم زیپشت م. دوم را هم سفارش داد ينویکاپوچ

با خودش عهد کرده بود . دخترِ ساده لوح رو دست خورده است کیباور کند از  خواستینم. وقت قرار گذشته بود

 ي رهیدا يرا رو زشیحاضر بود همه چ! اوردیشده سر از اتاقش در ب یمتیامشب به هر ق د،یایاگر افق سر قرار ن

 یِحرکت عصب. بود که متوجه ورود افق شد ریخودش درگبا ! ردیدست کم اش نگ فیحر یقمار بگذارد ول

و به صورت قرمز از  دیچرخ نشیدخترانه و مت پِیت ينگاهش رو. اراده از جا بلند شد یمتوقف شد و ب شیپاها

 رونیب شیکنارش را برا یِصندل ریام. شدیم کینزد زیبه م میمال یو اخم میقمست رِیغ یبا نگاه. دیشرمش رس

 .را اتنخاب کردو بعد سالمِ آرامش نشست شیرو به رو یِاما بر خالف تصورش، افق صندل. و منتظر ماند دیکش

 !يایفکر کردم نم_
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 .نگاهش کرد میسر بلند کرد مستق. کردیم يبود که باز هم با روح و روانش باز ریام مِیمال يصدا

 نیمنم خواستم ا. مینیرو بب گهیهمد شهیهم يبار برا هی نیشما خواست. نینذار گهید یِچیه ياومدنم رو پا_

 !نیهم! رو در رو تموم بشه يباز

 .چشمانِ پر التماسش را به افق دوخت ریام

 تموم بشه؟_

 !سخت بود شیبرا میمستق یصحبت کردن با نگاه قتیدر حق. انداخت نییسرش را پا افق

. هم صحبت نشدم يبا مرد یو خانوادگ ياز چهارچوبِ کار ریتا به حال غ. من قبال هم گفتم.. ریآقا ام نینیبب_

 يمن برا! خودمه یِشخص يو خواسته  دگاهیفقط و فقط د .عرف نداره ای نید ایبا خانواده  یارتباط چیه نیا

 !نداره ییجا یتلفن احممز هیبا  یو هم صحبت ییدارم که قطعا توشون آشنا ییخودم باورها

 ..اگه همون روز که خواستم آشنا!.. که باشم یتو خواست. .نبودم افق یمن مزاحمِ تلفن_

 یرد و بدل شد اتفاق نمونیکه ب يو چند کلمه ا کیتصادف کوچ هیبا  نیانتظار داشت یعنی فهممیمن نم_

 فته؟یب نمونیب

 !!که انتظارش را داشت هم دشوارتر بود يزیاز چ. مشت شد زیم رِیلحنِ محکم و استوارِ افق دستش ز از

ممکنه که تو همون تصادف  رِیغ یلیخ ؟یچونیپیچرا حرف ساده رو م ؟یکنیرو سخت م یهمه چ يچرا دار_

 رسه؟یو به قلب م شهیعالقه از چشم شروع م يدیمگه نشن ؟یدلم و برده باش

 گذاشتیم دینبا.. و وا ندهد ستدیچقدر با خودش حرف زده بود تا محکم با. صدا ماند یکرد و ب نییرا پا سرش

 !عاشقانه برسد يکار به حرف ها

 ؟ینگام کن شهیم_

 .درونش تکان خورد يزیقفل شد، چ ریچشمانش که در چشمانِ ام. بلند کرد سر

. یو هضم کن نیکن ا یفقط سع. نکن شیچند مجهول يمعادله . سختش نکن.. چونشینپ.. دوستت دارم افق_

 !یسادگ نیبه هم. دوستت دارم

اراده، به دنبال  یبود و ب دهیجذابِ نگاهش چسب يبه آهنربا یمانند تکه آهن. نگرفت ریرا از چشمانِ ام نگاهش

   .گشتیکلماتش م یِواقع يمعنا

 .خندان شد ریام چشمانِ

 ؟يریگیاز چشام اعتراف م يدار ؟یکنینگام م ينجوریچرا ا_
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 "!گند زده بود"و به قولِ آرزو   کلمه یِواقع يبه معنا. دیسرعت چشم دزد به

 ؟يخوریم یچ_

 :نگاه کرد و آرام گفت ریام ي مهیچشم به فنجانِ ن يگوشه  با

 !آب يبطر هیفقط _

را از  پورشیگ يگذاشت و دستکش ها زیم يدستانش را رو. سرشان سر تکان داد و دور شد يباال گارسونِ

کاش به زبانش اعتماد ! رحم یسکوت ب نینگاه و در ا نیا ریز. کردیم یباز هم احساس خفگ. دستش خارج کرد

 د؟یچرخیزبانش نم گرید شدیمرد جوان م نیا يحرف از عالقه  یچرا وقت. حرف بزند توانستیداشت و م

اخم . دیپس کش عیخورد و دستش را سر کهی. دستش نشست ينرم رو ریبود که دست ام الیفکر و خ نیهم در

 :کرد و گفت

 !حرفاتون و بشنوم نجایاومدم ا_

 :قرار داشت با خودش گفت زیم ریبه دستان کوچک افق، که حاال ز رهیو خ دیکش یقیعم نفسِ ریام

 "!شهیتموم م يباز نیروز ا هیباالخره .. تو فرار کن و من دنبال کنم"

. که من بهت عالقه مند شدم نهیا تیواقع یول یاز من و عالقم بکن یچه برداشت دونمینم.. حرف من سادست_

از همون روز هم دنبالت بودم تا تونستم از .. یتصادف کردم و تو عجله داشت نتیکه با ماش يتو همون روز سرد

 !رمیشماره تلفنت و بگ یاون راه تصادف

 ن؟یکرد دامیپ يچجور ؟یچ یاون روز تو عروسک فروش_

 :زد یجذاب لبخند

صبح زودم دوباره . کردم تبیتا خونت تعق یرفت رگاهیهمون روزکه از تعم! کنم داتیگم ات نکرده بودم که پ_

 !فرصت مناسب باهات حرف بزنم هیاومدم دم خونتون تا بتونم تو 

 .با انگشتانش شد يگذاشت و مشغول باز زیم يدستانش را رو. افق متعجب شد چشمانِ

 !نیکن بیرو تعق یاونقدر که کس ن؟یشینگاه عالقه مند م هیچطور تنها با _

 !ام یکال آدمِ عجول. کنمیزود اقدام م.. شمیود عالقه مند مز.. رمیگیم میمن معموال زود تصم_

 ي رهیچشمانش را خ. شد دنشیمانع پس کش یفیبا فشار خف نباریدستان افق گذاشت و ا يرا دوباره رو دستش

 .نگاه افق کرد

 !ادیراه ب میکه دوستش دارم با همه چ یدوست دارم کس. خواهم ادهیز. شمیم یزود عاص... بندمیزود دل م_
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 .دیدستان افق کش يرا نرم و نوازشگونه رو دستش

ساختن باهام سخته چون .. زور تو کارمه.. ادیاز پس زده شدن بدم م.. تنده شمیآت.. شهیزود زود دلم تنگ م_

 ..از هر لحاظ.. پر توقع ام یلیخ

 .چشمانش عوض شد حالت

 بازم بگم؟_

باز  يدیپل يبه خنده  ریام يلبها. بود دهیفا یب یول دستانش تقال کرد دنیکش رونیب يبرا یمعذب و عصب افق

 .شد

 !یکه االن با من راه انداخت يا يمثلِ باز.. ادیخطرناك هم خوشم م يها ياز باز... و در ضمن_

. شد کیافق به هم نزد يابروها. کوتاه پشت دست افق زد و دستش را رها کرد يپسِ جمله اش چند ضربه  در

او،  الِیکه به خ ستین شیب یاش طاووس یدر نظر شکارچ دانستینم. دیفهمینم چیه شیدو پهلو ياز حرف ها

  !طلبدیو ناز کردن، جورِ هندوستان م دنیو با پس کش کندیرا باز م نشیرنگ يبالها

تا بتواند با  خواستیم یخلوت طوالن کیدلش .. دیشیاند یم ییافق به رها. داشت رتیبا هم مغا افکارشان

 ..را از خودش بپرسد میهمه تسل نیا لیاشد و دلافکارش تنها ب

قبل از رابطه  ییِابتدا يها يرا ناز و باز شیو رفتارها گذشتیم یاهل رِیطاووسِ غ نیرام کردنِ ا ر،یدر ذهنِ ام و

تماسِ دستش با  نیاول ادی. رابطه اش را با مهسا آغاز کرده بود يکه روز ییو عشوه ها يهمان نازها. دیدیم

مهسا ! زده بود یجذاب يمهسا گذاشته بود و لبخند تدس يدست رو. فربد يمالقات در خانه  نیاول  .مهسا افتاد

کرده بود که حاضر به  انیخاص، ب یو مهارت یزبان یهوا از کنارش برخاسته بود و با ب یِگرم يبه بهانه 

 اقِیها با اشت يدلبر نیبود که ا دهیساعت نرس میه نب یول! باشدیدر رابطه شان نم یتماسِ جسم نیکوچکتر

 !بود دهیرس خواستیم اوکه  ییتمام، به جا

 :لبش نشست و با همان پوزخند گفت يرو يآن خاطره پوزخند يِادآوری از

دلم . زنمیبهت زنگ نم گهیخونه من د یاز امروز که رفت! يو بعد جواب بد یخوب فکر کن خوادیدلم م_

 گم؟یم یچ یبمونم متوجه یبرات مزاحمِ تلفن خوادینم

 !کردیدر سکوت نگاهش م افق
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و من راه  يریتو راه خودت و م ای! یو با من خوامتیکامال م ای.. افق خوامیرو م يزیمن تمام و کمالِ هر چ_

 یول! حرفا مجبور بودم نیقرار و گفتن ا نیبه ا دنیرس يبرا  !چون مجبور بودم زدمیاگه بهت زنگ م! خودم و

 !خاصِ خوتون باشم يِمهمونا بازدنت  کیبمونم و شاهد ت تیندارم تا آخرِ عمرم مزاحم تلفن الیخ

که از  نجایا نیهمه راه من و کشوند نیشما ا. رابطه ندارم نیاز ا یدرست یمن هنوز درک یول خوامیمعذرت م_

 ن؟یتندتون بگ شِیعشق و ات

 گریدستش نشسته بود، د يکه رو ریدست ام. چند کلمه را هم با زور و لرزش گفته بود نیکه هم دانستیم خدا

از  يبلند شو و بر دهانش بکوب و حس مرموز زدیم ادیاز درونش فر یافق. را هم نداشت دنیتوان نفس کش

 !دیطلبیداغ و مردانه را م يدست ها نیا يدرونش، گرما

 تونهیعالقه م هیکه بهت بفهمونم .. ریرو سخت نگ یم انقدر همه چتا بهت بگ نمتیمن فقط خواستم بب... نه_

و که دوستت  نیا. تو فقط درکم کن! نداره یشب کیهزار و  يبه داستانا يازیو ن رهیهم پا بگ دنیبار د کیبا 

! بهم زنگ بزن يایبا اعتراف من و انتخابِ خودت کنار ب یبعدم اگه تونست! باور کن.. بفهم.. دارم درك کن

 !نیهم

با  فشیتکل یحاال که حت! يرحمانه ا یب يشنهادیچه پ. فشرد شیانگشت ها انیرا در دست گرفت و م فشیک

او  تواندیداشت که هرگز نم نیقی؟  شدیقدم م شیپ وانهید نینبودن با ا ایبودن  يبرا دیخودش هم معلوم نبود با

 :ه کردپس آرام زمزم. برساند خواهدیکه م يزیرا به چ

 !زنمیمن بهتون زنگ نم_

 :خونسرد آرام لب زد يداد و با لبخند هیتک یبه صندل ریام

 !یزنیم_

 :گفت رایبه آن چشمان گ رهیاز جا بلند شد و خ. نگاه خونسرد و مطمئن در حالِ ذوب شدن بود نیا رِیز

 !خداحافظ. نیمنتظر نباش_

 .دیرا پشت سرش نشن ریآرامِ ام ياول را برداشت و زمزمه  قدمِ

 !یزنیمطمئنم م.. منتظم کوچولو_

 :نام فربد تعجب کرد و جواب داد دنیاز د. اش بلند شد یزنگ گوش يصدا

 بله؟_

 گفت؟ نشد نه؟ یچ_
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 :اخم گفت با

 ؟يکه بالفاصله زنگ زد يدیتو از کجا فهم_

 !بنداز رونینگاه به ب هی_

 .دست تکان داد شیبرا لشیفربد از داخلِ اتوموب. را برگرداند سرش

 رنگش مثل گچ شد؟ چارهیبهش که ب یگفت یچ. االن از جلوم رد شد نیهم_

 .دیرا دورِ لبش کش زبانش

 !بهم زنگ بزن یگفتم اگه خواست.. یچیه_

 !زنهیخوب معلومه زنگ نم ن؟یهم يبرا یخودت و کشت ن؟؟یهم_

 .زد لبخند

 !زنهیم.. یکاره ش نیهنوز مونده ا_

 حاال؟ يدیچرا پس کش_

 .برداشت یجا بلند شد و کاپشنش را از پشت صندل از

 !تو دامم فتهیو ن شیبره سرِ زندگ نکهیا يشانسِ عدالتمند برا هیتو فکر کن _

 سراغش؟ يریاگه زنگ نزنه نم یعنی_

 .کرد ینچ

 !جزو قانونِ منه نیا! معلومه که نه_

 .دیکش يپوف کالفه ا فربد

 !شهیم کیاآلن تراف.. بجمب راه و بستم_

 .به جهت مخالف حرکت کرد الیخ یفربد ب لیکنارِ اتوموب از

 !قدم بزنم کمی خوامیمن م.. تو برو_

 هوا؟ نیتو ا_

 .دیکش یقیعم ینفس

 !هوا نیتو ا... آره_

 آره؟.. پس بازم کلت داغ کرده_
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 .خنده لبش را به دندان گرفت با

 !چرا دونمینم... مخ ام يرو رهیم یکه عشوه نداره ول نیالمصب با ا_

 چته تو؟. ينبود ينجوریوقت ا چیه.. ریازت ام ترسمیدارم م_

حرکت پشت رل نشسته  یافق ب  .مخاف پارك شده بود نیدوخت که در ال یقرمز رنگ جیرا به اسپورت چشمش

 :خاص گفت ینقش بست و با لحن شیلبها يرو يروزیلبخند پ. بود

 !شدم یشرط... فربد خوامشیم_

*** 

 

 .زمخت شهروز گذاشت يدست ها يرا جلو برد و آرام رو دستانش

 ؟یخوب_

 .جا به جا شد شیگلو بیو س دیدستش را پس کش شهروز

 !که باشم کنمیم یدارم سع_

 یو حت شناختینگاه را م نیجنسِ ا اوشیس.بود گریاز هر روزِ د زترینگاه شهروز امروز ت. لحظه سکوت شد چند

 زیچ چیبود ه دهیفهم طلبد،یهفته، مالقات با او را م نیا يحان خبر داده بود شهروز برااز همان زمان که سب

 !ستیمرتب ن

 دن؟یمن شروع کنم به پرس ای یگیخودت م_

 ي دهیپر پشت و کش یِرگیچشمانش به ت. برادرش ي دهیکش يدرهم و ابروها يشد به اخم ها رهیحرف خ یب

در  یکینرم صورتش  ينوجوان بود و موها. زنده شد ادشیدر  ينه چندان دور يپشت لبش افتاد و خاطره ا

   .ها پشت لبش تازه سبز شبده بود یمیبه قولِ قد. کردیرشد م انیم

. کردیبود و شهروز را تماشا م ستادهیا شدیختم م ییبه دستشو شیکوچک خانه که انتها يراه رو وارِیپشت د"

شهروز . زنگ زده يا نهیقرار داشت و مقابلش آ یکوچک ییِروشو ییدستشو يراه رو و آستانه  يدرست در انتها

 نیبارها با خودش تمر. کردیم اهشنگ یواشکیبا خجالت و  اوشیس. مشغولِ اصالح صورتش بود نهیآ يجلو

 یبیبه طرز عج یصورتش با شهروز مشورت کند ول يرو انِیدرم یکیو  ختیبد ر يموها نیا يکرده بود تا برا

 يادیجرات و اهتمامِ ز انشانیمسائل و ب نگونهیبه خصوص که در آن دوره بر خالف اکنون، ا. دیکشیخجالت م

 :و بلند گفت یبرگردد آن نکهیبدونِ ا. زد یشد و لبخند نامحسوس ششهروز متوجه نگاه کنجکاو! دیطلبیم
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 !یمخِ دخترا رو بزن یمزخرفت عمرا بتون يشایبا اون ر.. ریبگ ادیجلو  اینگاه کردن ب يبه جا_

را  دیسف رِیبود و خم نهینگاه شهروز، همراه با اخم مردانه اش به آ. دهانش را قورت داده بود و جلو رفته بود آبِ

 .دیمالیصورتش م يبا شُت رو

   ..یبمال دیو با ریخم نیاول از همه ا_

از  اوشیس يچهره . صورتش شد يرو غهیت دنِیکش مشغولِ گریو با دست د دیدستش چانه اش را کش کی با

 .پوستش جمع شد يبر رو غیحرکت خطرناك ت دنِید

  .یراحت نیبه هم.. شیکشیبه باال م نییاز پا يجور نیا_

اصالحِ  يو از برادر بزرگش برا اوردیبتواند خواسته اش را بر زبان ب خواستیآمد چقدر در آن لحظه دلش م ادشی

 :بود دهیاما با حفظ غرور سر تکان داده بود و تنها پرس. ردیبگ ییاولش کمک و راهنما

 ؟يچرا اونا رو نزد ؟یچ التیبیس_

 :زدیجوابِ قاطعِ برادرش بعد از گذشت آن همه سال هنوز هم در گوشش زنگ م و

از  نهیآ یوقت ،یهرچقدر هم که مرد باشوگرنه . یظاهرِ مردونه داشته باش دیاول با یمردونگ يبرا.. باشه ادتی_

 نیتنها دو تا س... ظاهرِ مردونه دو تا! يدینرس یخواستیکه واقعا م يزیبه اون چ یعنیچهرت تََرك برنداره  دنید

 "!گاریدوم س.. لیاول سب.. داره ازین

 يافتاد و لبخند نگاه شهروز هم به آن زخمِ کهنه. دیگردنش کش ریز يرد کوچک و برآمده  يرا بر رو دستش

 .تلخ زد

 !بدونِ کمک گرفتن.. یستیخودت با يرو پا خواستیدلت م شهیهم.. يبود نیاز اولش هم_

 نیوقت ا چیه يدادیم ادمی یو عمل يدیمالیصورت من م يو رو ریاون خم دنیفلسفه چ ياگه اون روز به جا_

 !موندیصورتم نم يو ردش رو قیزخمِ عم

 :با صالبت گفت اوشیبه چشمانِ پر از حرف س رهیخ

من همه کار و بکنم و تو از  یدوست داشت.. يبه من بود یمتک شهیهم. بود نیاز اولم هم.. نهیمشکلت هم_

کردن از  یکپ يِو نه به جا.. يریکه نه اشتباهت و به گردن بگ یدر کنارشم اونقدر غرور داشت. یکن یروش کپ

  !یخودم سوال کن

 .تازه کرد ینفس
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.. یکن یمردونه زندگ.. یمرد باش يخوایم.. يچجور یستیبلد ن یول يراه من و بر يخوایم.. درست مثلِ امروز_

 !جا نداره یو جاده خاک يحروم خور یتو مکتبِ مردونگ یدونینم یول.. يخانواده رو سرِ پا نگه دار

 .شد کیبه هم نزد شیابروها

 گفته؟ یبهت چ یباز ک... من حروم نخوردم شهروز_

 :مامور با داد گفت.  دیکوب زیم يرو یمشت محکم شهروز

 اونجا چه خبره؟؟_

 :کنترل شده از خشمش گفت يباال برد و با صدا "چیه" یِرا به معن دستش

 یمعن نیکوتاهه به ا رونیاگه دستش از اون ب.. نجاسیتو فقط بدون اگه شهروز ا.. سیمهم ن.. گفته يهر خر_

  !خبر نداره یچیکه از ه ستین

 :دیشده اش دوباره غر دیکل يدندان ها انِیداد و شهروز از م یسرش را چرخش یبا کالفگ اوشیس

که تو محله ول ول  هیک کهیکس؟ اون مرت چیه ارهیچرا سر از کارات در نم اوش؟یس يدم خور شد ایبا ک_

 ؟یکنیم یچه غلط يدار اره؟یپسغوم م غومیو برات پ چرخهیم

 .را جلو برد سرش

 يهمه . تیگناه یاثبات ب يمدرکم برا هیدر به در دنبالِ .. شهروز ارمیرو در م هیقض نیا يبهت گفتم ته تو_

 مهینفوذ يدیهم که د یاون مردک....کنمیشاهد جمع م. کنمیدارم مدرك جمع م. رو بستم يفرارِ بهروز يراه ها

تک  يبرا. داشته باشن و گرفتم ستد توننیم يکاله بردار نیکه تو ا ییکسا يآدرسِ همه .. شرکت يتو

 !شک نکن ذارمیتکشون سنگ تموم م

 .اش را حفظ کند يکرد خونسرد یداد و سع رونیرا با خشم ب نفسش

 ..مگه نگفتم دخالت نکن؟ سبحان داره از راه قانون_

سال وکالت خونده و بدون مدرك که سه  یکس یکنیفکر م. ثابت کرد نویا.. بکنه تونهینم یغلط چیسبحان ه_

موضوع  نیتو ا تونهیشوهرخالش چقدر م يورشکسته  يکارخونه  یِشده مشاورِ حقوق یو با هزار بدبخت

پس فقط مثلِ .. يبود عمهتو هم ط.. کارا همه تله بود نیا یدونیخودتم خوب م.. کمکمون کنه؟ بس کن شهروز

 !اومداز پس تله اشون بر  شهیم يباز اهیخودشون با س

 .انداخت نییسرش را پا اوشیس. شد رهیخ اوشیس يصدا به چهره  یب
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.. کنم يباند قاچاق هم همکار نیبا بزرگتر یمجبور شم حت تیبه خاطرِ پولِ آزاد دیشا. قبال هم بهت گفتم_

 نیچه تو ا.. زنمیمن ضربم و بهش م!.. از دستم مفت مفت در بره يکه بذارم بهروز ستین یمعن نیبه ا نیا یول

 !زنمیم نشیزم! گهید يها نهیچه تو زم.. نهیزم

 ؟یچ متیبه ق يکار فیکث ا؟یس یچ متیبه ق_

 :فروغِ برادرش با اقتدار گفت یو ب نیدر چشمانِ غمگ رهیخ

   ..برگشتنِ تو و دوباره روشن شدنِ دل ننه متیبه ق_

. 

. 

حقِ  نیآخر. دیشیاند یف و پر تنشش با شهروز مو به مالقات مزخر کردیعروس را نرم نرم نوازش م يپرها

دلش ! ها ینگران نیدر مقابلِ ا خوردیچقدر حالش از خودش به هم م. برادرش نگرانش بود...!يمالقات حضور

بابت کمرش به مونس تذکر  یقتمثال و. گرفته شود ياو جد يها یبار هم نگران کیبار ، فقط  کی خواستیم

لب بگزد و با گفتنِ چشمِ پر  دادیکه شهروز هشدار م یبلکه مانند وقت! با خنده بر صورتش دست نکشد دهدیم

داشت  یدر همان صورت شهیر زیشک همه چ یمانند او باشد؟ ب توانستیچرا نم. ردیبگ يتذکرش را جد ،یمحبت

را عضو  یمیمال شِید و ته ربو دهیرا به خود ند غیرنگ ت گریکه بعد از آن اصالحِ پر خطر و آن زخم، د

 !صورتش ساخته بود یِشگیهم

 نییکبوترها دوخت و پا ينگاه آخرش را به قفسه . وجودش آزاد شد يرا باز کرد و عروس از بند گرما کاپشنش

مگر چقدر . مونس نکرد یِاطیچرخ خ يبه صدا یحوصله بود که توجه یبار، آنقدر خسته و ب نیاول يبرا. رفت

   کرد؟یبار نگاهش م تو مالل شدیداشت اگر دوباره وارد اتاق م يا دهی؟ چه فا گرفتتشیم يجد

 .ستادیجلو رفت و مقابلش ا. خانه را که بست چشمش به سبحان افتاد درِ

 !کاراگاه يآقا.. به_

 .از کنارش گذشت الیخ یب سبحان

 ..ایراهم برو کنار س ياز جلو_

 .زد پوزخند

 !بهت مدال بدم خوامیم. با هم میکجا؟ حاال کار دار_

 .سر باال آورد و با تاسف نگاهش کرد سبحان
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  .رونیکثافت بکشه ب يتو رو از تو دیبزرگت با.. تو منجالب گل پسر يریم يدار_

 .بلند شد الیل غِیج يهمزمان در باز شد و صدا. سبحان را جمع کرد راهنِیپ ي قهیجلو رفت و  دیترد یب

قاط بزنم رحم  یوقت. یدونیتو نم دونهیشهروز م! نافرم سرت تو کارمه.. لیرو اعصابم آق وک يریم يدار_

 !کنمینم

  کنار زد شیپالتو ي قهی يدستانش را از رو سبحان

 !تیو جوون یخودت یکنیکه رحم نم يزیفعال به تنها چ_

 يه الحظ يبا همان حرص برگشت و برا..شدیم نییاز خشم باال و پا اوشیس نهیس. را گفت و داخل شد نیا

در  شیاز پ شتریحسِ نفرت ب. و رو شد ریکوتاه دلش ز ي هیثان کیتنها . افتاد الیل انِینگاهش به چشمان گر

 .کنارِ در زد یِکیپالست غالِبه سطلِ آش ي، با تمامِ وجود لگد يبلند يدواند و با نعره  شهیوجودش ر

باز و  لیدل یکه ب ییحالش از دهان ها گرید. داشتیمحله قدم برم يوار به طرف ابتدا وانهیاعصابِ خراب د با

پدرِ سبحان مجبور  شیدو سالِ پ قایآمد دق یم ادشی.. همه تظاهر به کمک نیاز ا. خوردیبه هم م شدیبسته م

شهروز . محله را دربرگرفته بود خبرشنگذشته بود که  يهفته ا! شده بود یو پرخرج نیبه انجام عمل سنگ

چقدر در ظاهر ممنون و ! اش رادست گرفته و به خانه شان رفته بود انهیخبر ماه نیا دنِیبالفاصله بعد از شن

با آن ها هم شرم  یگیاز داشتنِ نامِ همسا یگرحتیکه از زمانِ رفتنِ شهروز، د یسپاسگذار بودند همان کسان

 :زد و با خودش گفت یعصب وصدادار  يپوزخند.. کردندیم

 دنشیکش رونیب يتک و تنها برا دیو با ستیحاال که شهروز ن! همتون نیهست ینیریدورِ ش يهمتون مگسا_

 !همتون يگورِ بابا.. نیکردن بلد حتیو فقط نص نیدیسگ دو بزنم همتون عقب کش

 .ختیشد و تعادلش بر هم ر دهیکش یدستش توسط شخص ساعد

 چته تو الو؟_

 دیبه صورتش کش یدست. کردیجان م مالحظه نوشِ یمشت ب کیبود قطعا  بیحب يبه جا يگریهر کسِ د اگر

 !فوت کرد رونیو نفسش را با حرص ب

   ..بیحب الیخیب_

سوز و  نیآن هم در ا. اش شد یشانیپ يمتوجه حرارت دستش و عرق نشسته بر رو. دستش را نگه داشت بیحب

 !!نبود شهیهم اوشِیس اوش،یس نیا!.. سرما

 !متیند یدرست و حساب.. که دو روزه بستست رگاهیتعم. میگوشه دو کلوم حرف بزن ایب_
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 .برد بیو دست در ج ستادیا بیپدرِ حب یِفروش يکنارِ بساط سبز لیم یب

 شده؟ یچ_

 !شدم ریبا سبحان درگ_

 سبحان؟؟؟_

 .داد یرا تکان سرش

 ده؟یبع یلیخ_

 !دوئهیشهروز م يواسه کارا یلیخ.. هواتونو داره کردمیفکر م_

 .زد يشخندین

 !به شهروز بدهکاره نایاز ا رشتیب یلیخ_

 .لحظه سکوت شد چند

 شده؟ یحاال چ_

 .شد رهیمغازه نشست و به رو به رو خ يپله  يرو

 !راپورم و به شهروز داده. دماغش تو کارامه یلیخ_

 و؟ تیواشکی يکارا نیراپورِ هم_

 .انداخت که شانه باال انداخت بیبه حب یچپک یو نگاه برگشت

 !میاریخودمون نم يبه رو یول.. میهممون نگرانت_

 .دیچشمانش کش يدستش را رو کف

 !الیخیب... الیخیب_

را  "بهمن" گارِیس. پله نشسته بود يشد که کنارش رو رهیخ بیبرگشت و به حب. در مشامش پر شد گاریس يبو

 .مقابلش نگه داشت

 ؟یکشیم_

 .آشنا و محبوبِ شهروز بردارد يکرد چشم از بسته  یکرد و سع ینچ

 !سبحان با تو دمخور نبود ادیم ادمی یاز وقت ؟یختیبه هم ر نیخاطرِ هم واس_

 :گفت بیدر پسِ سکوت منتظرِ حب هیکرد و بعد از چند ثان ینچ دوباره
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 ...دیو د مونیریدرگ.. خواهرش_

 :گفت یبا حالت خاص بیحب

 خوب؟؟_

 .داد رونیرا با صدا ب نفسش

 !لحظه چنان نگام کرد از خودم بدم اومد هی_

به طرفش برگشت و با اخم گفت. شد یطوالن بیحب سکوت: 

 یاز وقت! برام مثلِ خواهرِ نداشتمه الیل یدونیندونه تو م یهر ک! کهینکن مرت زیچشاتو واسم ر ياون جور_

 ...يانتظار که ندار! چشم باز کرد بغلِ شهروز و من بود

حوصله گفت یو ب دیرا د بیخندانِ حب نگاه: 

 دم؟یم حیدارم برات توض یگم شو بابا آخه تو آدم_

 .دیخند یپق بیحب

 خو؟ شهیچرا سختت م.. محله دنبالشه يچشم همه . خوب؟ دختره بزرگ شده هیچ. ترش نکن_

   .کردیم یمدرسه را ط رِیو ناراحت مس ریسر به ز ،يافتاد که همراه با زر الیبه ل چشمش

 غیج يدادیکه هروقت فشارش م ییلوس و دماغو يهمون بچه .. من هرچقدر بزرگ بشه بچه ست يبرا_

  !زدیم

 .برگشت بیطرف حب به

همه  نیکه بعد از ا هیکی الیل اقتیل.. واسش دردسر بشه خوامینم. نیور اون ور حرف درست نکن نیا یالک_

وقت نسلِ  چیه میها با هم وصلت کن چارهیخت باگه قرار باشه ما بدب. بتونه خوشبختش کنه یو بدبخت یکلفت

 !شهیفقر منقرض نم نیا

 .دیکش یقیعم نفس

سرخ کرده و  ازِیپ يعطر بو يبو يکه از تنشون به جا یینایهم.. زنیبرام مثلِ مادرم عز الیمثلِ ل ییدخترا_

 !یزندگ يبو!.. ادیخونه م يخاکروبه 

 :گفت ریبا تح دیرفتنش را د رِیکه مس بیحب. نشد و بالفاصله از جا بلند شد بیجواب دادن حب منتظرِ

 ؟يریکجا م_

 :و گفت ستادیا الیل یِدر چند قدم.. بدهد قدمش را تند کرد یجواب نکهیا بدونِ
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 ؟یستیچند لحظه وا م_

د خودش را به بلن یبا قدم. ماند یبهت زده باق شیهمان طور در جا الیل یبا تعجب به پشت برگشت ول يزر

 :رساند و با اخم گفت الیل

 !باهات حرف دارم_

 :و معنادار آرام گفت یرپوستیز يلبش را به دندان گرفت و با خنده ا يزر

 !وسط محله زشته نجایا ییجا يتو کوچه ا نیشما هم بهتره بر.. رمیمن از جلو م_

 :گفت يمعنادارِ زر ياز حرف ها کالفه

 !باهات حرف دارم قهیکوچه دو د نیتو هم ایب_

و بعد به  ينگاه پر ترسش را ابتدا به زر. شدیدخترك لرزان بود و نفسش با زور از دهانش خارج م يها قدم

و به  ستادیاواسط کوچه ا اوشیس.. وسط ظهر بود و کوچه خلوت. کالفه دوخت و پشت سرش راه افتاد اوشِیس

از  یول دیبگو دیچگونه با دانستینم..بود ستادهیا شیرو به رو با دستانِ قالب شده در هم الیل. کرد هیتک وارید

امد و در پس اش،  یبزرگ به بار م يقطعا فاجعه ا شدیحرف ها امروز گفته نم نیاگر ا! مطمئن بود زیچ کی

   !!دینا ام يو دختر ماندیم رهیشکسته و ت یقلب

کوچه و محله بزرگ  نیمن و شهروز و برادرت با هم و تو هم! برات روشن شه زیچ هیاول دوست دارم  نیبب_

 چیکه ه ستین قیباشه مطمئن باش اون قدر عم نمونیهم ب ییو هر دعوا فتهیبرامون ب یپس هر اتفاق. میشد

 گم؟یم یچ یفهمیم. میو خاطر حرمت و بزن يعمر نمک خور کی دیکدوم ق

 يکه هرچند سررشته  دانستیم! رنگش بود یصورت يش به نوك اسپورت هانگاه. با خجالت سر تکان داد الیل

به مشامش نخواهد  یخوش يبوها شیاز انتها یول رسد؛یم شیساعت پ میکالم به بحث و جدالِ ن نیا

شده  شیدخترانه ها زِکه شب و رو رایگ يصدا نیا دنِیشن يداد و برا رونینفسِ لرزانش را نامحسوس ب!دیرس

 !ستادیبود سفت و سخت ا

  ...الیل نیبب_

 .کالم از دستش خارج شود ينگاهش شد و باعث شد رشته  ي رهیکالم خ نیتاب، در پسِ ا یب الیل چشمانِ

ما  يکه فقط چند روزت بود مهمونِ خونه  ییتو از همون وقتا.. خوب.. کنمیصدات م ينجوریببخش ا_

 !ادمهیخوب  یلیاون روزا خ! يشدیم

   .شده بود نیآرام و غمگ اریاخت یب شیادامه داد، صدا دیرا که د الیل وتسک
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 ..یرو در رو باهات حرف بزنم ول ينجوریدوست نداشتم ا_

و با اخم گفت دیکش شیبه موها یدست! چقدر سخت بود.. کرد يکالفه ا پوف: 

فقط حس و برداشت غلط من  نیا دوارمیام.... دونمینم.. يرو اشتباه برداشت کرد ییزایچ هی کنمیاحساس م_

   !تفاوت بگذرم چون واقعا ظلمه یحدس و حس هم ب نیاز کنار ا یدوست نداشتم حت.. خوب یباشه ول

 .انداخت نییسرش را پا. کردیحالش را بدتر م الیناباورِ ل چشمانِ

برات  ادیس ام بر باز پ یهر کمک. یروم حساب کن یتونیبه عنوان برادر بزرگترت م شهیهم یدوست دارم بدون_

خونواده  يکه برا یکی. ارزش قائلم یکه فکرشو بکن یاز اون شتریب یلیمثلِ تو خ ییدخترا يمن برا. دمیانجام م

 ..یول!.. هم دختر بوده و هم زن! هم دختر بوده هم مادر

 .خالص را زد رِیرا به چشمانِ معصومِ دخترك دوخت و ت نگاهش

از جانبِ من  يروز هیکه  یبرس ییبه جا اهاتیتو رو خوامینم! شترینه ب.. احترام نیهم.. حد نیفقط در هم یول_

 گم؟یم یچ یهفهمیم. يبخور نیزم

 :گفت شدیم دهیکه به زور شن ییو با صدا دیچک الیل نیدرشت از چشمانِ ناباور و غمگ یاشک قطره

 ا!فهممیم_

 .و سر تکان داد دیرا مک شیلبِ باال یبا ناراحت اوشیس

 ..من الیل_

 !دیشما هم در مورد برداشت من دچارِ سوءتفاهم شده باش کنمیفکر م. نیکن تیخودتون و اذ ستیالزم ن_

حفظ  نیدر مقابلِ ا! بود زشیعمارت بزرگ و رو به ر کیسست  ياغراق مانند ستون ها یب شیصدا لرزش

 :گفت نیغمگ یپرمهر زد و با حالت يغرورِ دخترانه ، لبخند

 !خوامیمعذرت م يدر هر حال اگه ناراحت شد.. دوستت منتظرته_

 یسست و ب ییتکان داد و با پاها یشده بود به سخت نیسنگ ییلویچند ک يوزنه ا يسرش را که به اندازه  الیل

 .رمق راه آمده را برگشت

*** 

 

 :خترها زمزمه کردو د نیمحمد و حس ریام يِبه باز رهیدستش را داخلِ ظرف پفک فرو برد و خ هیمهد

   .بیعج یلیهم خ.. زهیشُبهه برانگ یلیهم خ.. بگم افق یچ دونمینم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١۴٨ 

 .طرفش برگشت به

 افق؟ شهیعاشق بشه آدم؟ م دنیبار د هیبا  شهیمگه م_

 رایجفت چشمِ گ کیبم و چند تماس و  يصدا کیبا  ار،یاخت یکه ب یمثل قلب قایدق..بشود دیشا دیبگو خواست

 :کالم از دستش خارج شد و با خنده گفت يرشته  هیمهد یِپفک يلبها دنِیاز د یشد؛ ول ریدرگ

 تو؟ یبزرگ ش يخوایم یچه وضع خوردنه دختر؟ ک نیا_

 .قرار گرفته بود انشانیشد که م رهیپفک خ يبا لبخند به بسته  هیمهد

 تا مدرسه؟ میافتاد یراه م ادهیپ میدیخریبسته م هی ينفر میبود رستانیدب یوقت ادتهی_

 .دیخند افق

بعدش سهم . کردمیو به هزار ترفند تو رو از خوردن محروم م خوردمیبعدشم من زودتر مال خودم و م.. آره_

 !خوردمیتورم م

 ...ساالد سوسک و اجساد حشرات مرده و.. مونده ادتیبله خوب _

 !قرن ها دور بود يزشان به اندازه کودکانه که انگار با امرو يها طنتیآن ش يِآور ادیاش جمع شد از  چهره

 ..یبود ول ییچه روزا_

 .دیکش يآه بلند هیمهد

هدف راسخ  يممکنه زمان به عقب برگرده و همون قدر برا یعنی گمیبا خودم م فتمیاراده مون م ادیحاال که _

   م؟یباش

 .بغلش گذاشت رِیبسته اش را ز خینوك انگشتان  افق

 !!میبا هم جهش بزن.. میبا هم واسه کنکور بخون. میاونقدر با اراده که با هم رشته انتخاب کن.. یگیآره راست م_

 :گفت هیبعد از چند ثان هیسکوت کردند و مهد يدو قدر هر

 بهش؟ یزنیزنگ م ؟یکن کاریچ يخوایحاال م_

 .باال انداخت شانه

 !معلومه که نه_

 ؟یعنی یبش الشیخیب يخوایم ست؟یازش ن يسه روزه خبر یگیمگه نم_

از احساس  شیبرا توانستینم یول. نیتر کینزد نیدوستش بود و همچن نیبهتر هیمهد. دیکش يبلند نفس

 يسه روز است که تلفنش را لحظه ا گفتیچگونه م. خودش مسخره بود يکه هنوز در باورش برا دیبگو یمعلول
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 نیکه ا ده؟یپرخواهشش را گوش داده و با خودش جنگ یِصوت يها امیاز خودش دور نکرده؟ که هزاران بار پ

از خودش  قتیدر حق ترسد؟یهم م نهیاز نگاه کردن در آ یحت گریدارد که د یآنقدر تازگ شیخودش برا

حصارش را  چیجان پ اهیمانند گ نگونهیکه ا دیترسیناشناخته و مسخره م يافکارِ تازه و حس ها نیاز ا.. دیترسینم

 !!هم با زور و آه بود دنشینفس کش یحت گریو د کردندیتر م هر روز تنگ و تنگ

 :قاطع گفت یها آرام ول قتیحق نیتمامِ ا انِیب يجا به

.. نشدم که با چند تا تماس و حرف عاشقانه وا بدم ییسن محکوم به تنها نیعمر خواستگار رد نکردم و تا ا هی_

 میتو تصم يانگار به جا.. که انگار تو وجودته زنهیبا آدم حرف م يجور هی.. هیمهد هیچجور یدونینم شیدیند

 ..!به خودش مطمئنه یلیخ!. رهیگیم

دستش نشست يرو هیمهد دست. 

 ؟یباهاش آشنا ش يخوایواقعا نم نکهیا ای ؟ينر شیپ لشیمطابقِ م نکهیا يفقط برا ن؟یهم_

که به  یفیمتوجه لرزش خف هیمهد خواستینمدلش . دیکش رونیب هیدست مهد رِیو کالفه دستش را از ز تابیب

 .بشود شدیم جادیهنگام صحبت راجع به او درِش ا

 ه؟یمهد شناسمشیمن که نم. دل ببندم الیخ هیبه  خوادیدلم نم. نگران خودم. من فقط نگرانم.. معلومه که نه_

 !ترسمیم. دست و پام و جمع کنم تونمینم گهیبشم د رشیاگه درگ

 يزمان کنارش سپر يآن قدر. برق بزند هیمهد يبود تا چشم ها یاش کاف یو مخف انهیناش ياشاره  نیهم

 شیو احساسِ نو پا دیبه ترد یپ یو امتناعِ او از روابط، اکنون به راحت ییهمه سال تنها نیکرده بود که بعد از ا

 :و مهربان گفت میمال یینامحسوس زد و با صدا يلبخند! ببرد

.. افق ریساده بگ! گهیراست م دیشا! سختش نکن.. ریکه گفت ساده بگ نیا. نشستبه دلم  یلیحرفش خ هی  _

 شهیمگه هم. خواستگارات يبا همه  کنهیفرق م.. شده که واقعا دوستت داره دایپ یکی.. هیساده نگاه کن به قض

 کنمیدارم حس م یول.. يدیعشق نرس يهنوز به مرحله  دونمیعشق چون م گمینم ؟ينبود زیدنبالِ اون تما

 !یستیتفاوت هم ن یب زیمرد متما نینسبت به ا

 :ترس و خجالت گفت یدوخت و ب هینگرانش را به چشمانِ مهربانِ مهد نگاه

 !تونمینم.. ستیدست خودم ن.. بهش زنگ بزنم تونمینم_

سرش را ..! ه داشتمرد عالق نیمطمئن، افق به ا گریبار د کیو رو کرد و  ریرا ز هیمظلومانه اش قلبِ مهد لحن

 :گفت یتکان داد و با چشمک طنتیبا ش
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 اتفاق افتاده بود مگه نه؟ نیبارم ا هی.. بخوره و شمارش گرفته بشه ییهویممکنه دستت  یول.. یزنیتو زنگ نم_

و با  دیکش ینفسِ راحت دیقفل را د يصفحه  یوقت. تلفنش انداخت يبه صفحه  ینگاه یبا ترس و سادگ افق

 د؟یپرس یاستفهام یشده به هم با حالت کینزد يابروها

 ؟يچجور یعنی_

. تماس برقرار شد. را لمس کرد "وانهید"کردن نامِ  نییباال و پا یو بعد از کم دیرا از دستش قاپ یگوش هیمهد

 :گوشش آرام گفت رِیبرد و ز کیسرش را نزد

 وم؟ه. به منم اعتماد کن... خوب بگو يزایفقط چ.. نگو يزیچ ریاصال از ام_

 :شده گفت جیو گ رتیبا ح. زده است يدست به انجام چه کار هیمهد دانستینم هنوز

 ؟یزنیچرا واضح تر حرف نم. شمیمن واقعا متوجه منظورت نم_

 :گفت طنتیباال داد و با ش ییابرو هیمهد

بدم  گمیم. کنه دایسرش تا شمارت و پ يرو گذاشته رو نجایکلِ ا ؟یفهمیرو نم یچ گمیدارم از خواستگارت م_

 نه؟ ایبهش شماره رو 

 هیو مهد یگوش انِیم یچشمانِ افق با سردرگم. شد رهیخ یگوش يبه صفحه  طنتیاش با ش یو در پ گفت

را از دست  یبا ترس گوش. شد یگوش يصفحه  يشمار بزرگ رو هیکه متوجه ثان دینکش یطول. زدیدودو م

 .با ترس تماس را قطع کرد یگوش يرو رینامِ مستعارِ ام دنِیبا د. دیکش هیمهد

 بهش؟ يزنگ زد وانه؟ید يکرد کاریچ_

 .شانه باال انداخت هیمهد

 !دستم خورد_

 !خدا يوا د؟یحرفامون و شن يهمه  یعنیرو دستت خورد؟  یچ یچ_

 !دیکه من خواستم و شن ییفقط اونا.. نه_

با . حل شدند شیمِ معامالت رو به روشد و کم کم تما رهیخ هیبارِ مهد طنتیو ش دیپل يلحظه به چهره  چند

 :حرص و بلند گفت

 ؟يبود که کرد يچه کار نیا.. وانهید يدختره _

کنم  یمجبور شدم از خودتم مخف! ینه دروغ بگ یکن يباز لمیف يتازشم نه بلد.. شهیگرم نم یاز تو آب دمید_

 .ادیتر به نظر ب یقیجالب تر و حق
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 .در دلش غوغا بود. شد رهیتلفن خ یِاسترس به گوش با

 !هیمهد يکنم؟ گند زد کاریچ دیحاال با.. ينکرد یکارِ خوب_

. زنهیاگه واقعا بخوادت زنگ م گهید.. يحاال هم که تو زد.. یتا بزن زنهیگفت زنگ نم. یتو قدمِ اول و برداشت_

 !یشیخالص م.. اگرم نخواد که بهتر

 :مزمه کردلب ز ریز. بود رهیخاموش خ يبه صفحه  یناراحت با

 ...و  غرورِ من شکست يخودیفقط ب.. زنهیزنگ نم_

 .نگاه کرد هیبا ترس به مهد. دیدستانش لرز انِیم یتمام نشده بود که گوش حرفش

 کنم؟؟ کاریحاال چ. زنهیداره زنگ م.. خودشه_

 .از جا بلند شد هیمهد

 !هیخواستگار گند نزن جانِ مهد انِیفقط در مورد جر.. و از دلت اومد بگو یخواست یهرچ رمیمن دارم م_

 شیدر دستها یبود که گوش يادیمدت ز. جواب بدهد از کنارش برخاست يبرا یرا گفت و بدونِ آنکه مجال نیا

 .را با هزار ترس جواب داد یو گوش دیمال شیپالتو ياز عرقش را رو سیدست خ. دیلرزیم

 بله؟_

 .خط نشاند يآن سو رِیبر لبانِ ام یقیلرزانش چه لبخند عم يصدا ندانست

 !سالم_

 .دهانش را با زور قورت داد آب

 !سالم_

 ..يباالخره زنگ زد_

 .زد شیبه پالتو یچنگ

 !دستم خورد_

 .افق سخت تر کرد يحرف زدن را برا بایز يخنده  نیو ا دیآرام و مردانه خند ریام

 !دستت خورد.. یاُک!... طور نیکه ا_

 :مجددا گفت ریلحظه سکوت شد که ام چند

 ؟یبگ يزیچ يخوایکه دستت نخورد؟ نم ياآلن که جواب داد_

 شد؟؟یعاجز م نگونهیچرا در مقابلش ا.. در قلبش خدا را صدا زد. دیلبش باال پر ي گوشه
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 بگم؟ یچ_

 :گفت یبیغر يوبا صدا دیکش یقینفسِ عم ریام

 .!بذار صدات و بشنوم. به جز سکوت کردن یهرچ.. یهر چ_

 !وتباز هم سک و

 !شدمیم وونهیداشتم د دم؟یچند روزه صدات و نشن یدونیم.. افق یانصاف یب یلیخ_

 :گرفت و سفت و محکم گفت نفس

 ...اآلنشم دستم خورد و اال_

 :مهربان گفت یبا لحن ریام.. ادامه بدهد نتوانست

 هوم؟.. دهیام هی نمیهم.. وهیس تیاسمم تو گوش دونمیم نکهیا.. هیبرام کاف نشمیهم_

 !!شدیبا قدم زدن راه نفسش باز م دیشا. گذاشت و از جا برخاست گرشیگوش د يرا رو یگوش

 !نیدوست ندارم اگه نشد از من متنفر بش.. بدم دیبهتون ام خوامینم_

مثل تو متنفر شد؟ تو  یاز کس شهیمگه م. یو پس بزن ياگه من و نخوا یحت. شمیوقت ازت متنفر نم چیمن ه_

 .!یباش ریقط عشقِ امتا ف ياومد ایبه دن

 .را به دندان گرفت لبش

 ..فعال خوامینم.. حرفا زوده نیا يبرا_

 کیو به فالِ ن نیا يافق؟ جد. عجولم یلیمن خ.. گفتم که.. دونمیم يریفعال تو منگنه قرار بگ يخواینم_

 رم؟یبگ

 :کرد زمزمه

 رو؟ یچ_

اگه شمارم و  گمیباخودم م یول. مزاحمت بشم گهید خوادیدلم نم ؟يکه دستت خورد و بهم زنگ زد نیهم_

 به اسمِ من؟ خورهیم کشیناز و کوچ يدستا ينکرده باشه چجور رهیذخ

شتریافق لبخندش را پر رنگ تر کرد و جراتش را ب سکوت.. 

 ؟یکنیم کاریباهام چ يدار.. دختر یانصاف یب یلیخ. خودت يبرا.. دستات لک زده يدلم برا_

 .بود انیاش رو به پا يانرژ. پر احساس و گرم شد يصدا نیتنش داغِ ا تمامِ
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 ...من_

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ..یاگه شما زنگ بزن.. خوب یعنی م؟یممکنه بعدا صحبت کن.. کنمیم یمن دارم رانندگ_

چقدر راحت و با . تنگ شد دارشانیاولِ د يروزها يدلش برا د؟یچه بگو دیبا دانستینم یحت.. دشوار بود چقدر

و  کردیاحساسِ عجز م. هم عاجز بود ییاز گفتنِ کلمات ابتدا یحاال حت  !کردیم یاعتماد به نفس بلبل زبان

 !و حظ به همراه دارد ذتشخصِ پشت خط ل يتا چه حد برا یلرزان و خجالت يصدا نیا دانستینم

. شمینم التیخ یب گهیمن د ینگ یتو بگ. ینگ بزندستت بخوره و بهم ز خوادینم!.. نکن تیباشه خودت و اذ_

 م؟یقرار بذار ییزنگ زدن جا يبه جا يدوست دار

 !همون زنگ بهتره.. نه نه_

 !خراب کرده بود. دهانش نگه داشت يدستش را جلو عایو سر گفت

 .دیخند میمال ریام

 بهت زنگ بزنم؟ یک. میریم شیپ ياونجور يکه تو بخوا يهرجور..زمیباشه عز_

 :روان تر و راحت تر گفت نباریاش انداخت و ا یبه ساعت مچ ینگاه

 !تا هشت شب کالس دارم.. اگه بشه بعد از شام_

   !میزنیدر مورد خواستگارتم با هم حرف م.. پس بعد از شام منتطر تماسم باش_

 :و آرام گفت دیخط و نشان کش وانهید ي هیمهد يدلش برا در

 باشه_

 فعال؟ يندار يکار_

 !هن_

 !يبا.. کوچولوت و يدستا بوسمیم_

کند  یباشد خداحافط ادشی نکهیبدونِ ا ه،یشد و بعد از چند ثان رهیحرکت به رو به رو خ یب یجواب و حت یب

 کیدلش . و امتناع نداشت يدور يارایکه  کشاندیم يریاراده او را به سمت مس یب شیپاها. را قطع کرد یگوش

اش شده بود  ییگرم مهمانِ تنها يصدا نیا یاز وقت.. جانیعشقِ پاك و پر ه کی  ..خواستیناب م يتجربه 
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 یحت.. امتحان کند خواستیدلش م !اش تصور کند یِشگیخال هم انِیخودش را تک و تنها و م توانستینم گرید

  .کردن را داشت سکیارزشِ ر یهمراه نیدر نظرش ا. باختن و خراب کردن متیبه ق

 يخانه "کند از  یخداحافط گرانیمحمد و د ریو ام هیباشد از مهد ادشی نکهیبدونِ ا یحتکرده و شتابزد،  هول

 .شد نشیسوارِ ماش خته،یدر هم و به شدت به هم ر يخارج شد و با افکار "آرزو

*** 

 

بند بند  کردیدختر صحبت م نیهرگاه با ا. به بدنش داد یرا پشت سرش گذاشت و کش و قوس دستانش

خودش را با ساده انگاشتن در  ایدختر واقعا ساده بود  نیا. با خودش در کشمکش بود. شدیوجودش غرقِ لذت م

 يطعمه  نیبود، ا فتادهین نشانیب یهنوز اتفاق نکهیبود که با ا بیعج شیچقدر برا داشت؟یاذهان زنده نگه م

 !!دونفره شان با مهسا هم شده بود میکه وارد حر ادیدر زانق. کرده بود ریافکارش را درگ نگونهیا زپایو گر ذیلذ

مهسا که با دوستش به طرف مخالف . فرمان گذاشت و دو بوقِ پشت سرِ هم زد يمهسا دستانش را رو دنِید با

جذاب  يبا لبخند ریام. داد و به طرفش حرکت کرد ریمس رییخوشحال و خندان تغ ریام دنِیاز د کردیحرکت م

بود و سبکسرانه  رونیب شهیمثلِ هم کدستشیو  دیسف يدندان ها..کردیمدنش را نگاه مآ یساختگ یول

 رِیلبش را جمع کرد و ز. مهسا منزجر باشد يبه اندازه  شیکدام از طعمه ها چیآمد از ه ینم ادشی  .دیخندیم

 :لب گفت

 !يریکبینچسبِ ا شهیتو هم داره تموم م يانقضا خیتار_

را  ریننشسته بود که جلو آمد و با حرکتش ام شیهنوز کامل سر جا. در را باز کرد وبه سرعت سوار شد مهسا

 .نگاهش کرد یعصب ریام. کرد ریغافلگ

 !ادیخوشم نم.. کارا مهسا نینکن از ا ابونیصدبار گفتم تو کوچه و خ_

 .مظلومانه نگاهش کرد مهسا

 موهاش و؟ گایتو؟ ن یخوب. گرم شم کمید گفتم سردم بو.. نهیبینم یشبه کس.. سالم بداخالق_

 .را مرتب کرد و استارت زد شانشیپر يدست موها با

 چه خبرا؟. زدم یچرت هی دمینفهم.. رونیب يایکه ب ختمیدو ساعته م_

 :و با همان لبخند اغواگر گفت اوردین شیاما به رو دیفهم یرا به خوب "چه خبرا" نیا یِمعن مهسا

 !ریام برهیخوابم نم یستین شمیپ یوقت گهیمثلِ زن و شوهر؟ د میشد يخبر دار.. تو هیجز دلتنگ ستین يخبر_
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 :گفت کرد،یم یدست رانندگ کیهمان طور که با  ضهیعر ینبودن یخال يزد و برا شیبه رو یکم جان لبخند

 نه؟ گهید یدونیم..مهسا ستیاعترافا خوب ن نیعاقبت ا_

 .دیبا صدا خند مهسا

 ....ستیچرا؟ مگه قرار ن_

 .مهسا حرفش را قطع کرد يپروا یب يحرف ها دنِیاز شن قبل

   .میشام دعوتت کرد خواست دورِ هم باش يبرا.. خواهرم خونست_

  .ناباور نگاهش کرد مهسا

 دم؟یپوش یالمصب چ نیا رِیمن ز یستین نیفکر ا ؟؟؟یگیو االن م نیا_

 .گرد شده نگاهش کرد یچشمان با

 !!!؟يدیباس خواب پوشنگو ل_

 .لب به دندان گرفت مهسا

 .ياز اون مدالست که دوست دار.. ستیخب لباسم مناسب ن یول ستمیاونقدرم هول ن.. شعوریب رینخ_

 .دیارزش و پوچِ مهسا لبخندش را تکرار کرد و لپش را با دو انگشت کش یب ياز حرف ها یو عصب کالفه

 !نداره يرادیاز نظرِ من ا. ستین يا گهیجز فربد مرد د... نداره  بیع_

دعوت به ظاهر  نیا يبرا دانستینم. به رو به رو شد رهیخ یقابلِ وصف ریغ یِمهسا برق زد و با خوشحال چشمانِ

مهسا زرنگ بود و مدام سوال !! فربد نشسته و به فرانک زار زده يپا ریچند روز ز ریام یسرزده و ناگهان

را داده بود تا مهسا را وارد  یمهمان نیا بیتتر. از پول نخواهد بود ينکند خبر نانیتا اطم دانستیم.. دیپرسیم

وقت . بار هم از زبانِ فرانک مطرح شود کیو مشکالتش  یمال ياش کند و صحبت ها یجمعِ به ظاهر خانوادگ

 !شدیحاصل م نانیاطم نیا دیبا. نداشت يادیز

 هیته ینیریش يمهسا جعبه ا يدر راه به خواسته . شدند ادهینگه داشت و با هم پ نگیدرب پارک يرا جلو نیماش

 :گفت یساختگ ینگه داشت و با چشمک شیدرِ آپارتمان را برا ریام. بودند دهید

 !امیاز خجالتت در ب دمیقول م.. امروز و عفو کن هی_

 :که وارد آسانسور شدند با لبخند گفت نیابرو باال انداخت و هم طنتیبا ش مهسا

 !کنمیخفتت م ییجا هیاش منم اگه مهسا ام باالخره امشب نگران نب_
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متوقف شد، سرش  11 يآسانسور که در طبقه . مهر کرد یآن یرا با حرکت شیگو اوهیسر جلو برد و دهانِ  ریام

 :قرمز گفت یو با چشمان دیرا عقب کش

 !نگذشتم یمهمون ریهان؟ برو تو تا از خ يآخر کار خودت و کرد_

داد و بالفاصله چشمش به  يفربد سالم بلند. بلند مهسا قبل از زنگ زدن درِ خانه باز شد يخنده  يِصدا از

خواست بگذرد دستش توسط  ریکه ام نیهم یمهسا از کنارش گذشت و داخل شد ول. افتاد ریام یِصورت يلبها

 .شد دهیفربد کش

 !!ياگه دختر بود يشدیم یچ.. خوشگلت و يپاك کن اون لبا_

 .داد رونینفسش را با خشم ب یصورت يلکه  دنِیو از د دیلبش کش يدست روبا اخم  ریام

 پاك شد؟ نیبب.. هرزه يدختره _

 :با زور خنده اش را کنترل کرد و گفت فربد

 !برو ایآره ب_

فرانک  یِدر دلش زودجوش. و خنده بودند یهم وارد سالن شدند فرانک و مهسا مشغولِ احوال پرس يهمپا یوقت

 .دستش را پشت کمر مهسا گذاشت. د و جلو رفتکر نیرا تحس

 ..اریبرو اتاقِ من مانتوت و درب زمیعز_

 ریداد و دستش را ز رونیحبس شده اش را کالفه ب ینفس ریام. گفت و از جمع جدا شد يبا اجازه ا مهسا

 .گردنش نگه داشت

 !کن تموم شه بره يکار هیتوروخدا .. میواسم شده عذاب عل.. منو گهیرسوند د نجایبه ا_

 .چپ چپ نگاهش کرد فرانک

 !دروغ گفتن واسه شما راحته.. بله شما امر کن_

و غرق در  شهیتنها فربد بود که برعکسِ هم انیم نیدر ا. با چشم به اتاق اشاره کرد و لبش را گاز گرفت ریام

 يزیرفته بود و چ شیپ قیعم يجاها رتایراجع به ام قاتشیدر تحق. کردیشده نگاهش م زیر یبا چشمان ال،یخ

 !!و لُخت رها کرده است چارهیگونه ب نیاچند دختر را  دیفهمیم دیبا. درآورد شینمانده بود که سر از کارها

لبخند مسخره اش را  کردیم یسع ریام. وستیتنگ و لباس افتضاحش به جمع پ نِیکه مهسا با ج دینکش یطول

  .فتدیباز گردنش ن يحفط کند و چشمش به آن فضا
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پدرش  یِو ورشکستگ ریام یِفرض يفرانک و فربد حولِ خانواده  يصحبت ها ریام ياز شام با اشاره  بعد

پدرِ  يِماریاز ب. کردیو ماهرانه چشم ترَش را پاك م کردیم انیرا از زبان خودش ب یفرانک اخبار واقع. دیچرخ

مادرش بعد از  یِافسردگ از...يوراز بودنشان در قم و مشکالت د.. شدنش گفت نینش لچریو و ریام

 !!یاتیواجب بود و ح هیبه ترک ریرفتن ام يکه برا یونیلیاز صد م یحت..یورشکستگ

که با  یاز ثروت.. گفت ریثروت پدرِ ام شمارِیب ياز رقم ها اجاتیاحت نیبود بعد از تمامِ ا دهید میگونه که تعل همان

و  گفتیا م! رو به آن رو کند نیاشان را از ا یدوباره بازگردد و زندگ توانستیکوچک از طرف مهسا م یکمک

مهسا با ! خوب حدس زده بود.. شدیتر م قیعم ریام خندو پوز زدیچشمانِ مهسا برق م.. زدیچشمانِ مهسا برق م

 کردیبحث رو تُرش م نیشدنِ ا دهیکش شیکه با پ شهیثروت آن ها، برعکس هم شمارِیب يصفر ها دنِیشن

 !کمک شده بود يطالب برا یو حت فوریک یحساب

.. زدیرا برهم م زیآورد و امشب همه چ یطاقت نم فتادیاتفاق م نیاز ا ریاگر غ نایقی.. بود یشب خوب ریام يبرا

 !!!دختر را نداشت نیطاقت تحملِ ا گرید

 یامکیپ شیمهسا خواست اعتراض کند که برا. بود که به مهسا اشاره داد تا حاضر شود ازدهی کینزد ساعت

 !بست یهر گونه بحث احتمال يفرستاد و راه را بر رو

 "!بهتره میفکر کنم زوتر بر.. نامزد خواهرم بعد مدت ها اومده"

. 

. 

شب  ي مهیو بند تا ن دیق یکه ب ياز دست دختر یخالص. دیراحت کش یخانه افق پارك کرد و نفس مقابلِ

بدهد  تیهدر کرده بود تا مهسا رضا یوقت و هزار هزار لبخند مصنوع یکل.. نبود یکارِ راحت ماندیخانه م رونِیب

 !!بردارد یو دست از همراه

پخش شد لبخندش عمق  یکه در گوش شیصدا. افق را گرفت يو شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

 .گرفت

 !خودم یِسالم به ببع_

 !سالم_

 !بعد زنگ بزنم شتیپ امیخواستم ب یول.. دونمیموندم م رید یلیخ_

 .افق متعجب شد يصدا
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 مگه؟ نییکجا_

 !بردیامشب خوابم نم دمتیدیاگه نم.. خونتون يجلو_

با هم  يزود نیبه هم ستیقرار ن. من تازه قبول کردم باهاتون صحبت کنم ن؟یهست ينجوریا شهیشما هم_

 !امینم رونیوقت شب ب نیمن ا. میش یمیصم

 !امیپس من م_

 .خورد کهی افق

 شما؟ نیستین یوقت راض چیچرا ه گه؟یچه طرزشه د نیا ن؟یگیم یمعلوم هست چ چیه_

 .دیو دستش را دور دهانش کش دیخند

 ..صمیآره حر_

 .کرد رییتغ شیصدا

 !من و بسوزونه يآخر چجور شیآت نیا دونمینم.. دنتید صِیحر_

 !شهیتند زود خاموش م شِیآت_

 .اش لبخند زد یحاضرجواب به

 زبونت دراز شده ها؟_

اضافه کرد دیافق را که د سکوت: 

 ...بود؟ اون زنه یک گرهیاون باز.. صدات و همه جوره دوست دارم.. دوست دارم_

 !افق آرام شد و خجول يصدا

 !گنیهمه م_

 توشون مرد هم هست؟ ؟یهمه مثال ک_

شوقش را حس کرد یول دیحال افق را ندو سرِ میمال لبخند. 

 نه؟ گهید یدونیم.. یتو فقط مالِ من_

تازه کرد ینفس. شد نیافق سنگ سکوت. 

 !قهیفقط چند دق.. نمتیبب ایافق؟ ب_

 !نیکارا نکن نیاز ا گهید کنمیخواهش م.. شهینم_
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 !امیباال م واریراحت از د نهیشلوارمم ج. هم ندارم یشوخ.. امیپس من م_

 .دیاش خند یبه شوخ افق

 !دارن رمیدزدگ.. بلندن یلیخ واراید نیا.. نیتونینم_

 ثابت کنم؟ يخوایم. کنمیبخوام م يمن هر وقت هر کار.. وجود نداره يوقت حصار چیمن ه يبرا_

 :با خنده گفت کندیم یهنوز هم شوخ نکهیا الیبه خ افق

 !حتما_

 !امایافق م_

 !نیتونینم_

 .شد یطانیش لبخندش

 در ازاش؟ يدیم یچ ؟یاگه اومدم چ_

تمام  یِراحت و سادگ الِیبلند انداخت و با خ يها واریبه د ینگاه شهینگران از پشت ش.. بست خیتنش  تمام

 :گفت

 !نیشما بگ یهر چ نیایب واریاگه واقعا از رو د_

 .پررنگ شد و با زبان دور لبش را تر کرد ریام ي خنده

 !اه کنپس از همونجا خوب نگ.. یاُک_

. کرد یرا بررس تیشده موقع زیر يدست به کمر و با چشمها. شد ادهیگذاشت و پ بشیرا داخل ج یگوش

پوف . خار شد و در چشمانش فرو رفت شانیرو زِیو نوك ت یآهن يها لهیبلند دور تا دورِ خانه و م يوارهاید

 :لب گفت رِیکرد و ز يکالفه ا

 !برم باال نجایکه از ا خورمیجر م ؟یبش نیفرد يحاال مجبور بود_

آورد و مهم  یاعتمادش را به دست م دیبا! نبود يچاره ا. ها انداخت لهیزد و نگاه آخر را به م شیبه موها یچنگ

 !!وابسته کردنِ طعمه. در روابط بود یشرط اصل جادیتر از آن، ا

 ریدزدگ. نداشت یرفت و آمد چندان یکه کوچه خلوت بود و کس کردیخدا را شکر م. جفت کرد واریرا به د نیماش

بلند بود و کارش را راحت کرده  یشاس نیماش. ستادیسقفش ا يفعال کرد و با چند حرکت باال ریرا غ نیماش

و با دست محکم به نرده ها  دیپراز خلوت بودنش مطمئن شد  یدوباره به کوچه انداخت و وقت ینگاه. بود

 يمتوجه مرد. خانه کامال مشخص بود تیحاال از آنجا موقع. ستادیلبه ا يو رو دیآرام خودش را باال کش. دیچسب
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خانه  يرو به رو يبزرگ و استخر و باغچه  اطینگاهش حولِ ح. مشغول بود يزیشد که آن طرف عمارت با چ

 گریبارِ د. را مثل روز روشن کرده بودند اطیح ق،یدور تا دورِ باغچه و آالچ یِنیبلند و تزئ هیپا يچراغ ها. دیچرخ

نفسش گرفت و . ممکن بلند کرد يرا تا جا شیپا کیگفت و  کیتبر یماه نیا دیص يدر دلش به خودش برا

بود خودش را به  يبا هر زور. دیدستش را اهرم بدنش کرد و خودش را باال کش. دیکش ریعضالت کشاله اش ت

 انیبه م لهیم زیعبور دهد، نوك ت شیچپش را کامل از باال يخواست پا که نیهم یها رساند ول لهیآن طرف م

. دییهم سا يدستش را مشت کرد و از حرص دندان رو. کرد واز خشتک تا اواسط رانش را پاره کرد ریگ شیپا

 !!کردیاسترسش را دوچندان م گرید یهم از طرف شیپا رِیارتفاع ز

کلفت درخت و سپس  يشاخه  يتعلل را کنار گذاشت و ابتدا رو. افتاد وارید کیبه درخت بزرگ نزد چشمش

و  دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش. دیداد و دستانش را بر هم مال رونینفسش را با صدا ب  .فرود آمد نیزم يرو

 :بوق جواب داد نیافق با اول! گشتیدوباره داشت به چهره اش باز م دیلبخند پل. افق را گرفت يشماره 

 بله؟_

 !درخت توت شِیپ اطیح يگوشه  ایب_

 :دیبا استرس و ترس پرس. دیدر دستانش لرز یچنان جا خورد که گوش افق

 تو؟ نیاومد_

 !زود باش کنم؟یم یدارم شوخ يفکر کرد.. آره_

 ؟يچجور یول_

 ام؟یراه مونده رم من ب نقدریهم ای يایافق م_

رفت  رونیبا عجله ب. سر و شانه اش انداخت يو بلندش را رو یرا قطع کرد و شالِ پشم یگوش یمعطل یب افق

آب دهانش را با ترس قورت داد و با هزار ! از رضا نبود يخبر .و نگاهش را دور تادورِ استخر و باغچه چرخاند

نگاه آخر را   .بر درخت منتظرش بود داده هیو تک بیدست در ج ریام. رفت شیترس و لرز تا کنارِ درخت بزرگ پ

 .ستادیپشت سرش انداخت و مقابلش ا به

   !نیا وانهیشما د. که اشتباه نکردم فهممیحاال واقعا م_

و پشت سرش را نگاه  گشتیافق از ترس مدام برم. ستادیا شیکرد و رو به رو یط ریرا ام ماندهیقدمِ باق چند

 .کردیم

 !هعهد يحاال وقت وفا! ریبگ يمن و جد شهیبهت گفتم هم ؟یدونستیمگه نم_
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 :به هم گفت کینزد يزندن پشتش برداشت و با ابروها دیدست از د افق

 عهد؟_

 هوم؟.. يدیمن بخوام بهم م یهر چ امیاگه بتونم ب یگفت.. بله عهد_

 .گرفت ریتنش داغ شد و نگاه از چشمانِ درخشانِ ام تمامِ

 !نیبر گهیبهتره د. نیدیکه د نینیمن و بب نیخواست. نگفتم يزیچ نیمن همچ_

 .را دست گرفت شیبازو ریرا تند و پشت سرِ هم گفت و خواست برگردد که ام جمالتش

 !يبر يبرگرد ينجوریباال نرفتم و خشتک پاره نکردم که ا واریهمه د نیکجا خانوم؟ ا_

 .دیکش رونیدستش را با خشونت ب افق

 روشنه؟.. دیبه من دست نزن گهیبارِ د هی دمیدارم بهتون هشدار م_

 يتنه  يهر دو دستش را از کنارِ سرِ افق رو. داد هیدرخت تک يافق را گرفت و او را به تنه  يزوطرف با دو

 .شد لیدرخت گذاشت و به طرفش ما

چون من محدود .. در مورد خودت بهم دستور نده افق یول. حرفات رو چشمم.. .روشنه يا گهیتو هر مورد د_

 !یکن عادت کن یسع! شمینم

 :نشود گفت ریدرگ ریچشمانِ ام يِدر باز کردیم یکه سع یبا نگاه ،یو عصب دهیترس افق

   ؟یچ یعنیکارا  نیا فهممیمن نم.. کنار نیبر کنمیخواهش م_

 :افق چشم از سرشانه اش برداشت و با اخم گفت. کردیصدا و با لبخند نگاهش م یب ریام

 ن؟یکنینگاه م یبه چ_

 جرمه؟.. به تو_

شد و در  الشیخ یب. سرش سر خورده بود يشالش از رو. دیخز رونیدستانش ب ریرا خم کرد و از ز سرش

   .دیچیعوضش شال را محکم دورِ شرشانه اش پ

چرا اجازه ! فرصت و دادم نیفرصت بدم و باهاتون آشنا بشم که منم ا هی نیشما خواست ر؟یآقا ام نینیبب_

 تمیرفتاراتون اذ. ادیخوشم نم لیهمه اجبار و تحم نیمن از ا نه؟یآروم آروم سرِ جاش بش یهمه چ نیدینم

بدون . کردم یعمر با عزت زندگ هیمن !! ادیخوشم نم نیشیمنزلم ظاهر م يکه مدام جلو نیاز ا. کنهیم

 ...دخترم هم قانونمندم چه برسه به يتو روابطم با دوستا..  ییخطا نیکتریکوچ
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 يِزیناپره رِیکه مطمئن بود تاث یشتابزدگ نیا يداشت تماشالذت  شیبرا. کردیهمانگونه با لبخند نگاهش م ریام

فرار از  يبرا ستین شیب يزیپر جرات و پشت سرهم اش گر يحرف ها نیا دانستیم. بود ششیپ ي هیچند ثان

 یلیخ ایدختر  نیا.. دیرس هیبه دو فرض زشباز هم در مغ! شده بود جادیا نشانیکه ب یگرم و ناگهان تیموقع نیا

 !زرنگ بود یلیخ ایساده و 

. نمتیبب خوامیم یعنی نمتیبب خوامیم گمیم یمن و درك کن باشه؟ وقت کمیتو هم  یول.. کنمیمن درکت م_

 ؟یازم فرار کن یکنیم یچرا سع

 .شد رهیخ شیبه کفش ها افق

 ..کنمیفرار نم_

 .چانه اش را گرفت و سرش را باال آورد ریام

 !تو چشام نگاه کن میصاف و مستق شهیهم.. به من نگاه کن افق_

را  شیو دست و پا هراسدیم اهیس ي لهیدو ت نیبارِ ا طنتیش ياز باز گفتیچگونه م. به چشمانش نگاه کرد افق

 !کند؟یگم م

فقط به خاطر خواسته  یهمه عجول نیمن با ا. رو درك کنن گهیهمد نیکه طرف شهیموفق م یرابطه وقت هی_

همه  تونمیمن نم. یانتظار دارم تو هم درکم کن یول. شمینم کیبهت نزد شتریچند قدم ب نیتوئه که از ا يها

 !شمیتر م صیحر يجور نیا.. دستم در نرو ریاز ز. نکن میخودت و ازم قا. کنم تیو رعا زیچ

ادامه داد ریافتاد و ام نییافق دوباره پا نگاه: 

 یول.. نکاریا يدختر و زن هست برا یکل رونیاون ب.. التدنب فتادمیهم ن یجنس ازِیبه خاطر ن.. ندارم تیکار_

 ؟یمتوجه.. یکنیم یبا رفتارت آدم و شرط یگاه

 ن؟یریتند م نیدار نیکنیفکر نم م؟یدیرو د گهیهم چند بار همد يمگه رو_

 .زد یگرم لبخند

 ؟یصدام نکن ییدوتا گهید ستیبهتر ن. من به خودم مطمئنم. کنمیفکر نم.. نه_

 .و دخترانه اش دوباره بر چهره اش نشست ظیغل اخم

 !گهید نیبهتره بر.. رمیبگ میدربارش خودم تصم نیاجازه بد_

 شه؟یم یشرطمون چ_

 .فتدین ریام دیکرد نگاهش به لبخند پل یسع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١۶٣ 

 !شنومیم نیبگ_

 یهد حرکتتا افق بخوا. کف دست افق را باال آورد یآن یدستش را جلو برد و با حرکت.. کرد يتک خنده ا ریام

که سراپا خشم شده بود و  يو با وجود دیپس کش عایدستش را سر. داغش بر کف دستش نشست يکند بوسه 

 :دلهره گفت

 ن؟یکنیم کاریچ_

 !ریشبت بخ. سرده یلیخ گهیبرو تو که د. پرداخت بود شیفعال پ نیا_

یکه بسته شد دستش را باال آورد و با چشمان اطیدرِ ح. رفتنش شد يو خشک شده بدرقه  رتیافق با ح نگاه 

گرفت که  دنیوز يپا ينجوریگردباد تند چگونه ا نیا دانستیخودش هم نم. شد رهیناباور به کف دستش خ

دستانش را دورِ !! بردیتاراج م هو با خود ب شکستیدر هم م یتمام اعتقادات و اراده اش را در چشم برهم زدن

 .دیداخل خانه دو خودش حلقه کرد و به سرعت

. 

. 

کرده  يرو ادهیامروز ز .حرکت کرد شیآخر شبها یِشگیتوان به طرف مقصد هم نیگاز گذاشت و با آخر يرو پا

و  دیگاز کش ياش که بلند شد، پا از رو یزنگ گوش يصدا  .گذاشتیم شیرا سرِ جا نینشده ماش ریتا د دیبا. بود

 :متعجب جواب داد

 ؟يداریتو هنوز ب_

 !کارت دارم نجایا ایب_

 !پره تمیظرف گهیامشب د.. اصال حال و حوصله ندارم! گل نکنه تیفربد جانِ مادرت باز کاراگاه باز_

 !امیآدرس مسافرخونه رو بده من م! ایتو ن.. خوب لِیخ_

 .لحن صحبت فربد را دوست نداشت نیا. شد و سرعتش را کمتر کرد کیبه هم نزد شیابروها

 شده؟ یچ_

 ؟نه ای يایم_

 :کالفه گفت گشتیزد و همانطور که دورِ برگردان را برم راهنما

 !رسمیربع م هیتا _
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فربد در را باز کرده . داخل خانه افتاد کیتار يِچشمش به فضا. آمد درِ خانه باز شد رونیکه از آسانسور ب نیهم

وسط . کنارِ بار افتاد يماده چشمش به بساط آ. پشت سرش راه افتاد. سالم، پشت به او داخل شده بود یبود و ب

 .ستادیکم نورِ سقف ا يهالوژن ها رِیخانه و ز

 چت شده تو؟ فرانک کو؟_

 :جمع شده گفت يو با چهره ا دیرا باال کش کیتوجه به او پ یب فربد

 ؟يخوریم_

 .برداشت کیاز پ چشم

 !اصال حال ندارم.. بنال فربد_

 يچهره  ي رهیخ کردیداخل دهانش گذاشت و همانطور که مزمزش م یتونیز. ندیبا دست اشاره کرد بنش فربد

 :گفت یکالفه و عصب ریمنوال گذشت که عاقبت ام نیبه ا يا قهیچند دق. شد ریمنتظرِ ام

 نم؟یو بب تیعرق خور امیب نجایا يمن و صدا کرد_

 .صدادار زد يپوزخند فربد

 ؟يخوریچرا نم.. بخور ایخوب تو هم ب_

 :ادامه داد جواب نشد و منتظر

 مگه نه؟.. يخوریمحرم و نم.. نبود ادمی.. آهان_

 .نگاهش کرد يدر سکوت و جد ریام

 دونم؟یکه من نم یکنیکارا نم یچ گهید ؟يتعجب کرد ه؟یچ_

 :را آرام باز و بسته کرد و با اخم و شمرده گفت لبش

 !!افخم اوشِیجنابِ س_

 :گفت يفربد با خونسرد ي نهیبه چشمانِ پر ک رهیو خ دیجلو کش یرا کم خودش

   ؟یخوب که چ_

 !!تییاز پررو ادیخوشم م!.. ياریکم نم ادیخوشم م.. نه.. هه_

نفس  کیتا لبه پر کرد و  نباریرا ا کیپ.. ستادیا ریو پشت به ام بیو دست در ج دیپر نییاُپن پا یصندل يرو از

.. آورد بدتر از زهر بود یخود نم يو به رو دیجوشیو سرکه م ریکه دلش مثلِ س يریام يسکوتش برا. دیسر کش

 .اش سر در آورده یفربد تا چه حد از زندگ دیفهمیم دیبا
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 ؟یدونستیو نم میاسم شناسنامه ا یبگ يخوایم ؟ییهوی يچرا قاط زد نمیجلوم مثلِ آدم بنال ب نیبش ایب_

 :به طرفش برگشت و با چشمانِ قرمز از خون انگشت اشاره اش را به طرفش گرفت فربد

 !خفه.. اوشیخفه شو س_

 .ها سر بلند کرد کیبا سرام کیوحشتناك برخورد پ يانداخت که با صدا نییکرد و سرش را کالفه پا یپوف

 ..چته تو؟ رم نکن_

که  ییمبل بلند کرد و با دندان ها ياو را از رو. را دست گرفت راهنشیپ ي قهیحرکت  کیجلو رفت و با  فربد

 :گفت دییسایهم م يرو

که توش نون  یرگاهیو تعم یکنیم یکه توش زندگ يو؟ از محله ا تیکلِ زندگ ایو  تیاسم شناسنامه ا_

اسمِ تک تک دوستاتم بگم؟ چقدر  نمیبش يخوایم .دونمیکرده م ریکه داداشت و اس یتا زندون ریبگ يخوریم

خودم و ناموسم و برات  ي هکه مثلِ خر خون یمنه احمق یِبه سادگ ؟يدیمن خند یِو به سادگ یباهاشون نشست

 شم؟یبه ر نیدیبگو چقدر خند! یدلت خواست توش بکن يا یث*ویکردم که هر د شکشیپ

 .دمیم حیو برات توض قمیول کن _

 !بده حیتوض ينجوریهم_

فربد دستش را با خشم پشت گردنش . دیکش نییچنگ شده از خشمِ فربد را پا يرا باال برد و دست ها دستانش

 .دیو دورِ خودش چرخ دیکش

گفتم راس  دهیپولمون ته کش ضه،یبابام ورشکست شده، ننم مر یگفت.. گهیخانوادم الن بِلن گفتم راس م یگفت_

و  یبزن غیکه مردم و ت يخودت کرد يو نوچه  يانک و درآورددردناك اشک من و فر يقصه  هیبا .. گهیم

 رون؟یب یداداشت و از تو کثافت بکش

 .فربد را جمع کرد راهنِیپ ي قهیبار او بود که  نیجلو رفت و ا یآن یبا حرکت ریام

لجن و  اگه اآلن تا ته تو ؟یتو دهنت ملتفت ياریاسمِ شهروز و ب دمیاجازه نم یبگو ول یخواست یبه من هر چ_

 !رونیب ادیکه اون ب نهیآهم فقط و فقط به خاطرِ ا

 .پوزخند زد فربد

ترمِ  تونهیچطور م کیاتومکان يبه قولِ استادا نابغه .. دانشگاه يدانشجو نیبهتر گفتمیبا خودم م شهیهم_

ترمِ آخر و ... شناختمتیالبته خوب نم... بعدش با خودم گفتم مجبوره  یول..چهارش تموم نشده انصراف بده

که راجع به قشر  ییبا چرت و پرتا یحت.. یتح.. پدر و مادرشه دیکردم و گفتم چشمِ ام یسادگ  ...باهات بودم فقط



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١۶۶ 

 یوقت يگفته بود !دمیو ند يبود فیچقدر کث  ..ياون بدبختا رو تلکه کرد دادمیداشتم بهت حق م یپولدار گفت

 ؟یبگ يدار یحاال چ.. يدیپول همشون و پس م یبرگشت زیبرل هیبا دست پر و حسابِ بانک یوقت.. یبرگشت

سالم و صلوات تمومن؟ داداشِ سوپرمنِ تو  هیبا  همشون شه؟یم یچ يزد غیتکه  یونیلیم صدیس نیحسابِ ا

 شه؟؟یگلستان م تیو زندگ رونیب ادیم

 .دستانش گرفت انِیمبل نشست و سرش را م يرو صالیبا است ریام

 ...شهروز ینبودم ول يزیمن از اولشم چ.. کنهیمادرم داره دق م.. مجبورم ؟یلعنت یفهمیچرا نم_

 :را خش دار کرده بود ادامه داد شیکه صدا یرا باال آورد و با بغض سرش

  ..سیحقش ن.... اون تو بمونه فهیشهروز ح_

 .سرش را با تاسف تکان داد زدیاُپن قدم رو م يهمانطور که جلو فربد

 ییبا پوال يخوایو م یهست یدنبالِ چ نباریا دونهیخدا م.. یبمال رهیسرم و ش ذارمینم گهید ..باورت ندارم گهید_

 !نه گهید.. اوشیس یکن اهمیس ذارمینم گهید!... ؟یکن کاریچ ادیم رتیکه از افق گ

 گهید یکیپاپوش که پولش و  هیبه خاطر .. که نکرده یواس خاطر جرم ..الزمه ونیلیپونصد م شیآزاد يبرا_

پونصد تا رو جور کنم؟ نشونم بده  نیکنم؟ با کدوم کارِ حالل ا کاریچ ته؟یاون تو حال دهیکرده ناحق خواب یهاپول

تا برادرم و آزاد  دنیبهم پونصد تا م دهخراب ش نیا يکجا.. نشونم بده فربد.. یحاضرم مثل سگ برم عملگ

که به خاطر  ینگاه به خط هیمگه اصال بدبختارم باور دارن؟  گناهه؟یشهروز ب کنهیقبول م یکنم؟ کدوم قانون

.. حقشه بذار بمونه اون تو.. قاتله نیبابا ا گنیپرپشتش بکنن م يالیبیابروش افتاده و س يرو یناموس يدعوا

 مثلِ شهروز؟ ییبدبختا واسهمگه مملکت قانون داره 

 :دیکش ادیفر فربد

 ؟؟؟يباز اهیزدن؟ با س غیبا ت با بدبخت کردنِ دخترِ مردم؟ ؟؟ينجوریا_

 .ستادیجا بلند شد و صاف ا از

 ي هیفرض!.. اوشیاسمم و گذاشت س نیهم يمادرم برا دیشا.. هه.. بودم اهیمن از اولشم س.. يباز اهیآره با س_

پستم .. کنمیطعمه شکار م.. زنمیگول م.. کنمیپول تلکه م ..وجدانم یمن ب. کنهیمن با همتون فرق م یِزندگ

شهروز و از تو اون خراب شده بکشمش  هک رمیاونقدر جلو م.. رمیهم جلو م یفیو کث یپست نیبا هم! فمیکث

  !رونیب

 .حرف سر تکان داد یب فربد
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خانوادت به  دیچشمِ ام يهمه . فربد یستیمن ن يجا یول. یناراحت شده باش دمیحق م.. باش یبرام متاسف_

 !زندون باشه يها لهیپشت م گناهیکه ب ستین يبرادر

 رون؟یب ادیدوست داره از اون تو ب يبه نظرت اگه برادرت بفهمه دزد ناموسِ مردم شد_

 :شده اش گفت دیکل يدندان ها انیم از

با چند نفر و  ستیبراشون مهم ن یحت نایا.. بودم و هستم ایبا ک یدونیو م يدیخودت د.. ستمیمن دزد ناموس ن_

 کبارشونمیخارج از کشورِ هر چند ماه  يسومِ سفرا کی کننیمن م مِیکه تقد یپول دیشا ؟یملتفت خوابنیکجا م

 ..نباشه

فربد را از پشت  يبلند خودش را به در رساند و صدا يبا قدم ها. برخاست شیرا گفت و با خشم از جا نیا

 :دیسرش شن

هم با خودکارِ قرمز  یکی نیعکسِ ا يبرو رو.. رو به حسابِ فرانک زده یخواستیکه م یمهسا امروز صبح پول_

 !دارم تیموفق يبرات آرزو.. خط بکش

 :برداشت که فربد اضافه کرد گرید یتلخ قدم يشخندین با

 نیراب يطعمه هات دنبالِ جا بگرد آقا يبرا.. برات وجود نخواهد داشت يفربد گهید خیتار نیاز ا.. و در ضمن_

 !هود

 .دیبلند خودش را به در رساند و با تمامِ قدرت پشت سرش بر هم کوب یقدم با

 زیاز همه چ گرید  .دیکش يبلند يو نعره  دیفرمان کوب يشد چند مشت محکم هم رو نیکه سوارِ ماش نیهم

سخت تر  زیهمه چ. بود شهیپس تنهاتر از هم نیاز ا. بسته شده بود گریفربد هم د يفلسفه .. بود زاریب

 یمتیبه ق یحت.. دیکشیرون میاز آن خراب شده ب دیشهروز را با! نداشت تیاهم يذره ا شیبرا یول.. گذشتیم

 !جانش

زاپاسش باز  دیرا با کل نشیسرو صدا دربِ بزرگ و آهن یو ب اطینگه داشت و با احت رگاهیرا مقابل تعم نیماش

 ستادیخلوت ا ابانِیکنارِ خ. گرفت شیراه خانه را پ ش،یجا يسر یو امانت متیگران ق نیبعد از گذاشتنِ ماش. کرد

  .که از کنارش گذشت دست تکان داد يموتورسوار نیاول يو برا

سوزاندیتا مغزش را م کردیاش برخورد م یشانیکه با پ يسرد باد . تند سرما و حرکت چشمانش از شدت اشک

 رِیدرگ ادشیاما  گذشتیم دگانشید يت از جلوبود که با سرع يبه مناظر رهیچشمش خ. بسته بود خیموتور 

 !ته گرفته بود يخارب يبود و شامِ آماده اش رو دهیشک هنوز نخواب یبود که ب يمادر ینگران
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. را داخلِ قفل چرخاند و داخل شد دیکل. کرد یتا خانه ط ادهیراه را با سرعت و پ ي هیشد و بق ادهیمحله پ يابتدا

 ي رهیکه خواست دستگ نیهم یصدا وارد اتاق شد ول یب. چراغ ها خاموش بود يخدا را شکر کرد که همه 

 .دیمونس را شن ياتاقش را لمس کند صدا

 مادر؟ ییتو اوشیس_

عباس کنارِ . چراغ را روشن کرد عیهول کرد که سر يمونس به حد ي مارگونهیگرفته و ب يصدا دنِیشن از

کمرش  رِیدستش ز کیجا انداخته بود و  يکنار بخار هشیمونس برعکس هم. بود دهیتشک مادرش دمر خواب

 .بود

 !بره مدرسه دیصبحِ زود با.. شهیم داریخاموش کن چراغ و عباس ب_

 .توجه به حرفش با ترس جلو رفت و مقابلِ تشک مادرش زانو زد یب

 !سیرنگ به روت ن.. درمونگاه میچت شده ننه؟ پاشو بر_

 .لب به دندان گرفت مونس

 ؟يشام خورد! بازم کمرمه. .شلوغش نکن_

 .حوصله سر تکان داد یب

 ؟يبازم درد دار_

 .بسته از درد سر تکان داد يو با چشمها آرام

 !شمیصبح که بشه رو به راه م.. سین يزیچ.. دردش زده به پام_

 .مادرش گذاشت يساقِ پا يرا کنار زد و دست رو لحافش

 ..برگرد دمر بخواب_

 ..مادر سین ازین_

 !چرا دوباره عود کرده نمیدکتر بب میماساژ بدم تا صبح بر کمی.. برگرد گفتم_

کمرش به  يمهره ها يرو یبا عشق و نگران اوشیدستانِ س. دیشکم خواب يحرف برگشت و رو یب مونس

 .حرکت درآمد

به  ینه ننه؟ ولمگه  يشنویاندازه شهروز برات ارزش ندارم که حرفام و نم.. يبلند کرد نیسنگ زِیحتما بازم چ_

 !گمیکه رفتم مالقات بهش م نباریخدا ا يِخداوند
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دستان  يلذت بخش بود حرکت ماهرانه  شیچقدر برا. کردیم یفیخف يناله  اوشیبا هر فشارِ دست س مونس

مرهمِ  اوشیآمد دستانِ پرتوانِ س یم ادشیکه  یاز زمان.. ستون فقراتش ي دهیدرد د يمهره ها يپسرش رو

 !اش بودند یمفصل يدردها

.. يآ.. چاره هم داشته باشه.. که چاره نداره هیدرمون یدرِ ب نیا.. يآ....که مادر واسه من نیتو و شهروز ندار_

 !میپولش و ندار

 !کنهیم هیاومده داره از درد گر یاز وقت.. داداش امروز بازم رفته بود سرِ کار گهیدروغ م_

بسته و سرِ فرو رفته در بالشت، خواب آلود زمزمه کرده بود؛ حرکت  يحرف عباس که با چشم ها نیا دنِیشن با

   .ماند رهیخ يبلند آتشِ بخار يشعله ها يدستانش متوقف شد و چشمانش ناباور رو

 گه؟یراس م_

 .نگاه ناراحتش را به عباس دوخت مونس

 !بچه ینیهمه خبرچ نیکه ا یمادرت و خاك کن یاله_

 نه؟ ای گهیواب منو بده ، راس مج_

 .داد رونیجا خورد و نفسش را با آه ب اوشیبلند س يصدا از

 بابات و بده؟ يپولِ زهرمار یختیکه واسش عرق ر یکنم هان؟ به تو بگم برو با پول کارینرم چ_

 .دییهم سا يرو دندان

 ؟يبازم بهش پول داد_

 بچه؟؟ نیجلو چشمِ ا نجایا ارهیب هیو بنگ داریو خر یساق یندم؟ ندم که جمع کنه هرچ_

 .بلند شد شیضرب از جا کی

 ..بهش بدم یدرسِ حساب هیوقتشه _

 .شد و با درد ناله کرد زیخ مین مونس

 ..واستا.. نرو مادر_

 !بود رید گرید گشتیم شیها ییکه با خشم به دنبالِ دمپا یاوشیس يبرا یول

چراغِ روشن و . داشتیقدم برم اطیح يامروز به طرف اتاقِ گوشه  يها ياریخشم و مملوء از حرصِ تمامِ بد ب با

 ادشینور نشده بود؟  نیچطور موقع آمدن متوجه ا. دادیپدرش م یِشگیهم يها يداریکم نورِ اتاق خبر از شب ب
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سر به  کباری يبرعکسِ شهروز که اگر روز ستدر.. منفور سر زده بود يدخمه  نیآمد در کل چند بار به ا ینم

 !شدیروزش شب نم دادیو هشدار نم زدیبساط نم نیا

غفور . چند لحظه چشمانش را با خشم بست شیرو به رو يصحنه  دنِیاز د.مالحظه و محکم باز کرد یرا ب در

 .کردیبا چشمانِ سرخ و خمار نگاهش م

 !کارِت دارم رونیب ایفاضالب ب نیاز تو ا قهیدو د_

 :گفت جیتعادل و گ یو ب دیدست دورِ لبش کش غفور

 هان؟_

 ي قهی. انداخت نیزم يتوانش گرفت و رو یدستانِ ب انِیرا از م خیجلو رفت و س. داد رونیرا با حرص ب نفسش

نفس . اتاق هولش داد رونِیبا دست به طرف ب. کاپشنِ کهنه و از رنگ و رو افتاده اش را گرفت و بلندش کرد

تعادل و  یب شهیمثلِ هم. ستادیرونِ اتاق ایغفور ب! اتاقِ بدبو و خفقان آور ممکن نبود نیدر ا شیبرا دنیکش

 !دهیخم

 !پول ندارم بهت بدم ؟يخوایم یچ هیچ_

 .نگاهش کرد ریزد و با تحق يپوزخند

 ..تموم شد خوردمیپول کتک م يو به جا کردمیواست بابا بابا م یتا تک تومن ستیکه به خاطرِ دو ییاون روزا_

 :لب گفت رِیشد و ز يبه نقطه ا رهیخ

 !شهروز کار کرد تموم شد یاز وقت_

 .کنترل شده حرف بزند ییکرد با صدا یرا جلو آورد و سع دستش

 !عیسر.. که ننه داد بهت و بذار کف دستم یپول_

داشته  شیاز شخصِ رو به رو یواضح ریتصو دادیچشمانش اجازه نم يپلک افتاده . نگاهش کرد رهیخ غفور

 .باشد

 بدم بهت؟ پول؟ کدوم پول؟ یچ یچ_

 :و شمرده شمرده گفت دیکش یقیعم نفس

  !زود باش! ننه داد... که یپول_

 :اخم کردو گفت. کردیرا درك م تشیو موقع شدیم ارتریکه کم کم هش غفور

 !من از مادرت پول نگرفتم.. برو رد کارت بچه_
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که در مقابل  جانیو آنقدر ب ،یبود و استخوان ریپ. ر را دست گرفتغفو راهنِیپ ي قهیحرکت  کیرفت و با  جلو

   .دیایباال ب اوشیس يسبک تا چانه  یحرکت مانند پرِکاه نیا

. دست روت دراز کنم خوامینم. یپدرت و خودت انتخاب کن شهیکه نم يتف به روزگار.. غفور یمتاسفانه پدرم_

 !وسط کوچه کنمیگوشت پرتت م کهیت هینه مثلِ بذار کف دستم وگر اریب یاز ننه گرفت یبرو هرچ

با  برد،یکوك شدن به سر م يدر مرحله  یتر شده بود و به قول يقو یمواد حاال کم رِیکه تحت تاث غفور

مانند  اوشیس دانستیم. به سراغ داشت دستانش را با خشم پس زد اوشیکه از س یسوءاستفاده از رحم و احترام

 !بود ستادهیا نگونهیبود که در مقابلش ا يبار نیاول نیا! ستیپروا ن یشهروز ب

 ادیخوشش نم یهرک.. خونه مالِ منه نینشه ا مینشدم حال لیپات رویهنوز انقدر پ.. بکش کنار دستت و بچه_

 !منه يخونه  نجایا. رونیب ياصال خودت هرر.. يهرر

سر بلند کرد و چشمش به مونس افتاد که . لب تکرار کرد رِیآرام ز یو کلمات دیکش ششیبه ته ر یدست اوشیس

به لباسش زد و او  یچنگ. سراپا خشم شد و به طرف غفور حمله برد. آمد یلنگان و دست به کمر به طرفشان م

 .دیلرزیو فکش از خشم م سوختیآتش م يچشمانش مانند شراره ها. برد شیکنارِ اتاق پ وارِیرا عقب عقب تا د

برات  دیاون شا.. ستمیمن مثل شهروز ن.. آلوده کنم غفور فتیبغلت که دستم و به خونِ کث رِیز یشتقرآن و گذا_

نه فکرِ آبروتم نه .. نه ناراحتم برات کنمیم حتینه نص.. سوزهینم یشکیه يمن دلم برا! من نه یدل بسوزونه ول

گند بذارم و گند  يایدن نیکه پا به ا يبود لهیوس هیمن فقط  يبرا! که از تو به عمل اومدم کنمیفکر م نیبه ا

ننه و عباس و به  یِبا وجود گندت زندگ یکیتو  ذارمیمطمئن باش نم یول! امیخودم و اطراف یِبزنم به زندگ

ياریپس م یپولِ حالل از ننه گرفت یتو او خرابت هرچ يریحاال م. یه بکش*گ! 

بود و زبانش الل  اوشیس ينگاهش به چشمانِ گداخته . غفور از ترس و فشار به خس خس افتاده بود ي نهیس

 !شده بود

خودت حروم باشه و  ياعال يکه مثلِ جنسا یپول هیبا . کنمیو خودم جور م تیبه بعد پولِ زهرمار نیاز ا_

خرابه  نیجلو چشمِ عباس و اون از ا یحت ای یاگه فقط بشنوم از ننه پول گرفت یول! به تنت گوشت شه یحساب

 .کنمیسرت خراب م يرو رو نجایا ياومد رونیب

 نیاز ا اوشیحالِ س. دیآورد و دورِ لبش کش رونیزبانش را ب. کبود غفور نشست يلبها يرو یهیکر لبخند

 .به هم خورد يلحظه ا يشباهت عادت به پدرش برا

 .من خودم نوکر همتون هستم ؟یبود شاخ و شونه بکش ازین. منصفانه يمعامله  گنیم نیبه ا_
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 .ختیریبسته نشسته بود و اشک م خی يپله  ينگاهش را به مونس دوخت که رو سپس

  !کمک حالِ باباش بشه خوادیم. پسرت مرد شده نیبب.. مونس ایب_

 .کرد شیبا حرکت دست به عقب هولش داد و رها اوشیس

 يخرابه و بو نیا يتو فتهیاونقدر بکش که لشت ب.. کنمیو جور م جنست! تو دهنِ نجست اریاسمش و ن_

 !هیزندگ يما بو يبو برا نیمطمئن باش ا! رهیگندش کل محل و بگ

 رونیب. مونس را دست گرفت یِبا شعف داخل شد و تراولِ پنجاه هزارتومان اوشیس يتوجه به حرف ها یب غفور

 :به پول زد و گفت ینگچ اوشیس. نگه داشت اوشیآمد و پول را مقابلِ س

که بفهمم دور و برِ اون ورِ  يبه روز يگفتم که، وا یول.. بهت برو خوب کوك شو دمیصد تومن م يهفته ا_

 .!يشد یآفتاب اطیح

صدا تر او را  یمونس انداخت و بلندش کرد، و ب يبازو رِیحرف دست ز یب. را گفت و به طرف خانه برگشت نیا

 يمونس بسته بود و از البه ال يچشم ها. خوب پوشاند یرا با لحاف گرم و پشم شیتا کنار تشک اش برد و رو

 :داد و با بغض گفت قراربالشش  رِیتراول را آرام ز. ختیریبالشش م يپلکش قطره قطره اشک رو

 !ذارمیتا زنده ام نم.. کنه تتونیاذ گهید ذارمینم.. نگرانِ غفور نباش گهید_

هم شیلبها.. دیمونس لرز پلک.. 

که قراره  يزیاز چ ترسمیم.. بپرسم ذارهیدلم نم... یو از کجا جور کن شیپول کثافتکار يخوایم پرسمینم_

 !بشنوم

 :تر لب زد آرام

 !پرسمینم_

 .دیبوس یبلندش را گرم و طوالن یِشانیجلو رفت و پ اوشیس

 !نگران نباش! ننه اوردمیسفره ات ن يقرون حروم پا هیبه مرگ خودت تا حاال ... خدا يبه خداوند_

که در را  نیهم. تک ضرب از جا بلند شد و به طرف اتاقش هجوم برد. از جانب مونس نشد یمنتظر جواب گرید

. صورتش به حرکت درآمد يگرم و درشت از چشمانش سر خورد و رو یداد، قطره اشک هیبست و به پشتش تک

 يرنگ و رو یو ب داربه سقف نم  رهیخ. اش را با پشت دست گرفت یسیو به سرعت خ دیکش ینفسِ لرزان

 :لب گفت رِیاتاقش با بغض ز

 !دمیقول م! کنمیدردا رو تموم م نیا يهمه .. کنمیتمومش م_
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*** 

 

. دیکش رونیکاپشنش قرار داشت ب یمخف بِیدر ج شهیدومش را که هم یِپا انداخت و گوش يپا رو اوشیس

 .فرو رفت ریدر جلد ام اریاخت یتماس که برقرار شد، ب. را صاف کرد و نام افق را لمس کرد شیگلو

 ؟یخوب. سالم به قشنگ خودم_

 یب. بود سشیساعت تدر. کالس را ترك کرد یکوتاه دیگرفت و با گفتنِ ببخش یگوش يدستش را رو افق

 نیدر مقابلِ ا شدیمگر م یرا پاسخ بدهد، ول یستما نکهیا ایاش روشن باشد و  یگوش سیسابقه بود هنگام تدر

بعد از خروجش پچ پچ را سر  لههم به همان اندازه شگفت زده بودند و بالفاص انیمرد هنجار شناخت؟ دانشجو

  .زده اش را خارج کرد جانیدر کالس را بست و نفس ه. داده بودند

 !وقفه کالس دارم یگفته بودم شنبه ها ب! تو کالسم..سالم_

 .زد یمالقاتشان لبخند گرم نیآخر يِادآوریکف دستش را باال آورد و با به  اوشیس

 کنم؟ کاریچ.. دلتنگتم_

 .سکوت شد هیثان چند

 !که جواب دادم نیداشته باش یفکر کردم کار مهم م؟یبعدا حرف بزن شهیم_

 .دیاش در دل خند انهیو خودش به دروغ ناش گفت

 تمومه؟ یکالست ک_

 !دورو برِ هفت کنمیفکر م_

 .تر شد يجد یکم دیرا که د بیشدن حب داخل

 !دنبالت امیم_

 ؟یچ یعنی نیدنبالم؟ ا نیایم_

 :گفت يدخترك از جا برخاست و با همان لحنِ جد يها میاز تحر کالفه

 بدم؟ حیواضح تر توض. مینیرو بب گهیامروز همد دیبا یعنی.. نمتیبب خوامیم یعنی_

 :اش آرام گفت متعجب از لحن کوبنده افق

 !تولد خواهرمه.. شهیامروز نم_

کرد يکالفه ا پوف. 
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   ؟یفردا چ_

که  ییصدا.. بود زیدردناك و تعجب برانگ شیبرا ضیضد و نق يرفتارها نیا قتیدر حق.. افق آرام شد يصدا

 !گشتیسردتر از برف م یو گاه دیگرم تر از خورش یگاه

 !دمیمن بهتون خبر م.. بشه دیفردا شا_

. اکتفا کرد یکوتاه یتکان داد و به خداحافظ حوصلهیب يسر. تمرکز کند توانستینم بینگاه کنجکاو حب رِیز

 :گفت بیدرهم رو به حب يکه قطع کرد با اخم ها نیهم

 ؟یکه چ یکنیوزغ نگام م نِیع يواستاد ه؟یخصوص ینیبینم_

 .زد يخند شین بیحب

 !گند روغن سوخته يخفه شدم تو بو.. نفس بکشم کمیدارم؟ اومدم خبر مرگم  کاریمن با تو چ_

با  کردیم یبود و سع دهیکش رونیمخصوصش را ب ياسپر بیحب. شد کشیخارج شد و نزد یالك دفاع از

به  یدست. آلوده بدتر از زهر است يهوا نیآسمش حضور در ا يبرا دانستیم. استفاده از آن نفس بکشد

 :گفت انهیو دلجو دیصورتش کش

 اال؟ح يبهتر_

را سرِ  بیحب یرا باز کند و کم یشگیهم يخواست سرِ صحبت ها. نگاه به چشمانش سر تکان داد یب بیحب

آن قدر از  بیحب. درهم شد شینگاهش به شماره افتاد و اخم ها! اش مجال نداد یگوش يصدا یحال کند ول

بعد از خارج شدن . کند دورش را خلوت شیداد قبل از اصابت ترکش ها حیکه ترج دیدرهمش ترس ياخم ها

 :با خشونت جواب داد بیحب

 بله؟_

 .حالش را خراب کرد شهیبغض آلود دخترك مثلِ هم يصدا

 !ریام ينامرد یلیخ_

 .نشست هیچهارپا يرو مستاصل

 ؟یفهمیغلط بود از اولشم چرا نم يرابطه  هی.. کارش یِرفت پ.. چند بار بهت بگم به من زنگ نزن؟ تموم شد_

بهش دل بستم و اعتماد دارم  ایدن نیکه تو ا یتنها کس... تنها پناهم. ییتو میتنها دلخوش.. رمیام تونمینم_

 !ییتو

 "..يالمصب بچه ا": زد و در دل گفت شیبه موها یچنگ
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 یکه تو مهمون يفقط در حد دختر.. شناسمتیخوب نم یکه برات سود نداره؟ من حت يزیبه چ يدیچرا چسب_

 ..يدیرس تیتازه به سنِ قانون دونستمینم یمن حت.. داوم یو برام خواست دمید

که در نظرم  يکرده بود شیآن قدر در آن شبِ مزخرف آرا گفتیچگونه م... زبانِ گزنده اش را گرفت يجلو

 یفتیرحمانه ب یدام ب نیزود است تا در ا تیو برا يبچه ا.. یفیح گفتیچگونه م ؟يو چند ساله آمد ستیدخترِ ب

و پسرها با  دیرقصیاو دلبرانه م یوقت... ودب دهیرا شن انشیتمامِ اطراف ي رحمانهیب ينقشه ها ؟یو دست و پا بزن

هنوز .. زود بود شیها هنوز برا نیبا وجود ا...شدندیو به قولِ آن ها تُرد اش مست باده م فینگاه به اندامِ ظر

 دیاز پسرها را شن یکی يشرمانه  یب دشنهایپ یاش وقت ییبایو ز يکه با تمام دلبر يدختر يبود برا يدیام

 !اوشیس اهیبر دلِ س دیشد و تاب دیاش در فضا پخش شد و ام یلیبلند س يصدا

 يبایو ز یچون او تور پهن کند؟ در چشمانِ آب يباکره ا يبرا توانستیهم نم خواستیاگر م گفتیم چگونه

 .دیدیرا م الیدر چشمانش عشق پاك ل.. توانستینم  ..زدیموج م تیدخترك تخس معصوم

بلد  یمنه احمق حت.. من.. باشه هیکه همه جوره باهات پا یکی.. خوادیبرات بچه ام نه؟ دلت بزرگتر از من و م_

 ....رابط ستمین

چرا ! يکال بچه ا.. یستیمن بچه ن يبرا ست؟یرابطه درست ن نیا شهینم تیچرا حال. تمومش کن.. بسته آرزو_

 يبخوا يو بابات هرکار يتک فرزند یگیمگه نم ؟یستین ندتیافکار مزخرف به فکرِ درس و آ نیا يبه جا

به  يدیچرا چسب ؟یبش غولکنکور ثبت نامت کنه و مش یب يخراب شده ا هیتو  یگیپس چرا نم کنه؟یبرات م

 ...که یمن

 .شده بود لیبغض دخترك به هق هق تبد. دیکش یقیعم نفسِ

   ..نکن آرزو هیگر_

 ...ادیتا دلت به رحم ب کنمیم هیاونقدر گر.. کنمیم_

 :گفت کالفه

من حوصله ندارم بچه .. یو سن و سالت و نگفت يکرد یباهات بودم چون زرنگ. ادیندارم که به رحم ب یمن دل_

 !و مارو به سالمت ریتورو به خ.. بزرگ کنم

 ..ریام کشمیخودم و م.. کشمیم_

 !کار و بکن نیحتما ا یپسر خودت و بکش هیکه به خاطرِ  یاگه انقدر بدبخت.. بکش_
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در . عاشقانه اش ببندد يهمه دل به زمزمه ها نیآرزو ا کردیفکرش را هم نم.را قطع کرد یرا گفت و گوش نیا

هنوز آن . بود؟ سرش را به شدت تکان داد دهیچگونه سن و سالش را نفهم. دل خودش را هزاران بار لعنت کرد

کند که  جادیوسوسه را در او ا نیپدر دخترك و تک فرزند بودنش ا شمارِیثروت ب يد که آوازه قدر پست نبو

 !!شک هنوز انقدر پست نبود یب...نه! دخترِ کم سن و سال و باکره را به لجن بکشاند کی یِزندگ

. 

. 

 :زد ادیرف یبا سرخوش. کردیم ینیبزرگ در دستانش سنگ کیک. درِ خانه را باز کرد و داخل شد افق

 خواهرت برات چه کرده؟ نیبب ایدختر؟ ب ییآرزووو؟؟ کجا_

را  شیزهرا جلو آمد و رو. گذاشت زیم يرا رو کیوارد آشپزخانه شد و ک قیو لبخند عم یهمان سرخوش با

 .دیبوس

 ؟يدیتولدش خر يبرا.. خانوم  یخسته نباش_

 .هم گذاشت يرا رو چشمانش

   ...سفارشش و بابا داده بود.. اوهوم_

 .شد رهیکه اتاقِ آرزو بود خ یینازك کرد و به باال، جا یچشم پشت

راه انداخت که با دوستام  يباز یچه قحش يدیند شیسالِ پ.. ادیخوشش نم زیکه خانوم از سورپرا یدونیم_

 !میبراش برنامه دار میاعالم کن یبرنامه داشتم؟ گفتم امسال علن

 .دندیسرد و خشک با صدا خند يایتات یو حت زهرا

 !گهید میکردیدرست م يزیچ هی ایخوب من و تات.. ایگیراس م_

 .درونش انداخت يبایبه طرح ز یرا باز کرد و نگاه کیک ییِروکشِ مقوا_

   .هجده سالش شد...گهیدخترك تخسم بزرگ شد د_

 براش؟ يدیخر یکادو چ_

 .زد یچشمک

 دیپرسیم شبید! باشه دهیخر یبابا چ زنمیحدس م یول! بمونه زیبذار حد اقل اون سورپرا.. ینیبیبعد مراسم م_

 !دوست داره یچه رنگ نیآرزو ماش

 :اعتراض گفت یحال ب نیدر چشمانِ زهرا موج زد با ا ینگران
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خدا کنه امشب ! هچند روزه حوصله ندار. ادیسر و صداشم در نم... ادینم رونیفعال که از اتاقش ب.. انشااهللا رهیخ_

 !و خوش اخالق باشه

بلند  يبا صدا رفتیهمان گونه که پله ها را باال م.. رفت رونیاش را در دهان گذاشت و ب يانگشت خامه ا افق

 :گفت

 .سرِ جاش ارمیخودم حالش و م.. نُنُر يغلط کرده دختره _

اش بلند نشده بود یقیموس يبود که امروز صدا بیعج.. به در زد يو تقه ا ستادیدرِ اتاق ا پشت. 

   ؟ییکجا.. لوس يدختره  يآها_

 يچکه  يصدا. بود یاتاق خال. در را آرام باز کرد و نگاهش را دور تا دور اتاق گرداند. امدیاز جانبش ن ییصدا

 .آب توجهش را جلب کرد

 بزنم؟ دتیتو د امیب! نمتیبب ؟یکنیخوشگل م يخودت و دار طون؟یش یحموم_

 ..درِ حمام را گشود یو آن یانطیش يلبخند با

 ....حال يدید_

 يدستش را با وحشت جلو. دیو غرق در خونِ آرزو، در وانِ حمام ، حرف در دهانش ماس انیجسمِ عر دنِید با

 !دیکش غیدهانش گذاشت و با تمامِ وجود ج

* 

 

راه رفتن،  يداشت و نه جان برا ستادنیکه نه رمقِ ا ییبا پاها. دیآرزو باال کش ي نهیس يقفسه  يرا تا رو پتو

که پشت  یاز شدت شوک شیو استخوان ها دیلرزیدستانش هنوز م  .رساند نییکشان کشان خودش را به سالنِ پا

 یدور تا دورِ خانه افتاد، به نورِ صبحگاه يجمع شده  ينگاهش به پرده ها. بسته بود خیسر گذاشته بود سرد و 

. آسمان بر جا گذاشته بود يبر رو ییبایز یِاهیس يدیظلمات شبانگاه، سپ نیبا آخر ختهیکه هنوز آم یمیو مال

 نهیشوم يرنگ، رو به رو یتابدارِ چوب یِصندل يرو. داد صیتشخ فیاردالن را در همان نورِ ضع ي دهیقامت خم

  .آتش دوخته بود ينشسته بود و چشم به شعله ها

 یاردالن حت یشانه اش انداخت ول يپتو را رو. رف پدرش رفتکاناپه برداشت و به ط يرا از رو یمسافرت يپتو

 :با زور گفت شیچند ساعت پ يها غیخشک و ترَك گرفته از ج ییمقابلش نشست و با صدا! تکان هم نخورد

 براتون قهوه دم کنم؟_
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 .نه تکان داد یِرا آرام به معن سرش

 !نیاستراحت کن کمیاتاق مهمان و آماده کنم  نیپس اجازه بد_

حس  یوقت شهیهم. شد شیپدرش ر شانِیظاهرِ پر دنِیدلش از د. نه باال انداخته شد یِاردالن دوباره به معن سرِ

. دست خودش نبود. یو لحنِ صحبتش رسم شدیم بیغر شیخودش و اردالن افتاده، صدا نیب يفاصله ا کردیم

که عبور از  دیکشیدور خودش م یمیعظ يچنان حصارها شدیم لیتبد میبه اردالنِ زمانِ مرگ مر یاردالن وقت

  !کس نبود چیآن ها کارِ ه

 شکیب. دیدیخودش را مسئول م. اش دوخت یروفرش يخودش جمع شد و نگاه شرمنده اش را به صندل ها در

 يتبصره ا چیه شیبرا نیتنها و تنها گناه افق بود و ا نیمرگ بازگشته بود، ا يواد یِقدم کیاگر آرزو امشب از 

 !نداشت

 خوابه؟_

 .پدرش سر بلند کرد يشکسته و خسته  يصدا با

 ..بله_

 !ششیپ يموندیم_

 ختهیپروا اشک ر یکه امشب بعد از مدت ها آنگونه ب يرا به دندان گرفت تا بغضش نشکند در مقابلِ مرد لبش

 !بود

 ..ششهیزهرا جون پ_

 .دیچک شیپا يره اشکش جلوتوانش را درهم شکست و قط نیلرزان و پر درد اردالن آخر نفسِ

دو تا دختر که با وجود رفتنِ مادرشون .. کردیم نمیتحس کردینگاه م یزندگ نیداشت به ا رونیاز ب یهر ک_

 !نخورم نیمن که زم یِزندگ يستونا.. خونه نیا يشدن ستونا

 .در گلو خفه شد شیصدا یهق هق ب. که اردالن دست باال آورد دیبگو يزیلب باز کرد چ افق

 !شما نبودم یِچیبلکه منم ه ن،یخونه نبود نیا یِچینه تنها ه دمیامشب فهم_

 ..گرید يصدادار نفس

 ..که اقتیل یانقدر ب.. وجود یانقدر ب.. عرضه یانقدر ب_

 ...باباجون_
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سست و لرزانِ تحمل مردانه اش را  مِیمردانه اش حر يلرزان و هق هقِ بلند افق که بلند شد، اشک ها يصدا

 .دیدستانش چک يقطره قطره رو شیاشک ها. شسکست

 کردمیم کاریچ رفتیو م ذاشتیمثل مادرت تنهام م نمیاگه ا رفت،یاگه م.. افق دمیامشب مرگ و به چشم د_

 کردم؟یم یزخم زندگ نیبا ا يمن؟ چجور

 .گذاشت شیزانو ينشست و سرش را رو شیپا ریز افق

. شم کینتونستم بهش نزد  .منه رِیهمش تقص. خدا دوستمون داشت که آرزو موند. خدا باهامون بود بابا_

 ...يامشب شما رو اونجور یول مردمیکاش من م. نتونستم همدمش باشم

دهانش قرار گرفت ياردالن جلو دست. 

 !رو ندارم گهید ختنِیفرور هیمن تحملِ .. از مردن نگو افق_

خلوت دو نفره شان بتابد افق گفت و اردالن  يرو دیخورش کیکه نورِ بار يتا لحظه ا یروشن یکیهمان تار از

 نهیس يباال رِیو نفسگ نیآن قدر گفتند و گفتند تا حجمِ سنگ. اردالن شکوه کرد و افق هق هق زد ست؛یگر

افتاد که دوطرف  نیافق به ژاکل پف کرده و قرمز از خونِ يچشم ها. شان سبک شد و راه نفسشان را گشود

پدرش برداشت و  سِیخ يزانو يسر از رو. آمد یم نییهم نگه داشته بود و از پله ها پا کیلباس خوابش را نزد

 :و گفت دیکش يا ازهیخم نیژاکل. دیبه صورتش کش یدست

 !ترکهیسرم داره م.. بود یعجب شب_

 گاهیپدرش جا يکه زانو دینکش یطول. افق نشست و از جا بلند شد يترك خورده  يلبها يرو يپوزخند

 .شد نیژاکل یِشگیهم

 !نگرانت بودم یلیخ ؟يبهتر یهان_

دارت مشخص  شیزبانِ ن يو سرزنش ها مارستانیب ات در یو حرکات مصنوع نیاز خواب سنگ دیبگو خواست

 :آرام گفت شیلب به دندان گرفت و به جا یبود ول

 !بوده خستست داریزهرا جون تا صبح ب.. م سفره صبحانه رو آماده کننبرم کمک کن_

کرد خکوبشیاردالن در جا م يگرفته بود که صدا شیآشپزخانه را پ راه. 

 !بابا حرف دارم نجایا نیبش ایلحظه ب هی_

جلو . کند ضیاردالن تعو ينرمش را با مبلِ رو به رو يهم جا نیانعطاف باعث شد ژاکل یو ب يلحنِ جد نیا

 .دیچانه اش کش رِیبه ز یاردالن دست. نشست نیقالب شده در هم کنارِ ژاکل يرفت و با دستها
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با  یهر چ. فرستمیهمراه و پرستارِ مطمئن هم همراهش م هی. کنمیآرزو رو درست م يهفته کارا نیتا آخرِ ا_

 !بسته میبچه گانش مدارا کرد يرفتارا

 !زنهیم بیوندنش فقط به خودش آسم نجایبه نظرم ا.. يموافقم ارد_

 :را تا ته در گوشت دستش فرو برد و گفت شیناخن ها افق

 ...اهرمِ فشار نیا دیشا ه؟یکارش چ نیا لِیدل میبشه و بفهم اریاول بهتره هش نیکنیفکر نم_

 کردمیم کاریچ دیبا گهیمن د.. پارکه رونیاون ب دمیکه براش خر ینیماش.. وجود نداشته افق ياهرمِ فشار_

حد اقل با  کردمیفکر م.. بذاره ونیبا منه مرد در م تونهیرو نم يزیهرچ.. حساسه.. براش که نکردم؟ گفتم دختره

 ...نمیبیم یتو راحته ول

 .داد رونیرا پر حرص ب نفسش

 !کنهیچون فقط نابودترم م! بدونم خوامیبوده نم یلیاون کارِ احمقانش به هر دل.. دور بودنش صالحه نجایاز ا_

 .انداخت نییسرش را پا افق

 مش؟یبسپار يچجور.. بره اونجا طیشرا نیبا ا شهینم. تا باهاش حرف بزنم نیفرصت بد هیفقط بهم _

و  يجد یاز هر وقت شیشکسته اش حاال ب يچهره . برداشت یاز جا بلند شد و کتش را از پشت صندل اردالن

 !گرفته بود

 !حواستون بهش باشه. سر به شرکت بزنم و برگردم هی رمیم. و گرفتم ممیمن تصم_

 .دوخت نیبه ژاکل چشم

 !نیحواست باشه ژاکل_

 .بود زهایچ یلیخ يایگو شیبرا سپردیم نیآرزو را به ژاکل گرید نکهیا. شد رهیو ناراحت به پدرش خ ریدلگ افق

 !مثل چشمام مراقبم.. يارد يدنت ور_

 يصدا. ستادیاز پله ها باال رفت و مقابلِ درِ اتاق ا. از جا بلند شد ریبه زخروجِ پدرش نشد و ناراحت و سر  منتظر

 :گفتیکه م دیآرزو را شن فیضع

! ندارم که بهش دل خوش کنم يزیچ ایدن نیتو ا گهید.. خوادیدلم مامانم و م. زهراجون رمیبم ذاشتنیکاش م_

 !مردمیکاش م

پاك کرد و از جا برخاست و  يرا با روسر شیزهرا اشک ها. داخل شد دیآرامِ زهرا را که شن ي هیگر يصدا

 .شد رهیافق سربرگرداند و به پنجره خ دنِیآرزو، با د
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که مچ اش  یهمان دست. دست آرزو گذاشت يدستش را جلو برد و آرام رو. کنار تخت نشست یِراحت يرو افق

 !شده بود یچیباند پ

 :و آرام گفت دیکش که آرزو دستش را پس دینکش یطول یول

 !نمیرو بب یشکیه خوامینم.. افق رونیبرو ب_

باهام حرف . لرزمیدارم از تو م ؟يکرد کاریبا دلم چ نیقربونت برم من؟ بب یکنیم ينجوریبا خودت ا يچرا دار_

 ؟يرو کرد یوونگید نیشد که ا یبگو چ.. بزن آرزو

 .دیاز چشمانِ آرزو چک اشک

 !به خودم مربوطه_

 نگام کن؟_

... 

 !نگام کن میتو رو روحِ مامان مر_

 .و رو بود رنگیصورتش مانند روح ب. نگاهش کرد نهیبرگشت و با چشمانِ پرک آرزو

 !از همتون متنفرم. شدینم ينجوریا یچیاگه اون بود ه.. اریاسم مامان و ن_

 :آرام زمزمه کرد افق

 ...بخدا.. آرزو میدوستت دار.. دوستت دارم_

 !برم خوامیم_

 :آرزو سرش را برگرداند و گفت. کلمه بهش وارد شد که چند لحظه سکوت کرد نیا دنیاز شن یبهت چنان

 !درس خوندن ينه برا! شهیهم يبرا یول. برم رانیاز ا خوامیم. به بابا بگو کارام و درست کنه_

 :بست و با همان بهت گفت خیتنش  يدر رگ ها خون

 !نمزیمن باهاش حرف م یگیاگه به خاطر بابا م_

مگه . نیشما هم به فکرِ خودتون باش. برام؟ من فقط به فکرِ خودمم نیدار تیانقدر اهم یکنیچرا فکر م_

 ؟یاز شرّم خالص ش یخواستینم

 :و لب زد دیاز چشمش چک اشک

 آرزو؟_
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 !ییبابا يدردونه  يدیبه آرزوت رس.. هه! دونمیخرم و نم يفکر کرد ه؟یچ_

 .گفتن نداشت يبرا یحرف. دهانش گرفت يرا جلو دستش

 !نمیکدومتون و بب چیه خوامیتا وقت رفتن نم. رونیاز اتاقم برو ب_

 ؟يتنهام بذار يخوایم_

 :چشم بست و با درد گفت یرحم یجمله گذشته بود که آرزو با ب نیتوانش هم به گفتنِ ا نیآخر

 !دوستت داره یلیکه خ يدار وانهید هی.. یستیتنها ن_

 :دیآرزو را نشن يزمزمه  نینبود اتاق را ترك کرد و آخر یار شدنکه مه ییبا اشک ها افق

 !رو دوست داشتم و من و نخواست وونهید هیدرست برعکسِ من که _

*** 

 

 رِینشست و با چشمانش حرکات هاشم را ز رگاهیتعم يِا شهیچرمِ اتاقک ش يها یصندل يحال رو یو ب خسته

 .کردیخاموش م يمرکز يچراغ ها را از جعبه . نظر گرفت

.. سین يا گهیکارِ د ادیلکسوس ب يِتا فردا صبحم که مشتر. درو سه قفله کن.. ایسفارش نکنم س گهیپس د_

 !ساعت قبل کرکره ها رو بزن باال هیخودت .. ادیبهش سپردم حول و حوشِ نُه ب

 .داد یرا تکان سرش

 !تخت التیخ.. حواسم هست اوستا_

 :گفت دیپوشیه که کتش را مبه طرفش برگشت و همانگون هاشم

_جا برسونمت هیتا  ایب يخوایتو؟ م یینجایا یتا ک! 

 .دیکش شانشیپر يبه موها یدست کالفه

 !رسهیاآلنا م.. دنبالم ادیام ب یمنتظر اس_

 .ستادیکنارِ در منتظر ا. از کنارش گذشت یآرام "خُب اریبس"چند لحظه با شک نگاهش کرد و با گفتن  هاشم

 !قفل کنم خوامیرو م نجایتو گاراژ ا نیپس بش_

از محاالت بود هاشم او را با آن گاو صندوقِ بزرگ تنها رها . نشست و از جا بلند شد شیلبها يرو يپوزخند

 د،یکه رفتنِ هاشم را د نیهم. گاراژ حرکت کرد يفرو برد و آرام آرام به طرف اتاقک انتها بشیدست در ج! کند

 :گفت و دیکش شیرو یدست. رنگ رفت اهیکسوسِ سراه کج کرد و به طرف ل
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 که؟ يا هیپا. باهات خوش بگذرونم یچند ساعت هی خوامیم_

. کرد يمخصوصِ افق را درونش جاساز مکارتیو س دیکش رونیب بشیرا از ج یدنبالِ لبخند معنادارش گوش به

 یدر پ یبعد از چند بوقِ پ. تماس را برقرار کرد و منتظر ماند. بود مکارتیس ستیاسمش تنها اسمِ موجود در ل

 .دیچیلرزانِ افق در گوشش پ يصدا

 بله؟_

 !سالم_

 !سالم_

 :دیپرس دیابروانش به هم گره خورد و با ترد! بود زهایچ یلیخ يایتُنِ صدا گو نیآرامِ افق، آن هم با ا سالمِ

 شده؟ يزیچ_

 .دیکش یقینفسِ عم افق

 !شدهن يزیچ_

 .رنگش شد یسرهم آب پِیبا ز يداد و مشغولِ باز هیتک نیدرِ ماش به

 !گهیم گهید زِیچ هیصدات  یول_

 .اضافه شد شیصدا یِهم به گرفتگ یکالفگ

 !ستین يطور_

 :دیپرس دیصبر کرد و با ترد یکم

 ؟یشما خوب_

 .نقش بست اوشیس يلبها يکم کم رو لبخند

 ؟.و بد بود دیصدا رو شن نیا شهیمگه م.. منم خوبم_

 .قار قارِ کالغ ها برخاست يصدا. پرتاب کرد شیرو به رو یِخال يبرداشت و به فضا یسنگ کوچک افق

 ؟یرونیب ؟ییکجا_

 !اومدم پارك.. اوهوم_

 :گفت رفتیو همانگونه که به طرف اتاقک م دیکش نییسرهمش را پا پِیز

 !زود باش.. شتیپ امیآدرس بده ب_
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 ا؟نجیا نیایب_

 !پارك بزنه به سرت يبارون و برف هوا نیباعث شده تو ا یچ نمیبب دیبا.. آره_

 :گفت حالیداد و نجواگونه و ب یسرش را تکانِ آرام.. است دهیفا یاصرار ب دانستیم

 !کنمیآدرس و براتون اس ام اس م_

. 

. 

همان . مردانه و مارك دارش را باال داد  يپالتو ي قهی. شد ادهیسبز پارك کرد و پ يفضا يرا رو به رو نیماش

. با چشم دنبالِ افق گشت!! آب خورده بود شیتومان برا ونیلیم کی يتور کردنِ مهسا باال يکه برا ییپالتو

در خود جمع شده بود  مکتین يرو يا شهکه گو یفیدخترك نح یبه راحت. بودند و پارك خلوت انیدرختان عر

لباسِ  نیافتاد که در ا ریافق سرباال آورد و چشمانش به قامت بلند ام. تند کردداد و به طرفش پا  صیرا تشخ

 :گفت نیزد و آرام و غمگ يلبخند. قدبلند تر و خوش پوش تر از دفعات قبل بود یلیخ یمردانه و رسم

 ن؟یخوب.. سالم_

نگاه مات دخترك به رو به رو . شد رهیرخ اش خ میممکن کنارش نشست و به ن يفاصله  نیتر کیدر نزد ریام

با هم  یِقرارِ رسم نیذوق، در اول یبخار و ب یب نگونهیبه شدت آزرده شده است که ا يزیاز چ دانستیم. بود

 !سالمِ سرد بسنده کرده است کیبودنشان، به 

 .افق گذاشت يزانو يبرد و رو شیرا پ دستش

 شده؟ یچ_

و بخارش را به  دیکش یقینفس عم. آن طرف تر نشست یآمد و کم مالحظه به تنگ یب یِکینزد نیاز ا افق

 .کرد هیهوا هد تینها یب يسرما

اونم  نیکرد دشیو ناام نیبود یکس دیام نیمثال بفهم ای ن؟یدلتون نخواد ادامه بد ن؟یببر یاز زندگ یشده گاه_

 ن؟یبفهم نکهیبدونِ ا

 :تلخ زمزمه کرد يبا پوزخند. تلخِ جمالت غمناکش غرق شد يشد و در عمق معنا رهیبه رو به رو خ ریام

 ...ادیز_

 !رفتمیمادرم من م يکاش به جا. کردم تیبه خدا شکا میبار تو زندگ نیاول يامروز برا_

 :سر برگرداند و با اخم گفت ریام
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 مادرت کجا رفته؟_

 .سرش را رو به آسمان گرفت یبا لبخند تلخ افق

 !اونجا_

 .انداخت نییسرش را پا. دیرس يرا دنبال کرد و به آسمانِ ابر نگاهش ریمس ریام

 ؟یجاش باش يخوایچرا م یول! متاسفم_

 .افق باال انداخته شد يها شانه

 !باشم دیخانوادم مف يمن نتونستم برا. کردیفرق م زایچ یلیخ شدیم ضیاگه جامون تعو دیشا_

من هم" دینتوانست بگو یزد ول یتلخ لبخند..." 

 شده؟ یچ یگیمعما نم یچرا کامل و ب_

که تنها در سه هفته تمامِ  يبه مرد گفتیچه م. شد رهیسربرگرداند و چند لحظه در چشمانِ براقِ او خ افق

از اولِ ماجرا  دیبا دیخودش؟ شا یِعرضگ ریاز ب ای گفتیخواهرش م یِرا دربر گرفته بود؟ از خودکش شیاهایرو

همان بهتر که  دمیشا ای... پنهانِ اردالن یول گاز غمِ بزر.. آرزو ختنِیاز به هم ر ..میاز بعد رفتنِ مر.. گفتیم

 !گفتینم چیه

 !نمیبب نجایا ایبا اون مغزِ فنچت؟ ب یکنیفکر م یبه چ زنه؟یداره تو چشمات دودو م یچ_

 .داد هیاو را به خودش تک دیبگو يزیافق بتواند چ نکهیقبل از ا و

 ياریرو که به زبون ب زایچ یوقتا، بعض یبعض. آرامشه نیوقتا سکوت خودش بهتر یگاه.. یبگ يزیچ خوادینم_

 !کنهیو تلخ م تیو کل زندگ زنهیم رونیتازه زهرشون ب

 :رگفتیدور نشستن تقال کرد که با خنده ام يبرا. و حرارت به تب و تاب افتاد یکینزد نیافق از ا قلبِ

 تو؟ يریدستم در م رِیچرا انقدر از ز_

 :و با اخم گفت دیرا کنار کش خودش

 !بتونیو غر بیعج يرفتارا نیاز ا ادیچون خوشم نم_

 :لب زد یخاص يدر چشمانش با جذبه  رهیخ ریام

 !یکنیعادت م_

 انهیبرخاست و ناش مکتین ياز رو. شود کیحرارت نزد ينقطه  نیبود که به باالتر ینگاه خاص کاف نیهم

 :گفت
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 م؟یقدم بزن کمی_

ابرو باال انداخت و . گذاشت مکتین يلبه  يداد و دستانش را از هم باز کرد و رو هیتک يفلز مکتیبه ن ریام

 :شرورانه گفت

 !دوست دارم شتریمن گپِ نشسته ب.. نچ_

 .باال انداخت ينگاه از چشمانِ شرورش گرفت و شانه ا افق

 !قدم بزنم خوامیبه هر حال من م_

 تیدر نها ریام. رفتندیحرف در کنار هم راه م یب. شدنش را حس کرد هنوز چند قدم نرفته بود که همراه یول

 :سکوت را شکست نیقفل ا

  !یگیدر مورد خودت بهم م کمی_

 .زد یبیلبخند غر افق

 !دونمیاز شما نم يزیمنم که چ.. نیدونیرو م یشما که همه چ_

 ..يدیخوب خودت نپرس_

 :مکث کرد و ادامه داد یکم

 !فقط چند ترم یخوندم ول کیتو دانشگاه اتومکان! ضیمادرِ مر هیورشکسته دارم و  يبابا هی... تک فرزندم_

 .با تعجب نگاهش کرد که شانه باال انداخت افق

 !دختر اخمو و بد قلق هیو افتادم دنبالِ  کارمیدر حالِ حاضر ب نکهیا گهید! نبود بتونم ادامه بدم يطور طیشرا_

 .با تعجب نگاهش کرد افق

 !بدقلقم نیکنیا فکر مبدقلق؟ چر_

 .دیاش را کش ینیبا دست نوك ب ریام

 تو؟ يریگیم يرو جد یچرا همه چ.. کنمیم یشوخ_

 .دیآه کش افق

 !رمیگیم يرو جد یکه همه چ نهیا میبد.. آره_

 ؟یبدون يهست بخوا يا گهید زِیچ_

 .افق دوباره باال انداخته شد ي شانه
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 ن؟یازم ندون تونیسیپل قاتیمونده تو تحق يزیچ ؟یشما چ.. نه فعال_

 :گفت یطانیش یکرد و با لحن یکوتاه يخنده  ریام

! شمیدخترا ارضا نم یو مشخصات خانوادگ یلیمن معموال با دونستنِ اسم و فام.. دونمیهست که نم زایچ یلیخ_

 !تر یخصوص يزایچ.. هست که برام مهمه بدونم زایچ یلیخ

 .نازك کرد یچشم یپشت افق

 !نیتجربه دار یلیخ نکهیمثل ا_

 :بلند تر شد و با لذت گفت ریام يخنده  يصدا

 ...عاشقتم بخدا! چشم غره هات نیاز ا ادیخوشم م_

کرد و نگاهش را  رهیشده بود، چگونه چشمانِ دخترك را خ تیاهم یو ب يعاد شیکه برا يواژه ا نیندانست ا و

 !دواریام

 :گفت یآرام يا صدارخِ خندانِ او برداشت و ب میبا زور چشم از ن افق

.. مادر نعمته! کنن دایصحت پ عایسر دوارمیکه ام ضیهرچند مر! نیکه مادرتون و دار نیخوش شانس یلیخ_

 !نیقدرش و بدون

 :آرام زمزمه کرد.. تر از هر وقت ياش جمع شد و چشمانش جد خنده

 !نفسه... ستینعمت ن_

 .ستادیا شیاز جانب دخترك باشد راهش را سد کرد و جلو گرید يمنتظر جمله ا نکهیبعد بدونِ ا و

 !جا که بهتر بشه صحبت کرد هیدنج تر؟  يجا هی میبر يدوست دار_

 :گفت کردیرا جا به جا م يا زهینگاهش را از او گرفت و همانطور که با پا سنگ ر افق

 !برگردم خونه دیبا! میصحبت کرد یهم دنج بود هم به اندازه کاف نجایا_

 .اش نشست يبر چهره  ماخ

 ؟يزود نیبه ا_

 .شد نیافق دوباره غمگ لحنِ

 ....!و در ضمن! نخواستم دلتون و بشکونم. نیایم نیخونه که گفت رفتمیداشتم م_

دیسرش کش يرا رو شیخزدارِ پالتو کاله. 

 گم؟یدرست نم! کوتاه مناسب ترن يدارهاید نیا ییآشنا يمرحله  يبه نظرم فعال و برا_
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 :گفت ياراده ا یبسته اش دوخت و با لبخند ب خی یِنینگاهش را به نوك ب ریام

 !شنیباالخره بهونه هات تموم م.. امروزم از دستم در برو.. یباشه ببع_

 :گفت یانداخت و به آرام ریلبخند جذاب و نگاه معنادار را نداشت سر به ز نیتحملِ ا گریکه د افق

 !برم گهیمن د نیاگه اجازه بد! نپشت سرتو.. پارکه نجایهم نمیماش_

 .سر تکان داد عانهیبه پشت سرش انداخت و مط ینگاه

 باشه؟. هم بهم زنگ بزن يدیرس.. آروم برو.. یاوک_

 !آرام اکتفا کرد يا "باشه"آرامش انداخت و به گفتنِ  ينگاه را به چهره  نیآخر افق

 اوشیس دگانِید يقرمز رنگ از جلو لیاتوموبکه  دینکش یطول. شد نیکنارش گذشت و به سرعت سوار ماش از

صفحه انداخت و  يبه لغات تازه  ینگاه. دیکش رونیکوچک را ب يفرو برد و دفترچه  بیدست در ج. محو شد

 "معارفه....اول مرحله". دیاول خط کش يکلمه  يدفترچه سوار بود بر رو يکه باال یبا خودکار کوچک

بغضِ افق و حرف . کردیم ینیدلش سنگ يرو یحجم. گرفت شیرا پ رگاهیشد و راه بازگشت به تعم نیماش سوارِ

و دست از  دیایدخترك به رحم ب يکه دلش برا ينه به اندازه ا. پر حسرتش حالش را دگرگون کرده بود يها

 نشان،یمشترك ب يه هاآ! اه خودشیس ي ندهیمرورِ گذشته و آ يخطرناك بردارد، تنها به اندازه  يِباز نیا

 !بود دهیجنس بودنشان را به رخ اش کش کیبه نامِ پول،  یلیبلند و طو وارِیکه با وجود د یحسرت

با خودش  ایداشته باشد  دیترد يا قهیدق خواستینم. چانه اش گذاشت ریدستش را ز کیتازه کرد و  ینفس

 يخود گرید شد،یجمع افزوده م نیشده بود که اگر خودش هم به ا ریها درگ یلیراه با خ نیدر ا! باشد ریدرگ

 قیتحق شتریراجع به او ب و شناختیم شتریافق را ب دیبا: در دل به خودش اعتراف کرد! ماندینم شیبرا

نه مجال و نه .. وقت نداشت گرید یول.. بود دهیهدف گز انهیناش نگونهیبود که ا يبار نیاول نیا دیشا..کردیم

ساالنه را پر کرده  میشدنِ شهروز تقو یزندان يروزها. بود دیجد يطعمه  کیو انتخابِ  قیتحق يبرا یفرصت

 نشانیب يشهروز گریاگر پول پرداخت نشود د دانستیم! شدیکمتر م وزروز به ر دگرشیبود و فرصت تنگ و تهد

 !بود دهیرا به چشم د نیا! نداشت یشوخ يبهروز! نخواهد ماند

 یلبش را که به خاطر کشمکش درون.. و چهره اش سخت شد دیکش ریت شیها قهیهروز دوباره شقش يِادآوری با

 :لب با حرص گفت ریاش به دندان گرفته بود رها کرد و ز

 .نسوزونم دمیقولِ شرف م! سوزونمیکدومتون دل نم چیه يبرا.. سوزهیدلم نم_
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را  نیگاراژ را باز کرد و ماش کیاطراف درِ اتومات يبه مغازه ها نانهیزبیت یشد و با نگاه ادهیپ رگاهیتعم مقابلِ

راسته و رنگ و  نِیو ج يکرد و کاپشن باد يرا در الکر مخصوص اتاق جاساز شیگرانبها يلباس ها. داخل برد

 چون دوباره دیشا! گشتیلباس ها آرامش به وجودش باز م نیا دنِیچرا با پوش دانستینم. رو رفته اش را پا کرد

جذاب  يبدونِ لبخندها..بدون نقشه.. بدونِ تظاهر.. شدیم اوشیس.. شدیچند ساعت هم که شده خودش م يبرا

 !بشیو حاللِ ته ج یقیحق يو پول خرده ها ماندیخودش م! شده نیو تمر

در پارك کردنش  يمطمئن باشد ذره ا خواستیم. انداخت نیبه ماش يو نگاه وسواسانه ا دیکش یراحت نفس

با  نهیدست به س. شد بیبود که متوجه حب متیگران ق لِیزدنِ اتوموب دیهمان گونه مشغولِ د  .اشتباه نکرده است

 .و با اخم به طرفش رفت دهول کر .کردیکرده بود و نگاهش م هیبه در گاراژ تک يطرفه ا کیلبخند 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 :طرفه گفت کیبا همان لبخند انداخت و  نیبه ماش ینگاه بیحب

 !نه ای یکنیدرست پارکش م نمیبب خواستمیم_

 اوشیس يزل زد که جلو آمد و چند ضربه به سرشانه  بیخونسرد حب يحرف به چهره  یب. بست خیتنش  تمام

 .زد

 !درسته یخعل.. کارِت درسته داداش_

   .فتدیب شیاز رو بیاش را عقب داد تا دست حب شانه

 ؟یدونیم یچ_

 :انداخت و آرام گفت نییسر پا. کرد و سرش را تکان داد يتک خنده ا بیحب

 !یهمه چ.. يبخوا یهر چ_

 .کرد هیپشتش تک يهم انباشته شده  يرو يها کیو به الست دیکش يو کالفه ا قینفس عم. بست چشم

 !در ازاش يخوایم یچ_

 .شماتت بار به چشمانش زل زد یتلخ شد و با نگاه بیحب

 م؟یداشت_

 من؟ يتو کارا یدماغت و فرو کن نکهیا ای ؟يو ما رو بپا یما رو چوب بزن اهیکه زاغ س نیا م؟یداشت یچ_

 .دیبا حرص خند بیحب

 !میهم بدهکار شد یچ هینه انگار _
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 :گرفت بیانگشت سبابه اش را مقابل حب یحوصله و عصب یرفت و ب جلو

 فیاز اآلن بگو تکل یقراره بکن يهرکار.. دمیدارم نه باج م حتیمن نه حال و حوصله نص.. جون بیحب نیبب_

 !خودمو بدونم

 :به انگشت در هوا مانده اش زد و با اخم گفت یمشت بیحب

بچه محلم و چوب  اهیمن؟ زاغ س امیباز نگولکیج نیمنو تو؟ اهل ا یشناخت يچجور.. ریالل بم قهید دو د_

 تو دادا؟ یشناخت يبخوابم؟ ما رو چجور مایماکس رِیپژو ز يو جا رمیبگ عیبزنم که ترف

دورا ! نبود يپسرِ بد بیحب!گذردیچه م یهم محل نیدر مغزِ ا دانستیهنوز نم. کردیحرف نگاهش م یب اوشیس

فقط در ! از قبل شده بود شتریب کشانیشدنِ شهروز سالم عل ریاواخر از بعد اس نیداشتند اما ا کیدور سالم عل

 !حد نیهم

 یکه تصادف ییتا لباسا ریبگ ومدیکه گه گدار از تنت م یعطر گرون ياز بو. وقت بود بهت شک داشتم یلیخ_

دختره  نیکه به خاطرِ ا يسر آخر بعد کنجکاو! پشت تلفن يو طرز صحبت کردنت با دخترا دمیکمدت د يتو

که  ياز بعد اون روز. م بپامتگفت گهید. شکّم بهت دوبرابر شد رگاه،یو آورد تعم نشیکه ماش نیهم ،ينشون داد

 یبه کفشته ول یگیر هی دمیفهم  ....دنتییشروع کردم به پا يو تو هول خورد میمهم دار ياوستا گفته بود مشتر

 هی! و از شانس صاف سراغت و از من گرفت نجایباکالست اومد ا قِیاون رف نکهیتا ا! یچ یچ دونستمینم قیدق

 !شد لیگفت و پازل دوتامون تکم ونا ییزایچ هی  .من گفتم ییزایچ

 .زد يپوزخند اوشیس

 !يپس مخبرم تو بود_

 کاریچ يبه من چه که دار.. به هاشم ای دادمیمخبر؟ من اگه مخبر بودم خبر کارات و صاف به شهروز م_

 !از اون خراب شده رونیب یکشیهست داداشت و م یمتیبه هر ق يمهمه که دار نیبرا من فقط ا ؟یکنیم

س حالت سرشانه اش گذاشت يجلو آمد و دوباره دست رو بیحب. کرد رییتغ اوشینگاه. 

قبول  یاگه ما رو به دوست. میکجا باس حفظش کن میدونیم.. حرف و رازِ بچه محل واسه ما مثلِ ناموسه_

 !دادا شهیجا باز نم چیتو ه شِیدهن به جز پ نیاگه نه بدون ا.. میکه نوکرت يکرد

 :دستش گذاشت و با لبخند گفت يدست رو اوشیس

 !کتمیکوچ_

 !خونه تا چند روز ستین یشکیما امشب و؟ ه يخونه  میبر يایم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ١٩١ 

 .به ساعتش انداخت ینگاه

 برگردم؟ یک امیاالن ب. بیوقته حب رید_

 .گاراژ اشاره کرد رونِیبه موتور ب بیحب

 !خوادیاختالط توووپ م هیدلم . يایزنگ به ننت بزن بگو امشب نم هی.. درستش کردم سگ مصب و_

 .باشه تکان داد يزد و سرش را به نشانه  يطرفه ا کی لبخند

 دادیهم فشار م يرا با زور رو شیلبها اوشیس. نگه داشت اوشیرا مقابلِ س یرنگ یتوس يشلوار سندباد بیحب

 .نخندد بیحب يِجد يظاهر درب و داغانِ شلوار و چهره  دنیتا از د

 یالبته مالِ بابا هم هستا ول. نیهم ا یکی.. که پامه نهیا یکی. دوتا رو دارم نیمن هم ن؟یبا ا یدادا راحت_

  !تونبوشاش خشتک نداره

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .رنگ لم داد و سرش را به عقب پرت کرد یکرم يمبل زهوار در رفته  يرو اوشیس. دندیدو با صدا خند هر

  .شد دشیرده اش هم همرنگ سفز گهیکه د اریو بردار ب مروتیبرو ن.. بیراحتم حب نیمن با هم_

  .و رنگ و رو رفته وارد حال شد یومینیآلم ي تابهیبا ماه هیو بعد از چند ثان دیبا عجله داخل آشپزخانه پر بیحب

 !تو رگ میدادا تا سرد نشد بزن ایب... ایب_

توجه به حضورش با لحنِ  یانداخت و ب بیگذرا به حب ینگاه. دیلرز بشیدر ج یگوش. کنارِ سفره نشست نییپا

 :گفت شهیهم يمثبت و مودبانه 

 جانم؟_

 !خونه دمیخواستم بگم من رس_

 .اراده اخم کرد یبه ساعت انداخت و ب ینگاه

 اآلن؟_

 !نیگفتم زنگ بزنم نگران نش! بودن کیتراف ابونایخ_

 :درا آرام و کشدار کر شیصدا. ستادیا اطیح يِدرِ ورود کیسرِ سفره برخاست و نزد از

 افقم؟_
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 :زده با زور گفت جانیلرزان و ه ییاش صدا یلحظه سکوت شد و در پ چند

 بله؟_

 !شمیم تیدارم اذ ؟یباهام راحت باش گهید شهیم_

 .اعصابش بود يرو دیدخترك شد يسکوت ها نیا. سکوت شد دوباره

 افق؟_

 بله؟_

 شه؟یم_

 :را با زور باز و بسته کرد و آرام لب زد لبش

 !بله_

 .دیو آرام خند مردانه

 نازت بشم؟ يقربونِ اون صدا يذاریم_

 .تختش نشست يقرمز شده از شرم رو یو با صورت دیاتاقش را کش يبا استرس پرده  افق

 ؟یشیچرا همش ساکت م_

 !شهیسختم م یزنیباهام حرف م ينجوریا یوقت_

 .نشست شیلبها يرو يمفرد افعالش لبخند يادا از

 برات؟ رمیمیم گمیم یمثال وقت ؟يچجور_

 .دیکالفه شدن با لذت و از ته دل خند يبه جا ریباز سکوت کرد و ام افق

 !تو ینمک یلیخ.. وونهید خوامتیم یلیخ_

چه  نیبا او صحبت کند؟ ا دیچگونه با گرفتینم ادیچرا هرگز . افق نشست يچهره  يشدت شرم اخم رو از

 کرد؟یمکالمه م روزِیرا پ ریو ام ماندیبود که او از استفاده اش عاجز م یاتیادب

که  یگیم ییکلمه ها یبعض! ارمیدر مقابل نوع حرف زدنت کم م یگاه یول کنمیمن معموال سکوت نم_

 !دارن یمتفاوت یمن معن يکه خوب تو لغتنامه ... خوب

 .شد رهیخ اطیح یخال يلبخند به فضا با ریام

 خوامت؟یم گمیکه م نیمثال کدوم کلمات؟ هم_
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 :گفت يکنترل شده ا يلب به دندان گرفت و او با خنده ا افق

 !منه اتیادب نمیخوب ا! فکر کنم يلبو شد یکاف يخوب به حد یلیخ_

 .را آرام تر کرد شیصدا

 !ستیفقط حرف ن خوامتیبگم م نکهیالبته ا_

 :گفت انهیو ناش دیپوست افق دو رِیبا سرعت ز خون

 فعال؟ يندار يکار کننیدارن صدام م_

 :آرام گفت ينکرد و با همان صدا ییاعتنا. دیشده د زیر يرا با چشم ها بیزد و حب يدور مین

 ..یملخک دوبار جست... یبار جست هیملخک _

 :اراده و معترض گفت یب افق

 ر؟؟یام_

. دیپوست خودش دو ریز نباریو ناخواسته، ا یشد که آن ییاسم، گرما نیا يبایز يلحنِ خاص و ادا نیجوابِ ا و

 .دیزبانش را با لذت دورِ لبش کش

 !المصب یتو که منو کشت. یکنیناز صدام م ينجوریجونِ دلم؟ قربونت بشم که ا_

را با  یگوش. کردیدرك م یبه راحت ریرا از لحن متفاوت ام نیا.. خراب کرده بود.. با استرس از جا برخاست افق

 .گوشش جا به جا کرد ياسترس رو

 !فعال خداحافظ_

 یتا زمان اوشیلبخند معنادارِ س یتماس قطع شده بود ول. را قطع کرد یبه او بدهد گوش یدونِ آنکه مجالبعد ب و

 یهم توجهش را جلب نکرد تا زمان بیحب ي رهیخ ینگاه یبودو حت شیلبها يرو ندیکه دوباره سرِ سفره بنش

 :دخترانه گفت ییکه با صدا

 ؟یلیقبونم م ؟یعجقم؟؟ دوسم دال_

 .و چپ چپ نگاهش کرد دیماس اوشیس يلبها يرو لبخند

   ...زهرِ مار_

 .بلند شد بیخنده حب يصدا

 !شماره دادنشم موندم هیمن تو  ؟یباهاشون بالس يانقدر حرفه ا یتونیم يچجور ییخدا_

 .بزرگ از تخم مرغ گرفت يلقمه ا اوشیس
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 .. !یشیو کارِت باشه بلد م یمجبور باش یوقت_

 !زدیچشات داشت برق م دمیک بود؟ من که دکل یگفت یجون داداش هرچ_

 .نشست شیلبها يمعنادار دوباره رو لبخند

 ..صداش و دوس دارم_

 اد؟یدلت م يچجور یول. نباشه داداشا یفوضول.. خودش از صداش قشنگ تره ییخدا_

 :اعتراض کرد بیحب. مبل نشست يعقب رفت و دوباره رو.. کور شد شیاشتها یراحت به

 !غذات و بخور ایب. پرسمینم گهید.. غلط کردم بابا ؟یکنیچرا رو ترش م_

 .کرد ینچ

 !ندارم بخور تو لیم_

اضافه کرد انهیدلجو دیرا که د شیو اخم ها بیحب سکوت: 

حالم  یول. یخودت نباف شیگفتم چرت و پرت پ نویا. دمیم حیترج یرو به همه چ مرویمن خونه خودمونم ن_

 !سیخوش ن

 .شد يجد بیحب يصدا

 ؟يریوجدانت درگ با_

 شد رهیزد و به سقف خ يپوزخند

 !يوجدان و خوب اومد... وجدان_

 .رهیشد و خ يدوباره فوالد نگاهش

 یبرات ب گهیکنه وجدان د کیاز هم تفک تونهیکه حق و ناحق و نم یکنیم یزندگ یتو مملکت يدار یوقت_

هم  نجایا! نه یول! پوسهیدختره باعثن که امثالِ داداشِ من داره اون تو م نیا يامثالِ پاپا ته؟یحال شهیم یمعن

 ....کنمیکه من دارم م يکار یول. سیگناه ن. ادیبوش در نم.. فرق هس نه؟ کارِ اونا کالس داره یو غن ریفق نیب

 .کرد یپوف

 !هیاحواالتم سگ یبه حد کاف.. بیحب الشیخیب_

معنادار شد بیحب نگاه. 

 !بود یبا کدومشون بالسم اندر احواالتم سگ دونستمیو نم سیدورو برم پر بود از کمنم اگه _
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ساعدش . دیمبل سه نفره دراز کش يسرش گذاشت و رو ریرنگ را ز يکوسنِ قهوه ا. به کنارش انداخت ینگاه

 .اش گذاشت و چشم بست یشانیپ يرا رو

 !بیحوصله خزعبالت و ندارم حب_

 ته؟یگوش يصدا_

جز خانواده اش و . نگاهش با وحشت به ساعت افتاد. ثابتش بود یزنگ گوش يصدا.. کرد زیرا ت شیها گوش

به  یبرداشت و چنگ زیاگر حالِ مادرش خراب شده باشد چه؟ خ.. دلهره گرفت. شماره اش را نداشت یفربد کس

 :و بدونِ نگاه به شماره جواب داد دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش. کاپشنش زد

 بله؟_

. فرانک شِیدختره پا شده بود اومده بود پ نیا! ولگرد دورو برت بکن يبه حالِ سگا يفکر هیزنگ زدم بگم _

 ش؟یچوندیبگم پ ای یکنیم يکار هیخودت . کرده دایتلفن خونه رو هم پ

 .داد رونیب یرا عصب نفسش

 سخته؟ یلیخ.. رفت اون وره آب ریبار که اومد به فرانک بگو بگه ام نیا_

 .دیشن یپوزخند بلندش را از پشت گوش يصدا

 گه؟یامرِ د_

 !خدافظ. ندارم_

. برخاست یزنگ گوش ينگذشت که دوباره صدا يا هیثان یول. قرمز فشرد يدکمه  يرا با حرص رو انگشتش

بدنش را سست کرد و سراپا گوش  ياوپراتور تمام اعضا يصدا. با شک و ظن جواب داد. بود فتادهین يشماره ا

 !شد

 "...دیلطفا منتظر بمان.. تهران گرفته شده است يِتماس از زندانِ مرکز نیا"

مبل کنارِ رخت  يسرباال انداخت و با استرس رو اوشیو اشاره داد که س دیسخت شده اش را د يچهره  بیحب

 .نفس حبس شده اش را رها کرد دیچیپ یشهروز که در گوش يصدا. نشست زیآو

 اوش؟یالو س_

   .الو داداش؟ خودمم_

 زنم؟یبار زنگ زدن چقدر زار م هیواس خاطر  یدونیتو؟ نم یچرا انقدر مشغول_
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 یب يصدا. خبر شوم بود کیدر انتظار  اریاخت یب. دهانش گرفت يرا لوله کرد و با استرس رو به رو مشتش

 !گذاشتیصحه م شتریشک و باور ب نیفروغِ شهروز هم بر ا

 !ینکن گهید یکنیم يدار يزنگ زدم بگم هر کار. شنبه دادگاهه_

 .از جا بلند شد اریاخت یب

 بعد؟ یِوقت بخره تا دادگاه تونهیآشغالت نگفته بود م لِیشنبه؟ مگه وک_

 ندهیآ یالک! یهولوفدون نیتو ا فتمیم يبه جرمِ کاله بردار. ایمعلومه س فمیمن تکل.. نشده ینیبیحاال که م_

 !رتیننه پشت نداره خوش غ.. خودت و خراب نکن 

 .را تار کرد دگانشیخون شد و اشک د يمانند کاسه  مانشچش

 !وقت الزمه کمی.. سیبند ن ییمن دستم به جا.. شهروز سین شتریتا شنبه سه روز ب_

شهروز بود و  هیعل زیهمه چ. شود کار تمام است یاگر دادگاه دانستیم. زدیبود و انگار با خودش حرف م شوکه

 .وجود نداشت دنیوقت خر يبرا یلیدل

مرگ ننه  ا؟یس.. شو الیخیب یکنیم يدار یهر غلط گمیم ؟یبه نفهم يخودتو زد ای گمیم یچ یچ تهید حال_

... زندون واسه مرده. نمیخرابه ها بب نیو کنج ا کمینکردم که داش کوچ یعمر حمال هی.. آجرارو نیصاف بچ

 !رونیب امیحبسم و م کشمیم

 :دیکش ادیفر

 .تو میریپس دوتامون با هم م.. قفسه؟ باشه ریش يزندون واسه مرده؟ جا. .شر نگو شهروز_

 رونیاز دستم ب تونهیخدا نم ینه ننه نه حت یاگه فقط دست از پا خطا کن.. ایس دمیخدا جرت م يِبه خداوند_

 نه؟ یدونیم. سگم من یدونیم. کنمیلت و پارت م. بکشتت

 و بزرگ؟ میبغضِ حج نیممکن بود پس زدنِ ا مگر

از خودم بهم  گهیحالم د. ارمیدارم کم م. گهید تونمیداداش نم.. اونقدر بزن جونم در ره. رونیب ایتو فقط ب_

 !ادامه بدم تونمینم یاگه نباش. خورهیم

 .و خش دار شد نیپشت خط غمگ نِیخشمگ يصدا

تو بندمون بدون اجازم آب از آب تکون . دارم ییایواس خودم برو ب نجایا. سین امیاونجور کهیداش کوچ_

 ...يرفته مالز گفتنیهمون که م ادته؟یداش بزرگ احمد و . تو نیا دمیدوست و آشنا د یتازشم کل. خورهینم

 :کالمش گفت انِیبحثش شد و م انهیمتوجه منحرف کردنِ ناش اوشیس
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 ت؟یبه جوون یگند بزن یالک یالک ياخویچه مرگته؟ م. اون تو یتونینم یدونیخودتم م.. بس کن شهروز_

 چرا که نه؟ يننه و عباس و دار يو هوا يشد يواس خودت مرد رونیاگه بدونم تو اون ب_

س سکوت نفسش را با صدا رها کرد دیرا که د اوشیمبهوت. 

 ؟یکنیکار واسم م هی_

   .دیجواب نچرخ يکرد زبانش برا يهرکار.. را فشرد شیها قهیبا دست شق اوشیس

 بگو جانم آق داداش؟ کنمیصدات م یوقت..واس ما ترش نکنا.. ابویباتوام _

 .نشست اوشیس يلبها يرو یکمرنگ لبخند

 !ارمینه نم يکه جونمم بخوا یدونیم_

 !سمین یاومدن رونیتو ب نیبگو من از ا! و راحت کن الشیخ! نهیبه پروانه بگو منتظرم نش_

 :توانش گفت نیرا باز کرد و با آخر اطیدرِ ح. انگار دیرسینم شیها هیهوا به ر.. سرخ شد. بند آمد نفسش

 !تونمینم_

واستادن تو . مامان يایزیناپره.. عباس يمشقا.. سمیمن ن گهید... یهس که باس بتون زایچ یخعل  .یتونیم_

با فکرِ شما تا صبح  هییتخت باال رِیو چشمم به ز دمیخواب یوقت نجاینذار شبا ا ا؟یاون غفورِ کرگدن، س يرو

 !من راحتم نیباش احتشما ر! بذار خواب به چشمم بره! و بشمارم هامیهم بند يها یخالف

 ..سکوت نیلعنت به ا. فشرد شیگلو يرا رو دستش

 !من باس قطع کنم ا؟یگوشت با منه س_

 .دیکش قیرا باال گرفت و چند نفس عم سرش

 نه؟ گذرهیسخت م یلیخ_

تا مغز  دیچیبوقِ ممتد که در گوشش پ يصدا. دیخط نشن ياز آن سو ییصدا یشد ول منتظر جواب هیثان چند

. دیکش يبلند يسرش را رو به باال گرفت و نعره . دیکوب نیرا بر زم یو برافروخته گوش دیسرش سوت کش

 .برداشت زیگفت و به طرفش خ ینیحس ای بیحب

 !آروم.. داداش آروم_

را گرفته بود شیچشم ها يخون جلو. زد رونیمجدد به کاپشنش از خانه ب یرا پس زد و با چنگ بیحب دست .

 کردیحس م. شدیو هربار فروخوردنِ خشمش سخت تر از قبل م شدیشهروز در گوشش صدها بار تکرار م يصدا

 یشهروز دادگاه.. انگار دبو ستادهیا زیهمه چ.. استیآخرِ دن گفتندیاست که م ستادهیا يدر همان نقطه ا
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گذشته بود  زشیتکه نانِ حالل از همه چ کی يکه سال ها برا گناهیب يمرد.. آب خوردن یِبه سادگ  .شدیم

باز هم محرم .. شدیبه پا م یباز هم در محله عروس... ماندیشهر باز هم روشن م نیا يو چراغ ها شدیمحکوم م

تابستان . شدیباز هم بهار م! وار ها پدر الیو ع شدندیوار م الیمجرد ها ع.. شدیم لیتشک ئتیه.. شدیم

او چه؟  يبرا. ماندیم یمیقد یِو نگران الیو چند خ کیزمستانِ تار کیشهروز فقط  يبرا یول! شدیم زییپا  ..شدیم

و در تمامِ  دندیکوبیدر سرش طبل م!. بود چون  ستادهیزمانش ا. ماندیزمستانِ سرد هم نم نیاو هم يقطعا برا

 :شدیرحم تکرار و تکرار م یب يه جمل کیتنها  زشمغ

 "شدیشک محکوم م یشهروز ب"

*** 

 

که از زمانِ رفتنِ  یکس  .خواهر کوچکش با پدر بود یِگرفته و مغموم شاهد خداحافظ يبا چهره ا ب،یدر ج دست

 شهیاگر هم یحت.. دادیاگر او را هرگز به خلوتش راه نم یحت. نه تنها همدم بلکه همه کس اش شده بود م،یمر

 نیا لیاگر افق هرگز دل یحت! گرداندیماز نگاه نگرانش چشم بر يو با پوزخند گرفتیرا به سخره م دشیعقا

تلخ را به  يروزهاید! باز هم تنها داشته اش بود کرد؛یچشمانش را درك نم یِو خشمِ النه کرده در آب نهیهمه ک

مراقب ": لب تکان داد و با درد گفت يرو تب و عرق با زور لب انِیکه مادر م يلحظه ا. داشت ادیبه  یخوب

 "..من يدختر کوچولو نِجونِ تو و جو ..آرزو باش

از  یکه حت ییآرزو يمگر برا. پر خطر داشت يِدور نیچرا پدرش اصرار به ا دانستینم. اشکش را پس زد قطره

 یو معتبر؟ به خوبتا چه حد مهم بود  ریپرستارِ پ کینداشت، حرف و دستورِ  يپدر و خواهرش هم حرف شنو

شده اردالن  یمتیبه هر ق خواستینگران بود و م .کشدیدر آنجا انتظار خواهرش را نم یروشن ي ندهیآ دانستیم

و در  کردیآرزو، تمام عزمش را نابود م ي نهیاما هربار چشمانِ مطمئن پدرش و نگاه پر ک. وادارد میتصم نیرا از ا

 !میمقابل سرنوشت تسل

چشمانِ  یِن ین! خانواده نبود هیشب گرید دیکه شا يدل کنده بود از خانواده ا.. بارِ سفر را بسته بود خواهرش

 يآرزو با فاصله دو دستش را رو. سست جلو رفت يخورد و با پاها یاش با جلو آمدنِ آرزو تکانِ لرزان رهیخ

 .کنج لبش بود يا یمیصم ریلبخند معنادار و غ. افق گذاشت يبازوها

 ه؟یاحساست چ. یشیاز شرّم خالص م یراست یراست يدار گهید! خانوم یخوب آبج_

 .دیرا پس زد و آرزو را با تمام وجود در آغوش کش بغضش
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بهم  یبه جونم غر بزنه؟ ک یک گهیمن نباشم؟ د رهیمیخواهرم م یگینم ؟یاحساسِ منو بدون يخوایم ایح یب_

 آرزو؟ يریم يبگه اُمل؟ چرا دار

 يلحظه ا يصورت غرق در اشک افق برا دنِیسرد چشمانش از د یِآب. آمد رونیخورد و از آغوشِ افق ب یتکان

 ...هم شیصدا. گرم شد

 چته تو؟. میبود یکیکاسه کوزه  کنهیندونه فکر م یکی.. افشوینگا ق_

 .دیرنگش کش یبرجسته و صورت يگونه  يدست بر رو افق

 ایدن نیاز ا یتو همه دار و ندارم! کنهیم کاریبداخالقت باهات چ يوچولورفتنِ خواهر ک یبدون یستیمن ن يجا_

 رو دارم؟ یمگه جز تو ک. یبفهم یوقت نخواست چیه. آرزو

 :و آرام گفت دیدرهم کش رفتیم ياش را که دوباره رو به سرد چهره

 بازم بگم؟. شاگردات. دوستات.. وونتید.. يدد_

کنارِ  اردالن  يصدا. سرد و افق پر از تمنا یآرزو با نگاه. شدند رهیدو چند لحظه در سکوت به هم خ هر

 .دیکش رونیمسکوت ب يگوششان، آنها را از آن فضا

 !نیرو کوتاه کن یخداحافظ.. وقت رفتنه گهید_

 .زد و دستش را جلو برد يتلخند آرزو

 !شهیبگم؟ دلم برات تنگ م یرو واقع يزیچ هی_

دست آرزو را به طرف خودش . شد یافق کاف يانباشته شده  ياشک ها ختنِیفرور يتلنگرِ کوچک برا نیهم

اش  یدست خال. گفت یآرام "خداحافط"و  دیبه آغوشش برسد آرزو خودش را کنار کش نکهیقبل از ا یول دیکش

شاهد دور  د،یاز لب بگشا لببتواند  نکهیو بدون ا دیسرد چسب نِیقدرت به زم یب شیپاها. در هوا خشک شد

افتاده  ییبا شانه ها تیکرد و بعد از کنترل پاسبورد و عبورش از گ یهمراه تیاردالن او را تا گ. شدنِ آرزو شد

مسافران هنوز  يپا يرنگ آرزو بود که از ال به ال ينگاه افق به چمدان بزرگ و قهوه ا. به طرف افق برگشت

 .داد یش را تکانیاردالن بازو. شدیم دهیهم د

 یاز راه نهیاون ور و بب يو آرمان ها یو زندگ التینحوه تحص یآرزو وقت !نبود يچاره ا یول ینگران دونمیم_

 !من مطمئنم. دنبال هدفش رهیم! کنهیگرفته بود شرم م شیکه پ

از پدرش رو برگرداند و جلو تر . که به پدرش داشت نتوانست مانع پوزخند کمرنگ و تلخش شود یتمام عشق با

 .فرودگاه راه افتاد ی، در سکوت به طرف خروجاز او
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. 

نینازك و گوشخراشِ ژاکل يصدا. کردیم يداخل بشقابش باز ينشسته بود و با غذا ينهارخور زِیم پشت 

او  یِحوصلگ یاردالن و ب یِتوجه به گرفتگ یکه از فرودگاه برگشته بودند، ب یاز وقت. تحملش را تمام کرده بود

 نیوقت در ا چیانگار که آرزو ه! گفتیم یجشن و مهمان يبرا شیها يزیمدام از سالگرد ازدواجشان و برنامه ر

 !!خانه حضور نداشته

حرفش را  نیژاکل. شد جادیدر فضا ا يبلند و بد يحرکت صدا نیرا با صدا در بشقابش رها کرد و از ا قاشق

 :قطع کرد و با تعجب به طرفش برگشت که گفت

 !ندارم لیمن م. نوش جونتون_

 .اردالن در جا خشک شد يکه با صدا زدیاز سر سفره برخ خواست

 !ينخورد يزیچ. افق نیبش_

 .تر شد نیپدر دوخت و بغضش سنگ يو آشنا یدلخورش را به چشمانِ آب نگاه

 !ندارم لیم_

 .دیکش یقینفس عم اردالن

 !یدوست ندارم خودت و نابود کن .از ما دور باشه یآرزو ممکنه چند سال. دخترم یعادت کن طیشرا نیبه ا دیبا_

 .زدندیاز رفتنِ تنها مونسش حرف م رحمانهیچه ب. نشود يرا به دندان گرفت تا اشکش جار لبش

   !انجام دادم یکه منم تو جوون يکار. گهیرفته درس بخونه د.. یهان نهینظر منم هم_

 :گفت حوصلهیگرفت و ب نیرا از ژاکلتفاوتش  ینگاه ب اردالن

  !داره کمکش کن يا يبه چه همفکر ازین یمهمون يبرا نیژاکل نیبب_

 .به پدرش چشم دوخت نیو غمگ دلخور

 !مونده يفکر کنم ده روز یامروز و تو اتاقم باشم؟ تا زمان مهمون شهیم_

نه . برخاست و به اتاقش پناه برد زیحرف از پشت م یب. را در هم کرد نیژاکل يپر طعنه اش اخم ها جمالت

را نظاره  لشیچشم روشن و خاموش شدنِ موبا يو از گوشه  دیتخت دراز کش يرو. داشت هیحوصله و نه روح

 :زمزمه کرد یبه گوش رهیو خ دیکش یقینفس عم. کرد

 !خودمم ندارم يامروز حوصله .. ریمتاسفم ام یول! یزنیزنگ م زیر هی يشده که از صبح دار یچ دونمینم_
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که جمعشان با  ییاز همان وقت ها. خاطرات مشترکش را با آرزو مرور کرد. ماند یبه سقف باق رهیخ قهیدق چند

 يهوا. بغض داشت! مادرش را دوباره از دست داده بود ایکه گو شیچند ساعت پ نیسه نفره بود تا هم میمر

از مرگ مادر هم نتوانسته بود  بعد یآمد حت یم دشای. بود نیهم شهیهم. ختیریفرو م دینبا یداشت ول هیگر

همدم بود ...که تنها ده سال داشت مادر بود ییآرزو يمادر بود چون، برا! کند هیمالحظه گر یو ب ریدلِ س کی

از  ریغ یشخص شهیهم! پا در اتاق مشترکشان نگذاشته بود همدم بود میپدرش که از زمان مرگ مر يچون، برا

 دیحاال هم که آرزو رفته بود او تنها ام! تر از حد توانش خسته بود نیسنگ ينقش ها نیخودش بود و چقدر از ا

 !اردالنِ خسته نخواهد ماند يبرا ستادنیتوانِ ا زدیاگر فرو بر دانستیم! و دخترِ پدر بود

 .با آرزو غرق شد نشیریخاطرات تلخ و ش يهم گذاشت و ال به ال يملتهب و خسته اش را رو چشمانِ

*** 

 

 یمرد کوچک با قلب بزرگ نیا. دیمحمد قالب کرد و او را به طرف خودش کش ریرا دورِ کمرِ ام فشیظر دستانِ

 .نشاندیافق م يلبها يرو ینیریلبخند ش شهیداشت، هم نهیکه در س

 فشارت بدم؟ کمی یآروم باش یتونینم قهیتو؟ دو د يخوریچقدر وول م_

 یبا لبخند گرم یحال خانم الماس نیبا ا. در محوطه حضور نداشت يگریخلوت بود و به جز آن ها کسِ د اطیح

 !بارشان بود طنتیش يِریدرگ نینظاره گرِ ا شه،یاز پشت ش

 به بغل کردنِ من؟ يداد ریحاال چرا گ_

 .ختیلختش را به هم ر يرا به طرف خود برگرداند و موها او

 بازم بگم؟. وقت بود گاز گازت نکرده بودم یلیخ. ت تنگ شده بوددلم برا.. یچون عشقم_

و مردانه دست  يدست جلو برد و جد. شد رهیافق خ نینافذ و باهوشش به چشمانِ غمگ يمحمد با چشمها ریام

 .دیسردش کش يگونه  يبر رو

  ؟یافق چرا ناراحت_

 .بر سرانگشتانش زد يسرش را کج کرد و بوسه ا افق

 وروجک بود و ناراحت شد؟ يبا تو شهیمگه م. هم خوشحالم یلیحتم؟ خگفته نارا یک_

 .کوچکش را در هوا تاب داد يمحمد کنارش نشست و پاها ریام

 ..!یناراحت کنمیحس م! هیجور هیآخه صدات _
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بود که پدرش  روزید نیانگار هم  .چقدر زود ده سال پر شده بود. را از نظر گذراند اطیرا برگرداند و تمامِ ح سرش

به ... آرزو يخانه .. را بر سردرش زده بود شیکرده بود و نامِ دختر کوچولو سیرا تاس نجایا میبعد از مرگ مر

لب تکرار کرد و  رِیلب اسمِ آرزو را چند بار ز رِیز. سرپرست شده بود یکودك ب نیچند يخانه آرزو نیا یراست

 .دیکش یآه

رو هم  کترایبا گفتنشون دل کوچ ستیالزم ن.. رمحمدمیام شنیناراحت م ییزایچ هیوقتا از  یبزرگترا بعض_

 هوم؟.. نگران و ناراحت کنن 

 .دست افق گذاشت يزد و دست کوچکش را رو شیگرم به رو يمحمد لبخند ریام

 !شتمیغصه نخور من پ_

در دلش تکان  يزیچ  .دییبو قیرا عم شیخم شد و موها. مردانه یکودکانه ول تیحما نیغنج رفت از ا دلش

صبح تا حاال که صبحِ جمعه بود جواب تماس  روزیاز د. دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش عیدست برد و سر. خورد

 یشماره اش مکث يسرزنش کرد و رو اته دلش خودش ر. نخوانده بود یرا حت شیها امیپ. را نداده بود ریام يها

 :بوق جواب داد نیبا اول. برخاست یزنگ گوش يهنوز تماس را برقرار نکرده بود که صدا .کرد

 ر؟یالو ام_

 ؟يو کجا فرو کرده بود تیکوفت یِاون گوش ت؟یچند بار زنگ زدم به گوش یدونیم. ریزهرِ مار و ام_

بلند  يبا صدا ریام. افتیجواب دادن ن يبرا يکلمه ا یجا خورد که حت يبه حد ریلحنِ تند و پرخاشگرِ ام از

 :تکرار کرد

 ؟یچونیپیم يچته تو ها؟ منو دار.. د با توام_

گذاشت  گرشیگوش د يرا رو یگوش. در هم شده بود یبلند پشت گوش يصدا دنیمحمد از شن ریام يها اخم

 :محمد زمزمه کرد ریناراحت ام يو با لبخند به چهره 

 !برو قربونت برم. امیبرو تو منم م_

 ن؟یا هیک_

 :آرام گفت ریام یتند و عصب يهم گذاشت و در جوابِ نفس ها يچشم رو محمد ریجواب لحن ناراحت ام در

 چه طرز برخورده؟ نیا. جواب بدم تونستمینم_

 تو؟ ییکجا.يبرخورد و خوب اومد..! هه_
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 !رونمیب_

 !يدار فیکجا تشر پرسمیدارم م. یرونیب مهیحال ستمیخل ن_

 .شد کیبه هم نزد شیابروها

 ..چه طرز نیا ریام_

 ؟ییکجا. غلط بود یبرخورد ک میریگیم میبعد تصم نمتیخوب؟ بذار بب ستمیافق اصال تو حالِ خودم ن نیبب_

 :شده گفت میرا با صدا رها کرد و تسل نفسش

 !.کنمیآدرسش و برات اس ام اس م.. آرزو يخانه _

. 

. 

و صد و دوازده  امیچند پ و یبه خاطرِ آن س. بود ریام دنِیاش را در آغوشش فشرده بود و منتظر رس یدست فیک

. دلش گرفته بود .کردینم ینیب شیگونه پ چیرا ه ینیچن نیا یتیعصبان یبود ول خیپاسخ منتظر توب یتماس ب

 نه  کرد؟؟یکس درکش نم چیچرا ه! کند رحق به جانب رفتا یکم توانستیمورد هم نم نیدر ا یجالب بود که حت

 یِهمانیم يها و غذاها یدنیلباسش تمامِ شبِ تلخش را پر کرده بود و مدام از نوش يکه با ژورنال ها ینیژاکل

خواستارِ مدارا  یانصاف یکه سخت تر از قبل در الك خودش فرو رفته بود و فقط با ب ینه اردالن گفت،یبزرگ م

   .آمد یبه سراغش م خیتوب يپر، برا یکه حق به جانب تر از او با توپ يریحاال هم ام.. بود

با  یخداحافظ يبرا. لرزه انداخت فشیهوا بر تنِ ضع يسوز و سرما  .گذشتیم ریاز تماسش با ام یساعت کی

. را زد و سوار شد موتیر. گرفت شیراه خروج را پ یکوتاه یدفتر شد و بعد از خداحافظ یِراه یخانم الماس

چهره  دنِیبلند کرد که از د حشتسرش را با و نیماش يباز شدنِ در جلو يبا صدا. فرمان گذاشت يسرش را رو

 .جا خورد ریام يآشفته  ي

 :گفت يبه رو به رو سرد و جد رهیحرف سوار شد و خ یب ریام

 !که بشه صحبت کرد يخرابه ا هیبرو _

 !میجا هم صحبت کن نیهم میفکر کنم بتون. سالم_

 .طرفش برگشت به

 .!ستین یخوب تیبحث کردن اصال موقع يبرا.. در ضمن! کنمیمن مثلِ تو فکر نم_
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. گرفت شیبه آنجا را پ کیپارك نزد رِیگاز گذاشت و مس ياو پا رو يها يداور شیو پ بیاز رفتارِ عج کالفه

 نیتوقف ماش.. شهیو پارك خلوت تر از هم ابانیظهر بود و خ کینزد. ستادیباز و خلوت پارك ا يمقابل فضا

از تمام حرکاتش مشهود  یکالفگ. کرد هیتک نیماش يجلو رفت و به کاپوت جلو. ریشدنِ ام ادهیمصادف شد با پ

ناممکن  یباشد بس يخبریروز ب کی ي جهینت دهیو حرکات نسنج تیعصبان نیتمامِ ا نکهیافق، باور ا يبود و برا

به هم  نگونهیا يبرخیروز ب کیتنها با  ریبودند که ام یمیاصال مگر تا چه حد وابسته و صم! قابل باور بود ریو غ

 یچشم ریز. شد رهیو به رو به رو خ ستادیبا فاصله کنارش ا. شد ادهیاش را پس زد و پ ختهیافکارِ به هم ر زد؟یبر

در  یرو هم سع شیفرو برده بود و با فشردنِ لبها نشیشلوار ج بیرا در ج شیحواسش به او بود که دستها

 .کنترل خشمش داشت

 ..من.. یختیهمه به هم ر نیچرا ا فهممیمن نم_

 .به طرفش برگشت و نگاه خشمناکش را نثارِ او کرد ریام

 !بگو.. يدیم لمیکه هربار تحو ییبا مزخرفا کنمیحال م یلیخ. شنومیم.. بگو ؟یتو چ_

 !فهممیو نم تیهمه پرخاشگر نیا لیدل گمیم  _

 !يجواب ندادو  تیکوفت یچرا گوش روزید. افق پرسمیشمرده شمرده م گهیبارِ د هی_

 .شد و رو برگرداند نهیبه س دست

 !خاص خودم و داشتم لیدال_

 .تکان داد شیبلند شد و او را در جا ریام يصدا

 ریتو؟ که هربار خواستم ام يفکر کرد یخودت چ شیپ..بدونم خانوم دکتر خوامیمزخرفت و م لید همون دال_

 خره؟یاون ناز م کنمیمن ناز م امتیکه تا ق چونم؟یپیو م

 اصال؟ یهست یک يتو فکر کرد...تو.. یسرم داد بزن يحق ندار_

 .و او را به طرف خودش کشاند دیرا کش دستش

 شهیهم يبار برا هی.. گوشات و باز کن افق. يکه بهش اعتقاد دار یهر چ.. دونمیچه م  ..عشقت.. دوس پسرت_

 ؟یبفهم یتونیم. خوردن متنفرم يمن از باز! باز کن

 .ش حلقه زددر چشمان اشک

 !ول کن دستمو_

 .را به دندان گرفت نشییکالفه لب پا ریام
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 !نه؟ جواب منو بده ایشد  رفمیش_

و  ریبم و خاصش قلبش ز يکه با صدا ياو که بود؟ همان پسر .داشت یتازگ شیبرا دیشخصِ جد نیا حرکات

 کیشک  یب. اش کرده بود وانهید زیچ کی!نداشت يریزنج يها وانهیبا د یرو شده بود؟ لحن صحبتش فرق

تنها خسته و ناباور . کرددستش تقال ن دنِیکش رونیب يبرا گرید. روزیپاسخِ د یب ياز با تماس ها رِیغ يزیچ

 :زمزمه کرد

 چته تو؟_

 شیچشمانش را در نگاه مظلوم رو به رو. اما رها نکرد دیکش نییبه نگاه ناباورِ دخترك دستش را پا رهیخ ریام

و  یخواستن يچهره  نیاز ا یناش تابیحرارت ب نیا دانستینم. صورتش را از نظر گذراند ياجزا قفل کرد تمام

 !!را دربرگرفته بود جودشتمام و روزیکه از د یاز همان خشم ایاست  شهیتر از هم کینزد

 يو پرسه زدنش در اطراف خانه  روزید یوانگیکرد به تک تک لحظات د یو سع دیو بلند کش قینفس عم چند

 .شدیاندیافق ن

 نگفتم؟... گفتم ازم فرار نکن. نکن میگفتم خودت و ازم قا.. بهت هشدار دادم افق_

 :لب زد يرفت و آرام اما جد کیچند قدم نزد. افق همچنان پر از بهت و سوال بود چشمانِ

 !نذار که بشم.. خطرناك شم خوامینم_

 .دیکش ونریدستش را با خشم ب افق

تو . فهممینم یچیه گهیمن د. فهممیرفتارات و نم نیا یِمن معن.. ریبس کن ام ؟یکنیم دیمن و تهد يدار_

. نتونستم جواب بدم گمیدارم بهت م. ساله زنتم نیکه انگار چند یکنیباهام رفتار م يطور يماه دار کیکمتر از 

 يحق ندار.. یکن نیتوه.. یداد بزن يرحق ندا.. یبکش ضاحیکارام به است يمن و به خاطر همه  يتو حق ندار

 ...دیتهد

 شیکوتاه تا مرزِ انفجار پ ي هیقلبش تنها در چند ثان.. نفسش بند آمد. سرد و ترك خورده اش داغ شد يلبها

. طعم نا آشنا را در زمان و مکانش گم کرد نیتر از حد و ا کینزد يبو نیا.. را تشیموقع.. خودش را.. رفت

که در  یتوان نیبا اخر. بود یباقشدنش  وانهیتا د یشک چند قدم یب. سست شد شیبست و پاها خیدستانش 

 نیاز هم بازمانده اش آخر يو لب ها ریچشمانِ ملتهب و تبدار ام  .دیخودش سراغ داشت سرش را عقب کش

شده بود باال  نیسنگ یچند تن يوزنه  يدستش را که به اندازه . پاکش را هم شست و با خودش برد يآرزوها

  .دیآورد و با تمامِ قدرت بر صورتش کوب
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خورده بود به افق  نیاز شدت شوك چ شیکه گوشه ها یسرِ کج شده اش را با بهت صاف کرد و با چشمان ریام

را  زیکلمه همه چ یِواقع يرا انجام داد و به معنا دهیحرکت نسنج نیچگونه ا دیخودش هم نفهم. شد رهیخ

چه  گرید نیا  .دیشیبا خودش اند! شدیپس زده م نگونهیبارِ اول بود که ا يدر تمام عمرش برا دیشا. خراب کرد

بود و در افکارش  رهیترفند ماهرانه؟ در نگاه اشک آلود افق خ کی د؟یجد یِنازکش کیتازه؟  يِباز کیبود؟ 

خارج شد، تمام تنش به  شیکه با زور از دهانِ دخترك رو به رو يجمله ا نیآخر دنِیغرق، که ناگهان با شن

 !خراب شد رشبر س ایآتش گرفت و دن کبارهی

  !ریام نمتیبب خوامینم گهید_

که استارت خورد، به زحمت چند قدم  نیماش. لرزانِ افق شد يقدم ها يبدرقه  يبا بهت و ناباور شیچشمها

مغزش  يها زنبور در تک تک سلول ها ونیلیمانند هجوم م لیاتوموب يکهایالست غیج يعقب رفت و صدا

به رد  رهیخ ششیپ ي هینگونه اش گذاشت و چشمانِ ملتهب از تماسِ چند ثا يدستش را باال برد و رو! دیچیپ

 ..ثابت ماند یبرف کهنه و گل يرو يها کیالست

 

. ینیب شیقابل پ ریرفتارِ غ نیجا نداشت ا شیدر باورها. زدیمحکم هنوز در گوشش زنگ م یِلیس يصدا انعکاس

همه باز هم در تمامِ  نیبا ا. بود دهیاز دختران اطرافش ند يگرید زیو لذت متقابل چ یمدت به جز همراه نیتا ا

 یدختران حت گریبودنِ افق از د زیمتما ي نهیبه گز. شدیتر م نحلیساده تر شدن ال يذهنش تمامِ مسئله به جا

 نیمصرانه به ا. شیشطرنج بود برا فیحر يحرکت ماهرانه  کیافق مانند  يمنتظره  ریکنش غوا! دیشیاند ینم

پروا و ماهرانه او را پس زده؟  یب نگونهیرا جا داده که ا يتظاهر کدام نقشه و باز نیکه در پسِ ا دیشیاند یم

تنه و با زحمت به خرج داده بود، تنها با  کیکه  یآن هم بعد از تمام تالش. ش شده بودیک. داشت يحس بد

   !اش تمام شده بود هیبر عل زیو عجوالنه همه چ دهیحرکت نسنج کی

 شیپا ریبه برف ز رهیچشمانش خ. گرفت شیرو را پ ادهیزد و راه پ شیپا يجلو يبه ظرف نوشابه  یمحکم لگد

و تازه ، آن چشمانِ وحشت زده و  دیحس جد کنار آن. کردیم ریکوتاه س يدر تمامِ آن چند لحظه  الشیبود و خ

 ظیاخم غل يجا يچگونه شد که لبخند محو تندانس! برق برّنده اش بود ییِناباور که هنوز هم به دنبال رمز گشا

حسِ تازه را در  نیا. لبخندش پررنگ تر شد. دیلبش کش يانگشتش را باال برد و آرام رو. چهره اش را پوشاند

. آمد یها خوشش م دنیپا پس کش نیا ز،یو گر بیتعق نیا ،يباز نیاز ا. دوست داشت شیکنارِ تمامِ دردسرها

طعم  کیها ته دلش را  نیبا تمامِ ا ینبود، مجالِ حماقت نداشت، گند زده بود ول ردنک يزمانِ باز.. وقتش نبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

کالفه  يبه جا دنیهمه پس کش نیچگونه ا. فرق داشت شیها يدختر با تمام هم باز نیا. پوشاندیم نیریش

قابل  ریحماقت غ نیو ا يهمه خرابکار نیبه ا دنیشیاند يچگونه بود که به جا کرد؟یترش م صیکردن حر

 دربر گرفته بود؟ ياجبار يآن بوسه  رینظ یاز ذهنش را طعم ب یجبران، هنوز هم بخش بزرگ

بار  نیو ا ندیرا از نو بر بزند، دوباره بچ شیکه بتواند تمام کارت ها ییجا د،یطلبیآرام م يجا کی افکارش

اش از مهسا هم زرنگ تر بود که بعد از  یبا وجود تمام سادگ دیشا. دختر ساده نبود نیا. ماهرانه تر عمل کند

بود  یمتیبه هر ق دیبا! شده اعالم کرده بود امرابطه شان را تم دهیدوم نرس يهنوز به مرحله  ییماه آشنا کی

با ارزش ..آس ها را. کردیکارت ها را رو م نیآخر دیبا. یابانیدوست و عشقِ خ کیتر از  کینزد.. شدیم کینزد

 !نبود سریراه دور م نیاز ا گرید زپایو گر ذیلذ يطعمه  نیشکارِ ا.. ها را نیتر

نقش افتاد  زیر ينگاهش به دختر .به ذوق ذوق افتاده بود وارد کوچه شان شد يرو ادهیکه از شدت پ ییپاها با

 یبزرگ يدر حمل قابلمه  یاش را نگه داشته بود، با زور و تقال سع یکه همان طور که دو طرف چادر گل گل

قابلمه  رِیشد و دستش را ز کشیاز پشت سر نزد. بود الیل. داد صشیتشخ یجلوتر رفت و به راحت یکم. داشت

. قفل شد اوشینگاهش در نگاه س  .رداندبه سرعت سرش را برگ الیبزرگ گذاشت که با حس سبک شدنش، ل ي

لب  رِیکرد و ز یاخم. کرده بود دشیروزِ کوتاه نا ام کیبود و تنها در  دشیسال ام نیکه چند یهمان نگاه

 .سالم داد

 !سالم_

 رو؟ ینیسنگ نیقابلمه به ا يبریچرا تنها م_

 .کرد کیا به هم نزددو طرف چادرش ر الیل. بزرگ را دست گرفت گیرا جلو آورد و د گرشید دست

 !برمشیآش م يبرا.. ستیخونه ن یکس_

مونس هر سال . پذندیآش م نیهر سال در روزِ اربع دانستیم. نگاهش به دخترك مهربان شد. را برگرداند سرش

همانطور که از در وارد خانه شان . کرد شیدلش را ر الینگاه ناراحت ل. شدینذرِ ساالنه م نیهمپا و کمکرسانِ ا

 :آرام گفت شدیم

 ؟يازم دلخور_

 .فشردیم شیاز پ شتریچادر را ب يدوخت که با استرس هر لحظه لبه  الیچشمش را به دست ل و

 ؟یدلخور برا چ_
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مرد  ينگاهش را باالتر از زانوها توانستیدر واقع نم. در گردش بود اوشیس يو پاها اطیدرِ بازِ ح نِیب الیل نگاه

را زده بود که تنها چند بار استفاده کرده بود و  ییکه باز هم همان عطر خوش بو يمرد. اوردیباال ب شیرو به رو

ها با تنفسش  لومتریمدرسه رفتن پشت سرش از خانه خارج شده بود، تا ک يبرا الیل یدر همان چند بار، وقت

به خاطر  شیهنوز هم گلو. داد رونیصدا و ماهرانه ب ینفس لرزانش را ب!..گشته بود نییضربان قلبش باال و پا

و موشکافانه  بیرا کنارِ در گذاشت و دست در ج گید اوشیس. سوختیشبانه اش م ي انهیمخف يهق هق ها

 .نگاهش کرد

 ؟یکه زدم ناراحت ییبه خاطر حرفا. یستیمثل قبل باهام راحت ن گهید کنمیحس م. دونمینم_

قفل شود، متوجه ظاهر فوقِ  اوشیش در چشمانِ نافذ سقبل از آنکه نگاه یول. را به سرعت باال آورد سرش

 "نه" یِتنها توانست سرش را به معن. گذاشت و نفسش گرفت دنیتند تپ يقلبش بنا. آراسته و متفاوتش شد

 !چپ و راست کند

 .داد رونیب یگرفت و بازدمش را طوالن یقینفس عم اوشیس

 !امروز خونه ام. ر به من بزنهس هیبرادرت که اومد بگو . نکن تیخوب خودت و اذ لیخ_

 :داد و با زور گفت یرا دوباره تکانِ آرام سرش

 !ممنون به خاطر کمک_

 .آرامش یشدو خداحافظ اوشیلبخند گرمِ س جوابش

 اوشیس دنِیبا د. تراس بود يعباس مشغول پارو کردن برف ها از رو. شد اطیرا در قفل چرخاند و وارد ح دیکل

 .انداخت و به سرعت به طرفش آمد نیو آراسته پارو را زم کیش يآن هم در آن لباس ها

 !چه کرده امیداش س نیبب ایاووو مامان ب_

 .بلند و مردانه اش را لمس کرد يپالتو يرساند و با دست جنس اعال اوشیرا به س خودش

   سالمت کو کره خر؟_

 .زدیعباس برق م چشمانِ

 !يشد پیچقدر خوش ت. سالم داداش_

حوصله بود  یو ب آنقدر در افکارش غرق. وارد خانه شد کردیرا رها نم شیکه پالتو یعباس يزد و همپا يپوزخند

 چیه گرید! شهروز بود یِفردا دادگاه. کند ضیرا تعو شیبزند و لباس ها رگاهیبه تعم يکه نتوانسته بود سر

 !ارزش نداشت یتالش
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. دیبلعیمرتبِ پسر جوانش را م يشده سر تا پا ینو چراغا صانهیچشمانش حر. در استقبالش کرد يجلو مونس

 .دیکش اوشیلباسِ س يدستش را جلو برد و رو

. يدیخر يزیچ هیمرگت بشه که باالخره واسه خودتم  شیمادر پ. يچقدر آقا شد. دورت بگردم پسرم یاله_

 !پسرم مثل دومادا شده. بذار برم برات اسپند دود کنم

. بود دهیحد خوشحال و شگفت زده ند نیهرگز مادرش را تا ا. کرد ریگ شیگلو يگردو ابتدا یِبه بزرگ يزیچ

 :بار هزارم تکرار کرد يدستانش مشت شد و در دلش برا

 "..!لعنت بر فقر"

 !باهات کار دارم نیبش قهیدو د ایننه ب خوادینم_

سرش برداردپ دیچشم از ظاهر جد توانستینم. پتو نشست يکنارش رو. براقِ مونس نگران شد نگاه. 

 !شهیچروك م. مادر ياوردیکتت و در م_

 .دیکش يپوف کالفه ا اوشیس

 .دمشونیپوش ییجا رفتمیامروز م. همش مالِ دوستمه ننه_

 .به پشت گردنِ عباس زد يدست ضربه ا با

 !نمیدرس و مشقت بب یبرو پ. صاحاب و جر خورد یب نید ول کن ا_

 .و سالنه سالنه به طرف اتاقش رفت دیو رو کردنِ کت کش ریدست از ز عباس

 !نیآماده کن يزیهر چ يگفت خودتون و برا.زنگ زده بود شبیپر. شهیم یشهروز فردا دادگاه_

 .دهانش نگه داشت يمونس به سرعت تر شد و دستش را با وحشت جلو چشمان

 ؟یچرا زودتر نگفت_

 :چشم بست و ناراحت گفت اوشیس

فردا . کنم يپنهون کار خواستمیاآلنم گفتم چون نم. یدل نگرون هست یفقربونت برم؟ به حد کا گفتمیم یچ_

 باشه؟. کنمیو تا تهش هم تالشم و واسه شهروز م رمیخودم م. ننه يایدادگاه نم

 !رهیمادرش بم گفت؟یم یدورش بگردم چ یاله.! ارهیدلم طاقت نم. امین تونمینم_

 .دستانش صورت گرد مونس را قاب کرد با

جرمش و  رمیشده م !مخمصه ست نیشهروز تو ا شیکه به خاطر نامرد رهیبم يپدر یاون ب. خدا نکنه ننه_

 !اصال نترس! بمونه اون تو ذارمینم رمیگیگردن م
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 شهروز برام باالتر از توئه؟ یکنیچرا فکر م. برام نیچند بار بگم ننه؟ تو و شهروز ندار_

 .دیکش یقیعم نفس

وجود  یاون قدر ب! خورهیبر نم ییمثل من بره اون تو به جا یکی!  میبا هم فرق دار یلیچون من و شهروز خ_

 ....!شهروز یول! حس نکنه ممیخال يجا یهستم که کس

 نکهیقبل از ا یلب به گله باز کرد ول.. دیچک شیپلک ها انیاز م یمونس گله مند شد و اشک درشت چشمانِ

 .تک ضرب از جا برخاست اوشیس. از دهانش خارج شود زنگ در به صدا در آمد يزیچ

 !کرد شهیم کاریچ نمیبرم بب.. سبحانه_

 .سبحان دراز کرد يدستش را برا میمستق ریغ یو نگاه ظیغل یرا باز کرد و با اخم در

 !تو ایب. سالم_

 ؟یداشت يکار. برم دیکار دارم با. سالم_

 !شهیفردا داگاه.. شهروز_

 .انداخت نییسرش را پا سبحان

 !در ارتباطم لشیبا وک. دونمیم_

 .خشک شد و لحنش تند اوشیس يصدا تن

 برامون وقت بخره؟ تونهینگفت م کهیمگه مرت ؟یگینم يزیو به ما چ یدر ارتباط_

 !تموم نشده یچیوگرنه ه. وحشت کرده. دهیشهروز ترس.. ایآمپر نچسبون س_

 .زد يصدادار پوزخند

 مگه باالتر از اونم هست؟! برنیو حبسش و م ادیفقط حکمش م. آره! هه_

چرا انقدر . حکم يانداختن اجرا قیبه تعو يهزار تا راه هست برا ؟يدینظر شن دیبه اسم اعتراض و تجد يزیچ_

 شما؟ نیکنیهول م

 .تر شد دواریام یکم نگاهش

 د؟یوقت خر شهیم یعنی_

 .به دور و اطراف انداخت ینگاه سبحان
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 هینباشه  یچیه یچینظر بشه پروندش ه دیتجد یتا وقت. نظر دیتجد يبرا رهیو م نیدیبه حکم اعتراض م_

  !تموم شه یهمه چ یبا دو تا دادگاه ستیهم ن اینجوریا! نهیپرونده سنگ! نیدیوقت خر یماه

 ..شهروز یول_

 يزیترسوندنش با ت گهید  .کشنیاون تو ان که واسه دوزار آدم م ییحروم لقمه ها. ترسوننیشهروز و اون تو م_

بفهمم اون تلفن از کجا بهش  دیبا. زنمیمن فردا بعد دادگاه باهاش حرف م! نداره يبه خانوادش که کار دیتهد ای

 يجا شیکاله بردار يبرا ستیپس الزم ن. کشهپول و باال ب یطرف اونقدر قهار بوده که پشت تلفن! زده شده

 ته؟؟یباشه حال ییهرجا تونهیم. باشه یخاص

 .شد زیر اوشیس يها چشم

 ه؟یمنظورت چ_

 .دیکش شیبه موها یدست سبحان

 یکه مدع ینام و نشون داشته از شخص یتماس ب هیکه شهروز به بازپرس پرونده جواب پس داده  ياونجور_

جز اون تو  يا گهیاز شانسِ گند شهروز خان ما هم اون روز کس د. یمال يشرکته و مسئول امور يشده مشتر

ش پرداخت و انجام بده یپ خوادیبعدم که م! جنس یو سفارشِ کل دهیم یالیآدرس خ هیطرف . شرکت نبوده

اصل که حسابش  نیبر ا هیبا تک رکانهیز یلیجالب بود که خ یلیخ نجاشیا.. عابر بانک يپا کشهیشهروز و م

 يراحت و با چند تا کد توسط شهروز تمام وجود یلیپرداخت بشه خ دیبا یسیانگل يمنو قینها از طرو ت هیدولت

 !به شماره کارت خودش دهیشرکت و انتقال م

 م؟یکن دایو پ شرفشیخود ب شمارهیتماسِ ب هیبا  يچجور.. دونمیرو که خودمم م نایا_

بوده خبر داشته تو اون ساعت جز  یطرف هرک نکهیاول ا. کمکمون کنه تونهیوسط هست که م نیا زایچ یلیخ_

شماره حسابِ  دونستهیبه شهروز داشته و م يخبر از اعتماد بهروز نکهیدوم ا. تو شرکت نبوده یشهروز کس

 شهیساده م یلیو خ دارهن یسیشهروز سواد انگل دونستهیخوب م نکهیو سوم ا! شرکت دست شهروز هم هست

که  يهمونجور تونستیبند بود م ییاگه طرف دستش به جا.. هیالیون آدرس خاصل هم نیاما مهم تر! دورش زد

. رهیبگ لیهم پول و باال بکشه هم جنس و تحو.. سود کنه یتو مبلغ شهروز و دو در کرد تو گرفتن جنسا هم کل

 جنس گذشت، چرا؟ نهیاز گز یول

 :مبهوت شد و زمزمه کرد اوشیس ي چهره

 ..رسهیو زورش نم رهیچون پاش گ_
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 .زد یبشکن سبحان

 !از معمامون حل شده یاآلن بخش بزرگ.. نیآفر_

 .سرش را ناباور تکان داد اوشیس

 از تو اون سوراخ موش انجام داد؟ شویکاله بردار ه؟یطرف زندان یعنی_

 کنه؟یبهش شک م یست نه؟ ک رکانهیز_

 .سکوت کرد و ادامه داد يقدر

چون ! نه ایتوطئه دست داشته  نیهم تو ا يبهروز میبفهم مونهیفقط م. بوده یشک ندارم طرف زندان یکیمن _

بعد ! بوده که با مدارك شهروز به اسم شهروز باز شده یشده شماره حساب ختهیکه پول توش ر یشماره حساب

نفر  هیکار  تونهینم نایا! کردن زیوار يا گهیانجام شه پول و به حساب د یبانک يریگیاتمامِ کار هم تا مراحل پ

 !شهبا

 کرد؟ کاریچ دیحاال با. شک ندارم کار خودشه. حروم لقمه شرفیب_

 .شانه اش گذاشت يدست رو سبحان

 یالک. کنمیو م میدارم همه سع. چند سالم اون تو بپوسه قیدست رو دست نذاشتم تا رف یرو گفتم تا بدون نایا_

 !رونیب میکشیشهروز و از اون تو م! به خودت و مادرت استرس وارد نکن

 :نرم گفت یداد و با لحن یرا متفکر تکان سرش

 !یانقدر با مرام باش کردمیفکرشم نم. ممنونم سبحان_

 :گفت نانیهم گذاشت و با اطم يچشمش را رو سبحان

   ..تو بود يبرا میکه به شهروز گفتم از رو نگران یهر چ_

 .زد يطرفه ا کیلبخند  اوشیس

 !چاکرتم ایتا ته دن رونیب ادیاگه شهروز از اون تو ب .منم سیکه مهم ن یمهلکه تنها کس نیتو ا_

هر دو نشست يلبها يرو یبخش نانیهمدرد دو مرد به هم گره خورد و لبخند محو و اطم نگاه. 

*** 

 

. از حضار را به طرفش جلب کرد يریتوجه جمع کث ،یتیگران يکفشش با پله ها يبرخورد پاشنه ها يصدا

به دست و خوش  السیاردالن گ. لب نشاند يرو یلیبلندش را در دست گرفت و لبخند اص راهنیپ يدنباله 
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 یِهمانیم نیا زبانِیانِ میو عر فیدستانِ ظر ریچپش اس يبود و بازو ستادهیپله ها ا نییپا شهیپوش تر از هم

 .بزرگ بود

که  یاز آن یهمانیم. با مهمانان شد یآمد و مشغول احوال پرس نییپا يشتریب نهیرا با طمائن ییانتها يپله ها افق

را که با آنها تنها در حد چند  یکسان یحت ایو  شیشناختیهرآن که را م نیژاکل. شلوغ تر بود کردیفکرش را م

و  یاشراف يجمع شامل طبقه  نیداشت، دعوت کرده بود، که البته ا یساعت گفت و گو و تعامل اجتماع

انگشتانِ  يافق رو فیاش در هوا ثابت شد و دستانِ ظر یهمراه يدست اردالن برا. شده بود یخاص همانانیم

جلو  يزیشده و با برنامه ر نییتا شیاز پ زیانگار همه چ. قطع شد انویپ میمال يصدا. مردانه اش قرار گرفت

   !رفتینم يگرید نتظارا نیکه البته از ژاکل رفتیم

از مراسم تنها و تنها  یساعت میاغراق ن یشدند و ب کینزد یسالم و احوال پرس ياز دوستانِ اردالن برا يا عده

با غمِ النه  يدیتناقص شد شیلبها يرو لِیاما اص يلبخند اجبار. ها گذشت یمعارفات و احوال پرس نیبه ا

که در تمامِ محافل و  ییبارویز. جستیرا م یخیو  یآب ي لهیچشمانش دو تکه ت. کرده در چشمانش داشت

از  شتریاگر او را به جبرانِ نبود آرزو ب یحت! شدیپر نم شیجا! و زبان زد خاص و عام بود یمراسمات سوگول

 یو آن اندام یآن چشمانِ آب. شدیپر نم شیبارویخواهر ز یِخال يباشند ، باز هم جا یهرسال مجبور به آراستگ

 !نبود گرید رفتیجمعِ فرو م نیچشم مردانِ مشتاقِ او در  شدیم رکه خرامان و عشوه گر، خنج

 :خودش را به کنارش رساند و لبخند به لب، آرام گفت نیژاکل

 ؟يامسال و هم از دست بد يخوایم. فرصت بودن نیها منتظرِ ا یلیخ ؟یشیجمع نم یِچرا قاط_

 .انداخت نیبه ژاکل یو نگاه متعجب برگشت

 !ستمین یمن دنبال فرصت_

 یمهمون نیتو ا رانیا ياز نصف تاجرا شتریحاضرم قسم بخورم ب. نگاه به دور و برت بنداز هی.. ابله نباش دختر_

 تو؟ یهست یواقعا منتظر چ ؟ینیبیخودت نم ينگاه پسرا رو رو! ان

. دده روز قصد جانش را کرده بو نیکه در تمام ا یبغض. را فرو داد شیگلو نیگله مند شد و بغض سنگ چشمانش

که  يا وانهید.. اش را وانهید نِیدلنش يبود حرف ها رفتهیچه ساده پذ...دهیعشق فرا رس کردیچه احمقانه فکر م

 !بار هم تماس نگرفته بود کی یده روز حت نیدر تمامِ ا

 !يریدعوت رقصش رو بپذ دیبگذره فکر کنم با ينجوریا.. ایفتیراه م يدار_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢١۴ 

 شیحواس به پسرِ جوان و خوش پوشِ رو به رو یشد که ب تشیبه خودش آمد و متوجه موقع نیژاکل يصدا با

 .پسرِ جوان بود يپروا رو یمشتاقانه و ب نینگاه ژاکل. برگرداند ضیسرش را با غ! شده بود رهیخ

 !یشیخانوم دکتر م یدست بجنبون کمیاگه .. جذابه یلیخ_

 :با ابرو کرد و ادامه داد يا اشاره

 !دانشگاه لندن نیقلب و عروق از معتبر تر يرادکت_

. شد رهیگردنش گذاشت و کالفه به اطراف خ يدستش را رو نیژاکل يمغرضانه  يها یرخواهیاز خ خسته

 شیزانوها. بود نیژاکل يها یهمانیم یِشگیهم يقانون نامه  یهمانیدر م یبلند و عدمِ وجود صندل هیپا يزهایم

را با  بایز يِو نامادر لیدخترِ اص ي انهنقشِ احمق نیاگر مانند هر سال آرزو حضور داشت، تمامِ ا دیشا. کردیدرد م

را  میعذابِ ال نیا انِیو دور از چشمِ پدر، انتظارِ پا اطیاز ح يگوشه ا شهیو او هم مانند هم رفتیپذیم لیکمالِ م

که  ییها السیو گ رهیخ ينگاه ها نیاز ا .گذشت نیاز کنارِ ژاکل یکوتاه دیو با ببخش دیکش یآه. دیکشیم

دلش از . بود زاریب رفتیاش با احترام باال م یدر چشم شدنش با مهمانان به افتخار و سالمت مهربار بعد از چش

   !تر ریبهانه گ شهیاز هم.. دلتنگ تر شهیاز هم.. تر بود تابیب شهیهم

 .گرفت يرا به باز نشیآست يبایبلند و ز يرهایو حر ستادیا یمیقد ي نهیشوم کنارِ

 !يشد بایواقعا ز.. عوض بشه افتیساده انقدر ق شیآرا هیبا  کردمیفکرشم نم_

! حس و حالش بود و بس يایبرقِ چشمانِ نافذش گو.. الزم نبود فیتعر. فراز سر بلند کرد يآشنا يصدا با

 .داد یلبش نشاند و سرش را تکان آرام يرو یلبخند کمرنگ

 ن؟یخوب. ممنونم_

 .سالن تماما بست یرا به قسمت شرق دشید ي هیداد و زاو هیتک واریبه د فراز

 تو خودت؟ يدار یچ ؟یشیاز بارِ قبل خوشگل تر م نمتیبیچرا هربار که م_

 .شد دیمق

 !نیشما لطف دار. ندارم یخاص زیچ_

دوست  د،یچرخیصورتش م يتمام اجزا ياجازه و مستقل رو یپروا را که ب ینگاه ب نیا. فراز کش آمد يلبها

  !نداشت

 .چهره نیا هیخاص زیچ یلیخ دمیکه سادت و هم د یمن يبرا_

 .انداخت نییداد و سرش را پا حیترج يگریرا به هر جواب د سکوت
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 ؟يکرد. یبهت زمان بدم تا فکر کن يگفته بود_

 مگه از اون وقت چقدر گذشته؟_

 .کرد رییصحبتش تغ لحنِ

 بگم؟ قشمیدق ياخویم. شب و چهار ساعت یس_

 !مهلکه داشت نینجات از ا يبرا یکه کاش راه دیشیو با خودش اند دیکش یقینفسِ عم افق

 شهیداره برام سخت م. میریم شیپ یتا هرکجا که تو مشتاق باش. میبار امتحان کن هیافق؟ بذار شانسمون و _

 !و نداشتنت دنید

 ن؟یکنیخودتون فکر م يچرا شماها همش به خواسته ها_

 .دیابرو فراز باال پر يتا کی

 شماها؟؟_

 .به دندان گرفت لب

 !جمع بستم يمنظورم شما بود_

شد قیفراز دق نگاه. 

 ونه؟یدرم یکس يپا_

 .باره سر باال آورد کیو به  انهیناش

 ن؟یکنیم يفکر نیچرا همچ_

 .گذاشت نهیشوم يباال سِینف يِکنده کار يلبه  يو آن را رو دینفس سر کش کیرا  السشیگ

با دلشون باشه من  ارشونیاگه اخت دیشا! دورو برت بنداز ينگاه به مردا هی. رسهیبه نظر نم دیبع یلیخ. دونمینم_

 ..در ضمن!  ستادمیبهت ا کیهمه نزد نیپاره کنن که ا کهیو ت

 ..تر شد قیدق نگاهش

 ..و یعاشق.. اون شبت يحرفا_

  م؟یبحث و عوض کن شهیم_

که تا  یهمان. دیطلبیلبخند را م کیدلش تنها . افتاد یو به جانِ افق م شدیدرد م شیلبخندها. زد يگرید لبخند

 !کردیم دایهو قیعم یاش خط وانهید يکنارِ ابروها
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کرده بود  هیتک واریکوتاه، همان طور که به د یسرش را برگرداند و بعد از نگاه. جلب شد ییفراز به صدا توجه

 :گفت

 !از دست عاشق دلخستت گهیراه فرارِ د هی. یچقدر خوش شانس! نجایا ادیپدرت داره م_

صحبت  يصدا. را تماما بسته بود دشید ي هیستبرِ فراز زاو ي نهیقد بلند و س یجلو برد ول یرا کم سرش

 .شد انیقامت اردالن کامال کنارِ فراز نما نکهیتر شد تا ا کیو نزد کینزد یکردنِ پدرش با شخص

 !آشنات کنم ریجوانِ دل هیبا  خوامیم ؟یینجایدخترم ا_

شد که با همان لبخند جذابش، مردانه تر و  يمرد يآشنا بتیبراق جذبِ ه دیمانند دو تکه مروار چشمانش

کوبنده و کرکننده  يهمهمه و سر و صدا انِیپدرش م يصدا. بود ستادهیا شیرو به رو یتر از هر وقت یخواستن

 :دیپر افتخارش را نشن يجمله  گرید یقلبش گم شد و حت ي

   ...افخم رِیام يآقا_

دخترك مات  يچهره . ماند رهیافق خ يمبهوت و خشک شده  يچهره  يرو ریبراق و پر از حرف ام چشمانِ

 نیا دنِیکه با د یجانیو ه اقیبا تمامِ اشت. دیدرخشیم دگانشیدر مقابل د متیو گرانق فیظر ییشده مانند تابلو

و خوددار رفتار کرد و تنها چشمان  لیصبدنش را به تب و تاب افکنده بود، ا ي،تک تک ارگان ها بایعروسک ز

معارفه به سمت  نیاتمامِ ا يدست اردالن برا. قفل کرد اهشیبراق و مشتاقش را مصرّ و ماهرانه، در چشمانِ س

 :شد يکوتاه دوم بر زبانش جار يافق گرفته شد و جمله 

 !افق....دخترم _

نیا انِیچشمانش م. مقابلش دراز شد، بند دلش پاره شد ییکه به رسم ادب و آشنا ریام دست  دستانِ آشنا و نگاه

دستانش . افق بود يبه حرکات شتاب زده  رهیو کنجکاوش خ یآب ياردالن با چشم ها. زدیپدرش دودو م

افتاده است، نه راه  ریاز باد و باران گ مرح یتوده ب کی انِیپناه، م یب یمانند بچه گنجشک کردیحس م. دیلرزیم

 !شیپس داشت و نه راه پ

پر از .. جواب بود ینگاهش هنوز پر از هزاران سوالِ ب. سرد دست افق را فشرد یلیلرزانش را جلو برد و خ دستان

 ..پر از ترس.. یپر از آزردگ.. یدلتنگ

 دیزبانش با زور در دهانش چرخ. کرد اریاز قبل هش شتریبه انگشتانش وارد شد او را ب ریکه توسط ام یفیخف فشارِ

 :گفت شدیاز اعماق چاه خارج م ییکه گو ییو با صدا

 !خوشبختم_
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 :گذاشت و پر افتخار گفت ریدستش را پشت کمرِ ام اردالن

   ادته؟یرو که  شیتلخِ دو روز پ يحادثه _

 !!بود ادشی.. دهانش را با صدا قورت داد و دهانش گس شد آب

 !میاون خسارت بزرگ و جبران کن میتونستینبود معلوم نبود چطور م ریاگه ام_

قابل کنترل  ریکرد و افق، همانگونه که با کوبشِ غ ریام يبه قامت مردانه  رهینگاه پر افتخارش را خ اردالن

اد و چک پول پر از اسن فیربوده شدنِ ک! دیشیاند ریبه آن حادثه و ربط مشکوکش با ام کردیقلبش مقابله م

 يصدا!! از آن سرقت بزرگ چارهیب يِدریح افتنِیپسرِ جوان و نجات  دنِیو سر رس ییتوسط آن موتور سوارِ کذا

 :پدرش در ذهنش تکرار شد جانِیپر ه

 دادیو پول و نجات نم نداختینم ریاون موتور سوارِ حروم خور و گ زشیو گر بیاگه با تعق.. اگه اون جوون نبود"

از  یچه چکا و مدارك مهم یدونیم! که توش بود به درك یپول ونیلیچند صد م! نیشده بودم ژاکل چارهیب

 يآرام داد و به چهره  یسرش را تکان ".. شد داشیجوون پ نیبود؟ خدا رحم کرد که ا فیاون ک يشرکت تو

ش سرش را با احترام خاصِ خود يمشغولِ صحبت با اردالن بود و با همان لبخند ها.. شد رهیخ ریخونسرد ام

 قهیشق. دیکوبیم رحمانهینبض سرش ب ؟یتصادف بزرگ نیمگر ممکن بود همچ. نه، امکان نداشت. دادیتکان م

 يا هیچند ثان دارِید کی يکه برا يا وانهیاش باشد، همان د وانهید نهما نیا شدیباورش نم. دیکشیم ریت شیها

 ..بود دهیپر نییخانه پا نیا وارِیاز د

که بعد از  یظیاز اخم غل. حلقه کرد شیشد و دستش را دوباره دورِ بازو کیاز پشت سر به اردالن نزد نیژاکل

مهمانِ ناخوانده  نینشست مشخص بود که از حضورِ ا یصورتش م ياش، به ندرت رو ییبایانجام عمل ز

  .ستیخشنود ن

 سروِ شام زوده؟ يِبه نظرت برا_

که عادات و مقررات  یافق يبرا. فاصله گرفت یکم ن،یر دست ژاکلگفت و دست د یکوتاه دیببخش اردالن

دور کردنِ اردالن و  يماهرانه، برا استیس نیانعطاف و ا یب يجمله  نیا صِیاز بر بود، تشخ یرا به خوب نیژاکل

  !ددر مورد مهمانِ ناخوانده، مانند آب خوردن بو دنشیکش ضاحیبه است

 !يخوشگل شد یلیخ_

 يلبها يرو یلبخند خاص. کرد شیبه چشمانِ گرم رو به رو رهیسربرگرداند و نگاه پر از سوالش را خ شیصدا با

 .نشست ریام
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 شه؟یمثلِ هم ؟یبازم سکوت کن يخوایم_

 !یچشمم خار ش شِیکه هست پ ینیاز ا شتریب خوامینم. یینجایا يبپرسم چجور خوامیفقط نم.. نه_

 .شد کیبه هم نزد شیابروها

 تو؟ هیچمنظورت _

 !منظورم واضحه_

 :را گرفت شیبازو رینرفته بود که ام شتریب یرا کج کرد و قدم برداشت اما چند قدم راهش

 !میحرف بزن دیبا_

 .دیکش رونیرا آرام از حصار دستش ب شیرا دور تا دور سالن چرخاند و بازو نگاهش

 !هات کنم یمالحظگ یحراجِ ب یمهمون نیندارم آبروم و وسط ا الیخ..ریمراقب رفتارت باش ام_

 :گفت يشتریب متیرا پس زد و با مال شیلبها ينشستن رو يپوزخند آماده برا ریام

 ي وهیو به ش نجایبا هم؟ هم میسنگامون و وا کن نجایهم ای یکش سیدعوا و گ يبرا يرو سراغ دار ییجا_

 هوم؟.. من

 :مالحضه و بلند گفت یافق بود که ب نباریا

 نگفته بودم؟. نمتیبب خوامیگفته بودم نم. ترسمینم داتیاز تهد_

افق  یِبرجسته و گلبه يلبها يجان گرفت و چشمانش رو ریچشمان ام يآن ظهرِ گرم پشت پرده  ي خاطره

 .ماند رهیخ

 مگه دست توئه؟_

 دیچیگرم و تند دور تا دورِ قلبش پ يمانند باد يا هیآن اتفاق چند ثان.. اش شد رهیمتوجه نگاه خ یبه چاالک افق

 یاخالق ریغ يآن حادثه  ي شرمانهیکرد به لذت ب یهم فشرد و سع يرا رو شیلبها. و راه نفسش را گرفت

 !شدیاندین

 دیرو که با یهرچ. حرفات گوشِ شنوا ندارم دنیشن يبرا گهیمنم د. ستیحرفا ن نیا يبرا یمناسب يجا نجایا_

 !جنابِ افخم دمید دمیدیم

 .نشاند ریام يلبها يرو یاراده و ناگهان یب يپر حرصش لبخند لحن

 م؟یتونینم.. مناسب تر يجا هی میبر میتونیخوب م_

 .فرستاد رونیرا کالفه ب نفسش
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 !!میتونینه نم_

 :انعطاف گفت یبر چهره اش نشست و خشن و ب اخم

فضوال حرفام و باهات  نینگاه ا ریز نجایوگرنه هم. يبد شنهادیصحبت پ يجا رو برا هی يفرصت دار قهیدو دق_

 !زنمیم

از  يافق تعداد. جلب شده بود یمشکوك و طوالن يمکالمه  نیبود که به ا يادیاز مهمانان مدت ز يچند توجه

با حرص  رفتیم يگذشت و همانگونه که به طرف در ورود ریجمع را از نظر گذراند و به ناچار از کنار ام نیا

 :گفت

که به تاب  ییتا تاجا ایب میرو مستق یاز کنارِ درخت توت راه سنگ. قسمت پشت خونه ایب گهید ي قهیدو دق_

 !یبرس

. کاستیم يادیاز توجه حضار تا حد ز نیو ا خواندندیفرا م ییرایصرف شام به سالن پذ يهمه را برا خدمتکاران

شدن شک و شبهه  جادیا يبرا يادیهر ساله اش عادت داشت و احتمال ز يشدن ها بیغ نیذاتا پدرش به ا

 !نبود

که مخصوصِ درختچه  یبزرگ يفضا. گرفت شیدقت و محتاطانه از عمارت خارج شد و راه پشت عمارت را پ با

باز ختم  يفضا نیکه از سمت چپ عمارت به ا یکیراه بار. بود نیژاکل بِیو غر بیو عج یفرنگ يها وهیم يها

. صعب العبور بود یبودند حساب ردهاز روزشان را صرف آراسته شدن ک یمیشک ن یکه ب یهمانانیم يبرا شد،یم

و راه رفتن را  کردیم ریسنگ فرش ها گ يدر ال به ال دهیچسب يِبرف و گل و ال انِیم شیکفش ها يپاشنه 

  .بود به تابِ بزرگ و محبوبش رساند يخودش را با هر زور. ساختیدشوار م شیبرا

  ...خلوت کردنش با عکسِ مادرش گاهیاش و جا یشگیهم پاتوق

چشمانِ . قلبش هنوز آرام نشده بود. داد یبودنش خودش را تکانِ آرام سیتوجه به خ یتاب نشست و ب يرو

 چگونه توانسته بود؟. رفتیاز مقابل چشمانش کنار نم يلحظه ا ریو نگاه خاصِ ام روزیپ

 !هیقشنگ یلیخ يجا_

برخالف . دیدرخشیبلند م هینورِ زرد رنگ چراغِ پا انیم شیو موها ریام يمردانه  يچهره . را باال آورد سرش

دست با ژل  کیبار همه را صاف و  نیا پوشاند،یاش را م یشانیلخت و تکه تکه دو طرف پ شیکه موها شهیهم

ده روزِ پر  نیا يجبران تمام لحظه ها هب.. مالحظه تر باشد یب توانستیم یکاش تنها کم. به عقب رانده بود

 ....یکاش تنها کم.. عذاب
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 :دینگاه جلب شد و آرام پرس نیبه ا ریام توجه

 ؟يگردیم یتو چشام دنبال چ یگیوقت نم چیه_

 !گردمیدنبالِ تو م_

 ؟يگردیدنبالِ من تو چشام م_

 .را آرام تکان داد سرش

رو تو  يا گهید یکس هی کنمیهمش حس م. نمیخودت و بب ذارهیتو چشات هست که انگار نم يزیچ هی _

 !ينگاهت دار

سرد  يمخلوط شده از حرارت تنِ او و بو يگرما. دوشِ افق انداخت يو رو دیکش رونیرا از تنش ب کتش

   .آرام گرفت یو قلبش کم دیچیعطرش در تمامِ وجودش پ

 !به جلو خم کرد یتاب نشست و خودش را کم يکنارش رو ریام

! بگم یچ دونمینم. و نداشتم افق یرستانیرفتارِ دب نیکس ا چیر مقابل هوقت د چیه! بابت اون روز متاسفم_

 !دست خودم نبود

ادامه داد دیافق را که د سکوت: 

! نتونست احساساتش رو کنترل کنه یکه بگ ستمیجوونِ خام هم ن... از اعتمادت سو استفاده کنم خواستمینم_

 ..یول

رنگش در دستانِ باد به حرکت  اهیتابدار و س ياز موها يطره ا. شد رهیخ شیبایرخِ ز میو به ن دیطرفش چرخ به

 شانشیپر يجلو برد و موها اریاخت یدستش را ب. را از نظر گذراند ییبایز نیکوتاه ا يلحظه ا يبرا. در آمده بود

 .را پشت گوشش داد

   !باشم الیخ یب تونمینم. مقابلت آروم باشم تونمینم_

چشمانِ معصومِ افق که در نگاهش قفل شد، حالِ دلش . گذاشت و سرش را بلند کردافق  يچانه  ریرا ز دستش

 :ادامه داد یو به سخت.. دیچشم از نگاهش دزد. کردیخراب م شهیچشمان حالش را هم نیا. دگرگون شد

 !خودم باشم تونمینم_

 ه؟یچ يدزد انِیجر.. ریبدونم ام خوامیو م زیچ هیفقط _

 .را باال انداخت شیها شانه

 !اتفاق که کمک کرد راحت تر بهت برسم هی_
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 ه؟یمنظورت چ_

 .زد شیبه رو یبخش نانیاطم لبخند

   .نشده بودم که متوجه اون سرقت شدم ادهیپ نیهنوز از ماش. با پدرت صحبت کنم نگیرفته بودم هولد_

 :دیپرس رتیبا ح افق

 پدرم؟؟_

 :گفت یساختگ یداد و با اخم یرا تکان سرش

 ؟يفکر کرد یخودت چ شیتو در مورد من پ_

 :در چشمانش لب زد رهیخ افق

 !نهیمشکل من هم. بکنم تونمیدر موردت نم يفکر چیه.. ریام یچیه_

 :گرفت و ادامه داد يرا به باز انگشتانش

اتفاقات .. کارات و. فهممتینم. دونمیازش نم یچیمحتوا که ه یب ينامه  هی. يدیکاغذ سف هیبرام مثل _

من دختر . نکرده بودم یحد احساس بدبخت نیوقت تا ا چیه میتو زندگ! کنمیرو درك نم یچیه..و  نمونیب

 يانگار با دست و پا. کنم تیریو مد میزندگ تونمینم. ارمیدر مقابلِ تو همش دارم کم م یول.. ریام ستمین یفیضع

 !کنمیحس و درك نم نیا. افتادم ریخالء بزرگ گ هی ونیبسته م

 .دستان سرد افق گذاشت يرو اطیتش را جلو برد و با احتدس ریام

تا  ؟بپرسیدرك کن يخوایو م یچ ؟یازم بدون يخوایم یچ.. قبال هم بهت گفتم مگه نه؟ گفتم سختش نکن_

 چرا انقدر برات مهمه؟ ؟یمنو بشکاف یکنیم یسع يچرا دار. بگم

 :تکان خورد رتیافق با ح يلبها

 !مهم نباشه؟_

 :نگاه معصوم شد و زمزمه کرد نیا رِیاس گریبارِ د چشمانش

 فقط بگو چرا مهمه؟_

و  گرفتیساده م ریاگر به قول ام شدیچه م... نگاه ها رو شده بود نیودست دلش با ا..دیکش یقینفس عم افق

 کرد؟؟یصادقانه اعتراف م

 :باالتر گرفت و آرام تر از او لب زد یرا کم سرش

 !چون دوستت دارم_
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. دست گرفت عایاش را سر یحاالت رو به دگرگون..سفر کرد انگار يگریزمان به بعد د. دیخشدر ریام چشمان

بود؟ چه  دهیقبل از او ند يمگر امثالش را هزاران بار در نگاه طعمه ها. شدینگاه معصومانه م نیا میتسل دینبا

 نیا ریاس دینبا. راهش را انتخاب کرده بود ؟یشگیهم يها یباشد به جز تظاهر به نجابت و دخترانگ توانستیم

تمامِ نقاط ! بود دهیکش رونیب رحمانهیاشان ب یمرد را از زندگ کیکه  یارزش یب یهمان مردانگ! شدیم یمردانگ

نثارِ  يچشمان معصوم شکل گرفته بود پس زد و لبخند عاشقانه ا نینگاهش با ا یروشن ذهنش را که از تالق

 .دخترك کرد ي دهگلگون ش يگونه ها

 !پس باهام ازدواج کن_

دست  ریدستش را به سرعت از ز! بود یهم کاف شیحبس شدن همان شبه نفس ها يکوتاه برا يجمله  نیا

 يرا رو گرشیدست د..تاب افتاد يسر خورد و رو شیشانه ها يکت از رو. ستادیو سرِ پا ا دیکش رونیب ریام

 :گفت شانینگه داشت و با همان حال پر شیبایو ز فیظر ریزنج

 !نبود یخوب یِشوخ_

 .دیکش قیعم یزردش کرد و نفس يرنگ و رو يحواله  يلبخند مچهین ریام

 حرفم؟ انقدر کمم برات؟ ادیم یدوستت دارم؟ چرا به نظرت شوخ یدونیدوستت دارم؟ مگه نم یگیمگه نم_

شک امشب قصد جانش را  یشود، که ب رهیخ یبه چشمانمجبورش کرد سربرگرداند و  ریام يِاما جد میمال لحن

 !کرده بودند

 .و دستش را از نو گرفت ستادیا شیرو به رو. دیالنه کرده در نگاهش را د دیترس و ترد ریام

بود ،  يا یآن مِیتصم یلیخ دیشا. کنم يآدم ازت خواستگار نیبلد نبودم ع دیشا. یبهت شوکه بش دمیحق م_

و ترسِ وحشتناك  یتو نگران خوامینم گهید. رابطه ست افق نیا يبرا میینها مِیتصم یبرنامه بود ول یب دیشا

 ..خوامینم. نییو بازم بپرم پا وارید نیبه خاطرت مجبور باشم ا خوامینم. شبم و صبح کنم تیجواب ندادنِ گوش

 .افق نشاند کیبرد و آرام پشت کمر بار شیرا پ دستش

 !باشه يفاصله ا ننمویب خوامینم_

 :لب باز کرد مشیکلمات مال يهمانگونه مبهوت در جادو افق

 فاصله بود؟ نیپر کردنِ ا يدرخواستت فقط برا_

   .جمع شد چشمانش

 :سردتر از قبل گفت. افتاد نییپا اوشیکه دست س ییتاجا. دیخودش را عقب تر کش افق
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 گوشت بزنم؟ رِیو نتونم ز یکه دلت خواست من و ببوس ییهرجا ای ابونیوسط خ یبتون نکهیا يفقط برا_

 ؟یگیم یچ_

 .افق نشست يلبها يرو يپوزخند

که  یغرورم بعد اون همه خط و نشون يبا همه . فرقت دوستت داشتم يبا همه . يفرق دار کردمیفکر م_

 گهیکسِ د چیم به همن به جز پدر ریام. و مثل احمقا بهت گفتم دوستت دارم نجایاومدم نشستم ا دمیبرات کش

 یول. کشمیگفتنشم خجالت نم زا. اعترافش برام آسون بود؟ آره دوستت دارم یکنیفکر م! حرف و نزدم نیا يا

 !نبود نیکه با تمومِ احساس خرجت کردم ا يجوابِ اون جمله ا

 .با تعلل باال آمد و کت را گرفت ریدست ام.تاب برداشت و مقابلش نگه داشت يرا از رو کت

. امروز من بهت اعتراف کردم که دوستت دارم! ریخرابش نکن ام. تصور نکرده بودم ينجوریرو ا یچیه من_

 گهید يمعما هیمن تحملِ ! جمله تموم بشه نیبذار شبمون با ا. یهمونطور که خواست. ساده گرفتم و ساده گفتم

 !رو ندارم

 دیازدواج کردم افق حواست هست؟ تو اآلن با يمن ازت تقاضا ؟ینیبیمعما؟ درخواست ازدواج من و معما م_

 هیحد اقلش . يشدیزده م جانیه.. يشدیسرخ م دونمیچه م. يدادینشون م یواکنش هیدخترا  يمثل همه 

 !يبه من ندار يتو اصال عالقه ا.. حرفات دروغه يهمه  دمینبود؟؟ شا. سهمم بود ياراد ریلبخند غ

عج يچشمانش رو. نکرده بود ینیب شیپ نگونهیرا ا زیچ چیه. بود ختهیذهنش به هم ر معامالت بِیحرکات 

 نیبه هم گذاشتیم دینبا. بستیاش م دهینگاه ترس يو راه فرار را به رو شدیدخترك هر لحظه تنگ و تنگ تر م

حاال .. اش را قمار کرده بود یکارت ها زندگ نیبا ارزش تر يحاال که رو. باشد نیقمار سنگ نیا يبازنده  یراحت

 دادیاجازه نم دیچیپیظفر در مشامش م يبود و بو کیهمه نزد نیحاال که ا.. که فرصت ها را از دست داده بود

دور دورِ خودش  کی. دیکش شیبه موها یدست. دهینگاه ترس کیمنطق باشد و  یسهمش چند کالم حرف ب

دختر کالفه  نیا ي رکانهیز يها ينبود که در مقابل باز یلبار او. دکرد آرامشش را حفظ کن یو سع دیچرخ

 .شدیم

 !حرف اول و آخرت و بگو افق_

 .نشانه گرفت یزد و دستش را به طرف ینیلبخند غمگ افق

تمومِ  نیچشم ژاکل. اشاره از منن هیتموم اون مهمونا ده ها نفر هستن که تنها منتظر  نیب. ینیبیاون تو رو م_

 کمیدرست مثل خواهر کوچ! تا از شرم خالص شه زنهیچشمم در مقابل کدومشون برق م نهیمنه تا بب يشب رو
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که دستم و باال برد و  یهمون. همون همکارِ پدرم! نشیساده تر! حذف شد و رفت مونیاز زندگ یکه به راحت

 هان؟ ر؟یچرا ازدواج نکردم ام يفکر کرد! قلبش يگذاشت رو

 :دسخت شد و او ادامه دا ریام ي چهره

چون . ارمیعمرم اسم شوهرم و با عشق به زبون ب يلحظه  نیتا آخر خواستمیچون م! چون منتظر عشق بودم_

   !باشم نیمثل ژاکل یکی خواستمینم

 .گونه اش سر خورد يدرشت اشک از گوشه چشمش تا رو ي قطره

 ينجوریلحظه داشتم ا نیا يکه برا ییو آرزو دیام یبعد کل يحق ندار.. شیریانقدر ساده بگ يحق ندار_

من و وادار به  بتیپشت سر هم و عج يانقدر با کارا. نشو یچند مجهول يذهنم معادله  يتو ر؟یام. یخرابش کن

درخواست  نیبودم همچ اعمر شاهد مزدوج شدن دوست و آشن کیکه  یتو فکر من! فکر کردن نکن یمنطق

 ..نکهیجا نداره مگر ا یازدواج

 .شدو خش دار  رسردیام يصدا

 ؟یچ نکهیمگه ا_

 !هیباز هیبرات  نایا يبخوام فکر کنم همه  نکهیمگه ا_

. به نگاه مطمئنِ افق شد رهیکه تا آن لحظه سراغ داشت خ ینگاه نیبا سردتر. عضالتش منقبض شد تمام

 !نبود یدختر کار هرکس نیبا ا يباز.. دشوار بود! گذاشتینفوذ نم يبرا یراه چیکه تن کرده بود ه یزره

 .او گذاشت يبازو يدستانش را با شک و لرزش باال برد و رو. تر شد کینزد یکم افق

ازت خواهش . که دوستت دارم کردمیترس اقرار نم ینداشتم ب نانیاگه بهت اطم. کنم نیبهت توه خوامینم_

 !کنمیخواهش م. فرصت بده.. اجازه بده! و کم کم قبولش کنم بیعشقِ عج نیبذار ا. کنمیم

 :گذشت وآرامتر گفت یاز کنارش به آرام دیو سکوتش را که د ریام يِدج ي چهره

 نانیمخصوصا که ظاهرا پدرم ازت خوشش اومده و بهت اطم! شک کنه یکس خوامینم. تو ایبعد از من ب کمی_

 !داره

   .دیرا ند شیلب ها ينشسته بر رو یِو پوزخند تلخ و عصب رفت

و سبز  کیفرش بار يرا چند بار رو شیکفش ها ریز. سکو باال رفت يلباسش را دست گرفت و از پله  ي دنباله

چشمش به . سرخ شد شیگرم به سرعت با پوست سردش برخورد کرد و گونه ها يهوا. و وارد شد دیرنگ کش
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 یالسیگ. ان دو انگشتش دوختیم السِینگاهش را نگران به گ. آمد یپدرش افتاد که همراه فراز به طرف او م

 ...دستان پدرش را رها نکرده بود يا قهیکه امشب دق

 !يایتا ب میمنتظرت بود......زد بابا؟ بتیکجا غ_

 يباغ و در هوا ياش دلخور و دل آزرده، آن سو وانهید یآن هم وقت! سخت شده بود لبخند نشاندن بر لب چقدر

 بود؟ دهیکتش را پوش یراست. بود ستادهیسرد ا

 !هوا بخورم کمیرفتم _

افتخار و به فراز جان  نیا. آهنگ دو نفره دادم هی يتقاضا. کسل کننده ست شهیمثل هم نیژاکل يمجلسا_

 ؟يدیم

که اردالن  دیخواست لب به اعتراض بگشا. لبخند مرموز کنج لبش را دوست نداشت. به فراز نگاه کرد رتیح با

 :که فقط افق بشنود گفت يسرش را جلوتر آورد و طور

 ..به خاطرِ من.. کیامتحانِ کوچ هی_

 يتارها يبا به حرکت در آمدن آرشه رو. دست فراز را گرفت لیم یهم گذاشت و ب يرا با تعلل رو چشمانش

شانه  يممکن رو يفاصله  نیشتریدستش را با ب. ستادندیوسط سالن ا. چراغ ها هم کم و کمتر شدند  ولن،یو

 يفراز رو گریدست د. شد شیوتمند مرد رو به رو قدر صیدستانِ حر رِیاس گرشیفراز گذاشت و دست د ي

 یسع. سر خورد نییرو به پا شیاز ستون مهره ها ياضطرابش باال گرفت و عرق سرد. قوس کمرش نشست

 .فتدیبود ن کترینزد شهینگاه مشتاق، که از هم نیکرد نگاهش به ا

   .کننده ست وانهیعطرت د يبو! رمیازت قرار بگ کینزد يفاصله  نیتو ا کردمیوقت فکرش رو هم نم چیه_

 .جا به جا کرد و سربرگرداند یفراز کم رحمیب يپنجه ها انیرا م انگشتانش

 !رقص سادست هیفقط  نیا نیفراموش نکن کنمیخواهش م. که به خاطر پدر قبول کردم نیدونیم_

 .دیکوتاه خند فراز

 .هیکاف يمتریچند سانت يبهونه و فضا نیهم نهیقلبم تو س دنِیکوب يبرا_

 .کرد و محکم تر تابش داد شتریکمر افق ب يدستش را رو فشار

 ؟يکجا بود_

   .بند آمد و چشمش را دور تا دورِ سالن چرخاند نفسش

 !ومدهیبدت ن ادمیظاهرا از دوست و دالور پدرت ز.. به من نگاه کن خانوم کوچولو_
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 .دهانش را با صدا قورت داد آب

 ه؟یمنظورتون چ_

 :خمار زمزمه کرد یو داد و با چشمانلبش را جل فراز

 !یچیه_

. گذاشت دنیتند تپ يجفت چشم سرخ ثابت ماند و نبض احساسش بنا کی ينگاهش رو. را برگرداند سرش

تعارف  يدست اردالن برا. کردیبود و نگاهشان م ستادهیکنار پدرش ا ریام. به جانش افتاد شیاز پ شیاضطراب ب

مردانه  بتیقد بلند و ه. آرام و محترمانه گفت رد شد ریکه ام یسرخ جلو رفت و توسط لبخند و حرف یالسیگ

فاصله مردانه تر به نظر  نیچقدر از ا. ترش کرده بود رینفس گ شهیرنگ از هم یاش در آن کت و شلوارِ مشک

 یحت. تحت تسلط نگاهش بود زیچاز آن فاصله همه . دیدیاش م وانهید ينگاه مشتاق ِ چند دختر را رو. دیرسیم

   !النه کرده در چشمانش یِآن برقِ آزردگ

 .از فراز فاصله گرفت یخودش آمد و کم به

 !باشه یکاف کنمیفکر م_

تشکر جلو  یزد و دستش را به معن يپوزخند د،یکه رس ریبه ام. را دنبال کرد دشید ریفراز معنادار شد و مس نگاه

قفل شد، که با  ریام يرو گریدست زدنِ مهمان ها برخاست و نگاه افق بارِ د يصدا. کرد یکوچک میآورد و تعظ

 !زدیرقصِ دو نفره دست م نیا يبرا یصآن چشمانِ براق اما سرزنشگر، آرامتر از همه و با حالت خا

*** 

 

ش را به دست. و براق وارد سالن شد یورن يبا همان کفش ها. را داخل قفل چرخاند و آرام وارد خانه شد دیکل

مردانه اش را باز کرد و  راهنیپ ییِابتدا يدو دکمه . برد و با خشونت گره اش را شل کرد کشیطرف کروات بار

 ...!شامپو و صابون هم ظیغل يبو. شُرشُر آب توجهش را جلب کرد يصدا. کاناپه نشست نیاول يرو

بود و  شیپنجه ها انیحاال سرش م .کرد هیتک شیزانوها يو آرنجش را رو دیکش یحوصله پوف یتوجه و ب یب

   .بود دنیاز آبِ جوش در حال جوش یبزرگ يانگار مغز سرش داخل قابلمه . شدیفشرده م شتریلحظه به لحظه ب

_؟ياومد یدادا ک 

 .سرش را بلند کند جواب داد نکهیا بدونِ

 !اآلن نیهم_
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 ..تر شد ظیشامپو غل يبو.. را حس کرد بیشدنِ حب کینزد

 یزندگ دمیاون وانِ بزرگ فهم يامروز تو یعنی. یتا زندگ کردمیم یساال داشتم مردگ نیبه جون خودم تموم ا_

 !یچ یعنی

اخم  بیظاهر مضحک حب دنیبا د یخواست نگاهش را برگرداند ول. انداخت بیگذرا به حب یو نگاه سربرگرداند

 .دیرا درهم کش شیها

 که؟یمرت هیچه وضع نیا_

 شیرنگ پا اهیمجعد و س يموها. جا به جا کرد شیران پا يرو یرنگش را کم دیو سف یسرهم يحوله  بیحب

 .را خراب کرد اوشیحالِ س

 !همخونتم ینا سلومت.. ایتر باش س فیباهام لط_

 .دیچشمان ملتهبش کش ياش برداشت و دست رو یانسان ریاز حرکات غ چشم

زنونه رم از تنت درار تا مجبور نشدم  يبرو اون حوله . و ندارم اتیحال و حوصله دلقک باز رونیبکش ب بیحب_

 !بشم فیدر نبود گوشت به چغندر بسنده کنم و باهات لط

 .را جمع کرد شیدست و پا یکم بیحب اوشیس يِانعطاف و لحن جد یب يجمله  نیا با

 !خوش نگذشت بهت یاشراف یشد؟ نگو که مهمون یچ_

 .دیکش یقیعم نفسِ

متشخصش زنگ بزن که اگه  يِبعدم به دد. سگ بده ياونقدر بزن صدا نجایهم اریب رشیبگ گهیم طونهیش_

 !رو بذار کف دستم هیما يخوایپرنسست و م

 .صدا در فکر فرو رفت یب بیحب

 هیما دمیو دزد فیکاش همون موقع که ک! شهیکه عوض نم یتف به ذات. ستمیآدمش ن.. گهیندارم د اقتشوید ل_

 !به چاك زدمیو م گرفتمیتوش و م ي

آوردن؟  ینم رمونیگ يبعدم فکر کرد.. کاغذ به درد نخور بود شیبق. تا ستیویمگه چقدر توش بود؟ همش د_

   .و کوفت کار گذاشتن نیهزارتا دورب شیلومتریتا دو ک دمیکه من د یاون شرکت

 .اش گذاشت یشانیپ يکاناپه لم داد و ساعدش را رو يهمان کت و شلوار رو با

فقرا  ریکه از ما فق هیحقِ آب و نون رمیگیدوبِر م يسگا نیهم که دارم از ا ینیا. باشم خوامینم.. ستمیدزد ن_

 ؟يقبول ندار! خوردن
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 م؟یینجایا یفقط بگو تا ک. تو چاه فتمیواس خاطرت م یبگ. تورو قبول دارم یِمن همه چ.. دارم دادا_

 .و با تعجب نگاهش کرد سربرگرداند

 !محله يگردیتو فردا برم م؟؟؟یینجایا_

 ستما؟یمنم بفرستن تنگ شهروز؟ من مثل اون مرد ن يخوایم ؟یو گرفته باشن چ لممیگرفته؟ اگه ف تیشوخ_

   !به خودم از ترس شاشمیم  نمیگشت بب نیماش

بر سرش را برداشت و با چشمِ بسته  ریکوسن ز. کش آمد بیحب ي دهیاز لحنِ ترس شیهمان حالِ کالفه لبها با

 .دیکوب بیحب ي نهیس

 !کلفتا لیبیس ارنیپرو پاچت اون تو دخلت و م يتو تیدست و دلباز نینه؟ با ا یترسیمثل سگ م_

 .شد يجد لحنش

 !شنیهمه که شهروز نم... یبترس يحق دار_

 .شد رهیرا باز کرد و به سقف خ شیچشمها

 ادمیاز  مارستانشیب يهنوز اون حالِ تو! ادیدر نم کشیج یول کننیم کاریاون تو دارن باهاش چ دونهیخدا م_

 !نرفته

 :آرام گفت بیحاکم بود که حب انشانیم يچند لحظه ا یسکوت

 امشب؟ يکرد کاریبا آهو کوچولو چ یبگ يخواینم_

 .چهره اش النه کرد يرو شیتر از پ ظیکم کم و غل اخم

 !کنهیفرقش داره کالفم م نیا. فرق داره دمیکه د ییدخترا يبا همه ... فرق داره_

 :چهره اش را جمع کرد بیلب بود که حب ریاش آنقدر آرام و ز جمله

 داره؟ یچ یچ_

توجه  یب. گرفت يدماغش را به باز يپرزها يزیعطرِ وسوسه انگ يبو. دیکش رونیو کتش را از تنش ب نشست

 .دیبو کش قیکت را باال برد و عم بیبه حضور حب

به مناسبت سالگرد ازدواج  یکی نیالبته ا! بده بیترت یآنچنان یِسه دخترش مهموناردالن خان حق داره وا_

 ..یخودش بود ول

 ..رهیفکش منقبض شد و نگاهش به رو به رو خ. فراز و افق از مقابل چشمانش گذشت دنِیرقص ي لحظه
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دخترش و بده  ادیاردالن هم بدش نم.. بجنبم آش و با جاش برده ریهست که د ونیم نیزرنگ جون ا هی یول_

 !زرنگ نیدست ا

 .دیدست برهم کوب بیحب

 !شهیم یبهروز وثوق يلمایداره مثل ف انیجر. بیجــــونم رق_

 .دیباال کش یرا کم لبش

البته اگه واقعا عاشق دختره ! مونهیعاشق ناکام م يمتاسفانه آقا نجایا.. بود یبهروز عاشق نقش اصل يلمایف_

 !دونمیم دیباشه که بع

امشبِ افق از مقابل  يبایز يچهره . با ضامنش شد يو مشغولِ باز دیکش رونیب بشیشهروز را از ج فندك

 يرا برا یو خواستن بایعروسک ز نیآمد ا یبه خودش اعتراف کرد، بدش نم. رفتیکنار نم يلحظه ا دگانشید

مفهوم  یب شیعشق برا. شناختیخودش را خوب م! گذشتن از برادرش متینه به ق یول! خودش داشته باشد

 بشیفشارِ دستانِ رق یچرا وقت دانستیاما نم! مفهوم تر یافق ب طیبا شرا يمحبت و دل بستن به دختر! بود

نفس  نشانیاندك ب يِهمراه با تنگ شدنِ آن فضا شد،یم شتریو ب شتریافق ب کیکمر بار يرو صانهیآنگونه حر

   !شدیاو هم تنگ م

همه عقب رانده شدن ها  نیواقعا داشت در مقابلِ ا دیشا! مزخرف را يرابطه  نیاگرفته بود  يجد يادیز دیشا

نه با ! اش کرده بود وانهیو متفاوت افق د ینیشبیقابل پ ریرفتارِ غ نیو ا سابقهیب ينوع رابطه  نیا! شدیم یشرط

رابطه گذشته بود و به جز  نیاز ا يو اند ماه کی! و نه با حرکات عاشقانه منحرف شدیرام م یجنس يرابطه 

 !نشده بود رشیدستگ يگرید زیقلبِ دخترك چ

رو  شِیپ يعاشقانه راه بهتر يها يباز نیتمامِ ا يکاش به جا! یارزش یب زیچه چ. و از جا برخاست دیکش یپوف

ز قبل ،کار هر روز دشوارتر ا دیتپیدخترك م ي نهیاش با افق آنگونه در س یِکیکه در نزد یقلب نیبا ا. داشت

 !شدیم

 ؟يریکجا م_

 .فتدین بیحب رمعقولیکرد نگاهش به ظاهر غ یو سع برگشت

 !ایب يایم. کپه مرگمو بذارم رمیم_

 نیبا صرف نظر از ا ؟یبمون نجایهم يخوایم. يدیهم نم یگند بزنن اون اعصابتو که جواب درست و حساب_

 شه؟یدلت واسه محله تنگ نم ییکه داره خدا يا ژهیهمه امکانات و حموم و
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 .گاه بدنش کرد هیگذاشت و تک زیم يرا رو دستش

ام؟  کارهیتو اون محله تا اردالن ردم و بزنه و مثل فربد بفهمه چ امیاونقدر برم و ب ب؟یکنم حب کاریچ یگیم_

 رگاهیببرمش تعم ایتو  يخونه  ارمشیب دیرس کیرمانت يکنم؟ فردا پسفردا که کارمون به جاها کاریافق و چ

 ؟یخال

 .به خنده باز شد بیحب يلبها

 !شهیبدم نم نیهمچ_

 .را دور تا دورِ اتاق چرخاند نگاهش

 !حوله م مالِ اونه نینکنه ا.. بشه کلبه عشقتون؟ کوفتش بشه خوادیم نجایا یعنی_

خت و چشم تخت فنردار اندا يخودش را با همان وضع رو. گرفت شیبرگشت و راه اتاق را پ یعصب اوشیس

به بن بست  شیها يبار در تمام مدت باز نیاول يبرا. کلمه کم آورده بود یواقع ییبه معن. را بست شیها

 !!که در نظرش از همه ساده تر بود يآن هم در مقابل طعمه ا! خورده بود

 حوصلهیچشمش را در حدقه چرخاند و ب.کنارش نشسته بود بیحب. چشمش را باز کرد کیرفتنِ تخت  نییپا با

 :گفت

 تو؟ یکنیم یچه غلط نجایا.. ایخاریم يخودت دار نیبب_

 .بود يجد بیحب يصدا

 ..یتو هم نباش. سیشهروز که ن.. تو فکر ننتم_

 .خم شد بیگاه بدنش کرد و به طرف حب هیرا تک آرنجش

 نیا ته؟یداشتم دادم تا رهنش کردم حال یمبله هرچ يخونه  نیواس خاطر هم.. تو بگو کهیکنم مرت کاریچ_

فقط مونده خودمو تو دل . رهیگیپرو بالمو م یتومن هینماسه  یچیاز کنارشون ه. بیفرق داره حب ایبا قبل یکی

 ...زرنگ بشه يبابامالِ اون  ذارمیتخس و عقدش کنم نم يشده اون دختره ! اردالن جا کنم

 .با آه نداشت یکه تفاوت دیکش یقیعم نفس

لو  یکه تو رفت و آمدم به محله همه چ نهیچند بار سر بزنم بهتر از ا یننه فکر کنه کارم خارج تهرونه و ماه_

 !فهمنیم گرونمید يدیخود تو فهم يهرجور. هاشم شک کرده.. سبحان شک کرده شمینجوریهم. بره

 !که یکار کن رگاهیتو تعم گهید یتونینم ؟یکن کاریچ يخوایهاشم و م_

 .شد راهنشیپ يو با دست مشغول باز کردنِ دکمه ها دیدراز کش دوباره
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چهارصد تا هم بذاره روش بدم به ننه  هی گمیم. حساب کارم شهیم یششصد تومن هی. کنمیبراش م يفکر هی_

تا من  گم؟یم یچ یفهمیم.. شهروز ایمن  ای. بیخودم و مشخص کنم حب فیتلک دیبا. دوماه سر کنن یکیفعال 

 !رونیشهروز و از تو اون مرداب بکشم ب تونمیکامل تو گل نرم نم

 :خش دارش گفت يکنارش را که حس کرد با صدا يشدن فضا یخال.دینشن بیاز جانب حب ییصدا

 !چراغ و خاموش کن پشت سرت_

 دگانشید ياز جلو یلمیمانند ف یماندن ادیشبِ به  رِیتصاو. چشمانش فشرد يرو شتریو ب شتریدستش را ب ساعد

  .باره باز شد کیکرد و چشمانش به  ریجمله گ کی يسوزنش رو. گذشت

 "!کنمیخواهش م.. فرصت بده.. اجازه بده..و کم کم قبولش کنم بیعشق عج نیبذار ا"

 :به سقف زمزمه کرد رهیرا با زبانش تر کرد و همانگونه خ لبش

 !و تماشا کن نیفقط بش.. ییپرنسس بابا یشبا دهیبرات بسازم که تو قصه ها هم نشن یعشق هی _

*** 

 

 

کرد يداخل کمد جاساز اطیو آن را با احت دیشده بر کاورش کش ختهیلباسِ آو يدستش را آرام بر رو پشت .

 گریمطمئن بود اجازه اش را نخواهد داشت تا بارِ د. زد سشینف ریو تابِ حر چیپ يبه رو یمیلبخند مال

 نیاو را در ا ریتر از آن، ام مهمو ! ساده بود و محجوب ییبایز نیدر ع. دوستش داشت. را تجربه کند دنشیپوش

 ..بود دهیلباس د

 يو مسخ شده رو اریاخت یب. و دوباره به فکر فرو رفت دیلبش پرکش يلبخند از رو ریدرخواست ام يادآوری با

و  بیعج شیو پرواز برا یپروانگ نیکه در ع ییلحظه ها. آن لحظه ها برگشت يتخت نشست و به حال و هوا

 کرد؟یاش م یو زخم رفتیم ودر چشمانش فر خیپسر بود که مانند م نیدر نگاه ا يزیچه چ. ترسناك بودند

 يچشمانش مجادله  ي رهیسرد و ت ین یدر ن! ست بهیحال غر نیهمه آشنا و در ع نیچرا نگاهش ا دانستینم

او  یبه حد کاف! بپرسد ریدر موردش از ام توانستیآورد و نه م یکه نه از آن سردر م يمجادله ا. دیدیرا م یسخت

تارو پود  چیدر پ چیپ یبا هم بودنشان مانند کالف ترا زده بود که در تمامِ مد ییناخواسته حرف ها... را آزرده بود 

   !مغزش را به هم گره زده بود
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و عجوالنه  بیعج شیآنقدر کارها! برازنده اش بود وانهیب دحقا که لق  !نشست شیلبها يرو ینامطمئن لبخند

تر از آن، خودش بود  بیبود و عج بیمرد عج نیا. کردیرا رو م يبعد يعادت نکرده هنر یکیبود که هنوز به 

 !دل بسته بود یناگهان نگونهیا  وانهید نیکه به ا

 افق جان؟_

 .دیدرخشیچشمانش م. زهرا با شتاب وارد شد. تخت برخاست يزهرا به لحظه بازگشت و از رو يصدا دنیشن با

 !بدو تا قطع نکرده تو هم حرف بزن يریم! زنهیبابات داره با آرزو حرف م_

بار  نیاول يدر را برا! آنقدر که با عجله و شوق به طرف اتاق پدرش پرواز کرد.. دیدوم جمله اش را نشن قسمت

 .بود تادهسیاردالن پشت به او ا. اجازه گشود یب

خونه رو  نترنتیا عایسر .کن هیکه الزمه ته يزیخودت هرچ! داشته باشه يو کسر یکم خوامیدر هر حال نم_

 تیتمام مسئول ،يرینره خانوم مش ادتی. هم باهاتون در ارتباط باشم پیاسکا قیکن تا بتونم از طر فیهم رد

 يپا فتهیبراش ب يندیاتفاق ناخوشا نیکتریاگه کوچ. میما با هم قرار داد امضا کرد  .شماست يآرزو به پا يها

 !ونهیشما هم در م

 .داد و به طرف افق برگشت یرا تکان سرش

 !فعال خدانگه دار. رمیگیبازم تماس م.. خوبه_

 .اردالن جلو آمد و چانه اش را دست گرفت. دیلبش ماس يچشمان افق خاموش شد و لبخند بر رو يسو

 هوم؟. میزنیبازم زنگ م. صحبت کنه نیاز ا شتریفعال نتونست ب_

 .خشک شد شیافتاد و صدا نییپا پلکش

 نخواست باهام حرف بزنه؟_

 .کرد تیهدا یچوب یِرا گرفت و او را تا کنار صندل شیبازو

با منم به جز سالم . ادیکنار ب دیجد طیتا با خودش و مح کشهیطول م.. که شیشناسیم ینخواد؟ ول شهیمگه م_

 !نزد یا کلمه حرفو خوبم و چند ت

 .پر شد اریاخت یب چشمانش

 دونم؟یهست که من نم یلیپدر؟ دل ادیچرا از من بدش م_

 .افق پنهان نماند دیاز د یناراحت نیا. جمع شد یاش گذاشت و چهره اش کم نهیس يدست رو اردالن
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بعد ازدواج مجدد . وابسته بود یلیبه مادرت خ! بود یاتفاق افتاد که آرزو تو سن حساس یدرست زمان میمرگ مر_

.. باشه طونیش دیشا. دارم نانیمن به آرزو مثل چشمام اطم !دخترم شهیدرست م! من هم کامال ازمون دور شد

 یفرستادمش تا با زندگ! چون خواهر توئه.. مهیچرا؟ چون دختر مر یدونیم. پرهیهرز نم یکله شق باشه ول دیشا

مطلق  ییآزاد يخواستم خودش تو. رفتیاز دستم م بستمیدست و پاش و م نجایاگه ا.. غربت بچشه.. آشنا شه

 !دارم نانیکه تو رگاشه اطم یلیمن به خواهرت و به خون اص! راهش و انتخاب کنه

 .پدرش گذاشت ي نهیس يدستش را رو. ستادیجا برخاست و کنار اردالن ا از

به صالح ما باشه همون و  یشما هرچ دونمیمن م. نیاریبه خودتون فشار ن. نیشما بگ یهرچ. باشه بابا_

 .نیخوایم

 .دیو نرمِ دخترش کش اهیخرمنِ س يدستش را باال برد و رو اردالن

 !یکنیآرومم م شهیهم. یمادرت هیشب یلیخ.. منم نرفتم به خاطر تو بود میاگه بعد مر_

 .دیپاش شیبه رو ینگران لبخند

 کجاست؟ تونیرزبونیقرص ز_

. زبانش گذاشت ریافق با سرعت قرص را از خشاب خارج کرد و ز. کشو اشاره کرد نشست و به یصندل يرو

 .پدرش را باز کرد راهنیپ يباال يسپس دست برد و چند دکمه 

از اون  قهیدق هیتمامِ شب حواسم بود که  یدرست نبود بهتون تذکر بدم ول. بابا نیکرد يرو ادهیز یلیخ شبید_

 !نیسم دور نموند

 .بر لب نشاند يلبخند خسته ا اردالن

 !میبا باده خوش باش دیبه بعدش رو با نیاز ا. ما تموم شده یِواقع يها یعمرِ خوش_

 .را به نگاه دردمند پدرش دوخت نشیغمگ چشمان

جون هم که  نیمگه چند سالتونه؟ تازه ژاکل. یزندگ..دیهمه ام نیا.. بابا؟ من و آرزو نیزنیحرف م ينجوریچرا ا_

 !ذارهیتنهاتون نم يا قهیقهست و د

 :و ماهرانه بحث را عوض کرد دیکش یقینفس عم. اردالن در هم شد ياخم ها نینام ژاکل دنیشن با

اون ! ادیبهش فشار ب ادیز خوادیدلم نم. مخصوصا زهرا. خسته شدن یحساب ایمهمون نیزهرا خانوم و حنانه تو ا_

دلم . ارهیخونه به انتخاب خودش ب يکارا يرو برا یکیگفتم   .خونه و ما گذاشته نیا يپا شویجوون یبه حد کاف

 !تنها نباشه ششیبرو پ. تو آشپزخونه باشه مفکر کن. خونه باز شه نیبه ا رونیب یکادر خدمات يپا خوادینم
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ق مسلمش ح. اش با او حرف بزند ییکه نخواهد راجع به مسائل زناشو کردیدرك م. پدرش تکان داد يبرا يسر

 يرو وارد خانه شد و اعالم کرد که تا هفته  بایکه با آن ز یماندن ادیو به  يزییدرست مثل همان شب پا. بود

  !خانم خانه خواهد شد "نیژاکل" ندهیآ

دلش  يرو یدلتنگ رحمِیو ب نیاز اتاق که خارج شد دوباره همان حجمِ سنگ. دیپدرش را بوس يرفت و گونه  جلو

 دلش هم تنگ نشده بود؟ آن هم بعد از گذشت دو هفته در غربت؟؟ یحت یعنی. کرد ینیسنگ

با  شیابرو. توجه اش را جلب کرد یحرف زدنِ زهرا با زن يصدا. گرفت شیو راه آشپزخانه را پ دیکش یآه

 .دلبخند ز دنشیزهرا با د. بلوزش را مرتب کرد و داخل شد. زهرا چه زود دست به کار شده بود. تعجب باال رفت

 !صدات کنم امیب خواستمیمنم م. دخترم ایب_

 .مهربان گرفت یداد و جواب یبه زنِ مسن سالم رو

 !سالم دخترم_

توجه اش به چادرِ کهنه . بود یحال دوست داشتن نیآشنا و در ع يادیزن ز يچهره . نشست زیپشت م کنارشان

 ..رابود و منتظر حرف زدن زه نییسرش پا. و رنگ و رو رفته اش جلب شد

 ..یول ادینظافت ب يسه روز برا يهفته ا دیبهشون گفتم با. کرد بهمون یو معرف شونیحنانه ا_

 .به چشمان پرخواهش زن انداخت ینگاه دیترد با

 ؟يایاز پس کارا برب یتونیشما م. جوون بود هیخوب مد نظر ما  یول.. نشه ها ریسوءتعب_

 .مهربانش وجود افق را گرم کرد يلب به سخن گشود و صدا زن

 !دارم اجیکار احت نیبه ا. امیم نیهر روز هم بخوا.. تونمیم_

درد داشت .. لحن صحبتش سوز داشت. شدندیزده اش افتاد که با استرس درهم قفل م نهیافق به انگشتان پ نگاه

 ..ازیو هزاران ن

 .دستان زن گذاشت يرا جلو برد و با محبت رو دستش

اگه شما فکر . خونست نینفر از ا هیجمع بشه  نیوارد ا خوادیهم که م یکس. میمه مثل خانواده اه نجایا_

 یزهراجون چ دید دیبا یول. هیهم عال یلیمن خ دیاز د یو کمک زهراجون بش يایاز پسِ کارا برب یتونیم یکنیم

 !ننیبیصالح م

 .مضطرب زن زد يچهره  يبه رو يلبخند زهرا
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دومت خوش  يبه خونه ! شهیو کار برات آسون م یفتیکم کم راه م. ایفرد هفته رو ب يروزها.. ایاز فردا ب_

 !ياومد

 .دیکش ینفس راحت زن

   .باشه یخدا ازتون راض_

 ..بهانه یب.. لیدل یب. چهره اش را دوست داشت. زد شیبه رو يلبخند پرمهر افق

 اسم شما رو بدونم؟ شهیم. دخترِ بزرگ خونه. نم افقمم. نیشناسیحنانه رو هم م. نیبا زهرا جون که آشنا شد_

 .داد ینیاما غمگ یمیصم يجواب لبخندش را با لبخند زن

 !من هم مونس هستم. دخترم یخوشبخت بش_

*** 

 

.. هر روز آشفته تر از روزِ قبل بود. شد رهیخودش خ رِیمرمر نگه داشت و به تصو ییرا دو طرف روشو دستانش

با هر نگاه به خودش، . را داشت یحکم ساعت شن شیزمان برا! تر یتر و عصبان صیحر.. تر قراریب یهر روز کم

اشان را رو  یو زندگ دیدیرا تنگ تر م انشزم ر،یام يپوسته ها يفراموش شده ال به ال اوشِیس يِادآوریبا هر 

 .به فنا

شده، به جرم کاله  يکاله بردارشهروز عالوه بر محکوم شدن به پرداخت مبلغِ . صادر کرده بود يرا دادگاه

 نینظر ا دیاگر تا دادگاه تجد شد،یبخت نم جهینت ياگر اعتراض به را. به حبس محکوم شده بود زین يبردار

نابود  زیقانون بدهد، همه چ لیوو تح ابدیرا ب یسارق اصل توانستیاگر سبحان نم شد،یثابت نم یگناهیب

 !کردیرا خاکستر م زیمه چو ه دیترکیاش م یزندگ یِبمب ساعت...شدیم

آوار و  ریسر از ر نیو مال نیآن بمب خوفناك ، خون دنِیکه قرار بود بعد از ترک یاوشیاز س. دیترسیخودش م از

.. خواهد کرد یعدالت یب نیا ياش را فدا یبروبرگشت زندگ یکه ب دانستیم! دیترسیم اوردیب رونیخاکسترها ب

 کیاز  شتریب یبرادرش از زندگ مِرنگ عاقبت سهم خودش خواهد شد تا سه یتوس يها لهیآن م دانستیم

 يمرد يآن همه نامرد و دزد مال و جان و ناموس جا انِیآنجا و م.. شهروز آنجا نبود يجا! سلولِ تنگ باشد

ته خانواده نگذاش يسفره  ينانِ حرام رو يچاقو خورده بود و تکه ا هیحفظ ناموس دختر همسا ينبود که برا

 !بود
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دهن  شیشکل ممکن برا نیآب به بدتر رِیرنگ، کنارِ ش اهیمرمرِ س يرو. اش افتاد يبه گردنبند پارچه ا چشمش

 يلحظه  يِادآوریناخودآگاه از  يلبخند... برادر بزرگش ي هیهد! و محبوبش متیگردنبند ارزان ق. کردیم یکج

 الیرا همانگونه غرق در خ شتانشانگ. سنگ برش داشت يدست برد و از رو. شد انیلبش نما يساختنش رو

   .خورده شده بود چیبود که در هم پ یو مشک یتوس طانِیق فیدو رد. دیاش کش يو تابِ پارچه ا چیپ يرو

 !بهت نترس دادمیقلکم و م يبود؟ پوال یکه گردنِ اس يدینخر رایچرا برام از اون زنج"

 :بود گفت طانیق فیدو رد دنیچیلِ در هم پپس گردنش زد و همانگونه که مشغو شهروز

   .انداختن مالِ التاست ریزنج.. اون الته ؟یکرد تو هم باس بکن یهر غلط یاس_

 داداش؟ نخ بندازم گردنم؟ هیچ نیآخه ا_

 .نگه داشت اوشیاش را سفت کرد و با دو انگشتش گردنبند را باال، مقابلِ س گره

و خان  ییتو... نشیبب .میخورد چیبه هم پ ينجوریکه ا میمن و توئ طونیدو تا ق نیا.. بچه ستینخ ن_

هر  ،یباشه هرجا باش ادتیتا  ياریگردنت و درش نم يندازیو م نیا. میمونیم ينجوریتا آخرِ عمرمونم ا..داداشت

 !داش شهروزت خبر داره یکن یغلط

محبوبش بود  ي لهیحاال وس شیپ ي قهی، که برعکس چند دق يبرق زد و به گردنبند پارچه ا اوشیس چشمان

 ".داخل کرد یتنگش به سخت يحرکت سرش را از حلقه  کیزد و با  یچنگ

 يفاصله . فرو برد ییروشو يچشمش را با شستش زدود و گردنبند را داخل کمد باال ياشک سمج گوشه  قطره

جان فدا  يبرا. رفتیو با فکرِ او جلو م ماندیم ریام يا یمدت طوالن دیبا! شدن داشت اوشیتا دوباره س يادیز

از خودش !.... را اوشیس يها یمردانگ وها  يداشت نه دلسوز ازیرا ن ریام اهیو س دیپل ينقشه ها اوشیشدنِ س

 یو قلبش را هم داخل کمد زندان اوشیتکه پارچه س کیمطمئن بود که همراه آن .. توانستیم.. مطمئن بود

  .کرده است

دستانش را . و لختش فرو برد اهیس يموها يرا با خشونت ال به ال شیبه ژل کرد و پنجه ها را آغشته دستانش

افتاد که بعد  ششیچشمش به ته ر. و آنها را به باال راند دیپرپشتش کش يابروها يرو سیشست و همانگونه خ

و  متیگران ق ویافتر ش. اصالح کرد راآورد و صورتش  رونیرا ب نیماش! رشد کرده بود یاصالح حساب نیاز آخر

خودش را  یوقت.. نبود حالش بهتر بود نهیآ یوقت. دل کند نهیرا هم به چانه و گردنش زد و از آ شیخوش بو

 ..!شدیم ریام! شدینبود حالش خوب م اوشیچشمانِ نافذ و سرزنشگرِ س یوقت. دیدینم
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حاضر و آماده  یوقت. کند شیمارك دارش را از رو کتیرنگش را از کمد خارج کرد و ات يو شلوارِ سرمه ا کت

 !نداشت اوشیاز س ینشان نیکوچکتر گریبازگشت د نهیآ يدوباره جلو

 يهمان پسرها ای! جوان شده بود يها پلماتیبه د هیدر نظرش شب. مردانه اش کرد رِیتصو یِچاشن یجذاب لبخند

پولشان ... گفتندیناسزا م! شدیبا شهروز جور م کشیرک يساعت حرف ها کی يسوژه  دنشانیکه با د يپولدار

 !کردندیم هیها را تخل تننداش نیا يعقده ها الیخیو سرخوش و ب بستندیاشان م یناموس یرا به ب

با  یشباهت چیبود، ه ستادهیا نهیآراسته و رو به باال مقابلِ آ يکه خوش پوش و خوش بو، با موها يمرد حاال

 !!زمان ها نداشتجوانِ پر از کمبود و آه آن 

 يبرداشت و پالتو وریدرا يتازه اش را از رو نیماش چیسوئ! به قرارشان نمانده بود يزیچ. به ساعت افتاد چشمش

   .ساعدش انداخت يمردانه اش را رو

که  یپول. مختلف از نظر گذراند يایآن را از زوا گریبارِ د کیو  ستادیا شینه چندان گرانبها نیماش يبه رو رو

 یبود ول ختهیروزِ تمام از استرس عرق ر کیمبلغ  نیهم يبرا.. نبود ونیلیاز پنجاه م شیبابتش داده بود ب

خانواده در حد موتور درب و داغانِ  نیلوکس ا يها لیدر برابر اتوموب یونیلیپنجاه م نِیماش نیمطمئن بود هم

 !!هم نبود بیحب

 شدیزده م دیکه با ییتمام حرف ها. تماما در خودش غرق بود نگیبه هولد دنیتا رس... و سوار شد دیکش یپوف

جذاب و مردانه  يکوتاهش را بارها رو بارها در ذهنش تکرار کرد و لبخند ها يجواب ها. را با خودش مرور کرد

.. که خرج شده بود یونیلیچند صدم نیتمامِ ا نِجبرا يبرا. کردیاردالن را خام م دیبا. لب نشاند ياش را مدام رو

 دیبا "بار کیهم  ونیو ش کباریمرگ "همان سخن معروف  تیبه ن.. که باطل شده بود ییتمام کارتها متیبه ق

 !بردیرا م يباز نیا

پانصد  نیاو را به ا توانستیکه م يطعمه ا نیآخر.. يباز اهیس نیا ي نهیگز نیآخر.. خانه بود نیاخر اردالن

 !!برساند ونیلیم

 يجد ياستوار و چهره  ياز صالبت قدم ها. پارك کرد و داخل شد نگیمخصوص هولد نگیرا در پارک نیماش

 ادینشست و  شیلبها يپوزخندش بالفاصله رو. ممکن کش آمد يتا جا شیداد و لبها يسالم بلند یاش منش

حاال ! بود يادیحال ز نیع رکم و د يچه آرزو. با کت و شلوار بگردد شهیحرف مادرش افتاد که آرزو داشت هم

بسته قائل  نهیجفت دست پ کی يبرا یارزش و احترام نیکه کوچکتر ییایدر دن.. آرزو را نیا لیدل دیفهمیم
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کش  اقیو اشت جانیبا ه شانیلبها یجفت کفشِ ورن کیو  یونیلیم کیدست کت و شلوارِ  کی ينبودند برا

 :گفت یمنش يشده  شیچشمانِ آرا به رهیخ ،يجلو رفت و با همان لحنِ جد! آمد یم

 ن؟یخبر بد شهیم. قرار مالقات دارم ایک یبا جناب حاتم_

 افخم؟ يآقا_

 .را تکان داد سرش

 !وقته منتظرتونن یلیخ_

چشم از !! ربع اش قابل قبول بود کیتنها  گفتیم یکه منش ي "وقت یلیخ" نیاز ا. به ساعتش انداخت ینگاه

هماهنگ شدن و اعالمِ حضورش توسط . قدم برداشت استیطرف اتاق ر چشمانِ مشتاقِ زن برداشت و به

 نیفراز و نگاه پر تمسخرش اول يهم افتاده  يرو يپاها. به در داخل شد يو بعد از زدن تقه ا دیرا شن یمنش

 !چشمش نقش بست يصحنه اش شد که از اتاقِ بزرگ جلو

 !سالم_

فراز همانگونه با آن پوزخند پرتمسخر سر تکان  یداشت ولآمد و به طرفش قدم بر رونیب زیاز پشت م اردالن

 .داد

 !زیجنابِ افخم عز! به به_

گرم و  ،يخونسرد نیکرد در ع یسع. فشرد یکرد و دست اردالن را به گرم یرا خودش ط ماندهیقدمِ باق چند

 !خوش برخورد باشد

 .فراز نشست و دستانش را در هم قالب کرد يچرمِ کرم رنگ رو به رو يمبل ها يرو

 !نیتهران مطلع ا نِیسنگ کیخودتون از تراف.. خوامیعذر م ریبابت تاخ_

  !رجانیام دیینفرما_

 .را برداشت یگوش

 رجان؟یسفارش بدم ام یچ_

 .گذاشت شیرا سرجا یکرد و گوش زیر یرا کم چشمانش

 !يدیم حیسالم ترج یِدنینوش شبیالبته اگه مثلِ پر_

 .شده اش را بر لب نشاند نیو تمر بایز ياز همان لبخندها یکی

   ...دیاریشما صاحب اخت_
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 .وارد شد یاز بابِ مزاح و شوخ اردالن

 کاراته؟ يکه چشماش مثلِ ببر رو يافق دار هینکنه تو هم مثل من _

 :به خودش گرفت و در دل گفت يدینامِ افق لبخندش حالت جد دنیشن با

 "!فقط من... شهیافقِ تو فقط افقِ من م يبه زود"

 !بایگفت تقر شهیم_

مخصوص داد يرا دست گرفت و سفارش قهوه  یگوش. اردالن عمق گرفت و چشمانش برق زد لبخند. 

نه تونستم . یو رفت يزود هم از جمع جدا شد. يبود يکه از دست ما فرار یتو کل مهمون.. رجانیخوب ام_

 !بشناسمت لمینه فرصت شد اونجور که ما! مازت تشکر کن یدرست و حساب

 .از حد آزار دهنده بود شیسکوتش ب. به نگاه معنادارِ فراز افتاد ریام چشمانِ

گفتم .. ! نبود ندیهم خوشا ادیز یراستش حضورم تو اون جمع خانوادگ! مزاحم اوقاتتون بشم ادینخواستم ز_

 !دیراحت باش

ببرم با  ينه اونقدر که نتونم مهمون افتخار یباشم ول لیزن ذل کمی دیحاال شا. حرف و نزن پسرجان نیا_

 .!خودم

  .نثارش کرد یمصنوع يلبخند

به قصد پارك  لتونینشون دادن اتوموب نایدورب م؟یبود یچ ونیرو مد نگیهولد يجلو تونیحضورِ آن نینگفت_

 نه؟یاز ا ریغ. نگیهولد يجلو قایاونم دق! شدن توقف کرده بود

 !ها نیآن هم زودتر از ا.. دیکشیسوال را م نیانتظارِ ا... را به طرف فراز برگرداند سرش

و به جناب  زیکمک ناچ نیبود و من اون لحظه اونجا حضور داشتم و مفتخر شدم ا اوریشانس .... درسته_

 !کرده باشم ایک یحاتم

 :داد و گفتاش  یبه صندل یشده بود چرخ فوریک ریام فیاز تعار یکه حساب اردالن

 !اومد قابل جبران نبود یکه به بار م یخسارت ياگه شما نبود... رجانیاز من بود ام یخوش اقبال_

 .را دوباره به طرف اردالن برگرداند سرش

البته ناگفته نمونه که . بشناسم کیرو از نزد یخواست خدا و شانس بنده بود که بتونم جناب عال نیبه هرحال ا_

همه  ندیناخوشا يخوب بعد از اتفاق افتادن اون حادثه  یول. اون روز هم به منظور مالقاتتون اومده بودم شرکت
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 !شد و عرض بنده هم ضرورتش و از دست داد يا گهیطور د زیچ

 

 یه اش خارج شده بود و کمچشم حواسش به فراز بود که از حالت ولو شد رِیاز ز. شد ياردالن جد ي چهره

 .جمع و جور تر نشسته بود

   ؟یعرض؟ چه عرض_

تعارف  هیکم سن و سال ابتدا به طرف او و سپس بق يتوسط دختر یسفارش يبه در خورد و قهوه ها يا تقه

 .قرار داد و گلو صاف کرد زیم يرنگ را رو ییفنجانِ طال. شد

قطعات  دیتول يدر مورد کارخونه ! بهتره بگم بودم یعنی. هستم کیاتومکان يرشته  يراستش من دانشجو_

 !امتحان کنم نجایبتونم شانسم و ا دیگفتم شا. بودم دهیشن ییزایچ هیخودروتون 

 دهیدر مورد طراحان و مهندسانِ آن کارخانه شن! ربط باشد یب تواندیبهانه چقدر م نیا دانستیهم م خودش

 یدوندگ یکارخانه کل نیذرمورد ا قیو تحق دیجلسه بازد کی يکه تنها برا ییآن هم از تک تک استادها.بود

بهانه با تمامِ محال بودنش  نیا اما! نداشت ییانصراف داده جا يدانشجو کی ییجا نیقطعا در همچ! کرده بودند

 کیکه با  یکس. کیاتومکان يساده  يدانشجو کیفرق داشت با  طشیشرا گرید! بود نهیگز نیقابلِ قبول تر

مرد بازگردانده بود  نیپول و مدارك را به آغوشِ ا ونیلیچندصد م يحرفه ا يِصحنه ساز کیو  زیمت ينقشه 

 .به دنبال کار باالتر بود کیاتومکان يک دانشجویحالت ممکن هم از  نیدر کم توقع تر

 .شد کیاردالن به هم نزد يابروها

 کار؟ يبرا ؟یشانست و امتحان کن یخواستیاز چه نظر م. جالب شد_

 .تکان داد يسر

مجبور به  یبنا به مشکالت شخص. ندارم شمیپ يدر حال حاضر رزومه ا یاون روز طرحم همراهم بود ول_

   !دهیبه ثبت رس شیکی یانجام دادم که حت یدانشگاه چند مورد طراح يها تیاز فعال رونیب یانصراف شدم ول

اگر تمام  دیشا! دیشیاند دهیحِ پر افتخار و به ثبت رسسکوت به آن طر نیمتفکر سر تکان داد و او در ا اردالن

بر  هیبا تک توانستیم شدیو او مجبور به انصراف نم شدیآمد، اگر شهروز گرفتار نم ینم شیها پ یبدبخت نیا

برساند و  ياجرا و راه انداز يخوب را به او داده بود طرح را به مرحله  يِکار ي ندهیآ کیکه قولِ  ياستاد ناظر

 اهیس يو ابرها دیچیاشان مانند کالف در هم پ یچگونه شد که زندگ.. کنند دایاسف بار نجات پ یزندگ نیاز ا

 !!دانستیکوچکشان چمبره زدند؟ خودش هم نم اطیآسمان بزرگ ح يرو
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 .دیکش رونیاردالن او را از گذشته اش ب يصدا

اصال قرار  دیشا.. تعارف بگم یافتاد؛ ب یق نماگه اون روز اون اتفا دیشا! اعتقاد دارم جوون یلیخ ریمن به تقد_

نشون دادن  يبرا رانیا يهستن که از گوشه به گوشه  یبزرگ يطراحا! افتاد یاتفاق نم نمونیب یمالقات

انصراف داده به  يدانشجو هیها  نهیتمام اون گز نیقطعا ب.. نجایا انیطرحاشون و امتحان کردن شانسشون م

  !اومد یچشم هم نم

 دنِینوش يلب نشاند و به بهانه  يرو یمصنوع يلبخند. به حالت مشکوك چشمانش جلب شد اوشیس توجه

 قیو دق یطوالن.. کردیم یرا بررس ایتمام زوا دیبا. کرد اریفکر کردن سکوت اخت یاندک يبرا ،یسفارش يقهوه 

  !دادیو کوتاه جواب م دیشیاندیم

اش تنها  یچرخش صندل يصدا. تظرِ اردالن مزمز کردفراز و سکوت من يشده  زیچشمانِ ر ریرا ز فنجان

 .چشمش را به بخارِ فنجان دوخت! لحظات مسکوت بود نیا يصدا

و همانگونه  رفتیم شیطبق برنامه پ زیهمه چ! تعجب داشت یبس يجا کردیکه اگر نم..شک کرده بود  اردالن

اما از هر  دیفزایاردالن ب يبه شک و شبهه  شیاز پ شیب دیشا حاتشیتوض دانستیم. که انتظارش را داشت

مدت کوتاه تمامِ صحنه  کی ذشتداشت که با گ ياردالن آنقدر نفوذ! تنها راهکار بود نیا کردینگاه م هیزاو

اعتماد حد اقل  کیبه  ازین شیبردن کارها شیبودن با افق و پ يبرا.. دیخریزمان م دیبا! و نقشه لو برود يساز

با  توانستیبود که م اریشانس با او . دست به سر کردنش يبهانه برا کیبارزو و  یژگیو کی. ماهه داشت کی

مشغول  يگرید يبه دور نگه دارد و جور ياو را از باز یاردالن کم ي هنقصش با کارخان یآن طرح و ربط ب

 !کند

و او را تنها  کردینم يشرویدر مورد او پ قاتشیدر تحق دیشا شدیو اردالن خواستارِ طرح م گرفتینقشه اش م اگر

کارت ها  نیآخر گفتیم یوقت.. بود یبزرگ سکیر! دیدیو به دنبالِ فرصت م چارهیب يدانشجو کیبه چشمِ 

همه  ای! از دو حالت خارج نبود النمالقات امروزش با ارد ي جهینت! خطرناك بود يها يباز نیصحبت از هم

 !!شدیتر م کیقدمِ مهم به هدف نزد کیاو  ایو  شدیفنا م زیچ

 .را صاف کرد شیگذاشت و گلو زیم يرا رو فنجان

. کمال گرا هستم دایمن شد یبه شرکت شما مراجعه کردم ول میداشتم که مستق يادیاعتماد به نفسِ ز دیشا_

بود که شما  ریهم تقد نیدر هر صورت ا. شروع کنم نهیگز نیرو شروع کنم از بهتر ياگه بخوام کار خوادیدلم م

 !ن باره ندارمیدر ا یمالقات کنم و بدونم شانس يا گهید لیو به دل کینزد رو از
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 .اردالن لبخند زد

 !يمنصرف نشد حمیصر يالبته اگه بعد حرفا! نمیمشتاقم طرحت و بب دایشد.. ادیاز جراتت خوشم م_

به  رهیحالت خ یشد و فراز باز هم در سکوت و ب نیمز ینیبه لبخند مت ریام يلبها. دیرا گفت و با صدا خند نیا

 !دونفره شان شد يمکالمه 

 .به ساعتش انداخت ینگاه ریام

 !قرارِ مهم برسم هیبه  دیبا! از حضورتون مرخص شم گهیمن د نیاگه اجازه بد_

 :شده گفت زیر یاردالن هم به احترامش بلند شد و با چشمان. حرف از جا بلند شد نیدنبالِ ا به

 !و مربوط به همون طرحِ مشهورت نباشه يقرارِ کار هی نیا دوارمیما_

 .برد شیزد و دستش را پ يلبخند

 !جا شانسم و امتحان کنم نیاز بهتر دمیم حیاگه شروع کنم ترج ای کنمیرو شروع نم يکار ایمن .. گفتم که_

 فشردیونه که انگشتانش را مهمان گ. جذبِ منش و اعتماد به نفسش شده بود. با افتخار نگاهش کرد اردالن

 :گفت

 !موفق و استعداد ي نهیشیهمه پ نیاونم با ا! يچرا انصراف داد ینگفت_

 .به فراز انداخت یو کوتاه یاجمال نگاه

 !گهیمالقات د هی يبرا يبشه بهونه ا نمیا! دادم حیبراتون توض گهیفرصت مناسب د هیتو  دیشا_

به محض خروجش در را بست و رو به . کرد یاردالن دوباره بلند شد و او را تا کنار در همراه يخنده  يصدا

 :بلند نشده بود با لبخند گفت شیاز جا یفراز، که حت

  .ادیاز جراتش خوشم م یپر روئه ول یلیخ_

 .زد يپوزخند فراز

 !ت و فرصت طلببدبخ يدانشجو هیجز  ستین یچیه ن؟یدیبهش رو م نیدار ادیز نیکنیفکر نم_

 .نشست و انگشتانش را در هم قالب کرد تشیریمد زیفراز پشت م يتوجه به لحن کوبنده  یب

 !مرموز و با استعداد! ندازهیخودم م یِجوون ادیمن و _

از تک تک کلمات . را دوست داشت شیلرزش و پر غرور صدا یلحن ب. به خودش گرفت ییرنگ آشنا لبخندش

  .آمد یم ياستعداد و خودباور ياش بو دهیسنج

 ن؟یکن کاریچ نیخوایحاال م_
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 .شد ياش جد چهره

مطمئن شم  دیبا. تو کدوم دانشگاه درس خونده و چرا انصراف داده نیبرو بب! یبکن ییکارا هی دیتو با... من نه_

 ه؟یچ یدونیهم که م زیچ نیمهم تر! نداره يا گهیهدف د

لب  رِیهر دو در فکر فرو رفتند و اردالن ز! بود دهیشیاند نهیگز نیابتدا به ااو هم از همان . سر تکان داد فراز

 :زمزمه کرد

  !نداشته باشه یارتباط یاتیبزرگ و ح ي دهیبا اون مزا دوارمیام_

*** 

 

 .خط هنوز منتظرِ جواب بود يدر آن سو ریام. کتف و چانه اش نگه داشت و در اتاق را قفل کرد نیرا ماب یگوش

 ؟یگینم_

 .دیکش یخطوط فرض شیزانوها يرنگش نشست و رو یمبل تک نفره صورت يرو

 !وجود نداره يدلخور چیه.. گفتم که_

 ؟یترسیازم م کنمیصدات؟ چرا حس م ستیاگه وجود نداره چرا مثلِ قبل ن_

مدت مرکز  نیمرد که در کمتر نیاز ا. دیترسیم گریکه د یبه راست.. بود نیهم قتیحق. دهانش را قورت داد آب

 !دیترسیاش شده بود م یزندگ

 !یکنیاشتباه م_

 .شد میمال ریام يصدا

خل  نمت؟یبیم یوقت کنمیدست و پام و گم م یدونیواقعا نم یعنی! نازت بشم من ياون صدا يفدا.. دلم زیعز_

 !گمیدارم م یچ فهممیبخدا نم. افق شمیم

 :دیاراده پرس یدلش گرفت و ب ناخودآگاه

 ؟ياون درخواست و داد یالک يهمونطور یعنی_

آمد یلبخند م يبو شیاما از تن صدا. دیرا ند ریام يلبها ينقش بسته رو لبخند! 

 ؟یخواستیو نم نیمگه هم.دمیفقط به قول خودت دارم بهت فرصت م! نه قربونت برم_

 .را به دندان گرفت لبش

  !چرا_
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 !هیفیمرد شر یلیخ. میباهم حرف زد یپدرت بودم؟ کل شِیپ روزیبهت گفتم د_

 .بند آمد و نگاهش به رو به رو مات شد نفسش

 ؟یبهش گفت یچ_

 .دیبلند خند ریام

نگرفته  یاز خودت اُک شهیمگه م! کار ياون روزم رفته بودم برا. کردم باهات یانقدر؟ بابا شوخ یترسیچرا م_

 ا؟یک یبرم سراغِ جناب حاتم

 .امدین شب به زبان آورده بود خوشش نکه آ یاز دروغ یراه نفسش باز شد ول یکرد کم حس

 ؟يپدر رفته بود شیپ يچه کار يبرا_

.. مثال عشق. میکن یدگیرس يا گهید يبه مقوله ها میخوایم نجایا. مونهیمرداست و همونجا م نیب يبحث کار_

 !عاطفه.. محبت

 .دیو آرام خند انهیبحث نشد و ناش رییمتوجه تغ افق

 !واقعا نیچقدرم شما پسرا بلد_

 شم؟یپ يایم_

 .لبخندش جمع شد ریام يلحن محکم و متفاوت صدا از

 شت؟یپ_

 !دارم يخونه ا هیباالخره ! کنمینم یزندگ ابونیمن که تو خ. خونم يومدیتاحاال ن.. آره_

 .ستادیا نهیاز جا بلند شد رو رو به آ اریاخت یب

 !تا ساعت چهار هم کالس دارم. برم دیبا گهیساعت د هیتا _

 :تر گفت میمال یمتوجه ترسش شد و کم ریما

 هوم؟. مینیهمو بب میتا هشت وقت دار یمثبت مثبتشم فکر کن ياگه بخوا! ایخوب چهار ب_

 !شهیهوا زود شب م یول_

 نیبه هم توانستیبود که نم نیا قتیحق.آورد یرا از کجا بر زبان م ربطیب يبهانه ها نیا دیهم نفهم خودش

آن هم ! ببرد ياعتماد یب نیبه ا یپ ریام خواستیدلش نم یبردارد، اما از طرف یقدم بزرگ و مهم نیچن یراحت

 !بود دهپرده، در آن شبِ جشن بر زبان آور یو ب حیکه صر یبد از آن همه حرف

 .دیکش یپوف ریام
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 ؟یترسیم_

 :گفت دستپاچه

 ؟یمن؟ ازچ_

چه  یدونیبهت ثابت شده نه؟ م. ستیمهم ن ابونینه و خباهات داشته باشم برام خو يافق؟ اگه قرار باشه کار_

عمو که  يخونه  ایدختر خوب پاشو ب هیپس مثل ! فتهینم یاتفاق چیه يتا خودت نخوا یول!..ام من یکله خراب

 !ذره شده هیدلش برات 

 :و آرام گفت دیکش شیبه موها یدست اریاخت یب. چهره اش را گلگون کرد شرم

 !بگم يچجور یعنی.. باالخره من و تو! درست باشه نکاریا کنمیفقط فکر نم. نداشتم يمنظور_

 ؟یمن و تو چ_

مرحله  نیبه ا دنیرس يهنوز برا کنمینگاه م يهرجور! تونمینم یول یناجور بکن يخودت فکرا شِیپ خوامینم_

 !زوده

 !یباش نایروشن فکر تر از ا کردمیفکر م_

 .داد هیتک شیآرا زیرا به م پشتش

 م؟یتونینم. میرو انتخاب کن يا گهید يجاها میتونیم گهیهمد دنِید يبرا داره؟ يبه روشن فکر یچه ربط_

گفتن  يبرا یحرف يهنوز بهم اعتماد ندار یوقت.. ایخونه ن یخونه؟ اُک يبا کلمه  ؟يمشکل دار یبا چ قایتو دق_

نگو بهت . بهم نگو دوستت دارم ؟یتماد نزن اُکاز اع یبهم حرف گهید یول !نمتیبب امیجا بگو ب هی! مونهینم

 خوب؟ ارین شمیاعتماد و پ مِازدم اس. رابطه نیقبولِ ا يبرا خوامیفرصت م یاعتماد دارم ول

 :لب گفت رِیغلبه کرد و ز گرشیعذاب وجدان بر تمام احساسات د حس

 ...باور کن. ستین نطوریا_

 .حرفش را با خشونت قطع کرد ریام

 !ثابت کن بهم يدار نانیاگه اطم.. ياگه واقعا قبولم دار. افق؟ ثابت کن_

 .شد رهیکرد و درمانده به رو به رو خ سکوت

 باز کنم؟ یسکوت چه حساب نیا يرو_
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 گرید یبود و از طرف دهیکش شیبحث اعتماد را پ ریطرف ام کیاز . بود یبزرگ دیدر ترد. دلش آشوب بود در

که  يدر مقابلِ پسر توانستیچقدر م! و قانون شکن بود ینیشبیقابل پ ریکه غ يریام! دبو ریشخصِ پشت خط ام

 نانیبه خودش اطم! یمکان نیمچاز دستش خارج شده بود مقاومت کند؟ آن هم دره شیها يزیشمارِ ناپره

رفته بود و گاها ساعت  شانیاش به خانه ها یرستانیچند شاگرد دب یخصوص سیتدر يبرا یحت نکهیبه ا.. داشت

افکار  نیتمامِ ا تیاما در نها! پرداخته بود سیبه تدر یشیترس و تشو چیه یاتاقِ دربسته ب کیها کنارِشان در 

 !با همه فرق داشت ریام: دیرسیجمله م کیتنها و تنها به 

 .دیشن یرا از پشت گوش ریام يکالفه  نفسِ

 یکنیکه بهت ثابت شه اونقدرا هم که فکر م نهیا يفقط برا نجایا يایب خوامیاگه م. افق یبش تیاذ خوامینم_

. شاپ باهات قرار بذارم یمدام تو کاف تونمینم میرو بشناس گهیاگه قراره همد! ستمیدست و پا و عجول ن یب

 گم؟یم یچ یدونیم

 .را به دندان گرفت لبش

 !فهممیم_

 یتونیم نیو فکر کن بب نیبش. خودته يپا گهید. هارم گفتم یگفتن يهمه ! گفتن ندارم يبرا یحرف گهیمن د_

 ..که اگر نه.. نه ای یبهم اعتماد کن

 .و با ترس قطع کرد صانهیاش را حر جمله

 ..ریام ستیمشکل من اعتماد ن. من بهت اعتماد دارم_

 .کوتاه کار را تمام کرد يجمله  کیحبس شده اش را آزاد کرد و قبل از آنکه منصرف شود با  نفس

 دنبالم؟ يایساعت چهار ب یتونیم_

 .کرد و به سرعت نرم شد رییتغ ریام يصدا لحن

 !رمیتا اون موقع نَم کنمینم نیتضم یول! تونمیبله که م_

   :لب زمزمه کرد رِیز.پنهان کند یمصنوع يرا پشت لبخند شیها یکرد دل مشغول یسع

 !نمک یب_

 .دیکوتاه خند ریام

 ؟يازم دلخور_
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آب خوردن تمام باورها و  یو به راحت گرفتیحد احساساتش را در دست م نیکه تا ا وانهید نیاز ا.. بود دلخور

 :لب گفت ریز یو همراه با آه دیلب برچ! دلخور بود شستیمنطقش را م

 !نه_

 نفسم؟ يندار يپس فعال کار_

 .اکتفا کرد یکوتاه یه خداحافظاز قبل شد و ب شتریکلمه ب نیا دنیقلبش بعد از شن کوبش

نباشد جلو  رونیب شیموها يکه ذره ا ییاش را تا جا يسرمه ا يو مقنعه  دیاش را پوش یرسم يها لباس

 تیوضع نیقرار بود او را در ا ریام یعنی. ستادیا نهیآ يو رو به رو دیمانتو و شلوارِ همرنگش را هم پوش. دیکش

بدونِ . شد رهیخودش خ يبه چهره  بارهدو. دیکش شیلبها يرا چند بار رو رنگیو برق لب ب دیکش یپوف ند؟یبب

 يچند بار دستش داخل کشو! بود تا استاد دانشگاه ییابتدا ي هیهمشکلِ معلمانِ جوانِ پا قایدق.. شیآرا يذره ا

به  يپوزخند  .کار درست نبود نیا! پوشش بدهد رییداخل دانشگاه تغ خواستینم! رفت و برگشت شیشال ها

که از او  يا نهیشیجوان که تنها پ يمرد يِمجرد يدرست بود مگر؟ رفتن به خانه  زیچه چ. خودش زد يچهره 

 يراه رفتنش رو لیها دل نیقطعا ا! جسورانه؟ نه یِمشت اطالعات مبهم بود و چند هنجار شکن کی دانستیم

لحنِ مردانه و مطمئن  کیو  رینظیبخند بل کی.. حرف ناگفته ایدن کیبا  اهیجفت چشمِ س کی! نبود غیت يلبه 

 !بود که حال و روزش را چنان کرده بود

که دانسته دست خود را در آتش فرو  یمثل عاقل. کندیکه دانسته گناه م یمثلِ حس انسان. داشت یبیعج حس

پرعظمت مقابل چشمانش  يواژه  کیتنها ! یافتنیکمرنگ و دست ن.. در مه بود شیباورها يهمه ! بردیم

 "!!عشق". کردیو او را روز به روز از خودش دورتر م کردیم ییقدرت نما

حسِ  نیا انِیم یوقت.. دیفهمیحاال م.. "سفتن ستونیمحبت کارِ فرهاد بود و کوه ب "گفتندیبود که م نگونهیا پس

 !عشق را یِواقع يمعنا دیفهمیم زدیعقل و دلش دست و پا م انِیمنطق و احساس، م انِیخواستن و نخواستن، م

مانتو تن کرده بود دوباره کنترل  رِیرا که ز يا دهیو پوش ییکاموا کیفرستاد و تون رونیرا همراه با آه ب نفسش

 !همانگونه ظاهر شود ریهرگونه بود در مقابل ام هیداشت در مقابل بق یسع. کرد

   .ساده و چرمش را دست گرفت فیرا تن کرد و ک شیپالتو

 يبو! نگذشته است شیهنوز از مراحل استحمام و آرا نیساعت نُه صبح بود و مطمئن بود ژاکل. خلوت بود خانه

برنداشته بود که چشمش  یهنوز قدم یراهش را به طرف آشپزخانه کج کرد ول. تازه در مشامش پر شد يسبز

 !تراسِ بزرگ مشغولِ خم و راست شدن بود يخانه رو رونِیب. به مونس افتاد
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 دایبزرگ پ اطیکه نسبت به ح يدیبزرگ خانه و د يپنجره ها يکنار زده شده  يهم از پرده ها. کرد تعجب

کمرش بود و  يدستش رو کیمونس . در را باز کرد اطیبا احت! از خانه رونیکرده بود، و هم از حضورِ مونس در ب

! دادیهمه احتمام به خرج م نیااش بود و  يروزِ اول کار. کردیخشک را جمع م يبرگ ها گرشیبا دست د

 .بود بیعج شیبرا

 .رفت و سالم داد جلو

 !ریصبحتون بخ. سالم_

 .و لبخند زد دیکش یافق نفس راحت دنیو با د دیبا ترس به پشت چرخ مونس

 ؟یخوب! ماهت دخترم يسالم به رو_

خشک را با زور در خودش جا داده بود کیافق به دستانش افتاد که  نگاه مشت برگ! 

 !کارا مالِ رضاست نیشما؟ ا نیینجایچرا ا. ممنون_

 .شدیکمرش کامال صاف نم. رنگ گذاشت اهیس لونیخم شد و برگ ها را داخل نا یسخت به

 نینم با اکنه او زشیتم خوادیم يچه جور! یبزرگ نیبه ا اطیح..گهیبرگان د نیهم آخر نایا. درختا لخت شدن_

سرو  نجارمیگفتم ا. برگا افتاد نیکه چشمم به ا کردمیم زیهمه بارشِ برف؟منم داشتم اون طرف پنجره رو تم

 !که ستین يکار! سامون بدم

ستادیجلو رفت و مقابلش ا. افق مهربان شد لبخند. 

 !کمرتون درد گرفته یول_

 مدرسه؟ يریم. عادت دارم من.. نه دخترم_

 .جمله اش را اصالح نکرد و تنها با خنده سر تکان داد"!مدرسه"

 .به ظاهر خانمانه اش انداخت ينگاه پرافتخار مونس

 !برو به سالمت. دخترم یخوشبخت بش_

 يافق و صفحه  نینگاهش را با اضطراب ب. مونس بلند شد یِمیزنگ تلفن قد يصدا. لب تشکر کرد ریز افق

 :با زور جواب داد تیچرخاند و در نها یگوش

 بله؟_

 .ناخودآگاه و نگران از مقابلش تکان نخورد دیچهره اش را د یناگهان رییکه تغ افق

 !سالم به سلطانِ مادرا مونسِ خودم_
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  .یخسته نباش. سالم پسرم_

 !دلم تنگته ننه یلیخ. خسته که هستم_

 !به کارت برس نگرانِ ما هم نباش_

 ؟یرونیب ؟ییکجا_

دروغ  نیانداخت و با خجالت از گفتنِ ا ریسرش را ز. افق پنهان نماند دیاز د یدست پاچگ نیاپاچه شد و  دست

 :گفت

  .خانوم یاومدم خونه شمس_

تعجب گرفت نگاه افق رنگ. 

 !شمیم یبه قرآن روان! واسه کار ییجا يریننه؟ سفارش نکنما؟ نم_

   .از دست تو دنیها پر يکجا رو دارم برم؟ همه مشتر_

من  يمراقب خودت و اون کره خر چاقالو. حروم لقمه رو يها يشو مشتر الیخیب رمیقربونت م ییتنها خودم_

 که؟ یهست

 .به گوشش چسباند شتریرا ب یو گوش دیلب گز اوشیس يشدن دشنام ها دهیبا ترس از شن مونس

 !اونجا گرم و خوبه ياآلن زمستونه هوا.! تو فکرت و بده به کار.. هستم مادر_

 :منقلب گفت یبا حال اوشیس تیلحظه سکوت شد و در نها چند

 فعال؟ يندار يکار. برم ننه دیبا_

 !خدانگه دارت پسرم...نه _

 :گفت يرا قطع کرد و در مقابل نگاه مبهوت افق با زهرخند یگوش

 !کنمیکار م دونهینم.. پسرم بود_

 .ر کردت کیاش را به هم نزد یکمان يابروها. در قلبِ افق فشرده شد يزیچ

 ن؟یکنیکار م یپنهون یعنی_

بسته را  خیسنگ  نیا يرو ستادنیطاقت سرپا ا گرید. نشست یچوب ي هیچهارپا يو رو دیکش یآه مونس

 !کلفت نیپارز يآن هم با آن جوراب ها. نداشت

 !کنمیبدونه کار م دیپسرم نبا یول. يدیسن دروغم و شن نیببخش که تو ا. دخترم هیقصه ش طوالن_
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که  یرنگ یو مشک هیاش و ژاکت چند ال یبلند و گل گل راهنیپ. شانه اش گذاشت يجلو رفت و دست رو افق

 !کم بود یلیسرد خ يهوا نیکار کردن در ا يبود برا دهیپوش شیاز رو

 !شنومیمن م دیبگ دیهر وقت خواست یول! نیخودتون و ناراحت نکن_

 شیغم بر هوا لیدل یب. دلش گرفت. چشمانش قفل شد يآشناسرباال آورد و نگاه افق دوباره در مردمک  مونس

آشنا بود  يادیز زیچ کینگاه پر حرف  نیدر ا. زن شد ي دهیلحظه همرنگ نگاه درد د کینشست و دلش در 

 .!شیبرا

 !نشه رتید! نداره یروزگار که تموم يدرد و بال. بابا دخترم يا_

  .از نگاه زن گرفت و ساعتش را از نظر گذراند یرا به سخت چشمانش

   !شهیهم کالسم شروع م میده و ن. برمینم نیامروز ماش. شده چه جورم رید_

 :زد و اضافه کرد شیبه رو يلبخند

 یکی رسهیرضا نم مینیالزم باشه و بب. لباسِ کم نیاونم با ا نیرو جمع کن نجاهایا خوادیخونه نم نیشما هم بر_

 !میکنیاستخدام م نجایرفت و روب ا يکارا يرو هم برا

 .سر تکان داد و بلند شد مونس

 !چشم دخترم برو خدا نگه دارت_

 :دیبرود برگشت و پرس نییکه خواست پله را پا نیهم یراهش را کج کرد ول افق

 اسمتون همدم بود؟ نیگفت_

 .با خنده سر تکان داد مونس

 !بگو یدوست داشت یهرچ یول. مونسم_

 .بلند شد شیبا محبت برا یخداحافظ يکه برا یلبخند افق شد و دست جوابش

*** 

 

 تینهایعطرِ ب  .نبضِ ساعد و گردنش فشرد يآورد و رو رونیب نیرا از داشبورد ماش شیسرد و خوشبو ادکلن

به  ینگاه. کردیرا خوشبو م نیماش يو هوا شدیپخش م شتریب یکه با هر بار زدنِ نبضش کم یجذاب و خنک

 .به خودش انداخت نهیدر آ یو نگاه دتر کر شهیلبش را مانند هم. بود دهیوقت قرار فرا رس. انداخت نیماش مرِیتا
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پرامکانات و امنِ خانه  يمطمئن بود فضا! داشتیبر م تشیموفق يقدمِ بزرگ برا کی دیبا گریامروز د.. بود خوب

 يا جهیاش با دختران به نت یخانگ يمگر در کدام قرار ها. دخترِ پر ناز و افاده را آب خواهد کرد نیا نیدروغ خِی

هم تنها با  یدختر در پاک نیو پرادعا تر نیتجربه تر یب یبود؟ تجربه نشان داده بود ، حت دهینرس خواستیکه م

از  توانستیپس افق هم نم! اش وا داده بودعاشقانه  يقول ها دنِیدر کنارِ او و بعد از شن يا قهینشستنِ چند دق

 !قاعده مستثنا باشد نیا

اندام از درِ  فیظر يبود که متوجه خارج شدنِ دختر ریدرگ شهیبه رو به رو و افکارش مانند هم رهیخ چشمش

 !!افق بود. کرد زیر یچشمانش را کم. دانشگاه شد

! بشیطرح دار و عج يشلوارها ادی  .مهسا افتاد ادی اریاخت یب. از حد ساده اش مات ماند شیظاهرِ ب يرو نگاهش

و موقر از درِ دانشگاه خارج  ریسر به ز  نگاهش به صورت افق افتاد که .شانشیپر شهیهم يو موها ظیغل شِیآرا

به چپ و راست کرد که  یبود؟ افق نگاه رفتهیاو پذ واقعا به اجبارِ یعنی.. درهم بود انگار يادیچهره اش ز. شد

حاال . حرکت کرد نیگرفته تر از قبل به طرف ماش ،یمتوجه حضورش شد و بعد از مکث کوتاه ریبا تک بوقِ ام

چهره ! را جلب کند ینبود تا توجه کس يگرید زیچ شیبایو ز دیصورت سف يِبه جز گرد  !چهره اش واضح تر بود

باز  نیهمانگونه مات و مبهوت بود که درِ ماش! نداشت یشباهت چیه ایک یحاتم يآقا يبایز ساش با آن پرنس

   .کنارش جا گرفت یشد و افق به آرام

 !سالم_

 .لباس ها و ظاهرش چرخاند و لبخند بر لب نشاند يرو يشتریبا دقت ب نباریرا ا نگاهش

 ..سالم_

خاصِ سالم دادنش باعث شد افق به طرفش بچرخد حالت! 

 شده؟ يزیچ_

   !کردیهمه ترس و اضطراب را درك نم نیا لیداشت، دل دارید نیرا داشت که در اول یهمان لرزش شیصدا

 :زد و آمرانه گفت يلبخند

 !يشد یرستانیدب يدخترا هیشب! نمتیبب لیشکل و شما نیبا ا کردمینه فقط تصور نم_

.. و از ته دل یواقع يخنده ا. هم ناخودآگاه بلند شد ریام يدر هم گره خورد خنده  یکه به سادگ شیها اخم

 !کردنش یپنج ساله و عصبان يدختربچه  کیبا  يمثلِ باز. صورتش جالب بود ي انهیو ناش عیحاالت سر دنِید

 :با همان اخم آرام گفت. چند ساعتش را به اوج رساند نیتمامِ ا یِاسترس پنهان ریبلند ام ي خنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢۵٢ 

 ؟يخندیم یبه چ_

دستش را . افق افتاد يچشمش به دستانِ سرخ از سرما  .سر تکان داد "چیه" يرا جمع کرد و به معنا لبش

که عقل  دیلحظه آنقدر ترس کی یحت ..خورد یافق تکان. دستانش گذاشت يرو عیو سر یبرد و ناگهان شیپ

 ..بدو يشو و تا جان در توان دار ادهیپ: دیکشیم ادیفر

 !يکرد خیبذار گرمشون کنم _

 :و با زور گفت دیکش رونیب ریدستان ام ریقلبش دستش را از ز يوقفه  یهمان کوبشِ ب با

 !نه خوبه_

 يتماس ها نیتجربه نبود که از حس و حالِ بعد از ا یآن قدر ب.. شد شانشیمتوجه حالِ پر یبه چاالک ریام

که تا به امروز از دختران  ییحس و حال فرق داشت با حس و حال ها نینداند، اما جنسِ ا يزیچ یکیزیف

 !انداخت هرا را نیماش کوتاهش تنها سکوت کرد و يدر مقابلِ جمله ! بود دهیاطرافش د

 هم داشت؟ شگاهیبابات نما ؟ینیماش هیبا  نمتیبیکه م يچرا هربار_

 .شباهت به پوزخند نبود یزد که ب يلبخند

   !مالِ خودمه یکی نیا. بودن قامیرف ينایماش_

 .رداندرا برگ سرش

 !تحملش کن یول رسهیعروسک شما نم يبه پا_

 .و بحث را ماهرانه دست گرفت دیکش ینفس. سکوت گرفته بود يباز هم روزه  افق

 ؟يتو کالس شاگرد پسرم دار_

و   فرمان نگه داشته بود يدستش را رو یبا ژست خاص. شد رهیرخ اش خ میزده به ن رتیسر بلند کرد و ح افق

 .بود رهیبه رو به رو خ

 چطور؟_

 .شانه باال انداخت ریام

 !بدونم خوامیم_

 :گفت یانگشتانِ سرخش شد و به آرام ریدرگ

 !که باهاشون کالس دارم پسرن ییاکثر دانشجوها_
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 .خورد نیچشمش چ يبه طرفش برگشت و گوشه  ریام سرِ

 !استیجوون و دلربا چجور يدایاستاد ز نیروابطشون با ا نمیسرِ کالس بب امیبار باهات ب هی دیبا.. جالب شد_

و  کردیرا در ذهنش تکرار م یکودك درونش جمالت. حسِ حسادت را دوست داشت نیا. لبخند زد اریاخت یب

   !نبود که بتواند منعطف رفتار کند یتیدر فضا و موقع  .زدیعقلش به سرعت پس م

 !دانشجوها و استادا يمثل همه ! ستین نمونیب یرابطه خاص_

 .شد رهیکجو کوله دوباره به رو به رو خ يبه او کرد و با لبخند یتاهنگاه کو ریام

. 

. 

 .ستادیرا داخل قفل چرخاند و کنار ا دیکل

 !يمن خوش اومد ي رونهیبه منزلِ فق_

را که مانند خوره به جانش  یو اضطراب  کرد ترس یدوخت و سع شیرو به رو کیتار يِنگاهش را به فضا افق

   !نگه دارد یرپوستیافتاده بود ، همانگونه ز

 يخانه !..فتدیخم شود و پس ب شیهر لحظه ممکن است زانو کردیبود که حس م دهیآنقدر ترس. داخل شد آرام

 یطول. خودش حس کرد یِکیرا از پشت سر و در نزد ریحضورِ ام. زدیترس دامن م نیبه ا شتریهم ب کیتار

 .رفته رفته روشن تر شد شیرو به رو يکه فضا دیکشن

 نجا؟یا يستادیچرا ا_

 يخانه . سبز رنگ نشست يکاناپه  نیاول يکوچک گذاشت و رو زِیم يرا رو فشیک. قدم جلو رفت چند

 !کیکوچک و ش. بود ینیریش

 !رونیبذار سرما از جونت بره ب اریبرو لباساتو درب ایاونجا؟ ب ینیبش يهمونجور يخوایم_

 .زد يدستپاچه ا لبخند

 !حاال ارمیدر م.. نه خوبه_

را با  شیلباس ها. حرف راهش را به طرف اتاق کج کرد ینگاهش کرد و بعد ب یچند لحظه با لبخند خاص ریام

دوباره وارد هال شد، افق را در  یوقت. کرد ضیتعو یرنگ یطوس یرنگ ساده و شلوارِ ورزش دیسف شرتیت

انتخاب کرده بود و سرگرمِ  شستنن يرا برا زیبه م کینزد يدونفره  يکاناپه . دید گرید ییو جا گرید يظاهر

بود و همانگونه که سرش  ختهیدوشش ر يلخت و تکه تکه اش رو يموها. بود ییبایز ریتصو.. اش بود یگوش
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چقدر در . کرم رنگش افتاد  ینگاهش به بافتن .را کنار گوشش نگه داشته بود شیدست موها کیبود با  نییپا

 !دیرسیتر به نظر م فیلباس دخترانه ظر نیا

لبش خانه  ياراده رو یب يلبخند لیدر آن شکل و شما دنشیاز د. را که حس کرد سر باال آورد ریحضورِ ام افق

.. بود یتخس و دوست داشتن يمانند پسر بچه ها شیها طنتیبا تمامِ ش. کرد و آرامش به وجودش بازگشت

 !شتریاز او هم ب دیشا ای.. محمد ریرست مثل امد

 .شد کیلبخندش را شکار کرد و چند قدم نزد ریام

 لباسات و بذارم تو اتاق؟ يخوایم_

 !نه ممنون_

 .به طرف آشپزخانه راه کج کرد دییپایم يکه حرکات شرمزده اش را با لبخند مرموز همانگونه

 قهوه؟ ای يچا_

 !هیگرم باشه کاف زِیچ هی.. نداره یفرق_

 :را به هم فشرد و تنها گفت شیلبها. ردیخنده اش را بگ يجلو نتوانست

 !نطوریکه ا_

در هم گره خورده  شیدست و پا. به منظورش ببرد یزده تر از آن بود که پ جانیافق ساده تر و البته ه اما

 ریکوچک مس يعقربه  خواستیم دلش. را نداشت يکار چیانجام ه يارایبود و  دهیچسب نیبه زم شیپاها .بود

. دلهره آور خارج شود طیمح نیو از ا دیمایکرده بود، زودتر بپ نییتع یعقل یب نیا يرا که برا يساعته ا کی

  !به همراه نداشت شیو ترس برا یجز نگران يزیچ چیبرعکس تصوراتش ه

. حرفش را پس گرفت...ها نبود وارید يبر رو یهم از کس ریتصو کی یحت. را دور تا دور خانه چرخاند نگاهش

 !!ترسناك يادیهم ز دیو شا.. خلوت يادیز! مخوف بود يادیز نیریو ش کیش يخانه 

 ریام يمالحظه  یب یِکینزد. خورد یگرفت و تکان واریچشم از در و د. را کنار خودش حس کرد ریام حضورِ

با ! دیخدا هم نخواهد شن یرا حت شیصدا در سرش باشد طنتیش يمطمئن بود اگر هوا. کردیحالش را خرابتر م

   :خاص گفت یمتیبا مال ولب از لب باز کرد  ریبود که ام رهیآرامش خ يادیز يبه چهره  يترس آشکار

 !ادیم بیبرام غر تیظاهر معمول دمتیو اون ظاهر د رینظ یبا اون لباسِ ب یاز وقت_

   .رفت نیتمام اعتماد به نفسش از ب هیکمتر از چند ثان در

 ؟ينجوریقابل تحملم ا ریغ یلیخ_
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 :صورتش را از نظر گذراند و با لبخند گفت يتک تک اعضا ریام

 !یشیتر م یاتفاقا خواستن_

با  خواستیدلش م.. دیبگو يزیچ دیحس کرد با. درخودش جمع شد یو کم اوردیاش را تاب ن رهینگاه خ گرید

 !ساده از کنارشان گذشته بود دفاع کند نجایکه با آمدن به ا ییتوان هنوز هم از باورها نیآخر

دوست دارم ..ریام دونمینم يادیز زیمن ازت چ! بشناسمت شتریب کمیکه  نجایاومدم ا نیا يبرا شتریامروز ب_

 !رو بدونم یهمه چ

 .دیباال پر ریام يابرو يتا کی

 ؟یهمه چ_

 دیخوب با میفکر کن يرابطه جد نیاگه قرار باشه به ا. دونمینم يا گهید زیچ ییبه جز اطالعات ابتدا_

 !یاز اولِ اولش بگ شهیم. بشناسمت

 .داد و دستانش را در هم قالب کرد هیپشت تک به

گوشه  هیافتادن  حالیو ب ضیهم پدرو هم مادرم مر یلعنت يبعد از اون حادثه ! یدونیدر مورد خانوادم که م_

درسمم . خوندم کیمن اتومکان. ترم چهار انصراف بدم لیمجبور شدم اوا تیوضع نیخودمم به خاطر ا! خونه ي

 !رو لیادامه بدم تحص تونستمینم طیبا اون شرا! خوب یدوست داشتم ول یلیخ

 ؟یمال طیبه خاطر شرا_

 یهمه ب نیدر مقابل ا.. زود بود! شدیم دهیکش یفعال شکش به طرف مسائل مال دینبا. سکوت کرد هیثان چند

   ..زود بود یلیخ ياعتماد

 هیکنم بشه  يریگیبتونم اگه خوب پ دیهست که شا يادار يراه ها هی !پدرم باشم يدنبال کارا دیچون با.. نه_

 نیفعال دوست ندارم اول. دمیم حیدر مورد اون بعدا مفصل بهت توض  !و جبران کرد انیاز ضرر و ز یقسمت

 هوم؟. میبحثا تلخ کن نیقرارمون و با ا

 .تکان داد سر

 ن؟یپس بگو چند تا بچه ا_

   !شدیسوال و جواب م نگونهیبار بود که ا نیاول يبرا. دیآه کش اریاخت یب ریام

 ..!تکم_
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 .آرام را دوست داشت يآمده  شیبحث پ نیا  .انداخت نییانگشتانش را در هم قفل کرد و سرش را پا افق

چه  یعنی.. اونجا یول يدار یزندگ.. يخونه دار نجایا... خوب! تو قم یعنی ؟یستیخانوادت ن شیپس چرا پ_

 !بگم يجور

 .چانه افق گذاشت گذاشت و سرش را بلند کرد ریز دست

 هان؟ نجامیاونا باشم ا شیپ نکهیا يچرا به جا یبدون يخوایم_

 .عقب تر رفت یسرتکان داد و همزمان کم افق

باهام  یتو چرا همش وقت نمیبب. انجامشون بدم نجایا دیهست که با یقانون يکارا هیچون همونطور که گفتم _

 ن؟ییپا يندازیسرت و م یزنیحرف م

 .شد رهیو فرز به چشمان خندانش خ عیگرفت و سر گُر

 !ستین نطوریا_

با شستش صورت کوچک و گردش را نوازش کرد. صورتش نشست يجلو رفت و آرام رو ریام دست. 

 ببوسمت؟ یبازم ناغافل یترسینکنه م_

شرم و فشار چگونه شد که  نیچهره اش از ا دینفهم. مردن و زنده شدنش يکوچک بس بود برا ياره اش نیهم

 !دیبلند خند يآنگونه با صدا ریام

 !هفت پشتم بس بود يبرا یلیهمون س. نترس_

 نیاز ا شترینتوانست ب! دیترسیدختر از او م نیا. مطمئن بود گرید زیچ کیاز . شد ریام يچهره  ي هیته ما خنده

 يفلز ي سهیرا درون ک يو همانگونه که چا ستادیپشتش ا. از جا برخاست و به طرف کانتر رفت. آزارش بدهد

 !دو پر استرس دخترك کر بیحواسش را جمع حرکات عج ختیریم سازیچا

 !توظرف نیها رو بچ ینیریش نیا ایتنبل؟ پاشو ب ینیهممونجا بش يخوایم_

 نیدر وجود ا يزیچ کی.به حرکت درآمد شیبایو ز فیاندام ظر يرو ریام یِچشم ریو نگاه ز ستادیباالخره ا افق

بدنش  یکیزیف يو تاب ها چیپ يکه برا ییاز مهسا یحت. کردیترش م یدختر بود که از همه کس خواستن

 ادشی. ناخواسته دعوت شد ي سهیامق کیدوباره ذهنش به !! گذرانده بود يبدنساز يرا در باشگاه ها شیسالها

کمر به  يقسمت ها ییبود که گو کریدر و پ یلباسِ ب کی! بود دهیقرارش با او چه پوش نیآمد مهسا در اول

و ساده  یمعمول کیقرار داشت که با وجود تون شیرو به رو يدرمقابلِ آن دختر! بودند دهیرا گرگ ها در نشییپا

 !ودتر از مهسا ب یخواستن شیاش، برا
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را در مشتش گرفته بود و نگاهش  کشیبلند تون يها نیآست  .را در آشپزخانه حس کرد و سربرگرداند حضورش

 !او بود يجز چشم ها ییبه هرجا انهیناش

 !يبلور سِیتو اون د نیبچ رونیب اریرولت ها رو ب يجعبه  خچالی ياز تو_

چرا . از پشت سر نگاهش کرد. ها شد ینیریش دنیرا پشت گوشش زد و پشت به او مشغولِ چ شیموها افق

راحت و  الِیخانه با خ نیا نکهیبه ا. داشت ازیخوددار باشد؟ به اعتمادش ن یدر مقابلش تنها کم توانستینم

هر ! هوس باز نبود شیرابطه ها درو نه  یگاه نه در زندگ چیه! متعدد او شود يتام محلِ رفت و آمدها ياعتماد

که دخترها را زودتر از حد  یجسم یِوابستگ جادیهمان شرط ا! بود شینقشه ها يالزمه  کردیآنچه تجربه م

تجربه  یواقعا ب یعنی".دادیسوالِ بزرگ در رابطه با افق آزارش م کیاما   !ساختیمعمول وابسته و دلباخته م

 "بود؟

 يکه عطرِ شامپو ییتا جا. ستادیپشت سرش ا یکینزد يبا فاصله . دیبه طرفش کش اریاخت یاو را ب شیپاها

   .اش را قلقلک داد ینیب يپرزها شیموها میمال

باعث شد نتواند  ریام ي نهیبه پشت چرخاند اما برخورد سرش با س یحضورش را حس کرد و سرش را کم افق

شک  گرید... کارش تمام بود. بر سرش آوار شد ایدن يتمامِ وحشت ها  !به خودش بدهد یاز آن حرکت شیب

 ..نداشت

 !دیآرام و پر حسش را از کنارِ گوشش شن يصدا

 !دهیم یخوب يبو یلیموهات خ_

 يآشپزخانه  نیو پا به ا گشتیزمان به عقب برم خواستیدلش م. زدیم واریخودش را به در و د نهیدر س قلبش

 یلرزان يخارج کرد و با صدا نهینفسش را با زور از س! گذاشتیخانه نم نیاصال پا در ا ای گذاشت،یکوچک نم

 :گفت

 !نمیبب تونمینم يریگینور و م يکنار؟ جلو يلطفا بر شهیم_

اش را  يدست خامه ا. دستش را از دو طرف جلو برد و دستانِ افق را گرفت. اش لبخند زد یرکیز نیبه ا ریام

انگشتش را . دیرسیکننده و خوشمزه به نظر م کیتحر يادیرنگش ز دیسف يانگشت آغشته به خامه . باال آورد

او شود، دستش را کج کرد و  يدوباره  زیرباعث گ گرید یبرد اما قبل از آنکه با حماقت شیدهانش پ یِکیتا نزد

 .دیافق مال یِنیب يخامه را رو
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 نیبر او گذشته بود در مقابلِ ا هیچند ثان نیکه تنها در ا یحس و حال. به طرفش برگشت تیبا عصبان افق

 !!نبودعادالنه  رحمیب یِشوخ

 ر؟یام یکنیم نیچرا همچ_

 .افق گرداند ي دهیصورت ترس يرا رو نگاهش

 !خانومِ استاد دانشگاه دارنیرو با چنگال برم ینیریش_

دماغش پخش شد و  ياز قبل رو شتریکار خامه ب نیبا ا. دیاش کش ینیب يدستش را باال برد و رو یعصبان افق

که به سرعت لبخندش را جمع  دینکش یاما طول! شد شتریو با مزه ب دهیترس يچهره  نیا دنیاز د ریام يخنده 

 !برگشت يدوباره کنارِ بساط چا يشتریب تیکرد و با جد

در  شیبرا وانهید نیا. داشت یفیدستانش لرزش خف. آرام گرفت یشد کم جادیا نشانیکه دوباره ب يفاصله ا با

 ریها را برداشت و قبل از ام ینیریظرف ش! زدیم ادیفر را هر لحظه عقل و منطقش نیا! بود بهیغر ییآشنا نیع

 یطول. نشستن انتخاب کرد ينفره را برا تک يکاناپه  نباریگذاشت و ا زیم يظرف را رو. آشپزخانه را ترك کرد

حسِ  يو دو فنجان چا لوریس یِنیهمراه با آن س ریام دنِید. اش پر شد ینیدر ب يکه عطرِ خوش چا دینکش

  .کرد جادیدرونش ا یخوب

 از خونه خوشت اومد؟_

 .ها را از نظر گذراند وارید دوباره

 خودته؟ يخونه . انگار کمه ییزایچ هیخوبه فقط _

 .در چشمانِ کنجکاو افق فرو برد خیشد و نگاهش را مانند م قیبه حرکاتش دق ریام

 !یمثال به اتاقا سرك بکش ؟یتوش بزن یچرخ هی يدوس دار. رهن کردمش.. نه_

 .افق گرد شد نِچشما

 رو بخوام؟ يزیچ نیهمچ دیچرا با_

 .داخل کاناپه فرو رفت و شانه باال انداخت کامل

 ست؟ین نطوریا! نه ای کننیم دایپ بیاز رق ياثر ننیمثال بگردن بب نکهیا. چون دخترا دوست دارن_

  "!دخترا". امدیاش به زبان آورده بود خوشش ن ییابتدا يکه در کنارِ جمله  ي"بیرق" يواژه  از

 ؟یکنیفکر م یبه چ يباز دار_

 .اش گرفته شد چهره
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 نه؟ یدوست دختر داشت یلیقبلِ من خ_

 .به جلو خم شد یقرار داد و کم شیزانوها يآرنجش را رو ریام

 !بودن ایلیخ.. اگه بخوام صادق باشم آره. رو يا شهیسوال کل نیا یپرسیم یک نمیمنم منتظر بودم بب_

 .کرد آرام باشد یدوخت و سع يچا يچشمش را به بخارِ فنجان ها. چشمانش خاموش شد فروغ

 ..بدونه نکهیا.. مهمه يهر دختر يخوب برا_

 ؟یخودت چ_

 .سوال متعجب نگاهش کرد نیشدن کالمش با ا دهیبر با

 ؟یمن چ_

   ؟يبود یخودت قبل از من با کس_

 :آرام گفت ریجواب و دلخور به صورتش زل زد که ام یب

 یدر مورد تو دوست دارم خودت ب یول کنمیم قیمن معموال خودم تحق. ازت بدونم دیهست که با زایچ یلیخ_

 !یتعارف بهم بگ

 :و گرفته لب زد مغموم

 رو بگم؟ یچ_

 .زوم کرد شتریچشمان دخترك ب رهیت یعدس يچانه اش گذاشت و رو ریز یشینما یکف دستانش را با حالت ریام

اصال  نکهیا! نه ای یدوست پسر داشت.. نه ای يشد یعاشق کس.. نه ایبوده  يمرد تیتاحاال تو زندگ نکهیا_

 ..یرفت شیباهاشون تا کجا پ

 .تر آورد نییپا یرا کم نگاهش

 اآلن؟ هیچ تتیموقع قایمثال دق ای_

از تمام جمله . بودقابل درك ن شینگاه نافذ و مشکوك برا نیآن هم با ا ر،یام يِگنگ و چند پهلو يها حرف

انقدر  یعنی. صورتش را گلگون کرده بود دیپوست سف یشرم و ناراحت! آمد یم ياعتماد یشک و ب يبو شیها

سواالت منظور  نیهم پشت تمام ا دیشا.. دیباریاز تمامِ وجناتش م يگریکه ناش ییقابل باور بود؟ باورِ او ریغ

 !بود يگرید

توسط پدرم رد  ایهمشون . من اومدنشون و حس کنم نکهیاومدن و رفتن بدونِ ا يادیز يمن مردا یِتو زندگ_

من کم کم از کنارم فاصله گرفتن و  يِبا مخالفت و دور نکهیا ای.. میدیهم نرس ییآشنا يبه مرحله  یشدن و حت
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تا با  يدیپرس رو نایاگه ا! يتو بود باشهمن  مِیکه به خودش جرات داد تو حر یتنها کس! شروع نشده تموم شدن

 !نشدم تیمتوجه منظورت در رابطه با موقع یول.. يدیبه خواستت رس یاعتراف حظ کن نیا

جدول سرگرم کننده و . لبش بود يگوشه  يلبخند مرموز. برداشت زیم يدست برد و فنجانش را از رو ریام

 شدیانجام م دیهم اکنون با شیکه طبق نقشه ها ياز معاشقه ا شیبود که حل کردنش برا شیرو شِیپ یسخت

 .به طرف اتاق خواب کج کرد و با چشم به آنجا اشاره کرد یسرش را کم. تر بود ریانگ جانیه

 !به طرف مقابلش نه بگه تونهینم يدختر چیکه در مقابلش ه يزیچ نیآخر! نستیگز نیمنظورم آخر_

 !رزانل شیچشمانش تنگ شد و لحن صدا.آتش گرفت کبارهیتن افق به  تمامِ

 ... یکنیواقعا فکر م_

تا  یبگ يخوایم یعنی. شهیکه رابطه فقط به آخرش ختم نم میدونیم نمیا یول.. ینرفت شیتا آخرش پ دونمیم_

 ؟يکس نبود چیسن با ه نیا

نه کوچک  گفتیحاال اگر م. کردیم ییاحساس تنها. چقدر هوا سرد شده بود. حلقه کرد شیرا دورِ بازو دستش

دوست پسر هم  هیسن  نیکه تا ا یتو امل"زده بود  ادیکه آرزو فر یدرست مثل وقت رفت؟یم شیآبرو شد؟یم

 :آرام جواب داد "ینداشت

 دروغ بگم؟ دیچرا با_

 :را دوباره پشت گوشش زد و دلخور تر از قبل گفت شیموها

 !ذاشتمیوقت پامو از حد خودم فراتر نم چیاگرم داشتم مطمئنم ه_

 .نقش بست ریام يالبه يطرفه رو کی يپوزخند

 !و بخور تییچا_

در مورد او چه  ریام. بسته اش را دورِ فنجانِ گرم حلقه کرد خیانگشتانِ . برد و فنجان را برداشت شیرا پ دستش

 ؟.دیکشیاش را به حد و اندازه م یپروا باکرگ یراحت و ب نگونهیفکر کرده بود که ا

 ستنیدارم چهارچوب ها ن دهیعق ایلیمن برخالف خ! شهیم مهمونجا تمو رهیکه از رخت خواب پا بگ يرابطه ا_

که راسخ باشه تو به باد  یکس. انسانه هیخود  يِقو ي دهیبلکه ذهن و عق! کننیم فیو تکل نییانسان تع يکه برا

تو گوشه به . نکاریا يجاها هست برا یلیخ! باشه یخال يخونه  هیمنتظرِ  ستیالزم ن شیدادنِ عفت و دخترونگ

از  نجایکه بدون شناخت بلند شدم و اومدم ا یقبول دارم من. و کنار گذاشت دیعفت و بوس شهیشهر م يگوشه 
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وقت  چیکه ه دونمیاما عفتم رو لکه دار نکردم و م.گذاشتم  میاعتقاد رهیاز دا رونیپامو ب. حدم گذشتم تینها

 .کنمینم

مهم تر  یول. آمد یم تیمعصوم يآزار دهنده  يبو ياز حرف ها. گرفته اش ثابت ماند يچهره  يرو ریام نگاه

 :گفت انهیو دلجو دیبه طرف افق کش یخودش را کم. رفتیبود که داشت از کفش م ياز آن اعتماد

 ادیقبول کرده ب یکه به راحت يخودم نگفتم دختر شِیپ.. نترس! یکنیفکر م یخودت چ شیپ يدار دونمیم_

 ...دیخونم شا

در هم  یافق حساب يچهره ! بود دهیشیاند نگونهیواقعا ا ینبود وقت زیجا نیاز ا شتریدروغ ب. دیکش یپوف

قابل  یول بیعج شیبرا! ستین يشتریب تیمیمرحله از رابطه شان، هنوز خواستارِ صم نیمطمئن شد که در ا.بود

همه وقت کشته بود،  نیشان ا رابطه رفتنِیپذ یوقت. داشت یمیضخ يافق از همان ابتدا هم پوسته ! درك بود

 ..دیطلبیم يشتریزمان ب کینزد يرابطه  کی جادیا يمسلم بود که برا

 نیا دنِیکه به پرس یمنو بشناس ياونقدر کردمیفکر م! و دروغ متنفرم ییاز دورو.. ریام ستمیمن دروغگو ن_

 !نباشه يازیآزار دهنده ن يسواال

 .دیافق کش يبازو يبرد و رو شیرا پ دستش

احمقانه  يسواال نیا ایاصال ب. بزنم شیهمه خودم و به آب و آت نیکه براش ا ينبود یکس ناختمتشیاگه نم_

 هوم؟. میرو فراموش کن

ضد و  يرفتارها. کردیدرکش نم. بود نیهنوز دلخور و غمگ شیچشم ها یلب نشاند ول يرو یمصنوع يلبخند

 شیبرا کردیم یینرم دلجو يو با چند جمله  گرفتیاعتراف م وهیش نیبا بدتر نکهیا. را دوست نداشت ضشینق

 .کرد ریبه چشمانِ ام رهینگاه معصومش را خ. نبود ندیخوشا

 ؟يباورم ندار کنمیچرا حس م_

 :قفلِ آن نگاه شفاف شد و نامطمئن گفت.را تکان داد رینگاهش ام تیکوتاه و معصوم ي جمله

 !ينبود نجایاگه باورت نداشتم اآلن ا. یکنیاشتباه حس م_

. شد رهیرخ ساده اش خ میبه ن ریام. شد يچا دنیدهانش برد و مشغول نوش کیحرف فنجان را نزد یب افق

افق  ي رمنتظرهیغ يرفتارها. خواستیسکوت م قهیدلش چند دق! وجدانش به ستوه آمده بود ياز زمزمه ها گرید

 تیانسان.. رحم داشت نشروچرا که شخصِ دوم د. دیترسیم شدیخسته م ریام یوقت. کردیرا خسته م رشیام

 ییجا. زمان و مکانش را گم کرد انگار. صدا در خودش غرق شد یب! کردیرا خراب م زیشک همه چ یداشت و ب
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مگر . را شیو نه هم سطح ها.. نه او را. باورش نداشت.. بود ستادهیا اهیو س دیسف انِیم..راست و دروغ انیم

در  نکهیاز ا! خواستیهم نم دیشا. باور کند توانستیو رفاه ماند و فاسد نشد؟ نم يهمه آزاد نیا انیممکن بود م

هم گذاشت و آب  يچشم رو. کالفه بود ماندیقدم عقب تر م کی شهیدخترك هم يساده  يمقابل حرف ها

   .دهانش را با زور قورت داد

و عقلش  گرفتیرا نشانه ماحساسش نگاه معصومِ دخترك . عقل و دلش در کشمکش بود انیم يقو انیجر کی

 يرا برا یاگر فرد اشتباه.. بود یدختر واقعا معصوم م نیاگر ا. را مطمئن بود زیچ کیاما . اش را یزندگ تیموقع

 ریگ نیشکل ممکن زم نیبه بدتر یشطرنج يصفحه  نیا انیم ییشک جا یب.. انتخاب کرده بود يباز نیا

 !کردیاش را تجربه م یباخت زندگ نیبزرگتر يروزیهمان جا بود که در اوج پ قایو دق شدیم

*** 

 

چکه  يصدا. سقف یِرنگ يهالوژن ها فیدر نور ضع رهیبازش خ مهیاش بود و چشمان ن یشانیپ يرو ساعدش

و  چرخاندیشکمش م يرا رو لشیموبا. اعصابش بود يرو يشمار ساعت به طرز آزاردهنده ا هیآب و ثان ریش ي

دختر باز هم  نیک ماهه اش با ایمثلِ تمام مراحل  شه،یمثلِ هم. دیشیاند یتاه مکو دارِید نیبه تمام لحظات ا

 دهیهمه کلمه را کنارِ هم نچ نیهرگز ا! بود و چه شده بود دهیامروزشان د يبرا ییچه خوابها.. شده بود ریغافلگ

 !جنس مونث نداده بود لیو تحو

لذت ! بار خسته بود نیاول يبرا. شدندیافق آزرده م ایاو و  ایهر بحث  يدر انتها!.. بود یبیعج يو گو گفت

   .عقلش در حالِ له شدن بود ي رکانهیفشار ز ریرحم سواالت وجدانش، ز یهجوم ب ریز. بردینم

جفت چشمِ  کیقرار نبود . باشد نگونهیقرار نبود ا. دستانش گرفت انیسرش را م نباریشد و ا زیخ میضرب ن کی

و با احساس گناه  ستدیبا یو مهم یسخت نیبه ا یراه، آن هم راه انِیقرار نبود م! کابوس بسازد شیگناه برا یب

 کی.. شک تظاهر بود یداشت؟ ب جودهم و يدلسوز يبرا يزیاصال مگر چ. به پشت سرش بنگرد يو دلسوز

 !کالم تظاهر

سکان از  دادیاجازه م دینبا. بدنش گذاشت يهر دو دستش را رو نباریا. دیتر از قبل دوباره دراز کش شانیپر

. کردیرحم نم یمانیو پش يگریکه خودش طوفانش را برپا کرده بود به ناش اهیس يایدر نیا! کنترلش خارج شود

 !کردیگناه، همه را به درك واصل م یگنه کار و ب د،یو سف اهیس.. دیبلعیهمه را با هم م
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 رمیاحتماالت بود؟ گ نیاز هم یاصال افق هم جزئ دیشا.. او بود تیاحتماالت خارج از مسئول.. سوزاندیدل م دینبا

به  توانستیخوب که چه؟ مگر م. نداشت یطانیش يبا گناه و لذت ها یصنم چیکه اشتباه کرده بود و افق ه

   !ک طرفه بودی يریگرفته بود مس شیکه پ یراه. توانستیشک نم یعقب بازگردد؟ ب

  .چشمانش فشرد يدستانش را باال آورد و رو

  ...یش یقربون دیبا کردمیکه فکرشو م یستین یاگه واقعا اون_

   .را گشود امشیتعلل پ یدست برد و ب. دیبدنش لرز يرو یگوش

 ".تیممنون بابت مهمون نواز. دمیمن رس"

بار  کیآنقدر در خودش قفل شده بود که جز ! بود یعجب مهمان نوازِ خوب. بازگشت شیلبها يدوباره رو پوزخند

آژانس  نِیبه خودش زحمت نداده بود تا کنار ماش یحت.. نکرده بود يگریرساندنِ افق کارِ د يبرا لیم یتعارف ب

و  ریام انِیم ییجا زدیافق حرف م یوقت. شدیملحظات با او بودن داشت آزار دهنده . کند یمهمانش را همراه

 !افتاد یم ریگ اوشیس

 :زمزمه کرد تیو با جد دیلبش را باال کش. دیرا زد و دوباره دارز کش یگوش قفل

 !سوزنیتر و خشک با هم م_

قامت  کیشب بود و به جز . رفت شیپ فونیمتعجب تا کنار آ. بود که او را از جا پراند فونیزنگ آ يصدا نباریا

 .را برداشت یبا شک و اخم گوش. دیدینم يگرید زیمردانه چ

 بله؟_

 !منم باز کن_

 :گفت نیدر دورب رهیدوخت که فربد سر باال آورد خ رینگاهش را به تصو. ش کردفربد در جا خشک يصدا

 !کارِت دارم ریباز کن ام_

برگردد که  الیخیبکوبد و ب شیرا سر جا یخواست گوش. نبود نیمالقات شبانه خوشب نیبه ا. هم سکوت کرد باز

 :گفت یمیفربد با لحن مال

 !یبازکن مرد حساب.. دعوا ومدمین_

پرده را  يو گوشه  ستادیسالن ا يانتها يکنارِ پنجره . باز گذاشت مهین شیدکمه را فشرد و در را برا نامطمئن

بسته  يصدا. گذاشتندیشهر دودگرفته نم يتماشا يبرا یبلند و مقابلِ هم مجال يآپارتمان ها. دست گرفت

 .ادستیزد و همانگونه پشت به او ا دنیخودش را به نشن. دیشدن در را شن
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 کنن؟یاستقبال م ينجوریاز مهمون ا_

 :دیپرس یزد و عصب يشنخدین

 ؟يکرد دایپ يرو چجور نجایا_

 .کاناپه شد يمتوجه نشستنش رو یول برنگشت

 !حرف دارم باهات نجایا نیبش ایاز اون پنجره دل بکن ب_

. کالهش را در دست گرفته بود و منتظر به او چشم دوخته بود. دیرا با خشونت رها کرد و به طرفش چرخ پرده

 .اش فرو برد و چشمانش را تنگ کرد یشلوار راحت بیدستانش را داخل ج

 !شنومیبگو م_

 .تکان داد نیسرش را به طرف فربد

 !ومدهیدشمنت که ن! قهیدو د نیبش ریبابا بگ. که رکَب خورده منم یحاال خوبه اون_

 .به اطراف انداخت یفربد نگاه. مقابلش نشست رفت و شیپ لیم یب

 هان؟ يپس باالخره مستقل شد. هیجمع و جور يخونه _

 .شد زیر چشمانش

 ؟يپسغوم آورد غومیآدامس پ يبا از اون دختره  ای یحرف بکش ياومد_

 حداقل تو خونت حرمت مهمونت و. نخواستم یمونیشرم و پش. يکم ازم استفاده نکرد.. ریخجالت بکش ام_

 انقدر سخته؟. نگه دار

 .داد و دستانش را باز کرد هیکاناپه تک به

 !کارت و بگو و برو. فربد يدیمزاحمت م يبو. ادیکه از مهمونِ ناخونده خوشم نم یدونیم_

 .باز شد يفربد به تلخند لبِ

 !ستمیبلد ن یکه چاپلوس نهیمشکل من ا! بود تیتلخ گفتم اما همش واقع.. بد گفتم_

دروغ گو .. کار و دو رو نبود انتیخ.. فربد اهل تملق نبود. گفتیراست م. منعطف تر شد یبه فربد کم نگاهش

 چه نبود؟ گرید.. هم نبود

 !شه فیتو هم کث يپاها خوامیبرو که نم. زنمیدارم دست و پا م یبه قولِ خودت که تو بد لجن_

 !اومدم روشنت کنم! بکشم رونتیب ومدمین_

 .لختش را با دست باال داد يبه جلو خم شد و موها. رفت نیچهره اش هم از باندك انعطاف  همان
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 !برو سرِ اصل مطلب_

 !فرق داره یلیدختره خ نیا..ریام ستیتوش مرده ن یکه باال سرش يقبر نیا_

 .کرد يقروچه ا دندان

 ؟یخوب که چ_

 .داد رونینفسش را با صدا ب فربد

در مورد برادرت . نیافتاد ریگ یبزرگ يتو چه مخمصه  دونمیم. مشکالتت خبر دارم ياز همه . دعوا  ومدمین_

رو  ينقد يپول و جزا دیبا ای دونمیم. رفته اون تو گناهیب دونمیم. که صادر شده خبر دارم یاز حکم.کردم قیتحق

 ه؟یخودت چ يبدونم برنامت برا خوامیفقط م. وبمونه اون ت دیشه با دیتا موهاش سف ایو چند سال بخوره  نیبد

 کاریچ مونهیکه در هر صورت اون تو م یبا چند سال يکه دهنِ طلبکارِ شهروز و ببند یاگه دنبال جور کردن پول

که برادرت و  یتنها شرط ?یکنیم کاریپرداخت بشه چ دیبا ينقد يکه به عنوان جزا یونیلیبا پونصد م ؟یکنیم

   !ممکنه ریبرائتشه که اونم غ رونیب کشهیحبس و جزا م یب

 .کردینگاهش م نیهنوز خشمگ ریام. دیرا به هم مال دستش

آخه؟ کم  یچ يدر ازا. یکنیپول جور م ونیلیجرمِ نکرده پونصد م هی يبرا يدار. ریام کنهیم جمیکارات گ_

خودت و  يکه دار ماسهیبهت م یوسط چ نیا. اون توئه يبه خاطر کاله بردار یکمش شهروز سه چهارسال

مهسا داره در به در !!  یکنیجور م یگناهیب هی يبرا اردیلیم هی ياحمقانست اگه فکر کنم دار ؟یکنیبدبخت م

 حروم ؟ يپوال نیبا ا یتا کجا فرار کن يخوایم. مژگانم دنبالته دمیاز ارژنگ شن. گردهیدنبالت م

 .دیچشمانش کش يرا آشفته رو ردستشیام

 !شهیحل م یپول و جور کنم همه چ. مونهینم ينجوریا_

 .باال رفت اریاخت یفربد ب يصدا

 المصب؟ روشم کن خوب؟ شهیدرست م یچ_

 .دیکش ادیبلند تر از او فر ریام

 یس يتو آ يچجور يدیند يتو نبود ته؟یحال دمیم يجون شهروز به بهروز يپونصد تا رو دارم در ازا نیمن ا_

   .دادیداشت جون م وی

مقابلِ  شیها شهیشکست و ش یبیمح يبا صدا زیم. زد شیرو به رو يِا شهیش زیبه م یِمحکم و ناگهان يلگد

 .فربد افتاد يپاها
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 !دمیشده م یمتیبه هر ق... پولشونو دمیم. کشنیدارن واس خاطر پونصد تومن داداشم و م_

فربد  يچهره . ستادین زخم اهما يبلند شد و رو. دیچکیرنگ م دیمرمرِ سف يچکه چکه رو شیاز کف پا خون

 .جمع شد

 !آروم باش نیبش ریبگ.. ریام نیبش_

 .زد و شروع کرد به قدم زدن یرا چنگ شیتوجه به فربد موها یب

جور  شیگناهیب يمدرکم برا يچرا؟ چون اگه خدا یدونیم گناههیبتونه ثابت کنه شهروز ب یامکان نداره کس_

صادر  يو فرداش را شهیپارك م یقاض يخونه  يکه امشب جلو یونیلیچند م نیماش هی شهیته تهش م میکن

! ستمیمیپاشم وا.. انتخاب کردم هیخودم  يمرگ برادرم و نابود نیمن ب! فاسده فربد خان شهیعدالت از ر! کنهیم

من  ای... کنهینم يکار نیکه مطمئنم همچ رونیب ادیشهروز ب کنهیکمک م ایدر ازاش  يبه بهروز دمیپول و م

 !شمیم یقربون

 ه؟یمنظورت چ_

 .اشاره اش را به طرف خودش گرفت انگشت

ندارن  شیو مطمئن شدم کار رونیپول و دادم و شهروز اومد ب نکهیبعد ا.کنمیم یخودم و معرف رمیم یعنی_

 .تو رمیو به جاش من م شهیدادگاه نم يرا يکه رشوه جوابگو نهیا تشینها! ندارم یترس گهید

 .ستادیا ریام ي نهیبه س نهیبلند شد و س. فربد گرد شد يها چشم

 ?هیتو؟ مگه الک یگیم يدار یچ_

 ییهمون قاض يجلو. االن نه یول. ارمیرو که خوردم باال م یحروم يتمومِ پوال. فربد گمیم یچ مهیمن حال_

 500نه ...رو ياما فقط سهم بهروز.  دمشیشد م دهیکه بر یو جرم میکه نخورد یپول يازا. ارمیمملکت باال م

 يهم کاله بردار نایا نیایب گمیم. کنمیبعدشم پروندم و رو م!.. کنه رو  یخودش هاپول خوادیکه قانون م ییتا

 .نیتونیاگه م رونیب نیپولشو از تونبونم بکش نیایحاال ب. میبعد يها

 .را باال گرفت شستش

 !نهیهم همونیکه واستون م يزیتنها چ.. نیایب گمیم_

 .رمق دوباره نشست یب. شده سرش را تکان داد جیگ فربد

 !چه مرگته فهممینم! فهممینم_

 .کاناپه ولو شده بود يرو ریام. را برگرداند سرش
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شهروز . نداشت يزیچ یکس يکه جز عذاب و دردسر برا یزندگ. کنمیفکر م میکوفت یِوقته دارم به زندگ یلیخ_

هم بذاره  شیمثل آدم دوتا کلمه پ ستیاگه بلد ن. بشم پا تو اون خراب شده گذاشت یگُه هیمن  نکهیبه خاطر ا

 اهیو س دهیرفته خواب نیماش ریز.. داده له يگار یسالگ زدهیاگه سواد نداره چون از س. شرفهیبه خاطرِ منه ب

و  رونیب ادیز بشهرو يفکر کرد. عرضه نداشتم آدم باشم یحت ؟یمن چ. میکرده تا ما راحت باش یحمال.. شده

عمر  هیشهروز . برهیکنارِ جوب و م ذارهیخودش سرم و م شه؟یکه کردم و بفهمه همه جا گلستون م ییغلطا

 !بمونه ممثل من آد یسگ هیسگ دو زد که 

دیچشمان ترش کش يدستش را با خشونت بر رو پشت. 

. روزا غصه کنه نیکه مثلِ ا شهیننم اونقدر حس نم يمطمئنم نبودم برا. ندارم جز اون تو يا گهید ي نهیگز_

حقِ . باشه رونیبذار شهروز ب یول کپمیهمون تو م امیبا کثافت کار رمیمن م. حالل شما هم مال خودتون يایدن

 !حقشه یهمه زجر و بدبخت نیبعد ا. کنه یاونه که زندگ

 .را گرفت شیکناش نشست و بازو. دیچشم فربد چک ياز گوشه  یاشک درشت قطره

 .به من نگاه کن_

 .دستش را پس زد که دوباره فشارش داد ریام

 !رینگام کن ام_

  .چشمانش را پوشانده بود يدیسف ،یسرخ. سرخ بود يایچشمانش در. برگشت

 یب. میدیپول همشون و پس م. نشده ریهنوزم د. رو هم میفکرامون و بذار مینیبذار بش.. یستیتو خودت ن_

 !دمیقول م. میکنیداداشت و ثابت م یگناه

من داره  يکه تو ییوالیه نیهمه آه؟ با ا نیکنم؟ با ا یبتونم مثل آدم زندگ یاهیهمه س نیبعد ا یکنیفکر م_

 کنه؟یم یزندگ

 .زد شیبه بازو یمشت فربد

. هیکین که قلبتو نهیمهم ا. اوشیس ای یباش رینداره ام یفرق. دوست من بود و هست نیبهتر والیاون ه_

دلربا  ينبود که از اون آرزور والیمگه همون ه. کردم یاز من بپرس که باهاش زندگ ایب نویا.! دل داره والتیه

 گذشت به خاطر بچه بودنش؟

 .دیزد و دماغش را باال کش يپوزخند

   !شهینم ریتومن س ستیبا صد تومن دو گهید والههیه! مار خوردم اژدها شدم. فربد تونمینم_
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 تیحکا. راه گرفته بود ریام يپا ریشد که از ز یخون سرخ ي رهیانداخت و چشمش خ نییسرش را پا فربد

.. آب يگریخاك و د یکی. بود انگار دهیخدا تارو و پودشان را در هم تن. دو برادر نیا تیبود حکا یبیعج

همان . و خم بود چیپر پ يه ادراز و جاد یرا داشته باشد؟ راه یحکمِ انسانِ گل توانستیم یکیآن  یکدامشان ب

  !ها نبود یسادگ نیآن ها به ا یِزندگ يقصه  کرد،یگونه که فکرش را م

*** 

 

 شانیرو يبرنج و سبز يکه دانه ها يریبا کفگ. دیکش رونیبلندشان زهرا را از آشپزخانه ب يقهقهه ها يصدا

. خودشان را به او رساندند و سالم دادند هیافق و مهد. شد شیرو به رو رِیبه تصو رهیمانده بود با لذت، خ یباق

 .برف و گل بود يتکه ها شانیمقنعه ها یپالتو و لباس و حت يرو

 !میپلو دار ينگو که سبز. ماه زهرا جونم يسالم به رو_

 .با لبخند نگاهشان کرد زهرا

 ن؟یخوریسرما م ه؟یچه وضع نیا. نیخسته نباش_

 :ه گفتبه افق رفت و با خند يچشم غره ا هیمهد

 .شونهیپهلو کنم از ا نهیمن امشب س. زده بود سرش يخانم هوس برف باز_

 .حلقه کرد هیمهد يدستانش را دور شانه ها افق

 !ومدهیچند ماهه ن نیباشه زهراجون؟ بب شمیمجوز گرفتم امشب و پ يبا چه زور یدونیم_

 !افق بعد از مدت ها واقعا خوشحال بود. زد شانیبه رو یمیلبخند صم زهرا

 !داغتونم آمادست يرکاکائوهایش نیاتاق و لباساتون و عوض کن نیتا بر_

 :گفت دیکشیرا با خودش به طرف اتاق م هیدست مهد کیجلو آمد و همان گونه که با  افق

 گفته بودم عاشقتم؟_

 .ت از تنش خارج کردرا با سرع شیدر را پشت سرش بست و پالتو. اتاق شدند داخل

 !ییخدا میشد سیخ یلیخ_

 !به چادرم احمق يگند زد. نداره یفرق چیدرون ه يالیمرده شورِ اون کودك درونت و ببرن که با گودز_

 :گفت فشردیهم م يرو دنینخند يرا برا شیو لبها کردینگاه م هیمهد سیو خ یکه به چادر گل همانگونه

 !يبدو تا همه جا رو گل نکرد. نیماش مشیبنداز اریدرش ب_
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 .و رو کردن کمدش بود ریافق مشغول ز. دیکش رونینثارش کرد و چادر را از سرش ب يچشم غره ا هیمهد

 واسم؟ یدنبالِ لباس_

 .را تکان داد سرش

 ؟یراحت بدم تنت کن زِیچ هیتا اون وقت . ادیبابا که تا شب نم_

 !نداره بیاگه بلوز و شلوار باشه ع_

 .زد يبرگشت و تلخند طرفش به

 !برعکسِ آرزو! رسهیمن تعداد تاپ و شلوارکام به پنج تا هم نم_

 .دیرا کش شیجلو رفت و بازو. حالت چهره اش شد رییمتوجه تغ هیمهد

 !تو فاز يریهشت ساعت م شهیم یچ هیتا . با مانتوم راحتم. میبابا نخواست نیبش ایب_

 :به رو به رو زمزمه کرد رهیخ افق

 !که بود مربوط به اون پسر بود یهر چ یاون خودکش. عاشق شده بود. هیرو دوست داشت مهد یکی_

 .گرد شد هیمهد يها چشم

 ؟یگیم یچ_

 هیکاغذ را مقابل مهد. دیکش رونیب يکاغذ ورشیاول درا يبلند شد و از کشو. فرستاد رونیرا کالفه ب نفسش

 .گرفت

 !بخونش. نداره یبه حال کس یفرق گهید یول دونمیم استیکارِ دن نیزشت تر_

عاشقانه را  يقطعه . داشت ییآرزو از قبل آشنا يبایو ز يریبا دست خط تحر. رنگ را باز کرد دیکاغذ سف هیمهد

 ".مونمیتا جون تو تنم دارم عاشقت م". دیصفحه رس يانتها يخودش خواند و به جمله  يلب برا ریز

 .کنار هم افتاد با تعجب به افق نگاه کرد یسیانگل "A"که به دو  نگاهش

 طرف هم اول اسمش آ داشته؟ یعنی_

 .شانه باال انداخت افق

. اسمش آرشام بود کنمیآورده بود فکر م یکه آرزو رو از مهمون شیآخر. داشت يادیز یاجتماع يآرزو دوستا_

 یتاحاال از عشقش به کس. غرور بودم یلیخ ادیز يآرزو با وجود داشتن دوستا. شدم جیگ یلیخ. دونمینم... یول

 ...خودشو نکهیچه برسه به ا! نگفته بود يزیچ

 .دستش گذاشت يدست رو هیمهد
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 !اون نبوده لشیدل دیحاال شا_

 يبود که بخواد اون بچه باز ومدهین شیپ یاختالف. اون شب شبِ تولدش بود ه؟یمهد لشیباشه دل تونهیم یچ_

 .هم بخره نیبابا قراره براش ماش دونستیتازه اونقدر زرنگ بود که خوب م. رو بکنه

 :زمزمه کرد هیدو در فکر فرو رفتند و مهد هر

 !پس عاشق شده بود_

 :دیآه کش افق

شده که آرزو  يزیچ هی. افتاده یاتفاق. هیکنه مهد یدختر هجده ساله خودکش هی شهیعاشق شدن باعث نم_

 !زده يکار نیدست به همچ

 .نشست هیبر نگاه مهد ترس

 ه؟یمنظورت چ_

مطمئنم دلش  یول. آبرو نبود یبند و بار بود ب یآرزو هرچقدرم ب. یکنیفکر م يکه دار سین يزیمنظورم چ_

 ..شده که تیاونقدر اذ. شکسته

دو روز بود  که خواهرش را به آن روز انداخته بود يناشناخته ا ي بهیفکرِ غر. صورتش گذاشت يرا رو دستش

 .اش کرده بود وانهید

آرزو هم شکر خدا داره درسش و  م؟یچه شاد بود نیبب ؟یاوقات تلخ کن يخوایم نجایروز اومدم ا هیحاال _

 هوم؟. خونهیم

 .زد ینیباال آورد و لبخند غمگ سر

 !يدست لباس گرم بدم تا سرما نخورد هیپاشم بهت _

فرو برده بود و  یسرش را در گوش. تخت نشست يرا تن کرد و دوباره کنارِ افق رو یبلوز و شلوار پشم هیمهد

 .بود امشیچشمش به پ

 "موند نجایا شهیبدونِ تو نم گهید.. یخونه هست يهمه جا کنمیحس م... تنگته  یلیدلم خ"

 .را شکار کرد لبخندش

 ره؟یام_

 :حواس گفت یب. دیدرخشینگاهش م. سرباال آورد افق

 !رهیآره ام_
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 .نگران نگاهش کرد هیمهد

رو  يزیچ یمرد جماعت وقت ؟یچ ومدیسرت م ییاگه بال! گمیبازم م. هزار بار گفتم. خونش افق یرفتیم دینبا_

 !کننیلحظه هم به عواقبش فکر نم هی یبخوان حت

 .جمع شد لبخندش

 !کردمیرو انتخاب م یکیعقل و دلم  نیب دیبا. نداشتم يچاره ا یول. کار و کردم نیاحمقانه تر. دونمیم_

 .برداشت هیاز نگاه شماتت بار مهد چشم

 !دارم نانیبهش اطم کردمیثابت م دیبا_

با هم تنها  یخال يخونه  هیکه دو تا نامحرم تو  ییکجاست؟ جا طانیش. دخترِ خوب ستین نانیصحبت اطم_

 ينجوریچرا ا. يحرفا بود نیعاقل تر از ا یلیتو خ. يکه خودتم بخوا کنهیم جادیا یطیباور کن چنان شرا. باشن

 ؟يشد فکریب

 .گذاشت شانیرا بغل کرد و چانه اش را رو شیزانوها

 ستیدست خودم ن ارمیاخت. خودم دونسته رفتم. ذهنم برام تکرار کرد يقبل از تو تو یکیتمام حرفات و _

 دونمیم. دیرسیبه عقلم نم کردمیلم فکر مکه ده سا دمیرو انجام م ییکارا. دارم يبا منطقم سرِ ناسازگار. هیمهد

 !ستیباور کن دست خودم ن یول. ابله شدم

 .نگاه کرد هینگران مهد يرا باال آورد و به چهره  سرش

که انواع و اقسام  ییساال يهمه  يبه جا. خوادیکردن م یدلم بچگ! ستیدست خودم ن.  هیدوستش دارم مهد_

 ینداشتم دلم عاشق يتموم تجربه ها يبه جا. میکردیقدمامون و تند م دنبالمون و ما فقط با اخم فتادیپسر م

 ذارهیدرست دست م.رو تجربه نکردم  ایکمه و چ ییزایتو من چه چ دونهیانگار م.. هیجور هی ریام. خوادیکردن م

با تمام استاد دانشگاه . افق بودنم يدر مقابلش با همه . ضعف يبرام شده نقطه  میتجربگ یب نیهم! همونا يرو

 گم؟یم یچ یدونیم. ارمیبودنم و عاقل بودنم کم م

 .داد یسرش را تکان هیمهد

 !نگرانتم یلیخ. رابطه ندارم نینسبت به ا یحسِ خوب! یاشتباه کردم ازت خواستم بهش زنگ بزن دیشا_

 .گذاشت و چشم بست شیپاها يرا کج رو سرش

 شیانگار دونسته دارم پا تو آت. اون حس و دارم ره؟یم شترینرو ب يکار هیسمت  گنیبچه م هیبه  يدید_

 به نظرت گناهه انقدر عاشق بودن؟. ذارمیم
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 .دینرمش کش يموها يدست رو هیمهد

 !شناخت کم خطرناکه نیزمان کوتاه و با ا نیتو ا یول. ستیگناه ن_

کشنده تو چشماش هست که روحِ  يروین هیجاذبه،  هی. شمیخود م یاز خود ب کنمیتو چشماش نگاه م یوقت_

 ياگه بخوا یحت. کنهیم ییچشماش و داره فرمانروا ينشسته تو گهید یکیخودش  يانگار جا. مکهیآدم و م

که خودتم  کنهیم تباور کن چنان خلع سالح. یش رهیتو چشماش خ قهیچند دق هیباهاش کاف یجنگ هم کن

  .خطراش دوست دارم يرو با همه  ایدن نیمن ا. هیپر رمز و رازه مهد يایدن هیکشف  ریبودن با ام. یفهمینم

دستش رو هینگرانِ مهد نگاه در دل با خودش گفت. افق متوقف شد يموها يبه رو به رو دوخته شد و حرکت: 

 "..! ننشسته باشه يا گهیکس د هیو سلطه گر واقعا  یطانیش يپشت نقابِ اون چشما دوارمیام"

*** 

 

پرت پارك کرده  يرا گوشه ا نیماش. شد ادهیبه اطراف پ یرنگش را بر چشم زد و با نگاه محتاط اهیس نکیع

و بلند رنگ و ظاهرِ  اهیس يرو به پشت ژل زده شده اش، همراه با آن پالتو يرنگ و موها رهیت نکیع. بود

ترك برداشته و  يآسفالت ها يرو که بر یاوشیآنقدر با س. ساخته بود يگریاز او شخصِ د یمتفاوت به راست

 يمسخره  ي هیاز فکرش هم فرض یحت يمحله سالها قدم گذاشته بود فرق داشت که احد نیا يشکسته 

مانند او بود  یکیمحله را جلب کرده بود وجود آراسته و ش یکه توجه اهال يزیتنها چ! گذشتیبودنش نم اوشیس

. زد بیبه حب یو تک زنگ دیکش رونیرا ب متشیگرانق یگوش. دیدرخشیناجور م يمانند وصله ا انشانیکه در م

. نگاهش را دوباره در اطراف چرخاند. شد دایمنتظر ماند که سرو کله اش پ قهیکوچه شان چند دق وارِیپشت د

 .جلو آمد و دستش را فشرد بیحب

 !سالم داداش_

 رون؟یب يکه اومد دیند یکس_

 .به پشت سرش انداخت ینگاه بیحب

 !سین کاریحواسش به منه ب ینترس کله ظهر کس! نه واال_

 !از هر طرف در فرارم. سر دارم و هزارتا سودا هیمنم که .. احمق ستیحواسش به تو ن_

 !تر بپوش یمعمول کمی ؟يبگرد کسیمثل ماتر يخو مجبور_

 !را نداشت بیحب يها ییگو اوهی يحوصله . دیکش رونیب بشیکرد و چک پول ها را از ج یپوف
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 ته؟یحال. فقط و فقط ننه.. غفور نه ب؟یحب نیبب. صاف دست ننم يدیپول و م نیا_

 .تکان داد سر

 !بده شک نکنه يجور هی. زد به حسابِ من ایبگو س. خوبه_

 اوشیس. که منصرف شد دیبگو يزیخواست چ. دیها چرخ یرنگ پنجاه تومان یصورت يدسته  يرو بیحب نگاه

 :حوصله گفت یو ب دیکش یپوف

 !ستینترس نجس ن. کردم هیبا هاشم تصف. حسابِ دو ماهمه_

 .ناراحت نگاهش کرد بیحب

 بود؟ نیمنظورم ا. دستت درد نکنه داداش_

 .دیکش رونیب یسه ورق تراول صدهزار تومان گرشید بیج از

هرجا باشه  از ایفقط بهش بگو چشمِ س! نهیجور که ننه نب هی. به غفور شیدیم. پوال نیکنارِ ا يذارینم نارویا_

 .!از ننه پول خواسته نمیبه روزگارش بب يوا. روته

 .و ادامه داد دیکش یآه

 !حواس ول نکنه به امونِ خداها یکبوترا رو ب هیبهش بگو عروس و بق. وقت برو عباسم باشه هی_

 .نشست بیحب يبر صدا بغض

جاتون . نبود شما رو نشناسه ياحد یول فتادمیباهاتون ن ادیدرسته ز. نیداداش تو و شهروز ستون محله بود_

 !زنهیبدجور لنگ م

 .زد بیحب يبر شانه  دست

 !باشه نجایبهار نشده شهروز دوباره هم دمیقول م. نترس شهیتموم م_

در مورد مونس و عباس، اجازه نداد سوالش را بر  اوشیسفارشات پشت سر هم س یشد ول زیر بیحب يها چشم

 !اوردیزبان ب

 .دمونیدورو برا ند نیا یحاال هم برو تو تا کس. سفارش نکنم گهید خالصه

 .بر لب نشاند یکمرنگ لبخند

 !کنمیمهمونت م یشیشب کلبه درو هی یباش یپسرِ خوب_

 .شکفت بیاز گلِ حب گل

 !نمیبیبخدا هر شب خواب وان حمومت و م. نوکرتم داداش_
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 .و گلو صاف کرد دیرا درهم کش شیها اخم

 !برو که رفتم. شوسرتق ن گهیخوب د_

هنوز چند کوچه  یول. فرو برد بانیرا باال داد و سرش را در گر شیپالتو ي قهی. دست تکان داد و برگشت شیبرا

 يمحله  نیا يگل و ال انیقلبش را در م یوقت رفتیکجا م. داد ستیاراده فرمان ا یب شینگذشته بود که پاها

 یزندگ. تیمیصم.. محبت يبو. آمد یم تیانسان يبو. خواندیخاك کرده بود؟ نبض احساسش او را فرا م یمیقد

 !نقطه نیتنها در ا.. داشت انگار انیتهران جر ينقطه  نیدر ا

. کرد زیو چشمانش را ر ستادیدور ا. خانه شان کشاند کیبار ياو را تا پشت کوچه  شیپاها. اراده برگشت یب

اش با  يحاال که نبود چه راحت به باز. شکار کرد گرید يچند پسربچه  انیدرشت و چاق عباس را م کلِیه

گل انداخته در خانه به  يزد و با خودش فکر کرد حتما چند ساعت بعد با لپ ها يلبخند محو! دیرسیبچه ها م

.. محله نیا.. خانه نیا. دیرحمانه از لبانش پرکش یلبخند آرام آرام و ب. را سر خواهد داد هینان گر يدنبالِ لقمه ا

 نیپشت ا يجاده ها یِاهیس انِیرحمانه او را م یچه ب! امروزش دور بود يایپرخاطره چقدر از دن يکوچه  نیا

 یکودک.. انگار هرگز پاك نبود! محله حضور نداشت نیوقت در ا چیانگار که ه.. بود کردهکوچک تُف  يمحله 

 .بود ستهیمظلومانه نگر شینخورده بود و از درد زانو نیزم.. نکرده بود

و چشمش با چشمانِ  ستادیا یدو تکه آجر م انِیآن وقت که او م. کوچک افتاد يتور يبه دو دروازه  چشمش

 ریسرش ت...بود و دو تکه آجرِ شکسته اسشانیکودکانه مق يشهروز بود دروازه کجا بود؟ ده قدم رد پا دگرِیتهد

 !دندیکش رونیاش ب یافتنیو دست ن بهیغر يایو او را از آن دن دندیانگار همان آجرها را بر سرش کوب. دیکش

داد و  رونینفسش را با آه ب! بود هودهیب دنیانتظارِ مونس را کش. خانه گرفت يرا از درِ زنگ زده  نگاهش

عبور کرد و به چشمانش  نیو ظاهر دروغ نکیع نینگاه دخترك از پشت ا. شد نهیبه س نهیس الیبرگشت که با ل

 "!امکان نداره بشناسه":رار کردبا خودش تک.. انگار دیرس

دست  کیاو،  يخشک شده اش خبر از آن داشت که حد اقل برا يدخترك و قدم ها ينگاه بهت زده  یول

 !ستین یکاف یمیو قد کیبار يکوچه  نیا اوشِیپنهان کردنِ س يبرا بندهیظاهر فر کیو  رهیلباسِ ت

سرش را با . شده بود خینگاه دخترك دو تکه . اش گذاشت ینیب يرا باال آورد و انگشت اشاره اش را رو دستش

   .دنبال کرد چیپ نیپوش را تا آخر اهیداد و دور شدنِ مرد س یبهت تکان آرام

 دیکش رونیچرمش را از دستش ب يدستکش ها. گذاشت شیموها يرا رو نکشیو ع دیرس نیکنارِ ماش اوشیس

اگر . آن دو چشم ناباور بود شیحواسش پ یر تمام مدت رانندگد. شد نیبه اطراف ، سوار ماش یقیو با نگاه دق
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که  يبه آن سر دانستینم. بود هکارش ساخت گفتیم يزیمونس چ ایاو به سبحان  دنِیو از د کردیلب باز م الیل

 !جز آن نداشت یاعتماد کند اما راه توانستیشد تا چه حد م نییبا بهت و ترس آرام باال و پا

 چیقرار نبود ه. از ذهن تار عنکبوت بسته اش چال کند يرا گوشه ا یمیقد يمحله  يآشنا رِیکرد تصو یسع

اش اُخت  رحمیب يوالیبا ه دیبا! که او را ساخته بود ییاز جا کندینرم نرمک دل م دیبا.. مانند اول باشد زیچ

 !سپردیم یبه فراموشرا  ابانیو خ هکوچ نیساده و درس خانِ ا اوشِیس جیو به تدر شدیم شیهمپا!.. شدیم

*** 

 

نگاهش سرخورده . قرمز و پاشنه دار رفت و برگشت يبوت ها میبرداشتنِ ن يچند بار با وسوسه  شیها دست

کمتر از  يزیاش چ دهیپاشنه دار و با وجود قد کش يبوت ها نیقطعا با ا. ستیحرف ها ن نیمالِ ا دانستیم. بود

هوس .. بچه شده بود. کرده بود انهدختر يقدم ها يها دلش لجوجانه هوسِ صدا نیبا تمامِ ا. شدیلک لک نم

 !داشتیداخلِ قلبش سفت و سخت نگهشان م يا یمیقد يدر صندوقچه  شهیکه هم زدیبه سرش م ییکارها

. عقب و جلو کرد یکم. دیپوش عایشدن بوت ها را سر مانیشد و قبل از پش دیجد ي هیروح نیا مِیآخر تسل در

با وجود پاشنه  یقابل تحمل تر نبود، حت ریپا کرده بود غ یکه شبِ مهمان یحد اقل از کفش! هم بد نبود دایز

 !بلند تر يها

کفش  نینه انگار قدم برداشتن در برف ها با ا. رفت نییتراس را پا ياش با شتاب دو پله  یزنگ خودن گوش با

 .گوشش گذاشت يرا رو یگوش. بود رید یمانیپش يبرا گرید. کردیبود که فکرش را م يزیها سخت تر از چ

 .امیدارم م_

 !سرِ کوچه ام_

پا تند  دیرا که د ریام نِیماش. مودیکوچه پ يرا تا ابتدا يصدمتر ریمس. رفت رونیبا عجله گفت و ب يا "باشه"

با . شدو برگشتنِ سرش به طرف مخالف  رینمانده بود که متوجه لبخند ام دنشیبه رس یهنوز چند قدم. کرد

 .به خودش انداخت و سوار شد یشک نگاه

 !سالم_

 .قرمز را نشانه گرفت يکفش ها زیسرش را برگرداند و چشمانش قبل از هرچ ریام

 ؟یخوب. سالم_

 .و انگشتانش را در هم قالب کرد دیرا در هم کش شیاخم ها. آمد یخنده م يلحن حرف زدنش بو از
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 .ممنون_

. شد ریام يکه متوجه دست در هوا مانده  کردیبود و مدام خودش را سرزنش م یلعنت يبوت ها يرو چشمش

 .را باال داد شیابرو يتا کیسرش را برگرداند و نگاهش کرد که 

 ؟يدار یمشکل نمینکنه با ا_

 يبه چهره  يبا نگاه طلبکار. انگشتانش تقال کرد نتوانست دنیکش رونیب ياما هرچه برا. را فشرد دستش

 .شد رهیخ ریخندان ام

 !زورت چقدره نمیبب خوامیم_

 .شد رهیاز تقال برداشت و به رو به رو خ دست

 !نهیبب یممکنه کس ریام میبر_

 !یکن یسع کمی یتونستیم ؟يایانقدر زود کوتاه م شهیهم_

 .دیکش یقیآزاد شد نفس عم ریکه از حصار دستان ام دستش

  .دستیفا یوقتا تقال ب یبعض_

 .را روشن کرد نیدخترك انداخت و ماش يرخِ در فکر فرو رفته  میبه ن ینگاه..شد شیمتوجه کالم دوپهلو ریام

 !غذاهاش حرف ندارن شناسمیم ییایتالیرستوران ا هی م؟یامروز کجا بر يدوست دار_

 .شانه باال انداخت افق

 !نداره یبرام فرق_

 !میو بخور ریدستپخت سرآشپز ام مینداره بر یاگه فرق_

 .زد یتعجب به طرفش برگشت که چشمک با

 من؟ يخونه  میبر_

 .جمع کرد یرا کم خودش

 !رینخ_

 .شد ریام ياش باعث قهقهه  یعصبان "رینخ"

 ؟یترسیهنوزم م_

  !رونیب میمثال قرار بود بر. ترسمینم_
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 .اش لبخند زد یرکیبه ز ریام

 !يکه تو بخوا میریم ییامروز همونجا. کردم یشوخ_

 :شد و آرام زمزمه کرد رهیخ رونیپنجره به مناظر ب از

 ؟یمصنوع اچهیدر میبر_

 اآلن؟؟_

 .را مطمئن تکان داد سرش

 !برمتیهم م یواقع ي اچهیاصال در. تو بخواه_

 .زد شیبه رو یلحنِ مردانه شد و لبخند گرم نیا دنیلذت شن غرق

. 

. 

قسمت از تهران و وجود آب،  نیدر ا طیباز بودنِ مح. داشتندیقدم برم اچهیکنار در يرو ادهیهم در پ دوشادوشِ

 یرکیز ریز ریام. اش را با دستش پوشاند ینیب يزده  خیافق نوك . کرده بود گرید يهوا را سرد تر از جاها

 .نظر گرفته بود ریحرکاتش را ز

 شد سردته؟ یچ_

 !نه خوبه_

و شال را آرام دورِ  ستادیافق ا يرو به رو. دست برد و شالگردنش را از دور گردنش باز کرد. ستادیکرد و ا ینچ

 نیهم خواستیدلش م. اش قطع نشده بود ینیشده بودند فس فسِ ب ادهیپ نیاز ماش یاز وقت. دیچیپ بانشیگر

 !مو شده بود و بداخالقاخ. به سرش نزند اچهیدر يهوا، هوا نیدر ا گریتا د چدیشال را آنقدر دور گردنش بپ

 !معقولت یلیخ يشنهادایتو؟ اونم با وجود پ ياوردیبا خودت ن يزیچ یشال یچرا کاله_

که در اثر  يخفه ا يبا صدا. شدیم دهیبود که هر لحظه در تار و پود مشامش تن يمردانه ا يمحوِ بو یول افق

 :شده بود گفت جادیشالگردن دورِ دهانش ا دنِیچیپ

 !دلم خواست ییهوی. نجایا میایقراره ب دونستمیخودمم نم_

 :لب گفت ریچشمانش را در حدقه چرخاند و ز ریام

 !نیکشیدلتون م نیاز ا نیکشیم یهر چ_
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 ریام يخورد و رو چیپ شیبه سرعت برگشت تا منظورش را بپرسد اما پا. دیرا شن شیتصورش افق صدا برعکسِ

 :فتگ یو عصب دیرا چسب شیبازو ریز ریام. افتاد

 ؟يراه بر یستیکه باهاش بلد ن یبپوش يزیچ يمجبور_

 !دیجد يحال و هوا نیلعنت بر ا! گفتیراست م. ستادیا شیو مغموم سر جا ناراحت

 .چانه اش نشست ریز ریبود که دست ام ستادهیجواب ا یب

 ستیمنظره ن نیا فیح. يباهاش راه بر یبپوش بتون يزیچ هی. گمیبابا واسه خودت م. کنهیچه زودم بغض م_

 ؟یکن يرو ادهیجانانه کنارش پ یتونینم

 يو بچگانه  انهیانگار که از حرکات ناش. دیخندیبرعکس زبان تلخش چشمانش امروز م. شد ریدر چشمِ ام چشم

 .دیکش نییرا پا شیبوت ها پیخم شد و ز یناگهان مِیتصم کیبا . بردیاو لذت م

 ؟یکنیم کاریچ_

رو هم پارو شده بود ،  ادهیبودند و برف پ یپشم شیجوراب ها. و دست گرفت دیکش رونیب شیها را از پاها بوت

 رینداد و جلوتر از ام یتیاهم. سرما در جانش النه کرد نیبا زم شیحال باز هم با همان تماس کوچک پا نیبا ا

 .راه افتاد

 !جانانه کنم يِرو ادهیپ هی تونمیحاال م_

 .دیرا از پشت سرش شن ریام يصدا

 !کفشات و بپوش هیچه وضع نیا ؟يریق کجا ماف_

 رینرفته بود که ام یهنوز ده قدم. راهش را ادامه داد ریام يتوجه به لحن هشدارگونه  یباال انداخت و ب شانه

 .راهش را سد کرد

 !بپوش کفشاتو ه؟یاآلن وقت بچه باز_

 .جواب نگاهش کرد یلبخند و ب با

 با زور بپوشونمشون پات؟ ای یپوشیافق؟ سگ نکن منو م_

 .نداد و راهش را کج کرد یتیبه گز گز افتاده بود اما باز هم اهم شیپاها

 !جورابام کلفته شمینم یچیه_
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مخصوصا تلو تلو خوردنِ آن . بود يخنده دار رِیتصو. و از پشت سر نگاهش کرد دیکش شیبه موها یدست ریام

 توانستینم. شد رهیکوچکش خ يو دوباره به پاها دیدستش را دورِ دهانش کش! قرمز در دستانش يبوت ها

 :و با حرص گفت دیآرام خند. لبخندش را مهار کند

 !سر رهیخ يدختره _

  .را تند کرد شیها قدم

 !بپوششون ریبگ. منم و توها يافق به موال سرما بخور_

 .دیکشیم قیعم يو نفس هاافق رو به آسمان مه گرفته بود  يها چشم

 !نداره یانگار ناخالص! نفس بکش. نیبب! هیخوب يچقدر هوا_

   .افق بود سِیخ مهین ينگاه نگرانش به جوراب ها. نداشت تمرکز

 نیبپوش ا ادیتو؟ از رو به رو داره آدم م یکنیم نیچرا همچ. هم قشنگه یلیکفشات خ. اصال غلط کردم_

 !المصبا رو

زن و . داد و سکوت کرد رونینفسش را با حرص ب. حرص خوردنش را با لذت نگاه کرد و ابرو باال انداخت افق

 .افق را دست گرفت يبه محضِ رفتنشان بازو. بودند رهیکه از کنارشان رد شدند با تعجب به افق خ يمرد

 وارد بشم؟ يریام ياز راه ها ای یپوشیم_

 .گشت و راهش را ادامه دادبر. لبخند افق را خشک کرد دشیتهد

 ؟يخوریچرا انقدر حرص م. راحتم بخدا_

 !مینیبش ایحد اقل ب_

کنارش  ریام. نشست مکتین نیاول يسرش را با خنده تکان داد و رو. سوخت ریلحن التماسگرِ ام يبرا دلش

 :گفت ينشست و با لحن سرزنشگر

 ...ننتیبب ينجوریاز شاگردات ا یکیاگه . یمثال استاد دانشگاه. بخدا دهیاز تو بع_

تمام  یبیحسِ عج. شانه اش حرفش را قطع کرد يحرفش تمام نشده بود که با قرار گرفتنِ سرِ افق رو هنوز

   .گرفتار شده بود ریغل و زنج انِیانگار م. وجودش را فرا گرفت

 یب تونمیدارم که ماونقدر اعتماد به نفس  کنمیحس م. حسا برام تازست نیا يمسخرست نه؟ همه  یلیخ_

 ابونیدستام و باز کنم و تو خ ای. تاب کنار بچه ها تاب بخورم يساعت ها رو میاجتماع تیتوجه به سن و موقع
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! یکنیفکر م یخودت چ شیپ دونمیبه نظرت خل شدم؟ بچه شدم؟ م. چم شده دونمینم.. کنم يبرف باز. بدوئم

 !ستمیخودم ن کنمیحس م. ریدارم ام یبیحالِ عج هیروزا  نیاما ا

شانه . بود دهینبود که روز اول در کتابخانه د يهمان دختر نیا. گفتیراست م. از تعجب بند آمده بود ریام زبانِ

انگار خودش حواسش نبود چکار کرده است چون . شانه اش برداشت يافق سرش را از رو. باال داد یاش را کم

 .انداخت نییبالفاصله قرمز شد و سر پا

 !دیببخش_

 شیتر به او نشست و دستش را دور شانه ها کینزد یکم. را دوباره خندان کرد ریام يمظلومش چشم ها حنل

 یراه یول زدیخواست بگر. نفسش بند آمد. دستان قدرتمندش گم شد يحلقه  انیافق م فیتنِ ظر. حلقه کرد

 .بود دهیجرات را به او بخش نیخودش ا. نبود

  هان؟ خواستیپس دلت بغل م_

 .بلند شد ریام يتک خنده  نکاریتکان داد که با ا یکم نیدستانش را از طرف. گذاشت دنیتند تپ يبنا قلبش

 ؟يدر بر يخوایم_

 !شمیدارم خفه م یلطفا ولم کن شهیم. نبود  نیمنظورم ا رینخ_

مانند . اش را از نظر گذراند یسرخ و عصبان يآورد و چهره  نییسرش را پا. اراده محکم تر فشارش داد یب

 .سه ساله باد کرده بود يدختربچه ها

دست توئه؟  یمگه همه چ. ولت کنم يخوایرو شونم خودتم م يذاریتو؟ خودت سرت و م يبا خودت چند چند_

 !یجراتت رو بکش يجزا دیبا

 ه؟یمنظورت چ_

 .هم فشرد يرا با زور رو شیلبها د؟یو نخند دیرا د دهیترس يچهره  نیا شدیم مگر

 !پاش واستا یکنیم داریمرد و ب هیاحساسات  یوقت_

تند تر از  هیقلبش هر ثان. در حال خفه شدن بود شیبازوها انیافق م. کرد شتریرا گفت و فشار دستش را ب نیا

   !همه ترس و تقال نیاز ا بردیکلمه لذت م یِواقع يبه معنا. کردیحس م یتپش قلبش را به خوب ریام. زدیقبل م

 !بغلت کردم فقط. ندارم افق تکون نخور تیکار_

 !ينجوریسختمه ا.. ولم کن خوب_

 .شد رهیبه منظره رو به رو خ. دست او را به خودش چسباند کیو تنها با  دیدستش را کنار کش کی
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 !ندارم تیکار يو از منظره لذت ببر ینیآروم بش ينجوریاگه هم_

 باتریفاصله ز نیدر ا. بود ریرنگ چانه و گردنِ ام اهیو س میالم شیته ر ينگاهش رو. سرش را باال کرد افق

با نگاه مشتاقِ افق چشم  يکرد و لحظه ا نییسرش را پا ریام. آمد یاز قبل به او م شتریفاصله انگار ب نیاز ا. بود

که  شیچند تار مو. قیمشتاق هم بود در آن دقا ییبایو ز تیمظلوم نیدخترانه اش در ع يچهره . در چشم شد

همه  نیا نیکه در ع شیسخت بود برا. کردیم يبود با احساسات رو به جوشش اش باز يبه دست باد در باز

 :زمزمه کرد یافق دوخت و با حالت خاص يچشم به لبها.. قدر دور باشد نیا یکینزد

 ؟یکنینگاه م يو دار یچ_

   .آب دهانش را قورت داد فاصله اش را با او حفظ کرد و یکم. شد تیمتوجه موقع یبه راحت افق

که در  یرفت و برگشت يها انیجر. کالفه شده بود. گذاشت و به جلو خم شد شیزانوها يدستانش را رو ریام

 یعاشق شده ول گفتیساده م يریتعب! خواهدیاز او چه م قایدق دیفهمینم. کردیم تشیدختر داشت اذ نیرابطه با ا

  !را باور کند ریتعب نیا خواستیاو نم اام!.کندیم تیاش را رعا یکیدخترانه و خاصش نزد يبا حفظ چهارچوب ها

اما .. عذاب را تمام کند نیا يا شرمانهیب شنهادیآمد تا با پ شیبار تا پشت لبها نیچند. را بست چشمانش

 !کینزد يرابطه  کی جادیا ياشاره بند بودند برا کیکه تنها به  یافق فرق داشت با تمامِ دختران! نتوانست

 !مورد فرق داشت نیحداقل در ا

. بدهد يخودش را باز توانستینم. در عطش بود. چشم بست هیاش گذاشت و چند ثان ینیب يدستانش را رو کف

 يا یمدت طوالن. دیطلبیرا م کردیقبل در آغوشش تقال م ي قهیکه تا چند دق یوجود گرم و خواستن نیلمسِ ا

   .کردیمنضبط رفتار م نگونهیا طشبود که در رواب يبار نیرابطه اش گذشته بود و بدتر از آن، اول نیاز آخر

تمام احساسات و .. زیهمه چ. دادیهم فشارشان م يافق افتاد که از شدت سرما رو يچشمش به پاها ي گوشه

   .ماند یدرهمش باق يدود شد و تنها اخم و چهره  يا هیافکارش در ثان

 حس بشن پاهات؟ یحتما از سرما ب دیکفشاتو؟ با یپوشیچرا نم_

قرار  شیقبل از او رو به رو ریام یرا پا کند ول شیخم شد تا کفش ها. آمد رونیب الیاز فکر و خ شیبا صدا افق

از  یبه شدت به هم گره خورده بودند و کالفگ شیابروها. را دست گرفت شیزانو نشست و پا يرو. گرفت

 .دیباریوجناتش م

 !ها نکن افق يفکر یب نیاز ا گهید_
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 یوقت گرید. مانند مخدر شده بود شیبرا ریام. به گردش در آمد شیحالت موها يرو صانهیافق حر يها چشم

. کردیاز عرق م سیداغ تمام تنش را خ یو تب رفتیفرو م نیریش يدر خلسه ا. شناختیکنارش بود خودش را نم

 يبایحالت ز يغرقِ تماشا. را پوشانده است شیونه کفش هاو چگ یحس نکرد ک یحت. گرم شد شیپاها

باال  یو سرش را کم دیلب گز. و خوش حالتش اهیس يبود و مجادله با هوسِ لمس کردنِ گره ابروها شیموها

  .کرد

 !زحمت شد برات.. یمرس_

   !به خطا رفتنش يتنها چند تارِ نازك مانده بود برا. دیدزدیاز چشمانش چشم م یبیبه طرز عج. ستادیسر پا ا ریام

 !هردوتامون میشد یخیآدم . میبخور يزیچ هی میپاشو بر. قابل شما رو نداشت_

جداگانه راه آمده را  يها الیهم و هر کدام غرق در خ يِبلند شد و هر دو پا به پا مکتین يحرف از رو یب افق

 .برگشتند

*** 

 

فرو برد و قطره  شیموها يرا ال به ال شیپنجه ها. کمرش محکم تر کرد يرا رواش  یسرهم يحوله  گره

. گذاشت زیم يرا رو شیپا کیولو شد و  یراحت يهمان گونه با حوله رو. را تکاند شانیآبِ نشسته بر رو يها

خط بسته شده اش  يرودستش را جلو برد و . افتاد شیپا ریز يرنگ و جمع شده  یچشمش به زخمِ صورت

 يانداخت که برا ییصحنه ها ادیاراده به  یاو را ب شیرو به رو يصحنه . داشت یجزئ يهنوز هم درد. دیکش

  .آب سپرده بود يبسته  خیبهشان خودش را به قطرات  دنیشیفرار از اند

رفتینم شیدندان ها ریبه همراه داشت، از ز شیکه در انتها برا یگردشِ معصومانه با تمامِ کالفگ نیا لذت !

   .و چند ساله ستیدخترِ عاقل و ب نیا يتازه  يها طنتیداشت ش یخاص يحال و هوا

ها  هیثان. نگاهش جان گرفت يپرده  يکفش رو به رو یب يافق با آن پاها رِیبست و تصو يرا لحظه ا چشمش

 نیو هر بار ا. کردندیدونفره را بارها و بارها مرور م حیآن تفر يو صحنه ها گشتندیاجازه از او به عقب باز م یب

 يبا موها کینزد يو آن چهره  شدیم وقفزمان و مکان مت. ستادیا یم نیمع يکوتاه در همان نقطه  لمِیف

برق چشمانِ شاد و پر از حرف دخترك . شدیچشمش پررنگ م شیاز صورتش را پوشانده بود پ یمیکه ن يتابدار

 ...!کرده اش هم خیو  فیتن ظر يگرما. وداش کرده ب وانهید
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تا به حال . گشتیباز م بیو عج گانهیب يباز داشت به همان حالت ها. دیصورتش کش يرا چند بار رو دستش

 يآن دختربچه . مطمئن بود زیچ کیاز . نکرده بود يبا روانش باز یهوسِ بودن با کس نگونهیگاه ا چیه

 .خواستیحاال م نیهم.. خواستیرا م بایو ز یخواستن

و رو کرد و در  ریشماره ها را ز. برش داشت دیجد زِیم يزد و از رو یجست. اش گشت یچشم به دنبال گوش با

 سشیخ يموها گرشیدست د. شد رهیرا به دندان گرفت و به شماره خ نشییلب پا. ستادیاسمش ا يرو تینها

 .ولو کرد پهکانا يودش را رورا رها کرد و خ یگوش. دشانیرحمانه کش یرا نشانه گرفت و ب

 ..یشیپر رو م_

آن تماسِ لذت  تیو باز هم تکرار همان صحنه ها و در نها. افتاد یچشم دوباره نگاهش به گوش يگوشه  از

آن  يشک جا یب. و به خودش لعنت فرستاد دیچشمانش کش يدست رو. داغ کرد یبخش تنش را گرمِ حرارت

مخصوصا که آن .. بود دهباد و سرما مان انِیمخصوصا که آنقدر م. سرما زده امشب در آغوشِ او بود يجوجه 

 یهیتوج... بهانه یاصال بهانه ب... به طرف او آمده بود یمخصوصا که خودش قدم..همه بدونِ کفش راه رفته بود

 !ستخوایم نگونهیاو بود چون او ا يبازوها انِیافق امشب م يجا! نبود ازین

 توانستیاصال م! دیتهد یدعوت و کم کی. نداشت يکار. شد رهیو غرقِ در فکر به دور و اطراف خ ستادیپا ا سرِ

 !آمد یبار آمده بود باز هم م کیاگر ... آمد یم!.. ستیحالش خوب ن دیبگو

. دیهم کش را در شیاخم ها. چند بوقِ پشت سرِ هم خورد یگوش. را دست گرفت و تعلل را کنار گذاشت یگوش

 .دیافق را شن فیضع يصدا دیآزاد که به هشت بار رس يتعداد بوق ها

 بله؟_

  .را صاف شیرا تر کرد و گلو لبش

 ؟یسالم خوب_

 !اوهوم_

   .خجالتش گذاشت يافق را به پا ينجواگونه  يصدا

 !خواستم زنگ بزنم و صدات و بشنوم. تنگ شد ییهویدلم برات _

 .سکوت نگرانش کرد نیسکوت شد و ا یکم

 افق؟ یهست_

 !هستم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢٨۴ 

 .ضرب گرفت نیزم يرو شیکاناپه نشست و با پاها يرو

 !ازت خواستمیم يزیچ هیراستش _

 ؟یچ_

او به خواب  يکننده  وانهید يو هوس امشب با صدا يباز ياز رو یاگر حت شدیچه م. را جزم کرد عزمش

   رفت؟یم

 ..خوامیم_

 .کرد یظیاخم غل. د جمله اش را ناتمام رها کندکوتاه و آرامِ افق باعث ش ي عطسه

 تو؟ یخوب_

 .از کوره در رفت لیدل یو ب دییهم سا يرا رو شیدندان ها. کرد لیتبد نیدوم شکّش را به بق ي عطسه

 !یشیم ضیراحت شد؟ بهت گفته بودم مر التیخ_

 :با همان لبخند گفت. افق نشست يلبها يرو يلبخند

 !چقدر خوش گذشت نیبب.. گهیبداخالق نباش د_

لوندش خودش تنش  يتن صدا نیدختر با ا نیا ینبود اما وقت تابیهمه ب نیگاه ا چیه! خدا صبر خواست از

 ....!!دیخاریم انهیوحش یِمالحظگ یب کی يبرا

 .اش را با خشونت کنار زد یشانیپ يرو يموها

 رون؟یزنه بکه از دماغِ هردومون ب تیضیمر شدیم دیتاوانش با یخوش گذشت بله ول_

 !تب کردم کمیفقط .. ریام ستین يزیچ_

 .فرستاد رونیب ینفسش را عصب شیاما به جا "!من هم" دیبگو خواست

 !دکتر؟ صدات بدجور گرفته برنتیچرا نم_

 .!ستیخونه ن یکس بایتقر_

 !شامه که کیکجا رفتن؟ نزد_

 !سه برگردن ایتا قبلِ دو  کنمیفکر نم. دعوت بودن یمهمون نیبابا و ژاکل_

 .نشست شیلبها يرو يپوزخند

 ببرتت دکتر؟ ستین یکس یکلفت يپرستار_
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اما دلش . پنهانش کند یبد تر از آن است که بتواند از کس یتب و لرزِ لعنت نیا دانستیم. چشم بست افق

 نیکلشماتت بارِ ژا ياش آن همه خوشحال بود آخرش به سرزنش و نگاه ها یبار در زندگ کی یوقت خواستینم

 .ختم شود

 !رهیکه اونم االآنا م شمهیفقط همدم پ.. دخترش دنِیزهراجون رفته د_

 :گفت تشیاهم یب يها حیحوصله از توض یب

 !یشیکه تا صبح تلف م ينجوریا شت؟یپ سیکس ن چیه یعنی ه؟یهمدم ک هیزهرا ک_

که آن همه قربان صدقه اش  يپس کجا بود پسر. و متفاوت حرف زدنش افق را به فکر فرو برد مینامال لحن

 :حال زمزمه کرد یدر پتو فرو برد و ب شتریبود؟ سرش را ب یحوصله و عصب یحد ب نیچرا تا ا رفت؟یم

 !یبگ يزیچ هی یخواستیانگار م ر؟یشده ام يزیچ_

 .را به رو به رو دوخت نگاهش

   ..سیمهم ن_

 :توجه به هشدارِ عقلش گفت یرا به دندان گرفت و ب لبش

   ببرمت دکتر؟ امیب_

 .کرد يبا زور تک خنده ا افق

 !سین ییجا یواسه نگران. خسته شدم یکمی. امروزمه طنتیو ش روزید يبرف باز جهینت. نه بابا خوبم بخدا_

 تو بود؟ هیضیواجب تر از مر شونیمهمون یعنی_

 .خنده را از لبانش پر داد ریام يِجد لحن

 ؟يریگیچرا انقدر سخت م.. رینگفتم بهشون ام_

 .از جا برخاست یبرداشت و عصب شیلبها دنیاز جو دست

از  ياون تخت دار يرو يافتاد يچجور دونهیخدا م. یحرف بزن يحال ندار. د احمق جون گلوت چرك کرده_

 ست؟یحالت خوش ن دیکس تو اون خونه نفهم چیه یعنی. یگیخانوادت م یخوش گذرون

. کردیاو صحبت م يبه جا يگریانگار شخص د! نبود ریلحنِ حرف زدن مالِ ام نیا. لب به دندان گرفت افق

 .لحافش دوخت يزییپا يسکوت کرد و چشم به گل ها

 ؟يدیافق خواب_

 !خوبم من ریام_
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 .داد رونیرا با حرص ب نفسش

 !اصال به من چه_

از افق از دست خودش  شتریب قتیدر حق. را قطع کرد یبه او بدهد گوش یرا گفت و بدونِ آنکه فرصت نیا

متنفر  سوزاند؟یچرا دل م.. کردینم ییو سر به هوا شدیداشت؟ چشمش کور م یاصال به او چه ربط. بود یعصبان

 !شدیدردسر ساز م شیو برا زدیم رونیقلنبه ب ییجاها کیجهت  یو ب خودیکه ب يا يبود از دلسوز

قهوه  عیبه ما یکجک ینگاه. پر کرد مهیمخصوصش را تا ن وانِیبارِ کوچک کنارِ کانتر رفت و ل ینیطرف م به

 .حوصله به عقب سر اش داد یرنگ درونش انداخت و ب يا

 ؟!کلّم کم داغه تورم بکنم تو حلقم_

 .شد نهیکرد و دست به س هیکانتر تک به

 !ببرتت دکتر سین یتو اون خراب شده کس يمثلِ سگ جونم بد. بخدا یاحمق_

 :و تکرار کرد دییهم سا يرا رو دندانش

 !مونهیپول مردم براش نم دنیمهم تر از باال کش یمثل اردالن پدرت باشه موضوع یشرفیب هی یوقت_

 يبه طرف اتاقش برا. دیکانتر کوب يرو یرنگ کف هال گرفت و کالفه مشت اهیرا با خشم از فرش س چشمش

 :دیکش ادیآماده شدن راه افتاد و با حرص فر

 !اوشیمت سلعنت به رح_

*** 

 

دستش را باال برد و انگشتانش را . از دستش سر خورد و کنارِ بالشتش افتاد یگوش شیقطع شدنِ تماس بر رو با

بد تر از هر  یول.. چشمانش هم.. سوختیم شیگلو. کردیم يدیاحساس ضعف شد. اش نگه داشت یشانیپ يرو

 ..سوزاندیبود که دلش را م ریام یآنها لحن عصب يدو

خسته . دیمکیاش را م ياز درون انرژ يزیچ. نداشت که مکالمه شان را دوباره از نظر بگذراند يو انرژ روین آنقدر

نبود  مانیهنوز هم پش. لذت داشت شیدرد برا نیها ا نیبا تمامِ ا یول خواستیخواب چند روزه م کیدلش . بود

 .یمالحظگ یهمه ب نیاز ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٢٨٧ 

 ینیس کیکه در باز شد و مونس با  دینکش یطول. دیامش را خودش هم نشنآر "بله "يصدا. به در خورد يا تقه

 يگلو نیگرم با ا عیآن ما دنِیاش را قلقلک داد اما از تصور بلع ینیب يعطر خوشِ سوپ پرزها. بزرگ وارد شد

 .نشست یصندل يروگذاشت و کنارش  یپاتخت يرا رو ینیمونس س. دردناك چهره اش جمع شد

 دخترم؟ يچطور_

 .فشار داد تا بتواند راحت تر حرف بزند یاش گذاشت و کم نهیقفسه س يرا رو دستش

 !ساعت هشته ن؟یشما چرا نرفت. خوبم_

 .نگران و دلسوز نگاهش کرد مونس

 !رمیم ادیحالت کجا برم دخترم؟ بذار زهرا خانوم ب نیبا ا_

 .شمیمن بخوابم خوب م. ادیم ریزهرا خانوم د_

 .نگاهش نگران تر شد. اش گذاشت یشانیپ يروجلو رفت و دست بر  یکم

 .دکتر دخترجان يبر دیبا.. رفتیکاش آقا رضا باهاشون نم_

 .کرد هیو به تاج تخت تک دیخودش را باال کش یکم

من از رضا . کنه یرانندگ یخطرناکه با اون وضع احتمال. کنهیحال خودش و نم تیاصال رعا ایبابا تو مهمون_

 !خواستم با زور هم شده باهاشون بره

 .سوختیدخترك داشت در تب م. متوجه منظورش نشد اما سر تکان داد مونس

 !ارمیلگن ب یتونیاگه نم م؟یآب به پاهات بزن کمیببرمت حموم  یپاش یتونیم_

را  یدرمان یدرد ب. کردیا بد مها حالش ر یدلنگران نیا. گرد و مهربانِ مونس را با حسرت از نظر گذراند صورت

   کرد؟یکه ناز م يبرا گریچه؟ د شدیم ییاگر هوا! همه محبت را نداشت نیانتظار ا. دیکوبیبر فرق سرش م

 :گفت يو با بغض و لجباز دیلحاف خز ریز دوباره

 .نه خوبم_

سوپ بخور بعد از اون  یکمی. ستیحالت خوب ن. لج نکن دخترم. سوپ بدم بهت نیبش يجوریپس حداقل _

 !یشیداروها رو بخور بهتر م

 .و لبخند بر لب نشاند دیباال کش یخودش را کم. دل مونس را بشکند امدین دلش

 !شهیزحمتتون م_

 .توجه به تعارف او قاشق سوپ را مقابلش نگه داشت یو ب دیجلوتر کش یرا کم یچوب یِصندل مونس
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نکردم واال از جوشونده مخصوص خودم  داینعنا رو پ يجا. کنهیبهترش م یگرم نیحاال ا. گلوت بدجور گرفته_

 !موندینم تیضیاز مر یچیتا صبح ه کردمیدرست م

 .لبخند زد اوردیخودش ب يو بدونِ آنکه به رو دیاول را با زور بلع قاشق

 !خوشمزست یلیخ_

 .دیآه کش مونس

که براش از  یضیبه مر زنهیدوبار خودش و م یکی یهم نشه ماه ضیپدرسوخته مر. سوپه نیعاشق ا اوشمیس_

 یماشااهللا فراوون نجایخوب ا یول زمیریآبِ گوشت عصاره آمادش و م يالبته من به جا! سوپا درست کنم نیا

 !کردم ينعمت بود منم دست و دلباز

 .زد و قاشق دوم را هم قورت داد یاش لبخند مهربان یسادگ به

 ن؟یپسر و دار هی نیهم_

 .و غصه مشغولِ به هم زدنِ سوپ شد الیانداخت و غرق در خ نییرا پا سرش

 .سه تا دارم_

 سه تا پسر؟؟_

 .عباس شمیو آخر اوشیبعدش س.. که از همه بزرگتره شهروزه یاول.. آره_

 نه؟ نیحتما عروس هم دار. خدا براتون حفظشون کنه_

 .دهانش برد کینزدقاشق سوم را . مونس غرق در حسرت شد و لبش را به دندان گرفت چشمانِ

 ..!تو زندانه شهیم يسال و خرده ا کیپسرم _

دوست نداشت . او دوخت يچشمان متاسفش را به نگاه سرخورده . زهر شد يکرد قاشق سوم هم مزه  حس

 .بود یکه زده بود کاف يگند نقدریهم. را بپرسد لشیدل

   !همدم جون ناراحتتون کردم دیببخش_

آرام تر گفت دیمونس را که د سکوت: 

 !بخورم تونمینم گهیدستتون درد نکنه د_

 .دیکش یشد و آه رهیخ يبه نقطه ا. گذاشت زیم ياصرار بشقاب را رو یب مونس

کرده  ینمک به حروم چه خبط یعنی گنیخودشون م شِیهمه پ. شهیهمه جمع م يچهره  ادیاسمِ حبس که م_

. پسرم ساده بود. براش پاپوش درست کردن. گرفتار شده ناهگیبه واهللا قسم که شهروزم ب یول! که رفته اون تو
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 یاصال بلد نبود سر کس. بود کتریکوچ شکیقلبش از قلب گنج یول دیکشیم ادیداد و فر. هارت و هورت داشت

 کشیکوچ يبرادرا لیخرج تحص. کار کرد شیاز بچگ! پولِ حروم خوردن ونیلیبماله چه برسه به پونصد م رهیش

خدا . بود يبهت چجور پسر گنیشهروز م یتو محله بگ يایبخدا ب. من شد يسپرِ بال. ه رو دادنون خون. و داد

   !ام یباشه که من راض یازش راض

 .را به دندان گرفت شیلب باال افق

 ون؟یلیپونصد م_

 .سر تکان داد مونس

خدا  گهیو به ناحق رفته د ستیحاال که برادرش ن. به نفسش بند بود اوشمینفسِ س.. شهروز همه کس ما بود_

 هیشبا تو اتاقش گر. زنهیزجه م. ندازهیچنگ م ییداره به هرجا. شهیبند نم شمونیلحظه پ کی. ستیرو بنده ن

. سرش گرم کار شد و رفت اهواز کهرحم کرد  یکی نیخدا به ا. شدیم وونهیبچم داشت د. دادیفحش م. کردیم

 !رفتیاز دستم م نمیا دونمیوگرنه م

 .دست مونس گذاشت يجلو برد و رو را دستش

 !سخته یلیخ. براتون رمیبم_

نداره افتاده  شتریسال ب یمن چند سالشونه؟ شهروزم که بزرگشونه س يمگه پسرا.. آره سخته مادر..خدا نکنه_

 ..ها لهیپشت اون م

تر از قبل  نیسرش سنگ. رفتیم یاهیچشمانش س. گردو راه نفسش را بست يدانه  یِبه بزرگ یکرد بغض حس

 :و ناراحت گفت حالیهمه تحمل کرد و ب نیبا ا. بود

من مطمئنم خدا . پسراتم که شکر خدا مثل خودت پاك و جوون مردن. پاکه همدم جون یلیشما دلت خ_

 !بشه مالیحقتون پا ذارهینم

 .و صلوات فرستاد دیبه صورتش کش یدست

 !توروخدا ببخش دخترم. گمیو م میندگز يقصه  ضیمر يدارم برا نجاینشستم ا. چه بدونم مادر_

 :چشمانش خود به خود بسته شد و زمزمه کرد. جواب دادن هم نداشت ينا یحت گرید

 !من خوبم. رسهیاآلنا زهرا م... خونه نیشما بر_
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که نداشت دیکل. بود دهیرس یتیحتما تا حاال عباس از کالس تقو. ساعت ثابت ماند يمونس رو نگاه ! حتما پشت

قرص را از خشاب ! دیرسیبه زور م میشک تا ساعت ده و ن یب کردیاآلن حرکت م نیاگر هم. مانده بود در هم

 .افق نگه داشت يآب رو به رو وانِیخارج کرد و با ل

 !تب بره. از ظاهرش بلتم نویا یاز قرص و دارو ول شهیمن که سرم نم. بخور بعد بخواب نویپاشو مادر ا_

 يتشکر. مانده بود سرش را باال کرد و با چشمان بسته قرص را با آب فرو داد شیکه برا یهمان اندك حال با

جز  يچاره ا. گرددیزهرا گفته بود تا نُه برم. مونس نگران نگاهش کرد. دیپتو خز رِیلب کرد و تا گردن ز ریز

 .کرد اتاق را ترك نگرانو  لیم یخورده را برداشت و ب مهیسوپ ن يحاو یِنیس. رفتن نداشت

*** 

 

 ؟یفهمیو کوفت داره چرا نم نیاون خونه هزارتا دورب.. ریبرات ام شهیشر درست م_

 .درِ خانه را نشانِ فربد داد یدستش عصب با

   ره؟یکنم؟ بذارم اون تو بم کاریچ_

 .سرش را با استهزا تکان داد فربد

 .اون تو هزار تا کلفت و خدمه هست. نمرده یسرماخوردگ هیبا  یشکیبه تو چه آخه؟ ه_

 .گوشش گذاشت يبار هزارم رو يرا برا یگوش

 !کنمیحس م. مرگش هست هی دونمیچرا خاموشه پس؟ م شیگوش_

 .کرد و سر چرخاند یپوف فربد

 .ستین تیکلّت داغه حال! تهیرفتنت تو اون خونه خر _

 .دیرا باز کرد که سرِ فربد به طرفش چرخ نیماش درِ

 !يخوش اومد! رمیباال رفتم بازم م وارید نیبار تنها از ا هی. منه که از تو کمک خواستم رِیتقص_

خلوت  شهیکوچه مثل هم. دییاطراف را پا. سرش انداخت يرنگش را رو یمشک شرتیرا گفت و کاله سو نیا

 مونِیارتفاع کار م نیاز اباال رفتن . انداخت و با استرس لبش را به دندان گرفت واریبه ارتفاع د ینگاه. بود

فربد سرش . تر شود کیداد تا نزد شارهبه پشت برگشت و با دست ا. متوجه چراغ دادنِ فربد شد! هم نبود یدرخت

 .کرد رونیرا از پنجره ب

 .پامیبرو باالش من اطراف و م_
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دستش را به نرده ها گرفت و خودش را . خودش را به سقف رساند يگذاشت و با قدم بلند نیکاپوت ماش يرو پا

در تمام  شیپا ریدرد ز دیپر نییبلند و کلفت درخت پا يشاخه  يکه از رو نیهم. گذراند شانیبا زور از باال

   .و از درد دوال شد دنثار خودش کر یکیرک يفحش ها. و چهره اش را جمع کرد دیچیبدنش پ

 نکبت؟ یکنیم یچه غلط نجایه تو اآخ ادیتف تو روحت ب_

مشرف به وسط  نیدورب کردیخدا را شکر م. از رضا هم نبود يخبر. چرخاند یخال يرا دور تا دورِ باغچه  چشمش

تراس  یآرام آرام خودش را به ضلغ غرب واریاز کنارِ د. بود دشید دانِیو استخر در م يبود و تنها درِ ورود اطیح

 .و داخل شد دیکش نییدر خانه را با ترس پا یچوب ي رهیدستگ. رساند و باال رفت

کنار ! در خانه حضور نداشت یو واقعا کس گفتیانگار افق راست م. را با ترس دور تا دورِ خانه چرخاند چشمش

نکرد و  سکیر. بود شیرو شیاتاقِ دربسته پ کیبزرگ و  يحاال آشپزخانه . ستادیوسط سالن ا چِیمارپ يپله ها

  .و در را باز کرد دیکش نییرا آرام پا رهیدستگ. ن اتاق رفتبه طرف هما

چشمانش دودو زد و چند بار . حرکت ماند یب شیشد و پاها خیجسمِ در خود جمع شده م کی يرو چشمش

افق راه  ياما صورت گل انداخته ! جسارتش بود نیاول یمیحر نیوارد شدن به چن. دیدست دورِ دهانش کش

دستانش را . کرد تخابنشستن ان يکنارِ افق را برا یحجم خال یمعطل یداخل شد و ب. تگذاشینم شیبرا يگرید

و گلگون  سیخ دشیرا آرام بسته بود و پوست سف شیچشم ها. بود دهیصورتش گذاشته بود و به پهلو خواب يرو

گردنش  يافتاد که از رو ینگاهش به قطره آب. با خودش در کشمکش بود. دیدستش را جلو برد و پس کش. بود

 .آب بود سِیرنگش خ یصورت یِلباس سبک و نخ. زد ارلحافش را با وحشت کن. دیخز راهنشیپ ریسر خورد و ز

 يحرارت سوزناك واژه  نیا يتب برا. افق گذاشت یِشانیپ يبرد و رو شیدستش را پ. دینفهم يزیچ گرید

 !تنش مثل کوره داغ بود! نبود یمناسب

 :زد شیصدا دهیترس

 افق؟_

 .حال نامش را به زبان آورد یباز شد و ب مهیافق ن يرا تکان داد که پلک ها شیها شانه

را از  یگوش. کردینم یحد احساسِ درماندگ نیتا به حال تا ا. و انگشت اشاره اش را گاز گرفت ستادیپا ا سرِ

 .فربد را گرفت يو شماره  دیکش رونیب بشیج

 شد؟ یالو چ_

 !رهیمیداره م نیفربد ا_
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  ر؟یام یگیم یچ_

 .را در دستش جا به جا کرد یگوش

 .داغه یلیخ! رهیمیداره م گمیم_

 !دهییگاوت زا ادیاحمق االن پدرش ب رونیب ایپزشک خانوادشون و نداره؟ بابا ب يازش بپرس شماره _

 .دیکش ادیرا به افق دوخت و فر نگاهش

 ؟یچ رهیبم! تسیتو خودش ن. رهیمیداره م گمیاالغِ نفهم م_

 .یستیول کنِ معامله ن يتو تا مارو به گُه ند. تو امیدرِ وامونده رو ب نیباز کن ا. خوب لِیآروم باش خ_

افق  يبه اتاق برگشت چشم ها یوقت. داخل سالن رساند و دکمه اش را فشرد يریتصو فونیدو خودش را به آ با

 .بدنش خم شد يکنارش رفت و رو. باز بود مهین

 ؟يدرد دار. بگو يزیچ هی ؟يداریافق ب_

 شیخواست بپرسد چگونه وارد خانه شده اما پلک ها. حرف زدن نداشت يبرا ییبود اما نا زیمتوجه همه چ افق

 .در گلو خفه شد شیهم افتاد و صدا ياجازه از او رو یب

 رِیش. مجهز بود یسیوسر زدیهمانگونه که حدس م. در را باز کرد. کنارِ تخت افتاد يبه درِ بسته  اوشیس چشمِ

. تخت بلند کرد ياو را از رو یمعطل یبه طرف افق رفت و ب. آب سرد را باز کرد و اجازه داد وانِ آب پر شود

باز  شیپاها ياو را داخل وان نشاند و آب را رو. کردیهم حس م شیلباس ها نیهم يتنش را از رو دیعرقِ شد

 .دیجلو رفت و با دست چند مشت آب به سر و صورتش پاش. کرد

 منو؟ افق؟ ینیبیم ؟یتو خودت نیبب. لحظه چشمت و باز کن هیافق؟ _

 .اش کنار زد یشانیپ يرا از رو سشیخ يموها

 .کنم با تو آخه کاریچ_

 .زد شیاز پشت سر صدا فربد

 ش؟یکجا آورد ریام_

 .به عقب برگشت صالیاست با

  .فربد زنهیحرف نم اصال_

 .دیکش ادیو فر دیرا به در کوب دستش

 !دادیوامونده تک و تنها داشت جون م نیتو ا_
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 .اش گذاشت یشانیپ يجلو رفت و دست رو فربد

 م؟یکنیم دایپ يزیچ يشماره دکتر مینیبب میبر ایب. باالست ممکنه تشنج کنه یلیتبش خ_

 .سیآب در حال پر شدن بود و لباس افق خ. زانو نشست يوان رو کنارِ

 يعقل تو کله ! رو به اون رو شده فربد نیاز ا! کنهیداره به خاطرِ من م کنهیم یتیهر خر. من باعث شدم_

 !سیپوکش ن

 .واستا زنگ بزنم اورژانس. ریآروم باش ام_

نگاهش به  يلحظه ا. کردیرخورد مبا لرزش به هم ب شیدندان ها. را با وحشت به صورت افق دوخت چشمش

رنگ پوستش را مشخص  یبود و حت دهیاش افتاد که در اثر برخورد آب کامال به تنش چسب یبلوز و شلوارِ نخ

   .به طرف فربد برگشت که نگاهش به افق بود. کردیم

 !رونیبرو ب_

 :دیغر یبا تعجب نگاهش کرد که چشم بست و کالفه و عصب فربد

 !رونیبرو ب..؟یکنیبر و بر نگاش م يدار هیتیوضع تو چه ینیبینم_

زانو  يرفتنِ فربد دوباره کنارِ وان رو رونیبا ب. بدهد خارج شد یجواب نکهیالل شد اما بدونِ ا رتیفربد از ح زبانِ

 .را نوازش کرد شانشیپر يموها. آب را بست رِینشست و ش

 !وقت هی يریدختر نم. لحظه چشمت و باز کن هی ریافق؟ جون ام_

 :حال گفت یپلک افق باز شد و ب يال

 ..ریسردمه ام_

 .سر داد بانشیگردن و گر يآب رو يقدر

 !رسهیاآلن اورژانس م میزنگ زد. تحمل کن يتب دار_

   .هم گذاشت يچشمانش را رو افق

ب بشه خرا ؟یمهمون هیانقدر مهمه  ؟یهست یتو چه حال ننیکجان ننه بابات بب! يد تو که از منم بدبخت تر_

 ..!رو سرشون سقف اون خونه

 !رسنیتخت اآلن م يبذار رو ارشیب. زنگ زدم اورژانس ریام_

 .بود نیاز دستش خشمگ لیدل یب. فربد برگشت يطرف صدا به
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 ؟یکه چ يواستاد نجایا.. در واستا اومدن زنگ بزن يخوب تو برو جلو لیخ_

 !من رونمیخوب بابا ب لِیخ.. از دست تو میافتاد يریعجب گ_

. ستادیدور ا یکرد و کم شیتخت رها يرو سیهمانگونه خ. افق انداخت و دوباره بلندش کرد يپا ریز دست

کنارش نشست و انگشتانش را در انگشتان داغ او قفل ! کند ضیرا تعو سشیخ يشهامتش را نداشت لباس ها

. دوباره به اتاق بازگشت وا زد قفل در ر یمعطل یب. نگذشته بود که زنگ خانه به صدا درآمد یربع کی. کرد

جلو . اش افتاد نهیس يرو يباز شده  يچشمش به چند دکمه . به او انداخت یکل یسرش را کج کرد و نگاه

 .رفت و دکمه ها را با اخم بست

 کجاست؟ ضیمر_

کوچک وارد شد و  یفیمرد همراه با ک. پوش دست تکان داد يمرد سرمه ا يرا به در اتاق رساند و برا خودش

   .انجام شد نهیرا دست و پا شکسته جواب داد و معا شیسوال ها ریام. سرش قرار گرفت يباال

 .برگشت ریسوزن سرُم زد و به طرف ام يبر رو یچسب مرد

براش سرم ب . بود نییپا یلیالبته فشارشم خ. بود دیتب و لرز شد هیفقط ! ستین يو بستر مارستانیبه ب يازین_

 !مونهینم يزیبا چند روز استراحت چ نینگران نباش. کنهیم میزدم فشارش و تنط کمپلکس

 :چشم از افق بردارد گفت نکهیا بدون

 !داغ بود یلیخ_

 .رنگش را دوباره تن کرد يبرخاست و کاپشن سرمه ا شیاز جا مرد

حرارت سر  نیبا ا يادیمعلومم بود مدت ز. باال بود یلیتبش خ. خطرناکه یلیساده بودنش خ يتب با همه _

 !مدت دارو مصرف کنه هی دیبا. بدنش چرك هم داره. کرد

   .دستش را فشرد و تشکر کرد ریام. را جلو آورد دستش

 !باشه بهتره یامشب شکمش خال. بخوره دیو سوپ رو از فردا صبح بد یعیطب ي وهیآب م_

 .به خودش آمد یزن يدوباره کنارِ تخت نشسته بود که با صدا. اش کرد یفربد تا دمِ در همراه. تکان داد يسر

 چه خبر شده؟ نجایا_

. چرخاندیاو و افق م نیدوخت که با ترس و وحشت نگاهش را ب شیسرعت بلند شد و چشم به زن رو به رو به

 .زن جلو آمد و کنار افق نشست

 ن؟یهست یدختر؟ شما ک نیشده ا یخدا مرگم بده چ_
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 :فرو برد و کالفه گفت شیموها يال را دستش

 د؟یدخترِ بدبخت برسه؟ همتون کجا بود نیکس نبود به داد ا چیه یبزرگ نیخونه به ا_

 .اشکش را پاك کرد زن

 سرش اومده؟ ییچه بال_

 .را با صدا رها کرد نفسش

 !زنگ زدم اورژانس. ضهیکه متوجه شدم دخترش مر نمیرو بب ایک یاومده بودم جناب حاتم_

با خودش . نباشد اتیآنقدر شوکه و ناراحت بود که حواسش به جزئ یآورد ول یسر در نم. زهرا مشکوك شد نگاه

 !داشت ادیاردالن مهمانِ ناخوانده ز! قبل از رفتن مونس آمده است دیشا دیشیاند

 یاله. ره شدبند دلم پا دمیدر د يآمبوالنس و جلو. شدت باشه نیفکرش و نکردم به ا یول ضهیمر دونستمیم_

 !صداست یبراش که انقدر مظلوم و ب رمیبم

 !اش را پشت سر گذاشته یروز زندگ نیبدتر کردیاحساس م. دو دستش را پشت گردنش قفل کرد هر

 که؟ نیهست. برم دیمن با_

 .نگاهش کرد یبا ناراحت زهرا

 د؟یمونیمنتظر اردالن خان نم. پسرم ینیبب تیاز جوون ریخ_

 .زد يپوزخند

 .گهیفرصت د هی ياشه برانه ب_

 .در چشمِ زهرا شد چشم

. ادیدخترش دکتر ب يبفهمه من زنگ زدم تا برا خوامینم. دنشیمن اومدم د دینگ شهیاگه م.. يزیچ هیفقط _

 گم؟یم یکه چ نیدونینداره م یخوش يرو

 .سر تکان داد زهرا

 !زنمیشرکت باهاشون حرف م رمیمن خودم فردا م_

دلش ! دوست نداشت برود. مودیپ صانهیصورتش را حر ينگاهش تمام اعضا. را دوباره به افق دوخت چشمش

هوسِ  نیاز ا يریجلوگ يدستش را برا!...کردیرا بهانه م سیآن خرمنِ نرم و خ يرو دنیدست کش گریبارِ د کی

 .شدگفت و به سرعت از اتاق خارج  یآرام يریلب شب بخ ریز. وار مشت کرد وانهید

*** 
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 يها ییچشمش به روشنا. بند کرد نشیشلوارِ ج يرا به دهانه  شیرا باز گذاشت و دست ها شرتشیسو پیز

از شب گذشته  یپاس. دیچیپیپل در گوشش م يرو يها نیبوق ماش يو درشت شهر بود و صدا زیو ر یمگس

فربد،  نِیکرده به ماش هیتک بود و ستادهیوسط شهر ا یپل يرو دشیحضور در تخت نرم و جد يبود و او به جا

پر صدا و  ينفس ها يصدا یآنقدر در خودش غرق بود که حت. بود شیرو به رو دارِیب شهیبه شهرِ هم رهیخ

 .دیشنیفربد را هم نم يکالفه 

 ؟یکشیم گاریس_

 .سر باال انداخت. که مقابلش نگه داشته شده بود کرد یرنگ اهیس يسرد به بسته  یو نگاه سربرگرداند

 .خودش آتش زد يرا برا يبعد گارِیو س دیبا تعلل بسته را کنار کش فربد

 !ییچایم پشویحد اقل ببند ز_

  .ضرب گرفت نیزم يفشرد و با پا رو بشیدر ج شتریتوجه به حرف فربد دستش را ب یب

 سین دیبع. ادیزود گند کار در م ای ریاما د. زنه اونقدر زرد کرده بود که سوال جوابت نکرد يشانس آورد_

 !کنترل کنن نارمیدورب

 ارزشش و نداشت؟_

شانه باال . به زبان آورده بود يبار جمله ا نیاول يدو ساعت برا نیبرگشت که در تمامِ ا ریتعجب به طرف ام با

 .انداخت

 !نه دیشا.. آره دیشا_

 .بود که در مقابل خودش کم آورده بود یشب نیاول. بود ینیشبِ سنگ. سر برگرداند و با اخم نگاهش کرد ریام

 !ندارم دنیشن کهیحوصله ت. رك و پوس کنده بگو فربد یبگ يخوایم یهرچ_

 .شد رهیسرش را کج کرد و مانند او به رو به رو خ. فرستاد رونیرا ب گارشیس ظیدود غل فربد

 !روشنم کن.... گم؟یدروغ م! نبود ریام زدیطعمه داشت بال بال م هی يکه امشب برا یاون_

 .شد شیپا ریز يها زهیبا سنگ ر يانداخت و مشغول باز نییسرش را پا ریام

 !حق با تو بود_

 در مورد ؟_

 .را به دندان گرفت نشییپا لب
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 !خورهینم يباز نیجور به درد ا چیه. فرق داره یلیافق خ_

 .دیرا در هم کش شیداد و ابروها نیاش را کامال به ماش هیتک ریام. و ساکت ماند دیفربد باال پر يابروها

 !اصال بدبخت تر از خودش خودشه. اون خونه ياعضا يفرق داره با همه . ستیحرفا ن نیاصال مالِ ا_

 ؟یرو گرفت جهینت نیامشب ا_

 .زد يصدادار پوزخند

 .سیاصال تو فاز ن. اروهای نیا يایدوره از دن یلیخ. امشب باور کردم_

 .و با خشم نگاهش کرد دیرا به طرف خودش کش ریام يبازو. کرد ینیسنگدل فربد  يرو یبیعج ي دلهره

 ر؟یام_

 .دیکش رونیاش را ب دهیورز يکالفه بازو ریام

 چیکه ه یکیبه  دمیدل نم نمشیو به چشمم بب نیرو زم ادیخدا هم ب. فربد نینچ يکبر يتو مغز پوکت صغر_

 !با من و قماشِ من نداره یصنم

به طرفش برگشت و با خشم نگاهش کرد. ترش کرد یفربد عصب پوزخند. 

 چته؟_

 تو؟ ایمن _

 .دیاش کش یشانیپ يرو دست

اونقدر بدبخته که اگه . دادیخوب؟ دختره داشت تو دستم مثلِ سگ جون م سین دنیشر شن يبرا یشبِ خوب_

 کنمیاون وقت من دارم براش دام پهن م. مرده فهمهیگند جسدشم نم ياز بو یکس رهیتو اتاقش تک و تنها بم

 صحنه دار تو ذهنته؟ يِهند لمیف تمش هیفقط  ای ته؟یرو حال نایا! از قبل به گند بکشم شتریگندش و ب یِزندگ

 نیهم. از عذاب وجدان یشیخفه م اهتیس يکارا نیروز تو هم هی نکهینه؟ فکرِ ا يو نکرده بود نجاشیفکرِ ا_

 هیبا خودت و دلِ  يدار. فقط اوردیدختره تو چهل درجه تب اسم تورو م! ریام شیبه زندگ ياآلنشم گند زد

 ؟یکنیم کاریبدبخت چ

  .کردیذهنش را رها نم يا هیتب دارِ افق ثان يچهره . زانو نشست يسر داد و رو نییرا به پا خودش

 !تورو خدا بس کن. بس کن فربد_

 .سر تکان داد یعصب فربد
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نقشه هات . تصوراتت. یبکش رونیبرادرت و ب یتونینم گرونید یِبا خراب کردن زندگ. داداشم اید به خودت ب_

 یتونیجور نم چیه. دمیهزار بار رو حرفات فکر کردم و هربار به بن بست رس. ست هیپا یمشت توهمِ غلط و ب هی

شهروز و باهم آب خنک  شِیپ يریم تمآخرش خود. قانون هزار تا بند داره. يایب رونیگند ب نیا ياز تو

 !نیخوریم

 .ستادیزد و سرِ پا ا شیبه موها یچنگ

فربد  هیآدمِ اشتباه هیبحث سرِ .. سین ادیکه سرِ من م ییحرف من و بال. امشب سیحرف حرف شهروز ن_

خودم  طرفم با یب هی دیحاال با. شینه راه پس دارم نه راه پ گهید. کردم مثلِ خرم موندم تو گل تیخر ته؟یحال

 !لجن نیا يبکشم تو

 .فربد نگران شد چشمانِ

 ؟یشینم الشیخیچرا ب ؟یکنیچرا ولش نم_

 .تکان داد سر

 !تونمینم.. شهینم_

 .شیزندگ یولش کن بذار بره پ. رشته اونقدر محکم نشده براش نیهنوز ا ؟یتونیچرا نم_

 :لب تکرار کرد ریرا دوباره تکان داد و ز سرش

 !گهید رهید_

 ..نکنه. منو نگاه کن. ریام هیمنظورت چ_

 .دیکش ادیفر

   مثلِ من پا بده؟ یلجن هیهس به  یبه نظرت اون دختر کس ایمتجاوزم؟  يفکر کرد ؟ینکنه چ_

 .ساکت ماند و او تکرار کرد فربد

 !مغزم در حالِ انفجار نبود ينجوریا. کردیکلّم تختم و داغ م يکاش به جا.. دادیکاش م_

 .دیکاپوت کوب يرا رو مشتش

 ...سوختیسرِ سوزن مثل مهسا بود دلم نم هیبه واهللا اگه _

 نه؟ گهید سوزهیفقط دلت م_

 يگرگ، آهو يکه به اشتباه جا یدام نیا. سوختیدلش م. بود نیهم. چشمانِ سرخش به فربد نگاه کرد با

 .را در خود گرفتار کرده بود امشب قصد جانش را کرده بود یگناهیب
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 .ستمیسگ صفت ن یباشم ول یمن دزد ناموسم؟ هر گُه. دختر ناموس داره نیا.. فرق داره گمیفربد م_

 :افتاد تکرار کرد یراه م ادهیرا برگرداند و همانگونه که پ سرش

 !من ستمین شرفیب_

 ؟يریحاال کجا م_

 ریا در موازات امر نیماش. شد نیکرد و سوار ماش یپوف. پاسخ گذاشت و راهش را ادامه داد یرا ب ادشیفر ریام

 .راندیآرام م

 !سوار شو کارِت دارم ایب_

 .به رو به رو بود یظیبا اخم غل ریام نگاه

 .برو دست از سرم بردار. حوصله چرت و پرتات و ندارم فربد_

 ..اروی هیخبر دارم از . باال ایب گمید م_

 .کرد زیچشمانش را ر. هم توقف کرد نیماش ستادنشیبا ا.. ستادیا

 ه؟یک اروی _

 !نیبش ایب_

   .را باز کرد و سوار شد نیدرِ ماش لیم یب

 !شنومیم_

 ...واس خاطر زنمیم یاگه حرف_

 .حرفت و بگو_

 .کرد هیو به پشت تک دیرا کش نیماش یِدست

 !دمیآموزش شن ياز بچه ها. اومده بود دانشگاه آمارت و دراره یکس هی_

 !تر يتر شد و لحنش جد زیر چشمانش

 خوب؟_

 .سرچرخاند و نگاهش کرد فربد

 .استخدام اومده يبرا قیتحق يسر هیگفته واسه  اروی گفتنیم_

 .لبش کامل شکل گرفت يرو پوزخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

 خوب؟؟_

 !صاف گذاشته کف دستش دونستهیازت م یدانشگاه هرچ دونمیمن فقط م! بود نه من یک یبگ دیتو با_

 :گفت الیخیو ب دیرا باال کش شرتشیسو پِیز

راجع به  یمنم که دروغ. ازم ندارن يزیشماره تلفن که اونم خاموشه چ هیازم مگه؟ جز  دونهیم یدانشگاه چ_

 .بهشون نگفتم لمیکار و تحص

 ر؟یتو ام یکنیم کاریچ يدار ؟ینگفت یبه ک_

ممکن باشه از  شیاجتماع تیبنابه موقع کردمیفکر م. تر باشم کیقدم بهش نزد هیرفتم شرکتش تا . اردالن_

 ازیپدر ن يآقا نهیاعتماد افق هم به گز يبرا. و قابل قبول داشته باشم يببره خواستم پرونده قو یق پرابطم با اف

 !فهمهینم يزیچ یدختره رو بلندم کنم کس نیمن اگه ا. بود یزپرت یهمه چ دمیامشب د یول. داشتم

  باشه؟ یلو رفتنت کاف يبرا نیهم یکنیفکر نم. دهیو فهم تیاسم اصل_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .کرد ینچ

شهر اسم شناسنامه شون و خودشون  نیچند نفر تو ا یکنیفکر م! نداره یاونا فرق يبودنم برا ریام ای اوشیس_

 ره؟یمغا

 .نگاهش کرد یطوالن فربد

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م_

 .دیبدنش را کش یدستش را پشت سرش گذاشت و کم دو

 ه؟یبازپرس_

 !کمکت کنم احمق خوامیم_

 !هیخونه کاف یمنو برسون. خوامیکمک نم_

 اوش؟یس_

 .اخم به طرفش برگشت با

 !ینه شناخت يدیو نه د اوشیتو س.. ریام_
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. فاصله بود نیچ وارِیهزاران د يفرسنگ ها راه و به اندازه  روزهاید رِیامشب و ام اوشِیس انِیم! گفتیم راست

 .داد و استارت زد رونینفسش را با آه ب

*** 

 

احساس خفقان  شهیمرد هم نیا ينگاه ها ریز. دیبه گردنش کش یدست مرتب تر کرد و شیپاها يرا رو پتو

 گریمرد د نیکه ا دانستیم....! ریام! کجا رشیپر آرامش نگاه ام یِچشمانِ او کجا و مشک دیپل یِاهیس! داشت

با تمامِ .. شیو درشت ها زیتمام ر اب! داشت ادیرا خوب به  شبید. هم ذهنش را رها نخواهد کرد هیثان کی یحت

پر ارتعاش و نگران را  يآن صدا. فراموش کرد شدیو مردانه را نم تگریآن دستان حما يِگرما.. شیحرف ها

کوتاه چشم گشودنش دل و  يو پر از حرف بود که تنها در چند لحظه  یبدتر از همه آن نگاه مشک یول... هم

 .برده بود غمایرا به  مانشیا

 اتاقت عوض بشه؟ يهوا کمیپنجره رو باز کنم  يخوایم_

مرد  نیانگار ا یول! در دل دعا کرد کاش هرچه زودتر برود. گفت یآرام "نه"از نقوش لحاف برداشت و  چشم

   .رفتن نداشت الِیخ

   .گشود یافق پنجره را کم یتوجه به جواب منف یو ب برخاست

   !امروز هوا خوبه_

 .آورد بر لب ياجبار يگرفت و لبخند يرا به باز انگشتانش

  ؟يکه حالت بد شد زنگ نزد شبیچرا د_

 !حضور داشته یکنارِ پدرش در مهمان شبیاو هم د! پس حدسش درست بود. نگاه او کرد خیرا م چشمانش

 !پدر نگران بشه خواستمینم_

 انقدر سخت بود؟.. يزدیبه من زنگ م_

. پرس و جو نکنند شبیدر مورد د نیاز ا شتریدر دل دعا کرد نه او و نه پدرش، ب. چرخاند و سکوت کرد چشم

پنهان بماند، اگر  ریموضوع آمدن ام کردیبا همان حال از زهرا خواهش نم شیلباس ها ضیهنگام تعو شبیاگر د

حاال  نیاگرچه هم! شدیبرپا م یبزرگ ي هشک فاجع یب دیخریشماتت بار و پر سوالِ زهرا را به جان نم ينگاه ها

 !مدار بسته بود ياه نیدورب رِیهم تمام ذهنش درگ

 افق؟_
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 ..!مرد دست بردار نبود نیا! رینخ. حواس برگرداند یرا ب سرش

 .داد رونیرا با صدا ب نفسش

 .!نبود یمهم زیچ_

 .دیجلوتر کش يرنگ را قدر یصورت یچوب یصندل فراز

_یک. میرو بهتر بشناش گهیهمد کمیان ما  یتمام عالم و آدم راض ؟یفاصله رو حفظش کن نیا يخوایم یتا ک 

 ممکنه؟ ریکه بودن با من انقدر برات غ تهیتو زندگ

 .زدیخالص را م ریت دیبا. دیلحاف پنهان کرد و چشم دزد ریرا ز دستش

  .آقا فراز میخوریمن و شما به درد هم نم_

فراز بلند بود و آزار دهنده پوزخند! 

 نه؟ تهیتو زندگ يا گهیکس د_

زنگ  يکه با صدا دیخواست لب بگشا. دیانعطاف نگاهش د یتمسخر و استهزا را در مردمک ب. کرد نگاهش

حروف  يرو ییپروا ینگاه فراز با کمال ب. برداشت یپا تخت يرا از رو یگوش. دیتلفنش حرف در دهانش ماس

 زیانگار همه چ. غوغا به پا بود دلشدر . کرد و با دلهره تماس را رد کرد یفیاخم ظر. بود رهیخ "وانهید" یسیانگل

به خود گرفته بود  تیرنگ جد شبیرنگ که از اتفاق د یو صورت یدوست داشتن يباز کی.. بود يباز شبیتا د

 !اش بود یزندگ تیتنها واقع گرید ریام.. اش شده بود یزندگ قتیو حق

 ؟يدیچرا جواب نم_

دوباره  یگوش! و عبث بود هودهیب يانسان انتظار نیا انتظارِ شرم و خجالت از. شد رهیهمان اخم به فراز خ با

بار هم تماس را رد  نیاگر ا دانستیاما م! نبود زیجواب دادن جا. دیلرزیم نهیدلش هم در س. دیدستانش لرز انیم

 ....کند

 بله؟_

 ؟یکنیچرا تماس و رد م_

 .را صاف کرد شیگلو

 !یمرس. سالم_

 :با تعجب گفت ریام

 افتاده؟ یاتفاق.. سالم_
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 !نه_

 تو؟ یخوب ؟یزنیحرف م ينجوریپس چرا ا_

 !آره_

را به  شیها یسرد شد و تمام نگران شیصدا. بودنِ اوضاع برد يعاد ریبه غ یآرامش پ ياز تن صدا ریام

 !سپرد یفراموش

 شته؟یپ یک_

را سفت تر  یگوش.. دبو زاریلبخند معنادار کنج لبش ب نیچقدر از ا. شد دهیبه سمت فراز کش اریاخت یافق ب نگاه

 .گوشش فشرد و همزمان متوجه برخاستنِ فراز شد يرو

 !افق با توام_

به . سر تکان داد یمصنوع يبا لبخند شیبرا. ماندیمنتظر م رونیرا به فراز دوخت که اشاره کرد ب نگاهش

توجه به آنها، همراه با بسته  یب. فراز ابرو باال داد يبرا یشدکه با لبخند جذاب نیمحض باز شدنِ در متوجه ژاکل

 :شدنِ در نفسش را با صدا رها کرد و گفت

 ؟یشیم یچرا انقدر عصب.. کس چیه_

 .دیرا شن ریام قینفسِ عم يبار صدا نیا

 !شتهیپ یحس کردم کس.ستمین یعصب_

 !ادتمیفراز اومده بود ع.. رونیرفت ب یبود ول_

اضافه کرد عیسر. قلبش را لرزاند ریام سکوت: 

 ..اومده بود دنبال بابا که ينجوریهم_

 خواستم؟ حیمن توض_

 ؟یزنیحرف م ينطوریچرا ا ریام_

 ..گرید قِینفسِ عم کی

 !نچسب پدرت کیاز اون شر ادیخوشم نم.. ام یعصب کمیببخش _

 انیرا به م ییچه حرف ها شیپ ي قهیتا چند دق کیشر نیهم دیفهمیاگر م. حق داشت. را به دندان گرفت لبش

 !شدیبه پا م امتیشک ق یآورده بود ب
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 ؟یخوب_

 .بازگرداند شیلبخند را به لبها ریام میمال يصدا

 !خوبم_

 .میترسوند یلیخ_

 نجا؟یا يچرا اومده بود. ریام يا وونهید یلیخ_

 ؟یدونستیام؟ تاحاال نم وونهید یفهمیتازه م_

 .دیخند آرام

 .ببخش نگرانت کردم. یبابت همه چ. ممنونم_

 ستمین ایباال ب واریتو تخت من از د یفتیب ياریدر ب يخل باز گهیبارِ د هیخدا اگه فقط  يِافق؟ به خداوند_

 شد؟ رفهمیش

 .خنده اش بلند تر شد يصدا

 !بله قربان_

 ؟يشده بود یچ هیشب شبید یدونیم_

 .گلگون شد و لحاف را تا گردنش باال برد شیها گونه

 ؟یچ هیشب_

 .اما متوجه لحن متفاومت حرف زدنش شد دینشست را ند ریام يلبها يکه رو یو گرم یقیحق لبخند

اگه . نرم نرم گرمشون کرد دیبا یتیموقع نیتو همچ. شدن سیبارون و خ ریکه موندن ز ییجوجه کبوترا هیشب_

آروم . یدست بکش سشونینرم نرم رو پر خ.. بغلت يریبگ دیبا. شهیگرم تنشون منقبض م يجا شونیباره ببر هی

و محکم تر  شتریتپش قلبش ب ارهد يدیبعد که د.. بهش يتنت بد ياز گرما. یآروم اول سرشون و نوازش کن

   !گرم يجا هی شیببر شهیم

 :و با شرم گفت دیبه سرعت در تمام بدنش به اوج رس حرارت

 !بشه ينجوریا خواستمینم.. دیببخش_

! اون اوضاع حالم و خراب کرد يتو دنتید یبه اندازه کافازم معذرت نخواه باشه؟  گهید شبیافق؟ به خاطر د_

   ستم؟ین فتیحر يواقعا فکر کرد. بچه ياز خودم بدم اومد که عقلم و دادم دست تو
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 :کرد و افزود يمردانه ا ي خنده

 !تو يتحمل من و ندار. یدست بهت بزنم شکست دمیفهم شبید. يتو بغلم مثل پرِ کاه بود_

 :ربط گفت یو ب انهیناش. تپش قلبش را باال برد ریکالمِ ام طنتیش

 !در هر صورت متاسفم_

 :و آرام تر از قبل گفت دیکش يا ازهیخم ریام

 ؟يشد ضیمر ينجوریآه من تورو گرفت ا یدونیم چیه! بخوابم یو که کال نذاشت شبید_

 ؟يجد_

 .دیخند

 !تو آخه يچرا انقدر ساده ا.. کنمیم یشوخ_

حرف زدن  دیجد یلحن نیبدتر از همه ا. انگشتانش از ضعف و خجالت به لرزش افتاده بود. اوردیطاقت ن گرید

 .گوشش جا به جا کرد يرا رو یگوش. بود

 ؟يایباهام ب يخوایم. ییبرم جا خوامیم_

 کجا؟_

 !بزرگم گوشمه کهیوگرنه ت ششیبرم پ دیدوست که آخر هفته ها حتما با هی دنِید_

 .شد يجد ریام لحن

 دوست؟ نیا هیک_

 :کرده بود با لبخند گفت زانیرا از تخت آو شیرا کنار زد و همانگونه که پاها لحاف

 !یمرد دوست داشتن هی_

*** 

 

 :دیپرس تیسرش را برگرداند و با همان جد. انداخت "آرزو يخانه "به سردرِ  یاخم نگاه با

 بار اومدم دنبالت؟ هیکه  سیهمون جا ن نجایا_

 .سر تکان داد افق

 :باال رفته گفت يابرو کیخندان صورتش چرخاند و با  ياجزا يحوصله نگاهش را رو یب
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مرد دوست  نیا! ستمین رتمیغ یالرج و ب ياز اون دوس پسرا. من اعصاب مصاب درست درمون ندارم یدونیم_

 خنده؟یکه چشمات داره واسش م نجاستیا انایشما اح یِداشتن

 .افق وسعت گرفت لبخند

 !گهید نیخودت بب میشو بر ادهیپ. ریام یزنیچقدر حرف م_

 ای یبخواهد هوس آشنا کردنش با دوست اجتماع ياگر او هم مانند دخترانِ امروز دانستیم. دیکش یپوف کالفه

 نیا يرو یبیعج تیحسِ مالک. واکنش نخواهد ماند یاش به سرش بزند قطعا ب "جاست فرند "به قولِ آنها

 !دادیقلقلک م مآزار دادنش ، روانش را ه نیده بود که در عکر دایجوجه کبوترِ سرمازده پ

 !گهیشو د ادهیخوب پ ر؟؟یام_

افق که به طرف درب پرورشگاه راه افتاد چشمانش گرد شد و . شد ادهیبه افق رفت و پ یوحشتناک يغره  چشم

 :گفت یعصب

 کجاست؟ نجایاصال ا رون؟یب ادیب یزنگ بزن شهینم_

 !حال ندارم ضمیبدو مر. يایتند تر ب کمی يریمیبخدا نم_

 :لب با حرص گفت ریسر افق راه افتاد و ز پشت

الف بچه هم نشم  هی فیمن حر یعنی. يندازیخونه استراحتت و بکن سر باال م نیبش گمیبهت م. گهید نیهم_

 !رمیبم دیبا

 .برگرداندرا گرفت و با خشم به طرف خود  شیبازو ریبا خنده شانه باال انداخت که ام افق

 !نمیبب تینیشالت و بکش رو ب.. نخند پر رو_

با  رینگاه ام. شدند اطیبا هم وارد ح. ممکن باال بکشد يباعث شد شالش را تا جا ریام یو عصب يجد لحن

 .بسته به حرکت درآمد خی يشده و تاب و سرسره ها ینقاش يوارهاید يتعجب رو

هم  ادیچون هم از اسم پرورشگاه خوشم نم. آرزو يبهش بگم خانه  دمیم حیالبته من ترج. پرورشگاهه نجایا_

 !آرزوئه يبچه ها خونه  يواقعا برا نجایا

من  "گفتیآورد با عربده رو به مونس م یغفور کم م یکه وقت ییهمان جا "!پرورشگاه"لب تکرار کرد ریز

بعد از  قایدق "ر بندازشون پرورشگاهبب یکن یقدر نون راض نیشکمشون و به ا یتونینم.. که هست نهیهم.. ندارم

انگار که با . دادیرا سر م هیو گر فشردیمنفور بود که مونس ساعت ها او و شهروز را در آغوش م يکلمه  نیهم

 !گرفتیافتاد که مونس آنگونه با ترس در آغوششان م یم شانیرو ییآوردن اسم آن مکان بختک شومِ جدا
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 !بود زاریکلمه ب نیاو هم مثلِ افق از ا. داد رونیرا با آه ب نفسش

 رون؟یب ادیصداش کنم ب یستیا یم ایتو  میبر يدوست دار_

 :خودش آمد و با اخم گفت به

 !یحوصله ندارم باز تب کن. تو هوا سرده میبر_

 ریام. شدبه دفتر زد و وارد  يتقه ا. اشاره کرد شدیکه به سالن ختم م ییداد و به پله ها یسرش را تکان افق

در  يسالن خلوت بود و بچه ا. گذراندیبولتن ها را از نظر م يرو یِدرس يها هیبود و اعالم ستادهیپشت سرش ا

 .بود يگرید زیچ امروزشکل بود؟ تصورِ او تا به  نیپرورشگاه به ا یراست! نبود انیم

 گه؟ید میبر ایب ؟یچرا همش تو خودت_

 م؟یکجا بر. متوجه نشدم_

 !ادیمحمد ب ریتو اون اتاق تا ام مینیبش میبر_

 .کمتر شد شیدو ابرو انیم ي فاصله

   محمد؟ ریام_

 :اجازه نداد جمله اش را تمام کند و نگران گفت افق

 محتاط تر برخورد کن باشه؟ کنمیخواهش م. حساسه یلیمحمد خ ریام_

 شبیانگار نه انگار که د. اندشتاب زده اش م يقدم ها ينگاهش با بهت رو. را گفت و از پله ها باال رفت نیا

 يبدجور رو دیکشیخودش م يبه پا جانیبا ه نگونهیکه افق را ا یمرد دوست داشتن نیا! در حال مرگ بود

 !اعصابش بود

حوصله و کسل بود  یآنقدر ب. دیچشمانش کش يکف دستش را رو. نشست يفلز یصندل ياتاق شد و رو وارد

از نشستنش  يا قهیهنوز چند دق! منفور را داشت یِمرد دوست داشتن کیدعوا با  لیاز هر وقت پتانس شتریکه ب

 !اخمو داخل شد ينگذشته بود که درِ اتاق باز شد و افق به همراه پسربچه ا

 ؟؟یبود مرد دوست داشتن نیا. دیخندان افق چرخ ي افهیتخس و ق يپسر بچه  يچهره  يبا تعجب رو نگاهش

 .اخت و داخل شدبه پسرك اند ینگاه افق

 !ریام. کنمیم یجان معرف رمحمدیام_

دستش را  ریام! چهره اش بود نفکیاخم عضو ال. دراز کرد ریام يبه معارفه جلو آمد و دستش را برا ازین بدونِ

 :دیمقتدرش را شن یبچه گانه ول يگرم فشرد و صدا
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 !دوست افق. محمدم ریمنم ام_

 .دادیو نگاهش را به افق دوخت که با لبخند سر تکان م دیباال پر شیابروها

   .میآشنا ش نیبش. خوشبختم جنابِ دوست افق_

 یشینما یمحمد بالفاصله کنارش جا گرفت و آرنج دستش را با حالت ریام. در نشست کینزد یصندل يرو افق

 .گذاشت یکوچک تک صندل زِیم يرو

 !فهممیاز سنم م شتریب یلیخ نگیالبته همه م. شهیسالم داره تموم م شیش_

 .زد شیبه رو یگرم لبخند

 ؟یش کارهیچ یشیبزرگ که م يدوست دار. کامال مشخصه_

 .انداخت و لب تر کرد گرشید يپا يرا رو شیپا کی

. دخترا رو خالص کنم هیاول نازگل و بق دیالبته با! هیکاف رونیبرم ب نجایکه از ا نیهم. ستیهنوز معلوم ن_

 !نجایا امیهم تا آخر عمرم نم گهید. کارِ خوب هیدنبالِ  گردمیبعدشم م! بخوابم ذارهیشون شبا نم هیگر يصدا

پس هنوز . سخت شد شیبرا دنیشد، نفس کش نیافق که غمگ يچشم ها. نفسش گرفت هیاز ثان يکسر در

 يتجاوز ناعادالنه  !کودك کودك بماند کی دادیکه اجازه نم ییزهایچ! دیتپیدشوار در جامعه م یِهم نبض کودک

 یتیآورد و حس مسئول یم ربا "مرد"سال زودتر از موعد مقرر  نیکه آن ها را چند یسرنوشت به روحِ کودکان

 !دیبخشیوسعت م یدگیکوچکشان را از همان ابتدا با خم يکه شانه ها

دست مشت  يدستش را جلو برد و رو. کنارش را انتخاب کرد یکمتر کرد و صندل رمحمدیاش را با ام فاصله

 .قرار داد رمحمدیام يشده 

 ه؟یتاوانِ مرد بودن چ یدونیم_

 :سفت شد و محکم گفت شینگاهش به مرد کوچک رو به رو. نگاهش کرد یپرسش رمحمدیام

 یلیمرد بودن تاوانش گذشتن از خ. ياز خواسته هات بگذر. نییپا ياریتوقعت و ب دیکه در ازاش با نهیا_

 ینتون. سر بره کمیحوصلت  دیشا. اآلنه تو طیمثل شرا..تحمله...دنهیدرشت شن! دنهیکش یسخت. زاستیچ

. ستیازش ن يخبر رونیکه اون ب ادیم رتیداره گ يزیچ هی نجایا یول يبگرد رونیب يخوایکه م ياونجور

 ه؟یاون چ یدونیم

 .اش را کنار زد یشانیپ يرو يدست جلو برد و موها ریام. نه تکان داد یرا به معن سرش
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رفتار  يچجور ستنیبلد ن یو وسط زندگ رونیاون ب ایلیخ. يریگیم ادیکردن و  یزندگ يدار نجایتو ا.. یزندگ_

عرضه  یول شنیدارن بزرگ م نیهزارتا عروسک و ماش نیکه ب ییدماغو يبچه ها! بزرگ بشن يچجور. کنن

  .درخت باال برن و نخ بادبادك دوستشون و آزاد کنن هین از ندار

 .لبخند زد رمحمدیام

 !ارهیب نمییپا تونهینم چکسیه رمیهم م یوقت. رمیباال م واریاز د یلیمن خ_

 .سرش را برگرداند دیصدادارِ افق را که شن لبخند

 ؟یضیافق چرا صدات گرفته؟ مر_

 تو؟ یخوب.. کوچولو هی_

 !يایهمش فکر کردم نم.. خوبم_

 :را جلو برد و آرامتر گفت سرش

 ه؟یک نیا_

 :و مانند خودش آرام گفت دیخند افق

 !درست مثلِ تو. دوست هی_

 .را کوتاه از نظر گذراند ریام يمحمد سربرگرداند و چهره  ریام

 !هست پمیخوش ت. ادیازش خوشم م_

آنها  يدونفره  يشد و چشم به صحبت ها نهیدست به س .نشاند ریبر لبِ ام یمردانه اش لبخند تلخ لحن

 شیرا برا یبیمرد کوچک لحظات عج نیا يمحکم و مردانه  يپر محبت افق و جواب ها يسوال ها. دوخت

تصور  ییجا نیهرگز افق را در چن! بود دهیو به کجا رس دیشیاند یبه چه م. زبانش الل شده بود. زدیرقم م

که  یزجر و بدبخت يکه ال به ال ییروز ها. انداخت یسخت خودش م یکودک ادیمحمد او را به  ریام. کردینم

اش  هیگر يبرا یوقت! کودك بماند کردیم یوجود سع يبا همه  کرد،یشان بر سرشان آوار م یبزرگترِ زندگ

اش  هیگر دیبگو ستخوایچقدر دلش م "!کنهینم هیگر کهمرد .. زر نزن": زدیم ادیو فر کردیشهروز چشم سرخ م

اش  یافسوس نه او و نه مرد زندگ یول! چکدیمادرش م یزجر و بدبخت يمرد است که به پا کی ياشک ها

کرده  ریشان گ یو بزرگ یکودک انیم ییچون جا. دندیرا نفهم گریکدی ياشک ها یقیحق يشهروز، هرگز معنا

 !بودند
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و منتظر پسرك هنگام  نیچشمانِ غمگ. خارج شدند "آرزو يخانه "خودش غرق بود که از  االتیخ در

اش کامال  یو گرفتگ یناراحت. نبود اقیافق هم مانند اول پر اشت. کردیذهنش را ترك نم يلحظه ا یخداحافظ

 !مشهود بود

 ینفر، حت هیکه  نهیبه ا نجایا يبچه ها دیهمه چشم ام دونمیچون م. رهیگیدلم م رونیب امیم نجایاز ا یوقت_

  !باهاش حرف بزنن کمیتو و  ادیب نجایاز در ا بهیغر هیشده 

 :لب گفت ریرا با صدا رها کرد و ز نفسش

 !سخت یلیخ.. سخته طشونیشرا_

به درخواست من .. کننیاسف بار سر م طیو دارن با شرا شنینم دهیهست که اصال د رانیهزار تا پرورشگاه تو ا_

 شونیکمبود بزرگ زندگ يجا شهیمگه م یول. بهشون سخت بگذره میرذاینم. گرفت تشیرو تحت حما نجایبابا ا

 هیچند ثان يچند تا دونه عروسک فقط برا! خوانیمادر م.. خوانیپدر م. خوانیبچه ها خانواده م نیو پر کرد؟ ا

 !ریام کنهیدلخوششون م

 شیاز قبل دور گلو شتریهر لحظه ب رحمیتنگ و ب يقالده ا. نگاهش کرد یو طوالن قیسر برگرداند و عم ریام

تعفن خودش را  يبو. زدیم وندیپ شیها هیشق يمعده اش را به نبض کوبنده  اتیمحتو یمانیحس پش. دیچیپیم

فاسدش سر  يتمام باورها یآدم اشتباه کیکه با  یاز زمان دیهمه متعفن شده بود؟ شا نیا یاز ک. کردیحس م

 "ستیگرید زیچ قتیحق دیشا"دندیکش ادیو با تمام وجود فر دندیکش رونیخاك ب ریاز ز

سرنوشت . يدیو سپ یاهیس یِشگیگشتن هم یکی يبه بها. شدیتمام م زهایچ یلیخ يداشت به بها يباز نیا

 نیاول يکه او را برا یکس.. جا داده بود شیهمه او را در باورها نیکه ا یکس شد؟یدخترك چه م نیا يبعد از او

 !گفتیاش م یزندگ یاز مرد دوست داشتن شیبرا اقیراه داده بود و با ذوق و اشت شیها یخوب يبار به قلمرو

انگار داشت . فرمان گذاشت يشد سرش را رو نیکه سوارِ ماش نیهم. رنگ صورتش را کبود کرد یخفگ حس

 يگرید زیجز سراب چ دیدویبه هر سو م.. دیدویم زهیو سنگ ر شهیپر از ش یبرزخ انِیپابرهنه و سرگردان م

   .دیدینم

برزخ و  نیا قِیال کشاندیم یو تباه یاهیکاروان که همراه خود به س نیا!. نداشت دنیدو ينا گرید.. تواستینم

 یکیتار.. مخوف وجود داشت يها یکیفرو رفتن در تار يبرا گریهزار راه د. کردیم شیرها دیبا! نبود یکیتار

 !او نبود يایافق ازآنِ دن.. گذشتیم قاز اف دیبا !کور کننده نباشد ییِسرش نور و روشنا کیکه  ییها

 .حس کرد و به طرفش برگشت شیبازو يافق را رو دست
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 !يزیریانقدر بهم م دونستمینم. ناراحتت کنم خواستمینم_

همه راه رفته  نیاز ا.. ها دیها و نبا دیبا نیاز ا.. که درونش به پا بود یاز آشوب دانستیاو چه م. زد یتلخ لبخند

 !بازگشت نداشت يبرا ییو نا دیطلبیکه برگشتن م يا

 .سردرد دارم کمیفقط .. خوبم_

 کنم؟ یمن رانندگ ینیبش يخوایم_

 .شد یرا روشن کرد و در سکوت مشغول رانندگ نیماش. نه سر تکان داد یکرد و به معن یاخم

 یتا کس! بچه ها کجان نیو ا امیدن نیا يمن کجا فهممیتازه م. کنمیم دایتازه خودم و پ نجایا امیم یمن وقت_

  و؟ مونییروزِ اول آشنا ادیم ادتی. ریچه خبره ام نجایبفهمه ا تونهیو حس نکنه نم نهینب

 :به رو به رو آرام گفت رهیزد و خ ینیلبخند غمگ ریام

 نه؟ يدیخریوروجکا عروسک م نیواسه ا_

 ...جبرانِ شهینم يذره ا دونمیم یول.. آره_

 م؟یبحث و عوض کن شهیم_

 .در خودش جمع شد یکم

 کنه؟یناراحتت م_

 :داد و با اخم گفت رونیرا با صدا ب نفسش

 !کنهیم میعصب شتریب_

بدون در نظر گرفتنِ شهروز به  دیبا. دیشیاند یم زهایچ یلیبه خ دیبا. بار اول به کارش آمد يافق برا سکوت

دو سومِ  توانستیم دیشا دادیرا پس م شیو داشته ها گرداندیاگر خانه را باز م. دیشیاند یم گرید يزهایچ یلیخ

اش  ییایرو يبه سبحان و قول ها شدیم دیشا ای. صحبت کند يبهتر بود دوباره با بهروز دیشا. پول را جور کند

بار با تمام  کیطعم تلخ شکست را  یوقت. نداشت یلذت شیبرا يباز نیا گریبود که د نیا قتشیحق! دل بست

که  ییچاقو": گفتیم شهیبه قولِ شهروز که هم. نداشت یمعن شیبرا يروزیپ گریوجود حس کرده بود د

بار که  هیباشه  ادتی یول.. یختیآبروشو ر یو نزن یاگه ضامنش و باز کن. شه هبه خون آلود دیضامنش باز بشه با

 "!یضربه بزن یتونیهم نم يبخوا گهید چون نیزم شیبذار دیزدن بلرزه، تا آخر عمرت با يدستت برا

بار دستش  کیتنها .. بار کیهمه ضربه  نیبعد از ا. ضامن دارِ شهروز نداشت يبا چاقوها یاو فرق تیحکا

 !وجود نخواهد داشت يگرید يلرزشِ سخت، حمله  نیشک نداشت بعد از ا گریبود و حاال د دهیلرز
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اراده  یب. لبخند به لبش آمد. بود دهیچیبود و دستانش را در هم پ رهیخ رونیافق به مناظر ب. را برگرداند سرش

. دیخورد و برگشت اما برعکس دفعات قبل دستش را پس نکش کهی. دست افق گذاشت يدست جلو برد و رو

را  ریحرکت کوچک ته دل ام نیهم. را نوازش کرد ریدست ام میشست دستش ، آرام پوست ضخ نباریبرعکس ا

 !!زدیخالص را م رِینشده ت ریتا د دیبا. بود زهایچ یلیخ يایگو دنیپس نکش نیا شیبرا. کرد یخال

 :و سرد گفت دیکش رونیرا ب دستش

  !هوا سرده بهتره ببرمت خونه_

گفت  یآرام ي "باشه". نداشت یقدمش پس زده شده بود حس خوب نیاول نکهیاز ا. حرف نگاهش کرد یب افق

 !و خاموش ماند

 .دیبه سر و صورتش کش یخانه متوقف کرد و دست کیرا نزد نیماش ریام

 شدن؟ چتیپا پ ادیز شبیبابت د_

 !نه_

 .دیاش را با دو انگشت کش ینیزد و نوك ب شیبه رو یلبخند گرم. اش برد يبه دلخور یکوتاه پ "نه" نیهم با

 مثال؟ یکنیم استیبرام س يدار_

 !جااون بردمتینم شهیاوقاتت انقدر تلخ م دونستمیاگه م_

 .یو طوالن قیعم. نگاهش کرد ریام

 !به اونجا نداره  یاوقات من ربط یِتلخ_

  شده؟ ينجوریپس چرا چشات ا_

هم زمان تمام حوادث شب گذشته . دخترك به گردش درآورد یدوست داشتن يچهره  يخسته اش را رو نگاه

افق را با دست به داخل شال  یشانیپ يرو ختهیر ياراده جلو برد و موها یدستش را ب. در خاطرش زنده شد

 .کرد تیاش هدا یپشم

 ؟يرینظ یب یدونستیم_

جمله . کرده بود ریاش آنقدر متفاوت بود که تمام ذهنش را درگ وانهید يحالت چشما. کردینگران نگاهش م افق

 .گرفت يدوم قلب و روحش را به باز ي

   ..بودن با توئه يهر مرد يآرزو_

 ؟یگیم نارویا يچرا دار_
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 .داشتیچشم از چشمان افق برنم. دیکش یقیعم نفس

 !یدوست دارم بدون. ينجوریهم_

 !آرومت کنم دمیباهم؟ قول م میدور بزن هی يخوایم! میترسونیم ریام_

 .زد و ابرو باال انداخت يمردانه ا لبخند

 ؟یکن مییهوا يخوایباز م_

 !داشت یخستگ يحرکاتش بو..با لذت نبود گریهم د شیاما خنده ها. که سربرگرداند خنده را سر داد افق

 !برو استراحت کن افق من خوبم_

 !ریام شناسمتیمن م.. ستمیمطمئن ن_

 :در چشمانش با درد لب زد رهیافق را به طرف خودش برگرداند و خ يچانه . کرد اخم

 !یشناسینم_

 :سربرگرداند و آرام گفت دینگاه افق را که د یِجیگ

نرفت  رونیهم از تنت ب فیتبِ ضع نیو ا يعرق نکرد یتا حساب. رو سرت یکشیتو اتاقت پتوتم م يریم_

 باشه؟. ياینم رونیب

 ؟یکنیچرا نگام نم_

 .را کنارش مشت کرد دستش

 .نپرس یچیه.. فعال فقط برو_

 .گذاشت ریام يبازو يرو دست

 ر؟یام_

 :کالفه سربرگرداند و با اخم گفت ریام

 !ریتا باهات تماس نگرفتم ازم سراغ نگ! برم قم دیشا. رمیدرگ دیمدت شد هی_

 .خشک شد شیجا در

 افق؟ باشه؟؟_

 ر؟یناراحتت کرده ام یشده؟ چ يزیچرا حاال؟ چ_

 :مقتدر گفت یمانده بود آرام ول شیکه برا يرا به دندان گرفت و با همان اندك زور لبش
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 !بدو .تو يتا کامل بر کنمینگات م. برو خونه نجامیتا ا.. نشده یچیه_

 ..ریام_

 .لب افق گذاشت ياشاره اش را جلو برد و رو انگشت

 بدم باشه؟ حیبذار بعدا برات توض.. نگو یچیه_

تاب و  یبرد اما ب شینوازش موها یِدستش را تا چند قدم. پر سوالِ افق حالش را خراب تر از قبل کرد نگاه

 .و سر برگرداند دیآشفته، دوباره دستش را پس کش

 !زمیبرو عز_

جانِ  یسست و ب يبا چشم قدم ها. دیرا شن نیبسته شدنِ در ماش يسکوت شد و به دنبالش صدا هیثان چند

 يحالِ افق که برا یدست ب. دست باال برد شیو سربرگرداند برا دیکه به در رس نیدخترك را بدرقه کرد و هم

 .ختیبا تمام وجود از آن مکان گر يگرینگاه د چیرا روشن کرد و بدونِ ه نیرمق ماش یباال آمد، ب یخداحافظ

*** 

 

 دیشا. شد شیرو به رو يبخار بسته  ي نهیبه آ رهیانداخت و خ رونیرنگ ب دیرا از وانِ سف شیدست ها آرنج

 يسه روز نیهم. آورد یرا بر زبان م يسه روزِ جار نیبود هم یات ک یسه روزِ زندگ نیبدتر دندیپرسیاگر از او م

   !چهار سال گذشته بود داو مانن يو برا شدیبه چهار روز م لیتبد دشیکه با غروبِ خورش

 نیبود ا يخلوت زجر آور! بردیم ادیدر خودش و افکار گوناگون غرق بود که زمان و مکانش را هم از  آنقدر

! گفتیم يزیهرکس چ! جنگ نبود دانِیشباهت با م یب شیبرا ریو ام اوشیخلوت او و س! خلوت سه نفره

 يهمه  اوشیس نِیو خشمگ ندبل يعربده  يصدا ت،یو در نها کردیخود دفاع م گاهیاز جا يبه گونه ا کیهر

   !کردیرا خاموش م گرید يصداها

دستش . و تن داغش را به قطرات ولرمِ آب سپرد ستادیدوش آب ا ریز. وان گرفت و بلند شد يرا به لبه  دستش

آب را بست و  رِیش شد؟یم زیرو با شامپو و صابون تم نیا یِاهیمگر س. دیصورتش کش يرا باال برد و بارها رو

اش توجه اش را  یچشمک زن گوش بزبه محض ورودش به اتاق چراغِ س. دیچیکوچک را دورِ کمرش پ يحوله 

 !ستیک قراریب يها امیصاحبِ پ دانستیم. اش افتاد نهیس يرحم دوباره رو یو ب نیحجمِ سهمگ. جلب کرد

 .آن را گشود یقیرا برداشت و همراه با نفس عم یو کالفه گوش گرفته

 "!رو با خودش تنها باشه یبخواد مدت یهر آدم کنمیدرك م. کنم لیهات تحم قهیخودمو به دق خوادیدلم نم"
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 .قبل تر را مرور کرد يها امیو پ دیچشمش را مال يگوشه  گرشیبا دست د. افتاد نییپا دستش

 "کردم ندونسته؟ يبود؟ کار یچ ییهووی رییتغ نیا لِیبدونم دل خوامیفقط م ریام "

 "یاز نگران رمیمیدارم م! تک بزن هیجواب بده حد اقل  کنمیخواهش م ریام"

 یکوچک را از دور کمرش باز کرد و با همان، ب يحوله . ستادیا نهیتخت پرت کرد و مقابل آ يرا رو یگوش

گند  نیخواهد کرد و چگونه از داخلِ ا یغلط چه دانستیخودش هم نم. را گرفت شینم موها يحوصله و سرسر

 نیا! دیرس ییبه جا شدینم گریبا افق د! مطمئن شده بود زیچ کیسه روز تنها از  نیدر تمامِ ا. خواهد آمد رونیب

 نیحقش ا. محله شان نداشت شیآال یساده و ب يالیبا ل یفرق شیبرا گریدختر با تمامِ دخترِ اردالن بودنش، د

 ...توانستینم! نبود

بود از  یمدت. لختش را مرتب کند، همانگونه آشفته به طرف در رفت يو بدونِ آنکه موها دیرا پوش شیها لباس

 يایجو بیحب قیاز طر دیبا. زدیزنگ نم گریشهروز هم د. برود دارشیبه د توانستینم. شهروز خبر نداشت

  .که زنگ در به صدا درآمد ودب شیها یانکت دنیو مشغولِ پوش ستادیکوچک ا يداخل راه رو. شدیاوضاع م

از قصد دستش  یانگار شخص. بود کینگاه کرد اما همه جا تار یبا ترس و تعجب جلو رفت و از چشم. خورد جا

 !نگه داشته بود یکیچشم الکترون يرا رو

 دنِیاز د. درهم رفت و با شک در را گشود شیاخم ها. دیدر نشن ياز آن سو یجواب یگفت ول يبلند ي "بله"

بدونِ آنکه ! بود زهایچ یلیخ يایگو شیلبها يلبخند مرموز گوشه . شخص پشت در به وضوح خشک شد

 :خودش را ببازد گفت

 !دییبفرما_

 .زد و دست جلو آورد یلبخند مضحک مرد

 ؟ینشناخت! فرازم_

 .ا فشرددستش ر يبه دستش انداخت و با تعلل و به سرد ینگاه

 .شناختم_

 .ابرو باال داد فراز

 !يبود نایتو؟ خوش برخورد تر از ا امیب یکنیدعوت نم_

   .ادیاصوال از مهمون ناخوانده خوشم نم_
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فراز با . و با دست اشاره کرد داخل شود دیبه ناچار کنار کش هیبعد از چند ثان. زد و منتظر شد یهیلبخند کر فراز

 .کاناپه نشست يد و روداخل ش یرونیب يهمان کفش ها

 !یکن یتنها زندگ کنهیآدم فکرشو نم.. هیزیترتم يخونه _

 .دیرسیبه مشامش م يبد يبو. بود دهید ادیلبخند ها ز نیحالت نگاه و ا نیا از

 ؟يکرد دایپ يرو چجور نجایآدرس ا_

 .دیجلو کش یگذاشت و خودش را کم شیزانو يآرنجش را رو فراز

 !سخت نبود ادیز_

 .حوصله مرتب کرد یرا ب شیاو نشست و با دست موها يبه رو رو

 !لطفا زودتر امرت و بگو. ییبرم جا دیمن با_

از داخلش خارج  یبرگ گاریو س دیکش رونیاُوِرکت اش ب بیاز ج یرنگ ییطال يبسته . کرد هیبه مبل تک فراز

 :گفت زدیرنگ را با فندك مخصوصش آتش م يقهوه ا گاریهمانگونه که س. کرد

از پخمه . و کاربلد بود يحرفه ا يسرو کارم با دودره بازا شهیهم میتو زندگ. ادیخوشم م یلیباهوش خ يآدما از_

 !ادیها بدم م

   .حرکات فراز شد خیلبش را تر کرد و م اوشیس

 !کنمیم نشونیکه تا عمر دارم تحس یهست ییتو از اون جمله آدما_

ساده وجود نداشت که  کیشر کیجلب توجه  يبرا يرعادیغ زیچ چیه! نه امکان نداشت.. دیشیخودش اند با

 .اول بماند يداد سکوت کند و منتظر حمله  حیترج! اش بپردازد یبخواهد به کنکاش زندگ

به  يروزمندیبا لبخند پ فرستادیم رونیرا ب ظشیدو انگشتش گرفت و همانگونه که دود غل انیرا م گاریس فراز

 .شد رهیخ اوشیس

 يبذار فمیک يبود پولِ تو یبرادرت کاف یجور کردن بده يخونه و امکانات چقدر برات آب خورد؟ برا نیا_

 !یستیدله دزد ن نکهیاز ا ادیخوشم م یول.. تیسرما يرو

 :آرام گفت شیدندانها يشد و از ال کیبه هم نزد شیابروها. دیبه وضوح پر اوشیاز رخِ س رنگ

 ه؟یمنظورت چ_

 .گرفت گارشیاز س ینیتکاند و کام سنگ شیپا ریفرش ز يرا رو گاریسرد، خاکستر ستوجه و خون یب فراز

 !کنمیم نتیمن فقط تحس! گفتم که.. اوشیس یدونیمنظورم و خوب م_
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دستش را ! انسان نیتر دینبا ي لهیزمان و به وس نیتر دیدر نبا. بود دهیدر فرق سرش کوب يبد يدر نقطه  ایدن

 .کرد آرام باشد یمشت کرد و سع

اردالن از هفت نسل . سجلد خودت و جد و آبادت دنِیکش رونیهفته هم نبود ب کیمثلِ من کارِ  یآدم يبرا_

مثلِ من  یکی یول! دهیهم نم تیاطرافش اهم ياونقدر خورده و قراره بخوره که به الشخورا.. بود و هست یغن

تعفن کرکسا رو دورو برِ گوشت  يبو تونهیخوب م دهیسامروزش ر گاهیکه با ناخوناش دل کوه و کنده و به جا

 گم؟یم یکه چ یفهمیم! تازه حس کنه

.. ببرد شهیهم يرا برا فیکفتارِ کث نیخانه نفسِ ا نیجا در هم نیهم توانستیم. دیباریخون م اوشیچشمان س از

 !توانستیم شکستیاراده اش در هم م یاگر فقط کم

 .نگه داشت اوشیس يرنگ را رو به رو ییطال یِقوط. را دور زد شیرو به رو زیاز جا برخاست و م فراز

 !کنهیبکش آرومت م_

 :و با حرص گفت ستادیاش ا نهیبه س نهیس. از جا برخاست کبارهیدستش را پس زد و به  اوشیس

 ؟يخوایم یچ_

 .اولش برگشت يو دوباره سر جا دیخند فراز

 !يزاریب ییگو اوهیاز  مثلِ خودم! خوب خوبش يبه جاها میدیرس_

 دیاآلن با! یهست يسگ وفادار دمیاونجور که فهم ؟يدار کاریچ نجایا. ستیهزارم حرفاتم ن هی يبرا اوهی_

 !يآدرس و اشتباه اومد. تتیموفق نیا يبرا يدادیصاحبت دم تکون م يجلو

 !و آروم باش نیبش. اتفاقا درست اومدم_

خونت نخورده به منقارش  يتا مزه  دمیم شنهادیپ! تعفنش آزارت داده يکه بو هیهمون کرکس يخونه  نجایا_

 !يرو کولت و بر يدمبت و بذار

 !همونجا واستا.. یه یه یه_

 .اشاره اش را به طرف خودش گرفت انگشت

نه رو  يمن بود ياالن تو جا رمیاگه قرار بود ازت دستور بگ! منم کنهیکه امر م یلحظه اون نیباشه در ا ادتی_

 !بذار حرفم تموم شه نیپس بش! درِ خونت کرکس جون امیب سیبا پل تونستمیم!! من يبه رو

 .دیدر حال انفجارش کش یِشانیبه پ یدست

 !شنومیبگو م_
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 ..افق.. اردالن.. سیپل. داشتم نهیبا ارزش هزار تا گز یمژدگون نیا يبرا یهمون طور که خودتم گفت_

کم و  یرا ب زیفراز همه چ.. خلع سالح شد.. آلوده به پوزخند فراز ثابت ماند يلبها يرو ریسرگردانِ ام يچشمها

   !بود دهیفهم یکاست

 !يبر لیحساب ذره ذره ممکنه تحل نیچون با ا. ینیبه نفعته که بش_

چشمانِ خسته و . مبل نشست يرمق رو یماجرا شده بود ب نیافق و ربطش به ا رِیکه حاال تماما درگ يفکر با

 :خته اش را به فراز دوخت و کالفه گفتبا

 ؟یلعنت يخوایم یچ_

 !لحظه مهمه نیدر ا خوامیم یمن چ نکهیا! بود یسوال خوب_

شمرده شمرده گفت يمرموزش رنگ باخت و با حرص آشکار لبخند: 

  !رونیب یشیافق گم م یِاز زندگ_

 :بود؟ ناباور و مشکوك زمزمه کرد نیهم یتمساح زخم نیا يتمام خواسته  یعنی ن؟یهم. ستادیا شیبرا زمان

 و در ازاش؟_

 گهید یکیبا  گهید يجا هی يبر یتونیم یول ماسهیماجرا بهت نم نیاز ا یپول. تو وجود نداره يبرا ییدر ازا_

 !مونهیخودم م شِیپ دمیازت فهم یهرچ دمیبهت قول م! یو ازش بچاپ یحال کن یخواست يهرجور

 .کرد یاخم وحشتناک اوشیس

 اون وقت؟ ماسهیبه تو م یمعامله چ نیاز ا_

 !افق_

 !نامِ افق را هم از زبان او نداشت دنیانگار تحملِ شن. منقبض شد فکش

   !زرِ مفته یدونیکه خودتم م یچاکش نهینگو عاشق س_

 .دوم را آتش زد گاریس فراز

بارِ  دمیم در ازاش اجازه ممن. يدیو ادامه م فتیو راه کث رونیب یکشیافق م یِپاتو از زندگ. حرف من تموم شد_

 ست؟ین! منصفانه ست یلیبه نظر خودم که خ! یترش کن نیسنگ تویکثافت کار

 !عاشق افق شده باشه تونهیمثلِ تو نم یفیخوك کث ؟يخوایم یاز جونِ اون دختر چ_

 .دیخند بلند
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 !جا نزدم تا ازش پول بچاپم گهید یکی يمسلما خودم و جا_

 :کرد و ادامه داد یظیغل اخم

مثلِ تو پاشو بکنه  يالشه خور هی دمیاجازه نم! برات؟ من قراره داماد اون خانواده باشم سیبس ن. دوسش دارم_

 !و رو کنه ریو ز میزندگ يخانواده و همه  نیا میتو حر

 !کشمینم رونیب هریدا نیو نفهمم پامو از ا تتیتا ن! سرهم کن جنابِ فراز گهید یکی يقصه ها رو برا نیبرو ا_

خاموش کرد و  زیم ي شهیش ياش را رو مهین گارِیبرخاست و س شیاز جا... ریبا تحق. نگاهش کرد یطوالن فراز

 :رسا گفت يبا صدا رفتیهمان گونه که به طرف در م

عاشقونتون  يرابطه  نیاز ا بایز یلیمثلث خ هیصورت  نیا ریدر غ! یفکراتو بکن يتا فردا عصر وقت دار_

 !گوشه از اون مثلث خواهم بود هیو شک نکن منم  سازمیم

 .دیکش ادیدستانش را مشت کرد و فر ریام

 باهاش؟ یکن کاریچ يخوایم ؟یلعنت ماسهیبهت م یچ_

دستش را باال برد و انگشتانش را از هم باز  بستیهمانگونه که در را پشت سرش م. دیفراز را شن يخنده  يصدا

 .کرد

 !فکر کردن يبرا يپنج عصر وقت دار فقط تا ساعت!.. پنج_

در فضا پخش  یبزرگ با درِ چوب یِبرخورد گلدانِ سفال ينگذشت که صدا يا هیثان.دیگفت و در را بر هم کوب.

 .چهار ستونِ خانه را لرزاند ریبلند ام يشد و نعره 

*** 

 

 دهیتک ينشستنش چشم به چهره  ي هیاز همان ثان. شد نیبه دور و بر انداخت و با عجله سوار ماش ینگاه افق

 نیدر هم. مودیسانت به سانت چهره اش را پ صانهیچشمانش با حسرت و حر. دوخت شیو نزارِ مرد رو به رو

دلش تنها و . قاصر بود یهرگونه حرف نزبانش از گفت. بود دهیکش ییاو تنها یعمرِ ب کی يچهار روز به اندازه 

 !سپردن ادیو به  دنید. خواستیتنها تماشا م

 ؟یخوب_

چشمانش را  گرداند؟یچرا سرش را برنم. کرد لیرا تکم شیرو به رو يشکسته  يخش دارش تابلو يصدا

 :دلخور و مغموم نگاهش کرد و با بغض گفت! دیطلبیم
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 روزا رو؟ نیتمومِ ا يکجا بود ر؟یام يچرا نبود_

آراسته  شهیقدر خراب بود که مرد هماوضاع هر چه که بود، آن. الل شد دیو تکه تکه اش را که شن قیعم نفس

 !اندازدیروز ب نیاش را به ا

 ؟ییجا یرفت پارک شهیم ؟يچقدر وقت دار_

به  ریام امیپ یبود و ندانسته بود وقت رفتهیپذ انشیرا هم با دادنِ آنتراکت به دانشجو دارید نیهم! نداشت وقت

 :آرام گفت شینگفت و به جا يزیاما چ. زده  رونیچگونه از کالس ب د،یدستش رس

 !میآره بر_

رخ  میمدت چشم از ن نیافق در تمام ا. شد یبه رو به رو مشغول رانندگ رهیرا روشن کرد و خ نیحرف ماش یب

را هم  بانشیکوتاه بلند و نامرتب، که تا گردن و گر شِیته ر نیچروك خورده و ا يپالتو نیا. اش برنداشت

 نیلعنت بر ا. دیچشمانش کش يرو یواشکیدستش را نامحسوس و ! بود زهایچ یلیخ يایگو شیپوشانده بود برا

 !النه کرده بود دگانشید يمصرانه رو نگونهیاشک ترس که ا

فرو  شیدستانش را در موها يهر دو پنجه . به دانشگاه خاموش کرد کینزد یرا کنار پارك کوچک نیماش ریام

 شیرو شیدو راه پ. را دوباره با خودش مرور کرد مشیتصم. سکوت کرد يقدر. هم گذاشت يبرد و چشم رو

هر دو راه به  يانتها! کندن لد نیا يمحکم برا يبهانه  کیجور کردنِ  ای يباز نیمحضِ ا قتیگفتنِ حق! بود

تر از  شیپ یلیخ... بود دهیاز او بر. دادیقرار م شیرو شیاما افکار مرموزش مدام راه دوم را پ دیرسیم یستین

و  لیدل یب یِنگران کیو شکست بزرگش  یبود اما ، حاال کنار تمام خستگ دهیبر فیآن خوك کث يها دیتهد

 !دیدیبا آن کفتارِ سودجو نم یروشن ي ندهیکنارش، آ یِخواستن يفرشته  يبرا! آزاردهنده هم داشت

را  یدست برد و گوش ریام. شد دهیروشنش کش ينگاه هر دو به صفحه . دیلرز نیماش ي نهیس يرو یگوش

 .تر از قبل شد قراریرا گشود و قلبش ب امشیپ. برداشت

تخت نرمت کجا  يامشب به جا دونمیوگرنه نم.. یکار و تموم کن يفرصت دار گهیساعت د کیفقط "

 "!یبخواب

   .فرو برد و دستش را با تمام قدرت مشت کرد بشیرا داخل ج یگوش

 ؟یگینم يزیچرا چ_

کاش چشمان . لرزان گذشت؟ لبش را با حرص به دندان گرفت و با زور سربرگرداند يصدا نیاز ا شدیم چگونه

 !کردینگران و مظلومِ او اراده اش را سست نم
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 !به رابطمون. به خودم.. به تو. چهار روز فکر کردم نیتو تمومِ ا_

از قبل  شتریعشق هر لحظه ب نیبه ا نانشیاطم ي دهیپوس سمانیر. را در کف دستش فرو برد شیناخن ها افق

  .شدیم دهیکش

 .کرد و سربرگرداند یکوتاه يوقفه . به دستانش افتاد ریام چشم

 !آروم باش_

 تیو در نها يذاریم خبریمنو چهار روز از خودت ب یبگ يزیچ نکهیبدون ا یوقت. ریآروم باشم ام تونمینم_

 ..يِبو..يحرفات بو یوقت.. يگردیبرم ينجوریا

 !از اولشم اشتباه بود_

   .چشمانش ناباور و بهت زده به رو به رو خشک شد و حرکت دستانش متوقف شد.. سر شد زبانش

 !يکردیاعتماد م یابونیپسر خ هیبه  دینبا! حق با تو بود. من و تو از اولشم اشتباه بود افق يرابطه _

نگاهش را  دنیقبل از لغز. خشک شده بود جان یب يافق مانند مجسمه ا. نفس گرفت و برگشت یبه سخت ریام

 .شد رهیو به جلو خ دیدزد

_ با  کردمیاولش فکر م! برسم خوامیکه م ییزایبا تو نتونستم به چ. ستمین یمحکم و رسم يرابطه  هیمن مرد

 ریمثل منو س یآدم یکه بتون یتجربه تر از اون یمتوجه شدم ب رید یلیمتاسفانه خ یول يایخواسته هام راه م

از  خوامیکه م يهنوز نتونستم اونجور یول شناسمتیبه دوماهه که م کینزد. افق یکم یلیخ. یبرام کم. یکن

 .دمیم تیچقدر به رابطه اهم يدیکه خوب فهم دونمیم.. یشناسیتو منو م! بودنت کنارم لذت ببرم

 ن؟یفقط هم_

 .نگاهش کرد!.. کردیها نمشک حاال حاال ها روح و روانش را ر یب فیو ضع لیرو به تحل يصدا نیا

 ستمینبودم و ن يکردیکه فکرشو م یمن اون آدم! نمونهیهزارتا فرق و تفاوت ب.. شهیکی نیا. ستین نینه هم_

 !افق

 يگونه  يرو یدرشت و درخشان دیو مانند مروار افتیاشک سمج عاقبت راه خروج را . افق ملتمس شد چشمان

 .دیبسته اش چسب خی

 چرا؟_

نمانده  يزیشدنش چ وانهیتا د. گرفت قیداد و چند نفس عم نییپا یرا کم شهیش. دیبه صورتش کش یدست ریام

 :رحمانه گفت یتوانش ب نیسخت و سفت شد و با آخر. بود
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 يارضا يبرا دمیشناختمت فهم شتریکه گذشت و ب کمی! هوس بود دمیعاشقت شدم اما زود فهم کردمیفکر م_

مرد . تا اخر عمرم از دور نگاهت کنم نیتریمثل عروسک پشت و ونمتینم! يندار يزیهوس هم چ نیهم

 !شهیبا من فقط وقتت تلف م! ستمیازدواجم ن

از کجا معلوم که نمرده بود؟ ! دیکشیهم اصال نفس نم دیشا. دیشنیخودش هم نم یرا حت دنشینفس کش يصدا

زجر هم بعد از  نیو ا شدیم داریاز خواب ب يبه زود.. رحم بود یکابوسِ ب کی نیقطعا ا داد؟یاش م يباز ایدن

که بعد از  یقلبش چه؟ قلب.. بود هکه او اشتباه کرد رمیمگر ممکن بود؟ گ! شدیو وحشت تمام م هیگر یاندک

   گرفتار شده بود؟ یاو هم اشتباه یعنی.. بود دهیجز پدرش تپ يمرد يو شش سال برا ستیب

 افق؟_

ها پشت  دیمروار. دیکش رونیدستش را آرام ب. دیلرزیاز حد م شینش بدستا. دستش حس کرد يرا رو ریام دست

 !گم شده بود وانهید نیا يها یرحم یب انِیم ییجا. خودش را گم کرده بود. دندیچکیدستش م يسر هم رو

 مگه نه؟ کنهیم یشوخ.. ي..گ..یدروغ م_

لب باز . کرد یم مانشیو ناباورانه ادا شده بود داشت پش دهیبر دهیکه بر يجمله ا کی نیهم. نگاهش کرد ریام

بود؟ افسوس که  نیجز ا قتیمگر حق. مانند پتک بر سرش فرود آمد قتیاما حق.. ياشتباه نکرد.. نه دیکرد تا بگو

 :گفت شیقوا نیو با آخر رگرداندرو ب. دروغ بود نیتر و دردناك تر از ا فیصد برابر کث قتیحق

 هی. خواستتیدلم م. بشم کیبود که بتونم بهت نزد نیا يکردم برا یمن هر تالش. داستراه ما از هم ج_

مرد به سگ  هی يشده  داریاحساسِ ب گنیم يدیشن! شدیجور سرکوب نم چیخواسته که ه هی.. هوس مردونه بود

دوس . نه سو استفاده گر تجاوزممنم نه م! افق یستیاهلش ن دمیفهم ریمتاسفانه د یول کنه؟یماده هم رحم نم

 یابونیخ يپسرا! دوس دارم طرف خودش اهلش باشه. باشه نیهست با لذت و خواست طرف يدارم اگه رابطه ا

 !شنیاز منم قشنگ تر عاشق م.. ادنیمثل من ز

 :لب زد صالیدر چشمان افق با است رهیرا برگرداند و خ سرش

 !ستمیتو من ن یِمرد زندگ !یدرست مثل مرد زندگ! اما دختر پاك و ساده کمه_

. اوردیزده در دل و جانش را باال ب شهیاحساسِ ر نیجا قرار بود ا نیانگار هم. گذاشت شیگلو يدست رو افق

انباشته شده در تار و پود دلش را باال  یِو واه یصورت يرا از هم باز کند تا تمامِ رنگ ها شیبود تنها لبها یکاف

احساس که مانند مخدر به  نیحالش از ا.. خوردیم همبه  ایحالش از دن.. خوردیحالش از خودش به هم م. اوردیب

 ..خوردیخونش آغشته شده بود و توانش را ربوده بود، بهم م
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چرا حالش بهم ... اش را هنوز دوست داشت وانهیاما د..دوخت ریبار به چشمان ام نیآخر يرا برا نگاهش

 ؟.. خوردینم

 :آرام گفت ریام. در گرفت ي رهیلرزانش را به دستگ دستان

 !دم دانشگاه برمتیم نیبش_

 !صد بار.. سه بار.. دوبار.. بار کی.. زد شیصدا ریام.. شد ادهیو پ دینشن

آنقدر .. داشتیهدف قدم بر م یب.. توانِ قامت شکست خورده اش بود انگار نیراه رفتن آخر. و برنگشت دینشن

 ریز یدست. خوردیم يسکندر شیتمام قدم ها يو ال به ال خوردیبه هم گره م شیکه دست و پا عیتند و سر

 .دیاما ند دیرا د ریام. سرش را باال کرد. را گرفت شیبازو

 !بذار برسونمت نیبش. ستیافق حالت خوب ن_

 !را نه شیحرف ها یول. دیشنیرا م شیصدا

 !ستیحالت خوب ن..کنمیافق خواهش م_

 نیا. دیچشم دزد ریکه ام بیآنقدر غر. شد رهیبه چشمانش خ یبیبا حالت غر. دیکش رونیرا از دستش ب شیبازو

جفت چشم که با سرعت نور هزاران هزار کلمه را  نیدر برابرِ ا! دادیخودش را از دست م گاهیجا بود که واژه جا

 !اش بس بود یتمام زندگ يبرا بیغر نگاه نیجفت چشم و ا کی نیهم! به قدرت تکلم نبود يازین زدیم ادیفر

 :زمزمه کرد مستاصل

 !برسونمت ایب.. افق توروخدا_

 ..ریبرو ام_

نگاهش بدرقه . ثابت ماند ابانیکنار خ يآسفالت ترك خورده  ياراده و خسته رو یب. را با زور رها کرد شیبازو

به سرعت عبور کرد و خودش را به  از همه جا ، خبریب يها ادهیپ يشکستن و رفتنِ او شد که از ال به ال ي

مناسب را  رِیاحوالِ آن لحظاتش تعب يبرا. دکر هیتک نیفرو برد و به ماش بشیدستانش را در ج. رو رساند ادهیپ

از  سیچشمان مظلوم و خ نیگره خورده با ا یبیاش را به طرز عج یزندگ. شیو تشو یپر بود از نگران! افتینم

!.. تمام شد.. نیهم. گم شد یفرع ابانیدر خمِ خ تیکوچک و کوچک تر شد و در نها فیقامت ظر. دیدیاشک م

   !تمام شد یسادگ نیبه هم

 :لب زمزمه کرد ریو آرام وخسته ز دیکش رونیب بشیرا از ج دستش

 ! ياشتباهام شد يتو تاوانِ همه _
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* 

دست برد و چراغ ها را تک به . خانه توجهش را جلب کرد یِکیتار. کوچک گذشت يخانه شد و از راه رو وارد

سه نفره  يکاناپه  يبود و رو دهیسرش باال کش يرا تا رو يسفر يشد که پتو ریمتوجه ام. تک روشن کرد

و متوجه چشمان سرخ و  دیکشسرش  يپتو را از رو. کانتر گذاشت و به طرفش رفت يغذا را رو. بود دهیخواب

 .بازش شد

 تو؟ يداریب_

 !ها رو یخاموش کن اون کوفت_

 .خارج کرد لونیمصرف را از داخل نا کباریاش به طرف کانتر رفت و ظروف  یتوجه به لحن عصب یب

 .برات دمیخر مهیق. پاشو خودت و لوس نکن_

 .سربرگرداند و دستش را در هوا تکان داد. دینیاز جانبش نش ییصدا

 ؟يدار کاریبا معده بدبختت چ ؟یکنیبزور شوهرشون بدن چرا اعتصاب م خوانیدمه بخت که م يمثل دخترا_

 .افتاد یخال ي شهیوارونه کنار بار و ش کیبه پ نگاهش

 !داره يآت و آشغاال رو خوردنم حد نیا. گند خونت و گرفته يبو_

 .دیکوب ياز جا برخاست و پتو را با دست مچاله کرد و گوشه ا ریام

 رو داد دست تو؟ نجایا دیکل يکدوم کره بز_

 .کوچک آشپزخانه شد زیم دنیمشغول چ فربد

تا سرد  ایپاشو ب. يخوریها رو م ونجهی يتورو به حال خودت بذارم همه ...نزاکت یخود کره بزم برداشتم ب_

 !نشد

 .دیخاریصورتش م. نشست زیحوصله پشت م یو ب دینامرتنبش کش يها شیبه ر یدست

 !يشد ایداعش هیشب. ستیبد ن يبه سر و روت بد ییصفا هی_

 .مچ دستش گذاشت يگذاشت و سرش را رو زیم يرا رو دستانش

 !ترکهیمخم داره م. الل شو فربد_

 .شد زیبسته شده دور مچ دستش افتاد و چشمانش ر يفربد به دستبند دخترانه  چشم

 دور دستت؟ یبست هیچ نیا_

 .ب فربد باال رفتل يگوشه . گذاشت زیم يبا اخم دستبند را از دور مچش باز کرد و رو. سربلند کرد زیت ریام
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 مالِ افقه؟_

 :دیتر بگو يکرد جد یهم فشرد و سع يرا رو شیفربد لبها. حرف نگاهش کرد یب ریام

 !اصال به من چه_

 !دمیتازه د. شرتمیسو پِیکرد به ز ریگ يچجور دونمیاون شب نم_

 دستت؟ یحاال چرا بست_

فربد پشت سرش . به دستنبد زد یبلند شد و چنگ زیبا حرص از پشت م دیکش آمده اش را که د يلب ها ریام

 .راه افتاد

 ؟يشد جنبهیبه من چه اصال؟ چرا انقدر ب. قهر نکن بابا_

 :دیکش ادیفر

 یحال و روزم دنبال چ نیا نیهفته ست ب هی دونمینم ته؟یهات و ندارم حال کهیهات و ت يحوصله اوسکول باز_

داره چه  اروی نیا نیبهت گفتم بگرد بب. یکنیم میتو زندگ يارکه د یهمه کنکاش نیاز ا ادیخوشم نم. يگردیم

 ؟یتونست. کنهیم یغلط

 ؟یشیرو من خراب م شیباال وقت سردرد و خمار يریو تنها م کیپ. اریجوش ن نیبش ریبگ_

 مهیباهات ق زیم هی يپا نمیبش ستینه؟ من حال و احوالم اونقدر خوش ن ای يخبر مبر دار. کلوم فربد هی_

 !و گوش کنم اتتیبخورم و چرند

فشرده شده م نگاه گفت انهیزود چشم گرفت و دلجو یمشت او افتاد ول انِیفربد دوباره به طرف دستبند: 

 !حاال نیبش ایباشه ب_

   .آب خورد یوانیآورد و همراه با ل رونیب خچالیاز  یمسکن. دوباره طرف آشپزخانه برگشت یو عصب کالفه

 !یدنبال کارام دمیبهت زنگ بزنه و بگه فهم دمیو کنکاش دربارش کردم که ترس قیاونقدر تحق_

 !رشتت مرتبط با کارخونشونه! فهمهینم_

 .شد نهیدست به س فربد

که فراز و اردالن تنها تو  نهیشد ا رمیدستگ ایاون کارخونه و فضول باش يکه از مسئوال يزیدر هر حال تنها چ_

ده . تهیریمد سانسیل. تا باشه سهمِ فراز یاز س شتریب کنمیفکر نم. شراکت برابر اونم نه. شراکت دارن نگیهولد

تونسته توجه  یو بازار گرم يکه با جذب مشتر هکارمند ساده بود هی. اردالن بوده نیو تحس تیسال تحت حما
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اشته راحت دست و پا کرده و از اونجا که اعتماد اردالن و د یزود پول یلیبعدش هم خ! اردالن و جلب کنه

   !اعتماد دارن گهیبه همد یلیدر حال حاضر خ! خودش و چسبونده بهش

 :نشست و گفت یصندل يرو. شد کیبا شک به هم نزد ریام يابروها

پس چه . کرده اروی نیا شکشیدخترشم پ یاونقدر که حت. بهش اعتماد داره یبه قولِ تو اردالن به اندازه کاف_

 هی. فربد ستیداشته باشه اصال؟ بحث سرِ اعتماد ن تونهیم يافق براش چه سود! کار کنه ریداره افق و درگ یلیدل

   !لو دادنِ من بگذره ریداشتن افق از خ يهست که باعث شده اون برا ونیم نیا ییزایچ

وگرنه . کنه سکیکه هست اونقدر به خاطرش عجله داره که نتونسته ر یمنفعت هرچ نیدر ضمن ا! درسته_

وارد معامله شده که از ! بره جلو واشی واشیافق  شیدستت و رو کنه و بعد خراب شدن وجهه ت پ تونستیم

 !افق يتو اهرم فشار بشه برا یِآن يضربه  قِیطر

 .هم فشرد يرا رو شیدندان ها ریام

 !ذارمیخدا زنده ش نم يِبه خداوند! نهیماجرا صدمه بب نیافق تو ا خوامیفقط م_

 :و خسته و گرفته گفت دیکش یقیکه به او افتاد نفس عم رینگاه ام. حرف نگاهش کرد یب فربد

! کنه شیبه هدفاش قربان دنیرس يبرا دیاز راه رس یکه هرک ستین نیا اقتشیافق ل! نگام نکن ياونجور_

 ..اما دمیفهم رید یلیخ

 ؟یمونیپش_

 .ضرب گرفت نیزم يرو شیبه دندان گرفت و با پا لب

. بکنم يکار هینشده  ریتا د دیبا! افتاد تو چاه رونیبه حال و روزش داره؟ از چاله اومد ب یمن چه فرق یِمونیپش_

 ..بهش دهیتا دست اون کفتار نرس

اگه  یکنیفکر م. ریام يسوخته ا يمهره  گهیتو د ؟يریوصلت و بگ نیا يجلو یتونیتا کجا م یکنیفکر م_

 کنه؟یحرفات و باور م یبگ تمیواقع

 :تکان داد و زمزمه کرد سر

 !کنهینم.. نه_

که هر لحظه ممکنه هر  دهیافق ازت چنان بر! یدونیاتفاق و گرفت خودتم خوب م نیا يجلو شهیجور نم چیه_

 !اماده کن يهر خبر دنیشن يخودت و برا. رهیبگ یمیتصم

 .له کرد شیدندان ها انیرا با تمام توانش م لبش
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 !کنهیقبول نم. فراز دوستش نداره شهیحال.. سیخر ن_

 .پوزخند زد فربد

بهش چقدر  يثابت کرد یبه اندازه کاف. دوست داشتن و عشق براش مهم باشه گهید کنمیمن فکر نم_

 مگه نه؟!... احمقه

 :دیانگشت اشاره اش را باال آورد و غر. با خشم نگاهش کرد. از جا برخاست یتاب و عصب یب

 ...!ذارمینم_

داد و با همان تاسف گفت یسرش را تکان. فربد متاسف شد نگاه: 

 دیشا! يخودت کرد يایدخترم خرج حماقتا و خودخواه نیا یِزندگ. ریام يدیجنب رید یلیخ! نذار یتونیاگه م_

 ..ياگه تو نبود

 !بس کن فربد_

هر دو . دیانش برهم کوبدر را با تمام تو. بلندش به اتاقش هجوم برد ادیو در پس فر دیرا با دستش کش شیموها

اش از خشم  نهیس يقفسه . شد رهیبه خودش خ شیرو به رو ي نهیگذاشت و در آ یچوب وریدرا يدستش را رو

دردناك تر از  یحس.. ياز دلسوز اترفر يزیچ. داشت یبیهفته حال عج کی نیمثل تمامِ ا. شدیم نییباال و پا

 يو کاسه  رفتیمغزش رو به انفجار م د،یشیاند یکه م زیچ کیبه .. رفتیمانند سوزن در قلبش فرو م ینگران

   .دیجوشیسرش م

بود اما به هر طرف  ختهیاز خودش هزاران بار گر...ساعت ها در خانه قدم زده بود زیچ کیفرار از همان  يبرا

 لِیدل. کردیم ریدر قفس خودش اس یزخم يریو همان حس او را مانند ش دیدیباز همان سراب را م دیدویکه م

مردانه  ي نهیاش در س یکه حجم خال زرگب زِیچ کی.. را گم کرده بود زیچ کی.. دانستیرا نم یتابیهمه ب نیا

 !کردیم ینیسنگ بیاش عج

 شیلبها يرو یبیو کوچک کف دستش لبخند غر فیدستبند ظر. تخت نشست و مشت دستش را باز کرد يرو

 کیمشامش او را با  یول دیطلبیرا م نیریسرد و ش يبو کیخاطرش با بهانه . اراده آن را باال آورد یب. نشاند

 يستاره  نیهم. دیکوچک دستنبد کش يستاره  يانگشت شستش را رو. کرد ریو نا آشنا غافلگ يفلز يبو

 :لب زد نیغمگ. زنده کرد ادشیرا در  اهشی، برق چشمان س يکوچک و نقره ا

 !يدیازم بر يکردم مگه نه؟ چقدر برات پست شدم که اونجور تتیاذ یلیخ_
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جان  شیرو شیطرح آن چشمانِ آزرده پ کردیهر جا را نگاه م. تخت افتاد يرا به پشت پرت کرد و رو خودش

 یدرد ب نیبار از بغضِ ا نیهزارم يبرا شیگلو بیچشم بست و اجازه داد س. بود دهیبه مرز جنون رس. گرفتیم

 .شود نیی و پادرمان باال

 ؟يچه زود باور کرد! ينداد کمیاس ام اس کوچ هی یحت_

همه درد داشت  نیعادت به داشتنش ا. دلش گرفت. و مقابلش نگه داشت دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش

  مگر؟

 يآن صدا يدلش برا. سرش گذاشت ریدستانش را ز. تخت رها کرد يرا هم کنارِ همان دستبند رو یگوش

را دوست  شیصدا!.. کردیرا ضبط م شیکه کاش صدا دیشیو اند دیکش یآه کوتاه. دخترانه و لرزان لک زده بود

 !را هم دوست داشت شیچشم ها.. نگاهش را مرور کرد يپشت پرده  ریتصو...داشت

  .را هم دوست داشت شیلبخند ها: دیشیزد و اند یمغموم لبخند

در  نقدریدوست نداشتن؟ اصال چرا ا يدختر برا نیچه مانده بود در ا. ردرا پر ک فشیلبخند ضع يکم کم جا اخم

به وصال  فشیانگشت شمار بود و به جز لمس دستان ظر شانیدارهایخاطرش پر رنگ بود؟ با وجود آنکه د

 !دماندگار شده بو شیپس چرا انقدر جز به جز وجودش برا.. بود دهینرس يگرید

تکان  يارای. سفت کرده اند ریرا با غل و زنج شیدست و پا کردیس مح. داشت يحس بد.. دیپهلو چرخ به

خالص  يپس چرا برا. افتاده بود ریگ اهشیس يباز نیآخر یِاشتباه یِو خاطرِ قربان ادی انیم. خوردن نداشت

برزخِ دردناك  نیا انِیمآمد  یانگار خودش خوشش م کرد؟ینم یو سخت تالش یآهن يرهایزنج نیشدن از ا

 زبانِیم کرد،یقلبش م همانیکه م ییتمام دردها نیبودنش با افق در ع يبه لحظه ها دنیشیاند. دست و پا بزند

به  دنیشیاند يآور بود که به جا ادیحسِ مرموز و اعت نیبه خاطر هم دیشا! شیو ناب بود برا نیریحسِ ش کی

باهم بودنِ عطش آور و کوتاه مدت شده  نیگرفتارِ خاطرات ا يا مقانهسرانجامش، به طرز اح یب يِسرانجامِ باز

 !بود

 :دورگه و پر بغض با خودش زمزمه کرد ییدردناکش به حرکت درآورد و با صدا يها قهیشق يرا رو انگشتانش

 .ونمیو بهت مد نیا! افق یحروم لقمه بش هیسهمِ  ذارمینم_

 

*** 
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سرد اما مطبوع اسفند ماه را با تمام وجود داخل  يو هوا دیمحکم تر کش شیرا دور بازو مشیضخ یبافتن شالِ

 يسر رو هیمهد. کارش، تاب دوباره به حرکت درآمد نیبرداشت و با ا نیزم يرا از رو شیپا. دیکش شیها هیر

 :شانه اش گذاشت و با بغض گفت

 ؟یبگ يزیچ يخوایهنوزم نم_

 شیرو به رو يشده  چیپ لونیلخت و نا يفروغش به درختچه ها ینگاه ب. کرد هیسرِ او تک يسرش را رو افق

 .بود

 و بگم؟ یچ_

 ينجوریمن تورو ا.. رو یبش بیو غر بیکه باعث شده انقدر عج يزیهرچ. رو یکه نگفت ییزایاون چ يهمه _

 !اون پسر نداده بودم افق لیتحو

 .دیدوشش برداشته شد چشم از چشمش دزد يکه از رو هیمهد سرِ

 ؟یزبونم و بکش رِیز ای یکن یبه قولِ خودت رفع دلتنگ ياومد_

 .در سکوت نگاهش کرد هیمهد

 بگم بدم؟ يدار یچرا سع. خوبم من_

زودگذر  يتموم شده باشه؟ تو مالِ رابطه ها یهمه چ يزود نیبه هم شهیمگه م. يبد نمیبیچون دارم م_

 ام؟ بهیام افق؟ غر بهیمن غر! و تموم شد دیبا هم جفت و جور نبود یکه حاال هم بهم بگ ينبود

 .سرد چشمانش را به نگاه نگران دوستش دوخت مردمک

 ينجوریا. کشش نده کنمیخواهش م. بشکنم يهم ذره ا نامیآشناتر شِیپ یحت خوامینم گهیاما د یستین بهیغر_

 !کشمیعذاب م شتریب

من  يتو هم برا یول. زنمیتموم شده نم يبطه را نیاز اون و ا یحرف گهیمن د نهیاگه واقعا خواستت ا. باشه_

همه  ياونقدر خرم که نفهمم دار يفکر کرد. کنمیو حل م شکافمینکن باشه؟ من تورو از نگاهت م ينقش باز

. داد بزن. رونیب زیهست بر ییو بال ردهر د. رونیب زیبر. کارو با خودت افق نیتو خودت؟ نکن ا يزیریرو م یچ

 .نرو تو خودت ينجوریا یکن ول هیگر

روابط  نیبه قولِ خودت که من از اولشم آدمِ ا. رو قبول کنم ییزایچ هی کنمیم یدارم سع! ستمیتو خودم ن_

من و با . دیشهد دلم و کش. قلبم نشست ياجازه رو یپروانه ب هی! دمیحاال هم دارم تاوان اشتباهم و م. نبودم
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باالخره پر زد و  یول. منم سرخوش بودم کردیم يدلم بازکه داشت با  یتو تموم مدت. آشنا کرد نشیریطعم ش

 !فتادهین یاتفاق مهم! نهیتمامِ مسئله هم! شهیخوش نم یچیبه ه گهیکه د یاونم من موندم و دل يبعد. رفت

تاب بلند شد و مقابلش  ياز رو. برابر کرد نیرا چند هیمهد ینگران بشیاش به رو به رو و جمالت عج رهیخ نگاه

 .دستش را گرفت. زانو زد

درست  يزهراخانوم بهم گفت غذا. روز انداخته افق نیتورو به ا يگذریساده ازش م يکه دار يمسئله ا_

رو  هیمالحت و بق يو صدا يریم ونیدرم یکیخبر دارم کالسات و . یتو اتاقت کسرهیگفت . يخوریدرمون نم

 زیکه رفته چ یکس. رو افق یادب يها هیآرا نیدور ا زیبر ؟يروز افتاد نیپروانه به ا هیبه خاطر پر زدن . يدرآورد

   .از نو بساز نیبش یتونینم. ریپس اش بگ یتونیم. بزرگتر از شهد و عسل ازت کنده برده یلیخ

 !حرفاش حق داشت يتو همه  شهیهم.. گفتیآرزو راست م_

 .را در دست گرفت شیو بازو دیکش یپوف

 !نجایا یوقته نشست یلیخونه خ میپاشو بر. گمیم یچ يشنویانگار اصال نم_

. داغ در دلش فرو برد خیرا مانند س یو خاطر خاطرات ادینگاه آخرش بر تاب . تاب برخاست يمقاومت از رو یب

طرف خانه به  هیمهد يپا به پا. برگرداند يآب دهانش را قورت داد و رو. حرارت داغ سوخت نیاز درد ا شیگلو

،  یکنارِ گوش شیشبها ي هودهیانتظار ب. بود دیو سف اهیس یمانند کابوس زیچند روز همه چ نیدر تمام ا. راه افتاد

که  يعقل و دلش؛ شده بود تنها آوار يناجوانمردانه  يرنگ و بلند ، مبارزه  دیسف واریبه د تابشینگاه منتظر و ب

 !مانده بود شیبرا نیو سهمگ لیدل یاز آن رفتنِ ب

آن قدر چشم دلش کور . بود دهیشیبه تک تک کلماتش اند. را بارها با خودش تکرار کرده بود ریام يها حرف

و استدالل  لیآن قدر خام و احمق نبود که به دال! نباشد ریام یناگهان میو تصم يعاد رینبود که متوجه اوضاع غ

 رِیتا تصو. دل بکند شیبود که با حرف ها تهدل نبس شیها او به حرف! آن روزش اعتبار کند کرِیدر و پ یب يها

آوارِ غرورِ خرد شده  رِیآن ها خودش را ز يبا همه  یول! شکستیرا داشت باورش نم قراریب ينگاه آن چشم ها

اعتبار کوچک شده بود که بتواند از باورِ آن چشمانِ آشنا  یب يآن قدر با همان حرف ها. دیدیاش له و کوچک م

 .بگذرد

 .که از پشتش برداشته شد با تعجب به عقب برگشت هیدست مهد. دیکش یقیو نفس عم ستادیپله ا يرو

 باال؟ ياینم_

 :گفت لیم یهوا انداخت و ب یکیبه تار ینگاه هیمهد
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 ..نداره يرادیااگه . چند بارهم زنگ زده. نگران شده یلیمامان خ_

 !نگران منم نباش. برو_

 !یبگ یتونینم يبا خودت و من روراست نشد یحد اقل تا وقت. نگران من نباش یبگ یتونیافق؟ تو نم_

 یلیخ یدختر ساده و معمول هی یمن با زندگ یِزندگ. حد با خودم روراست نبودم نیوقت تا ا چیه میتو زندگ_

 يکه مزه  یچرا؟ چون کس یدونیم ستمیا یدردام م يهمه  يجلوحساس بودنم  يمن با همه . فرق داره

باد  نیکه با ا دمیکش ییتنها اونقدر دم،یروزگار و د یِمتیاونقدر نامال میمن تو زندگ! هیبه تب راض دهیمرگ و چش

 هیدرد و اشک مالِ اون کس! بودم االنم همونم یاز اول هرچ. هیاز دست ندادم مهد يزیآروم نلرزم باشه؟ من چ

 کنمیخواهش م. دمیحماقت بزرگ و م هیروزا فقط دارم تاوانِ  نیمن تو ا. گلستونش جهنم شده باشه یکه زندگ

 !باور کن

او را  هیمهد. دیلرزیاما محسوس م فیتنش خف. جلو رفت و نرم در آغوشش گرفت. دلسوزانه نگاهش کرد هیمهد

افق را کنارِ گوشش  يصدا. ردیدر باور خودش هم شکست را نپذ یبود که حت يآنقدر قو. اختشنیم یبه خوب

 .دیشن

و  میزندگ تونمیمن م. فتمیمامان م يپوشِ مجلس عزا اهیس ينگاه آدما ادینگام نکن باشه؟  ياونجور گهید_

 .دمیادامه م يکردم حاال هم همونجور یزندگ يسال هرجور شیو ش ستیب. اداره کنم

 !آروم.. باشه افق باشه_

گونه اش را با پشت دست پاك  ياشک رو. گرفت و سربلند کرد یقینفس عم هیمهد يآغوش خواهرانه  انِیم

 .کرد

 .میو بخند میشب تا صبح بگ هیخونتون  امیکردم م یبا خودم که آشت. شهیبرو خاله نگرانت م_

هم  يا هیو عار فیاو که رفت همان لبخند ضع. کرد ینثارش کرد و خداحافظ يا "وونهید". لبخند زد هیمهد

 .شد رهیخ شیسرش را باال کرد و به آسمانِ گرگ و م. دیافق پر کش يلبها يپشت سرش از رو

 !خوب شده تیخانوم؟ تازه سرما خوردگ یکنینم رونیدل از ب_

 نیوقت ا یوقت و ب يسخت و پر دردش، محبت ها يروزها نیدر ا. به عقب برگشت نیژاکل يصدا دنیشن با

   !ترش بیعج يفراز و ابراز عالقه ها یِدر پ یپ يمثلِ تماس ها قایدق. آمد یبه چشم م بیزن عج

 .از او گرفت و از کنارش رد شد چشم

 م؟یصحبت کن قهیچند دق شهیم_
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 ؟یدر مورد چ_

   .باال میبر دمیم حیترج_

گرفت  یشیراه پله از او پ يدر انتها نیژاکل. شد یهبه طرفشان را ریبه پله ها انداخت و ناگز یحوصله نگاه یب

! جزو محاالت بود که اتاق کار پدرش قفل نباشد. افق با تعجب نگاهش کرد. ستادیاتاق اردالن ا يو رو به رو

 :گفت نهیتر رفت و دست به س کینزد. را درهم کرد شیخارج شد اخم ها نیدامن ژاکل بیکه از ج يدیکل

 !پدر به اتاقش حساسه م؟یصحبت کن يا گهید يجا شهینم_

 .زد و در را باز کرد شیبه رو يلبخند معنادار نیژاکل

 !بفهمه يزیچ یکس ستیقرار ن. بار و برو تو هی نیحاال ا_

پشت  نیژاکل. ها نشست و منتظر شد یاز صندل یکی يرو لیم یو ب یعصب. چهره اش نشست يرو شتریب اخم

 :گفت کردیرا روشن م ستمینه که سبزرگ کار قرار گرفت و همانگو زیم

 ؟یکنیم یبیچرا انقدر باهام غر. میحرف نزده بود گهیوقت بود با همد یلیخ_

 .تعجب نگاهش کرد با

 !کنمینم یبیغر_

 نکهیا یکنیفکر م. همونطور که به آرزو بود. حواسم بهت هست افق یکه تصورش و بکن یاز اون شتریمن ب_

من  یمرد زندگ يشما دو تا دخترا کنه؟یباهاتون کمه چقدر برام فرق م میسن يفاصله  ای ستمین تونیمادر واقع

 نه؟یاز ا ریغ. شوهرِ منه یو خوشحال يشما خرسند یخوشبخت. نیهست

 .داد رونیحوصله ب یپا انداخت و نفسش را ب يپا رو افق

 !کامال درسته.. نه_

 یزندگ يمناسب تر از اون رو برا یکس کنمیفکر نم ؟یکنیتر فکر نم يدرخواست ازدواج فراز جد يچرا رو_

هم  شونیخانوادگ تیتازه موقع. پدرت باشه و هم دوستت داشته باشه نِیکه هم ام یکس. یکن دایمشترك پ

 !هیعال یلیخ

 .موشکافانه نگاهش کرد افق

 ست؟ین یچیه يایعالقه براتون گو ه؟یکاف نقدریهم یزندگ هی يبرا نیکنیچرا فکر م_

 .ال دادابرو با نیژاکل
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بگم فراز مرد باال رفتن از  دیبا متهیعشق پوچ و ارزون ق هیاما اگه منظورت . مهمه یلیعالقه؟ چرا عالقه خ_

  .و رفتارها و ابراز محبتش هم مثل خودش اصالت داره لهیاون اص. ستین وارید

را کامل به  توریو مان دیکش یینفس پر صدا دیاش را د دهیکه رنگ پر نیژاکل. کلمه وا رفت یواقع يبه معنا افق

 .طرفش چرخاند

   .خبر دارم فتهیکه م یاتفاقات ياز همه  یعنیکارهات هستم  انیدر جر گمیم یوقت_

به  توریو مان نیژاکل نِیچشمان ناباورش را ب. ثابت ماند وارید ياز رو ریام دنِیپر نییپا يصحنه  يافق رو نگاه

 .حرکت درآورد

 يبرا نیدورب هی یکنیفکر م. يپدرت خبر دار یاجتماع تیاز موقع. میبود یمهمون که ما هیمال اون روز نیا_

که  ییجاها یحت. داره افق نیخونه دورب نیا يباشه؟ گوشه به گوشه  یبزرگ کاف يخونه  نیا میحفاظت از حر

چک نشدن و پدرت قبل  ریدوماه اخ يلمایاز شانسِ تو و خواست خدا بوده که ف نیا دیمنتها شا! یکنیفکرشم نم

 !دتشونیاز من ند

را به طرف خودش  توریبود که مان رهیخ نیژاکل روزمندیپ يباز به چهره  مهین یو خشک شده با دهان ناباور

 .در هم قفل کرد زیم يبرگرداند و انگشتانش را رو

ضبط شدن که شبِ  يادیز يلمایف. خونه شده نیمختلف وارد ا ياز چند بار به گونه ها شتریپسر ب نیا_

 پسره؟ نیباور کنم تمامِ پس زدنات به خاطر ا یعنی. و خلوت دونفره تون هم جزوشن یمهمون

 !يبخوا حیازم توض يحق ندار. یمن دخالت کن یِتو زندگ يشما حق ندار_

 :داد و با آرامش گفت هیتک یبه پشت صندل. بود یبزرگ يروزیپ دینو نیژاکل ياش برا دهیلرزان و ترس يصدا

پر  فیاون پسر ک! به من ربط داره شهیخونه م نیا میتو وارد حر قیکه از طر يا بهیغر یول.. تو نه. درسته_

 ياون درخت بزرگ داشته باهات عشق باز رِیز انایجر نیا يقبل از همه  یول. مدارك و پول پدرت و نجات داده

 ..کردهیم

 :از جا برخاست و با خشم گفت افق

 !نیمواظب حرف زدنتون باش_

 !نهیرو بب مایف نیپدرت ا ستیبه نفعت ن. بذار حرفم تموم بشه افق نیبش_

 :شد و با بهت لب زد نییاش باال و پا نهیس ي قفسه

 ن؟یکنیم دمیتهد نیدار_
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 .به آن ها داد یبلوند اش فرو برد و تاب يموها ریبلند و الك زده اش را ز يناخن ها نیژاکل

که قلبش  نهیمگه جز ا ده؟یم زهیبه حال من داره؟ بهم جا یدونستن و ندونستن پدرت چه فرق ؟یبه چ دیتهد_

 باال؟ رهیو فشارش م رهیگیم

 مارستانیب يپدرش روانه  لمهایف نیا دنیآرزو قطعا با د يبعد از شاهکارها. شد رهیخ يبا ترس به نقطه ا افق

 ..شکستیتنها اگر اعتمادش به افق هم م. شدیم

 !نیشی_

 .نشست یصندل يرو صالیاست با

 ..داده که حیبهم توض ریام. ستین نیکنیاونجور که فکر م یچیه_

! یفرند داشته باش يخودت بو يبرا یتونیو م یدختر جوون هیتو . بهت داده یحیچه توض ریام ستیبرام مهم ن_

داشتنت از  يکه برا یکس. خانوادت نشه یکه با بهونه و حقه وارد زندگ یکس. که درخور خانوادت باشه یاما کس

 !واریتو نه از د ادیخونه ب نیدر ا

 .انداخت و درخودش جمع شد نییسرش را پا افق

 کنمیخواهش م. اردالنم یِتو و خوشحال یِمن به فکر خوشبخت. پدرت به تو هم دود شه دینذار بعد از آرزو ام_

رو داره مگه نه؟ چشمات و  يفکر کردن جد اقتیمثل فراز ل يمرد! ریبگ میزاده فکر کن و تصم لیاص هیمثل 

با پدرت سر و دست  یهمصحبت يبرا ردهزاران هزار پسر و م. یستین یدختر معمول هیتو ! خوب باز کن افق

 باشه؟ نهیگز نیبرات بهتر تونهیکه مورد اعتماد پدرته م يکه مرد یکنیفکر نم نیچرا به ا! شکننیم

 .امطمئن نگاهش کردرا باال کرد و ن سرش

 !تونمینم_

 .زد ییبایدستش گذاشت و لبخند ز يدست رو. آمد و کنارش نشست رونیب زیاز پشت م نیژاکل

خودت و بسپار  ؟یبا قصد و غرض پر پر بش يها بهیتو دست غر يخوایچرا م. یفیظر یگلبرگ هیتو مثلِ _

  !دونهیکه واقعا قدر تورو م یدست کس

 :دیچیصدا در گوشش پ کیاز شدت فشار جمع شد و  نیدست ژاکل ریز دستانش

 

 "!ستمیتو من ن یِمرد زندگ! یدرست مثل مرد زندگ! دختر پاك و ساده کمه"

*** 
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 یخارج کیتند موز تمِیرنگ همراه با ر یآب يها زریسبز و قرمز و ل ينورها.. بود یپر از دود و مه مصنوع فضا

 نِیو رقصِ حاضر شدیاز سالن خاموش و روشن م يق العاده گوشه افو یبا سرعت يفالشر پرنور. دندیرقصیم

 يجا به باندها نینشستن دورتر يبرا نکهیابا . کر کننده بود یقیموس يصدا. کردیم باتریرا جذاب تر و ز ستیپ

 !دیفهمینم چیه شیآرام و لوند دخترك رو به رو يغول آسا را انتخاب کرده بود باز هم از حرف ها

کم  يو هم از لبها یخارج يبلند خواننده  يپر حرف، هم از نعره  یِج يد يمسخره  يبود، هم از صدا یعصب

 !کندیبلندتر حرف زدن جان م يکه انگار برا شیجانِ دخترك لوند رو به رو

بلند حرف . تر کرد کینزد یکرده بود گذاشت و خودش را کم هیکه دخترك به آن تک يا یرا پشت راحت دستش

 !زدن کالفه اش کرده بود

 ؟یخونیکدوم دانشگاه درس م ینگفت_

 چرا انقدر برات مهمه؟. خونمینم فیشر یِمسلما صنعت_

. دخترِ دانشجو را نداشت کیو نچسب  جایب یِو مزه پران طنتیش يبود که اصال حال و حوصله  یطیشرا در

 :زد و گفت یلبخند جذاب

 !حرف زد يبهتر يزایمورد چ در شهیم. یگیراست م_

 :زد و آرام گفت يلبخند اغواگر دخترك

 !چرا که نه_

 یچند انگشت يفاصله . دیشنیرا خوب م شیبلند هم حرف ها يصدا نیبا هم کرد،یپس اگر اراده م.. باال داد ابرو

  .گوش دخترك برد ریرا تمام کرد و سرش را ز انشانیم

_خونه؟ ينر یتونیم یتا ک 

 !مونمیکه بهم خوش بگذره م یتا وقت_

به  ازین یحت گرید. شد رهیدختر خ ازیپر از حرف و ن يبراقش به چشم ها يرا با لذت تر کرد و با چشمها لبش

 يرایسم! راحت تر از آنکه فکرش را بکند کار تمام شده بود! هم نبود ثیجفت و جور کردنِ حرف و حد

و  کیدور رقص و چند پ کیتهران، با  ي وهیبنام آبم يانه کارخ نیاز بزرگ تر یکیتک دخترِ صاحب .. کوچک

 !جفت چشم رقصان و پرتمنا، حاال در دستانِ او بود کی
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 نیزم يرو یعیرنگ به طرز فج يریش یاو را، که پشت راحت یکوتاه و چرم يجا بلند شد و همزمان پالتو از

. ستادیتوانش سرِ پا ا نیدخترك دستش را سفت گرفت و با آخر. او دراز کرد يدستش را برا. افتاده بود برداشت

جذاب  يهمزمان لبخند. دوشش انداخت يوحوصله و کالفه پالتو را ر یب. خوردیتعادل نداشت و مدام تلو تلو م

 شیاهابه پ ینگاه. بود دختر پالتو را تن کرد یبا هر جان کندن. کردیحفظ م یو احمقانه اش را هم به خوب

. سرش مرتب کرد يزد و شالش را رو يپوزخند! نازك آمده بود يِجوراب شلوار نیشک با هم یب. انداخت

بار دفاع از  نیکه ا يطعمه ا. کردیآماده م دنیبلع يبرا یمضحک کلطعمه اش را به ش! خنده دار بود شیبرا

 !!هم نداشت دنیتوانِ لباس پوش یحت شکش،یخودش پ

. 

. 

او کنده شد تعادلش را از دست  يِبازو رِیکه دستش از ز نیهم. کرد تیکرد و دختر را به داخل هدا خانه را باز درِ

 :ها گفت دیسرش را با حرص تکان داد و همراه با روشن کردن کل. کرد هیتک واریداد و به د

 ؟يانقدر بخور يمجبور بود_

. ولو شد یعیبه طرز فج شیرساند و رو یراحت نیکرده بود خودش را به اول هیتک واریهمانگونه که به د دختر

 .چشمانش را بست و لبخند زد

 !چرخهیداره م یهمه چ_

و لَختش را دوست  اهیس يموها. کردیبود که فکرش را م یاز آن باتریز ینور معمول رِینه انگار ز. کرد نگاهش

که  ییاو يبرا. به طرف بار رفتچشم از او برداشت و . کامال باز شده بود شیپالتو يباال يچند دکمه . داشت

جا  کیچند پ يشکار کرده بود، هنوز برا تاطانهنظر گرفته بود و مح ریروز ز نیتمام طعمه اش را چند يِاریبا هش

 !بود

 ؟يبخور يخوایچقدر م.. یگیخودت به من م_

 .است ستادهیداد و خدا را شکر کرد که پشت به او ا یرا در حدقه چرخ چشمانش

   ؟یدونیفرقِ مرد و زن و م. من مردم_

 :و با خنده گفت دیخند

 !رمیبگ ادیدوست دارم  یول.. دونمینم_
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 يرا دست گرفت و کنارش رو کیپ! اش را درآورده بود یرونیچه زود لباس ب. باال داد و به طرفش برگشت ابرو

 ختهیر يرا جلو برد تا چند تارِ مو دستش. نگذاشته بود یباق شیبرا ينگاه دخترك اراده ا يتمنا. کاناپه نشست

 .اخم بر چهره اش نشست وراه خشک شد  انِیدخترك را کنار بزند، اما دستش م یِشانیپ يرو

 ؟یستیگشنه ن_

 .اش صورتش جمع شد یو از تلخ دیرا تا ته باال کش کیپ. نه سر تکان داد یبه معن دخترك

 !خوبه_

 ر؟یام_

 :چند لحظه با مکث نگاهش کرد و کالفه گفت. را به سرعت به طرفش برگرداند ریسرِ ام شیصدا لحن

 بله؟_

 ؟یگیبپرسم راستش و بهم م يزیچ هی_

 .شد رهیمستانه اش خ يبه چهره  يو جد منتظر

 ؟يدوس دختر دار_

 .را برگرداند سرش

 !ينبود نجاینه، اگه داشتم تو اآلن ا_

 !منم ندارم_

جز به  يرو ینگاهش با همان اخم و کالفگ. فاصله از هم قرار داشتند نیتر کیدر نزد. و نگاهش کرد برگشت

 کی يبرا. خواستیآشنا م زِیچ کیتنها  ز،یچ کیدلش . شده بود ریبهانه گ. او به حرکت درآمد يجز چهره 

 شیرا برا شیرو به رو يبایکه دخترك ملوس و ز يزیچ! کوچک بود يبهانه  کیتنها  يایشروعِ دوباره جو

 !خط قرمز پررنگ بکشد کیپانزده روزش  نیا يِقرار یب يشب ها ينقدر با ارزش کند تا بتواند روآ

و  دیدریاز درون روحش را م يزیانگار چ. از قبل حبس شتریو نفس او ب شدیتر م کیدخترك هر لحظه نزد سرِ

 .ضرب از جا بر خاست کیدخترك برداشت و  یِطانیچشم از چشمان ش. شکافتیقلبش را م

 توام؟ يخوریم. زمیبرا خودم بر گهید یکی رمیم_

با او  شتریب شهیحاال که شانس از هم کرد؟یرا خراب م زیچگونه بود که داشت همه چ. دیاز جانب او نشن ییصدا

اگر تنها . کردیعلنا داشت خراب م! دیرس جهیهفته به نت کیدر کمتر از  شدیدخترِ منعطف م نیبا ا دیشا... بود اری
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 شانیاز آن چشمان پرتمنا، تمامِ مهره ها را سرِ جا فرار يقبل درونش مانده بود حاال به جا يروزها رِیاز ام یکم

 !نشانده بود

جفت چشمِ معصوم  کی ادیکه تنها با  یارادگ یهمه ب نیلعنت به ا. دیکوب شیرا با حرص بر جا نیبلور ظرف

 !شکست یدرهم م

 م؟یمگه قرار نبود خوش بگذرون ؟يدیمچرا انقدر طولش _

بست و به  یچشمش را چند لحظه عصب. مردانه اش را قاب گرفت ي نهیدستانش شد که از پشت س متوجه

 :اراده گفت یو ب دییهم سا يدندان رو. طرفش برگشت

 چند سالته؟_

 :خورد و با تعجب گفت یتکان دختر

 ؟یچ_

 چند سالته؟ گمیم_

 چطور مگه؟! و سه ستیب_

 :با حرص گفت شیدندان ها يو از ال اوردیکشدارِ جمالتش را تاب ن يداا

 ؟یبند و بار صحبت کن یب يو چند ساله  یس يمثلِ زنا یکنیم یپس چرا سع_

 يموها انیم یدست ریام. زدیالکل دودو م ریچشمانش هنوز تحت تاث. خشک شد و با بهت نگاهش کرد دخترك

دستش را گرفت و او را تا اتاق خواب به دنبال خودش . دیرا دوباره تا ته سر کش وانشیو ل دیکش شانشیپر

 .ردتخت پرت ک يتعادل را رو یدخترك ب یدر اتاق را باز کرد و با حرکت. کشاند

 !دمیباشه طولش نم ؟یکنیاعتراض م نیبه خاطر هم ؟يخوایو م نیهم_

 .چشمانِ دختر گرد شد .باز کرد یکی یکیرنگش را  يسرمه ا راهنِیپ يها دکمه

و سه سال شمع فوت  ستیشب ب نیهم يمگه برا ؟يجا دوازده سال درس نخوند نیبه هم دنیرس يمگه برا_

 ؟ينکرد

. و جلو رفت دیوحشت النه کرده در چشمان دخترك را د. از اتاق پرت کرد يرا مچاله شده گوشه ا راهنشیپ

 .خم شد شیتخت گذاشت و رو يرا رو شیزانو

 ؟یخواستینم نویمگه هم ؟يدیترس هیچ_

 :چشم از باال تنه اش گرفت و لب زد دختر
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 ..تو_

دوست  یوحش شه؟یم اهیس اهاتیزشته؟ بده؟ رو ينجوریا اد؟یخوشت م شتریاگه با ناز و غمزه باشه ب ؟یمن چ_

 بگو؟ ؟؟يندار

 .افتاد هیبلند نعره اش دخترك به گر يصدا از

 !ادامه بده. نیآفر ؟يچه قشنگ داغم کرد نیبب! که يتو که خوب بلد. عشوه کن.. ایادا ب. برا من زیاشک نر_

 :به التماس افتاد و با اشک گفت دیاو را د کیریستیو ه يعاد ریکه حاالت غ دختر

 .!بذار برم.. یستیخوب ن ادیتو ز_

 ؟يبر_

 .کرد يبلند ي خنده

   ؟يومدین نیمگه واسه هم ؟يکجا بر_

در خودش . دیفهمیرا نم تیهمه عصبان نیا لیدل. چشمان به خون نشسته اش حبس شد انِیدخترك م نفس

 :جمع شد و با ترس زمزمه کرد

 !اشتباه کردم_

 یِآهن يبه هم خوردن سگک ها ياتاق صدا یِکیتار انیم. چراغ را خاموش کرد. تخت بلند شد ياز رو ریام

 :زد ادیشد دخترك فر دهیکمربندش که شن

 !احمق. يا وونهیتو د. چراغ و روشن کن ؟یروان یکن کارمیچ يخوایم_

 .دیدخترك را به طرف خودش کش يرفت و بازو جلو

 ؟یروشن کنم چراغ و؟ مطمئن ؟ینیبب يخوایم یمطمئن_

 ؟ياریدر م يباز وونهید يکردم؟ چرا دار کاریمگه من چ. یهست یتو روان_

که دو ساعت هم باهاش  یکه خودت و به آدم رسهیفنچ م ينرسه به تو یزورم به هرک. ادبت کنم خوامیم_

 .یکنیاعتماد م ينجوریا ينبود

 :دیکش غیج دختر

 ؟یبه تو چه روان_
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چشمانِ  ياما به خون نشسته  اهیس يها لهیاتاق ت یِاهیس انیحاال م. عادت کرد یکیکم کم به تار چشمانش

   .تخت نشست يرا رها کرد و کنارش رو شیبازو. بود صیقابل تشخ یبه خوب ریام

پاتون  ریز.. ذارنیکم نم یچیپدراتون تو ناز و نعمت براتون از ه. کننیننه هاتون با هزار تا آرزو بزرگتون م_

 گه؟یچه مرگتونه د... پوشاك نیبهتر. خوراك نیبهتر.. خارج يسفرا نیبهتر.. نیماش نیبهتر

 :دیطرفش برگشت و نعره کش به

 چه مرگتونه؟؟_

 .ند تر شددختر بل ي هیگر يصدا

نه .. دیدیکش ینه گشنگ ن؟یتونیاونم نم. نیخودتون مراقبت کن دیبا زتونیچ هیاز .. فقط نیدار تیمسئول هی_

نه ! نه غرورتون له شده. نیدینه لباسِ پاره پوش.. نیدونینون خشک و ماست و م ينه مزه .. هیفقر چ نیدونیم

 !بوده ینه پدرتون عمل.. نه مادرتون حمال بوده.. شلوارتون وصله داشته

 !یتو مست_

 يکه براش بدو بدو اومد يزیبهت نشون بدم چ خوامیامشب م ؟یو راست یمست گنیم يدینشن.. آره مستم_

 !ستین فیاونقدرام لط

 .گاه بدنش کرد و عقب عقب رفت هیدستش را تک دخترك

 !يا وانهیتو د. ولم کن بذار برم_

 :با بغض لب زد. دستانش گرفت انیگذاشت و سرش را م شیزانوها يرا رو آرنجش

 !دمیمن نفهم یفرق داشت ول یلیکه با امثالِ شما خ یکی ي وونهید. ام وونهیآره د_

 :طرف دخترك برگشت به

 ست؟یاصال چرا اون مثل شما ن ای ن؟یستیچرا مثلِ اون ن_

 :گفت هیسرش را با ترس تکان داد و با گر دختر

 !دونم..ینم... ؟یک_

 وانهیقطعا تا د.. به سرش زده بود.گرفت قیو چند نفسِ عم دیچشمانش مال يکف دستش را رو.سر برگرداند ریام

 :گرفت و آرام گفت شیدندان ها انیانگشت شستش را م. نمانده بود يزیشدنش چ

 !ستمیمن آدمِ رابطه با دختر جماعت ن. خراب شو گهید یکی پاشو لباسات و بپوش برو رو سرِ_

 :لرزان لب زد ییبا صدا. بود دهیاز سرش پر یهمانگونه که مست..دیاز رخِ دختر پر رنگ
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 ...چرا یدونستیاگه م_

 ؟يآدم شد. ثابت بشه ییزایچ هیخواستم هم به خودم هم به تو _

 .دیبه طرفش برگشت و با خشم دوباره پرس. دینشن یجواب

 نه؟ ای يشد_

 .سرش را با ترس تند تند تکان داد دخترك

 یتونینم گهید یفتیکثافت ب نیبار که تو ا کی! ریپاپاجونت جلب توجه کن و انتقام بگ يبرا گهیجورِ د هیبرو _

 ته؟؟یحال يایدر ب

 يقدم ها يصدا. که در اتاق باز و بسته شد دینکش قهیدق کیبه . برگرداندن سرش سکوت کرد يبه جا نباریا

. تخت انداخت يخودش را به پشت رو دیدخترك و به دنبالش بسته شدنِ درِ خانه را که شن يشتاب زده 

 :تلخ زمزمه کرد ياریو هش یمست انیبه سقف کرد و م رهیچشمانش را خ

 ..!شهیبرام تو نم یشکیه_

 

*** 

لحظه  نیا يچه آرزوها که برا. خشک شد فیظر يحلقه  يو درخشنده  بایز نِینگ يبهت زده اش رو چشمانِ

انداخت و  نییسرش را پا. نشده بود یتداع جانیه یحد ساده و ب نیگاه تا ا چیلحظه ه نیدر باورش ا! نداشت

 :آرام گفت

 بگم؟ یچ دیاآلن با_

 .و باال آوردافق را دست گرفت  يبسته  خیدستش را جلو برد و انگشت . دیآرام خند فراز

 !یبگ يزیحتما چ ستیالزم ن! قشهیکه ال ییحلقه بره جا يبذار دیبا_

 :رخ اش انداخت و با محبت گفت میبه ن یفراز نگاه. دیترس دستش را پس کش با

خواستم قبل از  یول. میکنینم يکار نیبنده همچ يمعلومه که بدون حضور پدر گرام و خانواده ! کنمیم یشوخ_

 !ینیاومدن اول خودت بب

 .به حلقه انداخت یسر باال کرد و نگاه کوتاه افق

 !میرو بشناس گهیقرار شد فعال همد. ندادم یمن هنوز جواب یول_

 م؟یکه باهاتون رفت و آمد داشتم نشناخت یده سال نیا يتو همه  یعنی! یشناسیافق نگو که منو نم_
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 .مانند جان کندن شده بود شیحرف زدن برا. گرفتبرگرداند و لب به دندان  سر

 !فرق داره نیا _

 .دیاراده سرش را عقب کش یشد و ب زاریافق از تماس دستش ب. چانه اش را گرفت و صورتش را برگرداند فراز

 ؟يدار دیکه انقدر ترد ونهیدر م يا گهیکس د يپا_

 .شد رهیاش خ رهیترس به چشمانِ هزار رنگ و ت با

 !نه_

 !کنار کشمیصدا م یو ب دمیم حیپدرت توض يبرا.. اگه هست بگو_

وجود داشت که  یکس گریدهد؟ اصال مگر د حیپدرش توض يبرا خواستیرا م زیچه چ گفت؟یمرد چه م نیا

 ستد؟ینامش را به جان بخرد و مقابل انتخاب پدر با

 !به زمان دارم ازیفقط ن.. ستین یکس_

 .و تنها لبخند خسته اش را شکار کرد دیفراز را ند یِپوست يها هیال انیپنهان شده م يِو خودخور یکالفگ

_؟یتا ک 

 !مطمئن بشم یتا وقت. عمرم و با شما بگذرونم هی تونمیکه بفهمم م یتا وقت. دونمینم_

و  افتی ییطال یمهلکه فرصت نیفرار از ا يبرا د،یافق سکوتش را که د. شد رهیحوصله به رو به رو خ یب فراز

 :مقدمه گفت یب

 تو؟ ياینم_

 !یفکر کردن داشته باش يبرا يشتریزمان ب دمیم حیترج.. نه تو برو_

 :و آرام گفت افتیرا در شیموجود در صدا ییدلخور

 !ریشب بخ. خوش گذشت ممنونم... امروز_

ر تمنا فراز پ. چشم در چشمِ هم شدند. شد دهیشدن داشت که دستش توسط فراز کش ادهیرا باز کرد و قصد پ در

 .نگاهش کرد

 دوستت دارم باشه؟ یلیفراموش نکن خ_

بدنش  ينقطه به نقطه  ينگاه طلبکارِ فراز رو يجا. شد ادهیداد و به سرعت پ یتکان انهیسرش را ناش. گرفت گُر

جفت  کیو  یچالِ توخال اهیچشمانش دو س اورد؟ینگاه را تاب ب نیعمر ا کی خواستیچگونه م. سوختیم

 !پرحرارت و داغ غالِجفت ز کی يتنگ گرما. دلش تنگ بود! مانستیرا م یمصنوع اهیس دیمروار
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صبر نکرده بود تا او داخل  یحت. فراز شد نیکه سربرگرداند متوجه راه افتادن ماش نیهم. ستادیدرِ خانه ا کنارِ

که خواست پا در خانه بگذراد دستش  نیاما هم. برگرداند يرا نوازش کرد و رو گرشید يبا دستش بازو. شود

فاصله از چشمانِ خودش  نیتر کیگداخته و قرمز را در نزد يبا وحشت به عقب برگشت و زغال ها. شد دهیکش

 .ماند یزبانش بند آمد و بهت زده همانگونه باق. دید

 !باهات حرف بزنم دیبا_

اجازه از  یاو، ب یپانزده روزِ ب نیا یبه تالف دگانشید. دیرا کاو ریام يصورت مردانه  ينقطه به نقطه  چشمانش

 د،یبه مغز رس یینایکه فرمانِ ب نیهم. دندیچرخیاش م ي ختهیبهم ر يچهره  ياجزا انیاو با سرعت نور م

 :و سرد گفت دیکش رونیب ریدستش را از دست ام. نگاهش متوقف شد و فروغ چشمش رنگ باخت

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

باز شده در مقابل  یِمخمل يبرق، جعبه  رِیاز پشت ت. با ترس تا انگشتان دست چپش رفت و برگشت ریام نگاه

. وارد کرده بود شیبرقِ رو به رو ریبر ت یمشت محکم یبود و از حرص و خشمِ ناگهان دهید. بود دهیافق را د

 :فتداد و با تحم گ یسرش را چرخ. راه نفسش باز شد انگار د،ید یدستش را که خال

 !گفتم حرف دارم باهات_

 !نجایبرو از ا. ریمن با تو حرف ندارم ام_

 .خراب شده نیتو ا يپا بذار يحق ندار يتا حرفام و گوش نداد.. با تو یول رمیم_

 ستمیبلد ن یکن يادآوری ياز جونم؟ اومد يخوایم یچ گهید ؟يمگه حرفات و نزد. راهم برو کنار ياز جلو_

 نگهت دارم؟ یراض يجور چیه

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص ریام

 باشه؟ رینگ ادیوقت  چیه.. بلد نباش_

 ینه از خودش و نه از کلمات. اش دوباره دچار لرزش شده بود یلعنت يصدا. اش گذاشت یشانیپ يرا رو دستش

درست فکر کند و عاقالنه  دادیمدت اجازه نم نیخاطرِ تمام ا یآزردگ! مطمئن نبود شدیم يزبانش جار يکه رو

 .قدم بردارد

حرف  نکهیاز. چشمات خسته شدم يِاز باز گهیمن د ر؟یام یمونده که نگفته باش یچ ؟یبگ یبهم چ ياومد_

 گهید. و منم باور کردم يداد لمیمشت دروغ تحو هی. و آسمون فرق داشته باشه خسته ام نینگاهت و زبونت زم

 ؟يخوایاز جونم م یچ
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مقاومت  یافق خسته و ب. نگه داشت دمجنونیدرخت ب ریدورتر از درِ خانه، ز یدستش را گرفت و او را کم ریام

 .و منتظر نگاهش کرد ستادیدرخت ا رِیز

 کنمیخواهش م.که خوشبختت کنه ستین یاون. يبساز یباهاش زندگ یکه بتون ستین یافق اون آدم کس_

 !کنمیخواهش م. کن يازش دور

 ينباشم نه؟ نترس من دختر بتمیمال رق ستمیاگه مال تو ن يدوست دار. ياومد یچ يد براحاال معلوم ش_

 يتماما را نیگفته بشه ا ياگه قرار باشه بله ا. شدن از عشقم جوابِ مثبت به خواستگارم بدم دیکه با ناام ستمین

 !هم به مزخرفات تو نداره یخودمه و ربط

را  قیافسوس که جرات بازگو کردنِ حقا. بود زیز چشمانش لبرا شیناگفته ها. نگاهش کرد نیخشمگ ریام

 .نداشت

 !هیاون چه آدم یدونیتو نم. کار و با خودت افق نینکن ا_

 !بگو تا بدونم_

شال گوشه  يدست جلو برد و از رو. افق قصد جانش را کرده بود يِچشمانِ پر تمنا. در سکوت نگاهش کرد ریام

سرش را برگرداند و تلخ و آرام . کردیافق همانگونه مستاصل و بغض آلود نگاهش م. صورتش را نوازش کرد ي

 :گفت

 !یدونیهست که نم ییزایچ_

 .نگاهش کرد نیرا برگرداند و دوباره غمگ سرش

 !یدونیازم نم یچیه_

باورت  دمیقول م. درك کنم دمیقول م. بهم بگو ریام زنه؟یکه چشات داره داد م يزیهمون چ دونم؟یو نم یچ_

  ؟يباعث شده که منو نخوا یچ! نده لمیدروغ تحو کنمیخواهش م! فقط بگو. کنم

 :حال ادامه داد یو ب دیچشمش چک ياراده از گوشه  یب اشک

 ؟یکنیخرابش م يچرا دار_

 انِیم. کرد نییتاب چند بار باال و پا یضرب گرفت و سرش را ب نیزم يرو شیبا پا. لب به دندان گرفت ریام

 شدیچه م. کردیچشمانِ مطمئن دخترك شهامتش را دوچندان م. مانده بود کیبار يمو کیگفتن و نگفتن تنها 

 شیاصال چرا برا شکست؟یچشمش م شِیاز حاال پ شتریچقدر ب کرد؟یبازگو م شیبرا یکاست یرا ب زیاگر همه چ

 داد؟یمهم بود؟ مگر در هر صورت او را از دست نم
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 ...هش کردم ازتخوا ر؟یام_

 :خشک گفت یو با لحن دیکش شیبه موها یدست. داد رونیرا پر صدا ب قشیعم نفس

هم بهت  کهیدست اون مرت ذارمینم یول! میشیو نم میستیهم ن يوصله .. نمونده افق يزیمن و تو چ نِیب_

 !ونمیو بهت مد نیا..برسه

 .و سردرگم نگاهش کرد جیگ افق

_ ؟یزنیحرف م يدار نیاز کدوم د 

 .طاقت انگشت اشاره اش را باال برد یب ریام

 رهیهم بستر شدن باهات گولت نزنم و سرت ش يبرا يخوریبه دردم نم دمیفهم یاونقدر شهامت داشتم وقت_

که  یپس بدون وقت. کنمینم يباهات باز دهینشون م نیا. و منم جواب اعتمادت و دادم يتو اعتماد کرد. نمالم

 نه؟ ای تهیحال! گمیکه م دونمیم ییزایچ هی خورهیبا تو نم یزندگ اون مرد به درد گمیم

به  ینیچه د. ریام ستین میمسخره و احمقانت حال ينه بهونه ها.. ضتیضد و نق ينه حرفا.. ستین میحال_

 جهینت نیو به ا يروز از خواب پا شد هیچرا  ؟يکرد يچرا ازم خواستگار میستیاگه مال هم ن ؟يگردن من دار

 یتو از من چ ؟یستیا یم ينجوریا گهید یکیخواستن  يجلو يحاال چرا دار م؟یخوریکه به درد هم نم يدیرس

 قا؟یدق يخوایم

 !نیهم.. ینیصدمه بب خوامیفقط نم_

 .حرص پوزخند زدو سرش را تکان داد و رو برگرداند با

برو . ریبرو ام. بود تیزندگ يباز نیتر فیکث یکه با دلم راه انداخت يا يباز یول ينکرد يباهام باز یکنیفکر م_

 !برسم میبذار به زندگ

 :دیغر یاو را به طرف خودش برگرداند و عصب ریام

. کتیبکن تو اون مغز کوچ نویا. یروباهه مگه از رو جسد من رد بش ي کهیبه اون مرت دنیرس تیاگه زندگ_

 !کن رونیازدواج با فراز و از سرت ب

 !مهیفردا خواستگار_

. حرف را به زبان آورد نیقلبش تلنبار شده بودف ا يکه رو يحرص و درد انیچگونه م دیهم نفهم خودش

 دیخواست دهان باز کند و بگو. کرد مانشیپش کردیزود تر از آنچه فکرش را م ریام يحالت نگاه خشک شده 

 .دیحرف در دهانش ماس ریام يکه دروغ گفته است اما با جمله 
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 هیسا ریتا آخرِ عمرت ز یو بدون یبش نیتام يخوایثروتش؟ م ؟یفروشیبهش م يدار یچ متیخودت و به ق_

 ؟یپول بابات ي

يگریقطره اشک د. سنگ شد هیباز ماند و قلبش در کمتر از صدم ثان رتیدهانش از ح. افق رنگ باخت نگاه 

 :گفت يخفه ا يو با صدا دیچک شیلبها يرو

 بهتره مگه نه؟ یابونیپسرِ خ هیباشه از  یهر چ.. آره_

از . سوختیقلبش م. دیرو برگرداند و با تمام توانش به طرف خانه دو. از جانب او نشد گرید يمنتظر خنجر گرید

هق هق بلندش  ادیدهانش گرفت تا فر يدستش را جلو. گرفتیو ظلم داشت آتش م یعدالت یهمه ب نیا

 که با  دیرا شن ریبلند ام يصدا نشدرِ خانه را باز کرد اما قبل از داخل رفت. کوچه را نشکند يبسته  خیسکوت

 :داد گفت

 !نیحاال بب. افق کنمیسرت خراب م يرو رو ياون خواستگار_

*** 

 نیژاکل يِشنهادیکت پ. شد شیرو به رو رِیشده اش به حرکت درآورد و مات تصو سیگ يمو يرا رو انگشتانش

 فیظر نِیو دو چ یتخم مرغ يبرآمده  يز صبح به سفارشش به خانه آورده شده بود، با سرشانه هاکه امرو

رنگش هم  یو بلند مشک ییایشلوارِ اسپان. بود بیحال عج نیو در ع کیدر چشمش ش يادیشکمش ز يرو

رفته  شیپ نیژاکل لِیمطابقِ م زیبار همه چ نیاول يبرا. تک کت کرم رنگ شده بود نیا يبرا ییبایمکلمل ز

 دیاگر به او بود شا! تر و مد روزش بیعج يگرفته تا لباس ها شیموها ي هیو چند ال بیعج سِیاز مدل گ. بود

 یول! کیو ش نیدست کت و شلوارِ مت کیهم  دیشا. کردیکت و دامنِ خوش دوخت و ساده تمام م کیکار را با 

 کی گریگذشته بود، د دشیاز خواست دلش و عقا یاشت، وقتآنها را ند يمقابله با خواسته  يارای گرید یوقت

 !حرف ها را نداشت نیکه ا یلیتحم شیلباس و آرا

 ییکه مونس همراه با ظرف طال دیینپا يریگرفت و د يآشنا و آرامش بخشِ اسپند مشامش را به باز يبو

 نیکه ا يبار نیاز آخر. زد ییبایچشمش را به دود برخاسته از ظرف دوخت و لبخند ز. رنگش وارد اتاق شد

مادرش  يمادرانه ها مو خاطر آن هم کنار تما ادی گذشت؟؟یبود چقدر م دهیدورِ سرش چرخ ییظرف طال

 .مدفون شده بود

 :جلو آمد و با احساس گفت مونس

 !برات دود نکنم دختر قشنگم ومدیدلم ن. از خونه آوردم نیشما ندار دمید_
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بود، دلش  دهیکه طعم آغوش نرم و آرامش بخشش را چش شبیاز د. ش گرفترفت و با بغض او را در آغو جلو

   .گرفتیرا م شینوازش ها يمدام بهانه 

 .گذاشت و با دستانش صورت او را قاب کرد زیم يظرف را رو مونس

 ؟يآرومتر شد_

بود که هق هقِ دلش را  یزن تنها کس نیا. بغضش دوباره سر باز کند خواستیدلش نم. تکان سر اکتفا کرد به

. بود ستهیگر شیزانوها يمالحظه رو یشکسته بود و ب ششیکه متانت احساسش را پ یتنها کس. بود دهیشن

خلوتش را برهم زد مونس  جازها یکه متوجه حال آشفته اش شد و ب یسخت، تنها کس دارِیبعد از آن د روزید

تنِ خشک و  شیصبرش شکست و اشک ها ي شهیت شآن قدر کنار تختش نشست و نوازشش کرد تا عاقب. بود

   .کرد سیاحساسش را خ يِریکو

با تمام خوب . کرد فیرا توص رشیام. کرد شهیاجازه و احمقانه در دل و جانش ر یکه ب یاز عشق.. گفت شیبرا

 گفتیم.. زدیممونس لبخند ! پنهان در نگاه خسته و پر از حرفش يبا تمامِ رازها.. اش یوانگیبا تمامِ د.. و بدش

از  دینبا گفتیم! پرتوان خداوند قرار دارد تانکه تنها در دس ستیزیقسمت و سرنوشت چ گفتیم.. صبر کرد دیبا

که روحش را زخم  یافق ياما برا! ازدواجِ ناخواسته کند کی همانیاش را م یزندگ یو خشمِ آن نهیک نیا يرو

 میدر کمتر از ن! گذاشتنِ خواسته اش با اردالن نمانده بود انیبه جز درم یراه د،یدیخورده و غرورش را له شده م

 !گذاشته شد يخود نشست و قرارِ خواستگار يسر جا يباز کیز مثل یساعت همه چ

شده بود که  یاش دستخوش حوادث یچه کرده بود؟ زندگ! در عقل و احساسش یخال يعالمه جا کیماند و  او

. تخت نشست يچشم از چشمانِ نگرانِ مونس برداشت و رو !نداشت ینقش چیخودش در رقم خوردنشان ه

 .بودمهم ن گرید! شود دهید افهیمهم نبود شلوارِ خوش دوخت و مارکدارش چروك و بد ق شیبرا

همه . خدا رو همراهت داشته باش ادی. دلت و آروم کن. خودتم بخون. مادر خونمیم یالکرس تیبرات دائم آ_

 !دخترم یکنیاب فقط به خودت بد مبا اضطر. و بسپار به خودش زیچ

اگه با پدرم رو به رو .. داخل ادیاگه ب. وانستیهمدم؟ اون د یرو خراب کنه چ یو همه چ ستهیاگه رو حرفش با_

 ...بشه

 .گذاشت شیزانو يکنارش نشست و دست رو مونس
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مادر  رهیوصلت سربگ نیا خوادیاون جوون چرا نم دونمینم. افته ینم ياتفاق بد چیه گهیاز ته دلم م یحس هی_

. یدستش بش ي چهیداشته باشه من مطمئنم تو انقدر دلت پاکه که خدا نذاره باز یتیاگه واقعا آقا فراز سوء ن یول

 .آب به دست و روت بزن هیپاشو 

 .نگاهش کرد قدرشناسانه

 !مونمیمحبتاتون م ونِیتا عمر دارم مد. نیو به خاطر من اومد ستین تونیامروز روزِ کار دونمیم_

. خورمیمن دارم نون و نمک شما رو م. من يدخترِ نداشته  يتو هم جا. دخترم یباش ونیمد ستیقرار ن_

  !همتون دیزیناخواسته برام عز

چهارچوب در  انیگرد شده م يبا چشم ها نیباز شد و ژاکل کبارهیدرِ اتاقش به . زد شیبه رو يپر مهر لبخند

 .ظاهر شد

تو خونه؟ نگفتم قبل از  یراه انداخت هیدود چ نیافق؟ مونس ا نجایا ینشست کنمیدو ساعته دارم صدات م_

 باهام مشورت کن؟ يهرکار

داد و دستش  یچشمانش را چرخ نیژاکل. گذشت نیحرف از کنار ژاکل یشرمزده ظرف را دست گرفت و ب مونس

 .را در هوا تکان داد

 نیتوروخدا بب!.. خورت هم کرده باشه زیدعا معا فوت کرده باشه تو صورتت و چ ستین دیبع. زنه نیرو نده به ا_

 !رسنیاآلن م نییپا ایزود هم ب. عطر بزن به اتاقت و خودت! گرفته یگند سوختگ يخونه بو يهمه جا

 ينامادر یِتمام نشدن يغرغر ها نیبازارِ شامِ افکارش هم نیدر ا. داد و رو برگرداند یحوصله تکان یرا ب سرش

 !اش را کم داشت

. 

. 

. اش بود يجار يلحظه ها فیتوص نیاسترس کمتر. را به هم جفت کرد و انگشتانش را در هم گره زد شیپاها

از تمامِ .. از خانواده اش.. تشیاز موقع.. گفتیفراز از خودش م. شدیآب خوردن تمام م یِداشت به راحت زیهمه چ

.. شیحرف ها. از خودش آگاه بود شتریب نو صد در صد اردال دانستیم یوبسال ها به خ نیکه افق درا ییزهایچ

   !احمقانه بود انگار ي تهیفرمال کی زیهمه چ ش،یخواسته ها ش،یقول و قرار ها

. او تنها چهارده سال داشت کردیو سه ساله در خانه شان رفت و آمد م ستیفرازِ ب یوقت. شناختیرا خوب م او

مانند حاال . چال و گودالِ ترسناك نبود اهیچشمانش مانند حاال دو س. برق نداشت ونهنگیآن زمان ها نگاهش ا
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به  دنیرس يبود که برا یساده و پرتالش نِجوا. انداخت یهم نم يهم انقدر مطمئن و با اعتماد به نفس پا رو

   .کردیم تیبهتر با دل و جان کنار اردالن فعال يجاها

. فرق داشت یلیبا جوانِ آن سال ها خ شیمرد رو به رو.. نه! دوباره به او انداخت یرا بلند کرد و نگاه سرش

سر کند  شیشب را با مرد رو به رو کی یحت تواندیم دانستیبود و او هنوز نم دهیرس مهیبه ن يمجلس خواستگار

فراز و مادرش که با  از جانب يهر جمله ا نگارا. و اضطراب بود یهزاران هزار عامل دلواپس همانیدلش م! نه ای

کار . کردیتر م کینزد يانتخابِ اجبار نیداغِ ا ياو را به کوره  شدیم نیتحس نیو با کالم ژاکل دییسرِ پدرش تا

 !مجلس خراب شود نیفقط ا یمتیسر برسد و به هر ق ریکاش ام يکه در دل آرزو کرد ا دیرس ییبه جا

 .!نیستین بهیبعد از شام؟ شما که غر يحرفا بمونه برا یِباق ستیبهتر ن_

 .اردالن گذاشت يشانه  يزد و دست رو يلبخند کش دار نیژاکل

 !ننیو بچ زیمن برم اطالع بدم م. زمیموافقم عز_

و فرو رفته در فکر و  دهینگاهش به افق افتاد که خم. زد و با نگاه بدرقه اش کرد شیبه رو يلبخند اردالن

 یول. کندیرا تحمل م یدردانه اش چه اضطراب دانستیم یاو بهتر از هرکس. دیچیپیانگشتانش را درهم م ال،یخ

شروعِ  يشناخت چند ساله برا نیده اش همیبه عق. افتیبهتر از فراز نم يا نهیاو گز يبرا د،یشیاند یهرچه م

 یم دیاشان پد ییزناشو یبود، محبت و عالقه هم به مرور در زندگ يادیز یو حت یمشترك کاف یزندگ کی

 :گلو صاف کرد و رو به دخترش با تحکم گفت! آمد

 ؟یبگ يزیچ يخوایدخترم تو نم_

 .دیو به پدرش رس دیمادر فراز و فراز چرخ يچهره  يسربلند کرد و نگاهش تک به تک رو افق

 !بگم یچ_

ست  تهیفرمال هیهم  يخواستگار نیا. شونینه مادر گرام بستینه فراز غر. يکه خودت دوست دار يزیهرچ_

 !یخجالت بکش ستین يازین. وقته که انجام شده یلیوگرنه خ

چشمانِ فراز همراه ! لحظات ندارد خجالت است نیکه در ا یکه تنها حس دیلب باز کند و بگو توانستیم کاش

 .نگاهش در حالِ خفه شدن بود ریز. معروفش، درست مرکز نگاهش را هدف گرفته بود يبا آن لبخندها

 :از جا بلند شد و رو به اردالن گفت. تازه کرد ینفس دیسکوتش را که د فراز

 !به دست و صورتم بزنم یآب هیجمع من  يبا اجازه _
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رنگش  اهیبراق و س يسرش را تکان داد و افق، همانگونه که چشم به کفش ها يا "البته"با گفتن  اردالن

 ! برگشت باشد یب یبهداشت سین سروبار در دل دعا کرد رفتنش به آ نیاول يدوخته بود، برا

*** 

 

بلند و  یشاس نیبود، ماش دشید دانِیکه در م يزیکوچه تنها چ یِکیدر آن تار. سرش را با تاسف تکان داد فربد

 .کندیبرگشت که با استرس پوست لبش را م ریبه طرف ام. رنگ فراز بود اهیس

 حرف و بزنم؟ نیرم اب یرو چه حساب. همه جاپارك نیا. ریام ستین یفکر خوب_

 .دیاش کش یشانیپ يدستش را با خشم رو ریام

که بستن دم  یکه اون سگ نهیهدف ا. یبش بیو عوض کنن و بعد غ نیماش يجا یبگ يخوایکلمه م هیفربد _

 سخته؟ یلیخ. بعدش پاتو بذار رو گاز و فرار کن. در دور بشه

 جا جمعن؟ هیهمشون  یتو دهن گرگ؟ اونم وقت يریخودت م يبا پا يدار. نهید احمق همه جا دورب_

 :دیغر يبلند يصدا با

 اجازه بدم افق بره تو دهنِ گرگ؟ نجایکنم بتمرگم ا کاریچ_

 .حرف نگاهش کرد یب فربد

 برم باال؟ یلعنت وارید نیباز از ای یشیم ادهیپ. فربد وقت ندارم_

 :گفت یآرام يشد و با صدا ادهیهم پشت سرش پ ریام. شد ادهیو پ دیکش یپوف

 !خرابش نکن کنمیخواهش م. خودت و نباز! نیبدن هم رییو تغ نیماش يجا شهیفقط بگو اگه م_

  .ریکنه ام لتیخدا ذل_

 !بجنب جون بکَن. کرده لیذل_

به فربد . و منتظر شد ستادیبرق ا ریپشت ت ریام.گرفت و به طرف در راه افتاد ریاز ام يرا با چشم غره ا نگاهش

چند ضربه به در  یفربد با سنگ کوچک. ه بود زنگ را نزند و تنها به زدن چند ضربه به در اکتفا کندهشدار داد

 يکه فربد اشاره ا دیاز دور د. در ظاهر شد چوببزرگ و درشتش در چهار بتیکه رضا با آن ه دینکش یطول. زد

 زیهمه چ شدینم یگر نقشه عملا. انداخت نیبه پارك شدنِ ماش ینگاه میآمد و ن رونیرضا ب. کرد نیبه ماش

که رضا سر تکان داد و داخل شد  نیهم. خودش کرد نیبه ماش يفربد جلو رفت و با دست اشاره ا! رفتیبرباد م
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 شیبازو يفربد دست رو. درِ خانه بسته بود اما چفت نشده بود. و خودش را به فربد رساند دبه طرف در پا تند کر

 .گذاشت

 !رونمیشد زنگ بزن من ب يزیچ. کن اطیبرو تو احت_

 بهش؟ یگفت یچ_

 !ول کن برو تو عجله کن_

 نیهم. خانه پشت تراس پنهان شد یِضلع شرق واریراه قبل را انتخاب کرد و از کنار د. شد اطیداخلِ ح اطیاحت با

در لبش النه کرد و به سرعت برق خودش را به  يرو يروزیبه دست از خانه خارج شد، لبخند پ چیکه رضا سوئ

نفر از حضورش  کیاگر تنها . دیکوبیمانند طبل م نهیقلبش در س. باز کرد و وارد شد اطیدر را با احت. خانه رساند

کنار راه  وارِیپشت به خانه به د! شدیقبرستان م ي نهیس شیعمارت بزرگ برا نیامشب هم شدیدر خانه باخبر م

و آشپزخانه و اتاق افق پشت سرش  چیمارپ يحاال راه پله . کرد یخانه را در ذهنش بررس تیداد و موقع هیرو تک

که پله ها  یبودنِ هال کوچک یابتدا از خال دیالبته با! و سالن در چپ و راست پله ها قرار داشتند ییرایو پذ

 یاز کس يخبر. به اطراف انداخت یو نگاه دیکش رونیب یخودش را کم. شدیوسطشان قرار داشتند مطمئن م

شک  یب! گرم باشد هرا درش حاصل کرد که سرِ خدمتکاران در آشپزخان نانیاطم نیگرم ا يغذا يبو. نبود

. را صدا زد شیچند لحظه چشم بست و در دل خدا! بزرگ مستقر بودند ییِرایهم در پذ شیاردالن و مهمان ها

خودش  يبا پا! ق داشتفربد ح. اش کند ياریاز او خواست امشب به خاطرِ افق هم که شده همراهش باشد و 

 !گرگ ها گذاشته بود يِپا در واد

از آن ها باال رفت و به راه  رویندانست با کدام ن. خودش را به پله ها رساند یو با بسم الله دیکش یقیعم نفس

. اتاق راه رو را باز کرد و داخل شد نیدرِ اول. عرق شده بود سِیتمامِ تنش از ترس خ. دیباال رس لِیطو يرو

کار مانده بود  کیحاال . خارج کرد بشیاز ج رااش  یگوش. آرام گرفت یداد و قلبش کم رونینفسش را آسوده ب

با خودش عهد کرده بود که با زور هم شده او را از انجامِ . اتاق بود نیآن هم زنگ زدن به افق و کشاندنش به ا

 !وصلت منع کند نیا

خودش را با . جلب شد ییکه توجهش به صدا گشتیافق م يو دنبالِ شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

فراز  يصدا. کردندیبا هم بحث م یانگار مرد و زن. واضح تر شد یصدا کم. کرد هیترس به در رساند و بر آن تک

آن طرف  یجوان کم یفراز و زن. دبر رونیباز کرد و سرش را ب اطیدر را با احت. شناخت شانیگفت و گو انِیرا م
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بحث  یاما از حرف زدنشان مشخص بود در مورد موضوع شناختیزن را نم. بودند ستادهیهم ا يتر رو به رو

 .شد قیدق شانیدر را باز گذاشت و به صحبت ها. کنندیم

 ایاگه شک کنن کالهمون پسِ معرکه ست ب. دمیست دارم مزخرفاتت و گوش م قهیده دق. نیبس کن ژاکل_

 !نییپا میبر

باشه نه  تونیقرار بود امشب شبِ نامزد. و من جمع کردم یختیخسته شدم از بس تو ر. به درك. به جهنم_

 ش؟یخواستگار يایب یتو پونزده روز فقط تونست. يخواستگار

 !یخسته نباش جدا

کنم هان؟ دختره مثل کنه  کاریچ یگیم. شمیم وونهیدارم د یکاف يخودم به اندازه . نکن یمنو عصب نیژاکل_

 !خورهیاز خودم بهم م گهیحالم د. نکنم ينموند که براش باز يا يهند لمیف. به عشق و محبت دهیچسب

 .چشمانش از تعجب گرد شده بود. شد کیبه هم نزد ریام يابروها

تحملش  دیبا یتا ک. شمیخفه م رمردیپ نیبا ا خونه نیدارم تو ا. برگردم خوامیم. تحمل ندارم فراز گهیمن د_

 کنم؟

اجازه بده صاحبِ ! سرِ جاش خرابش نکن نهیشیداره م یحاال که همه چ. نینزن ژاکل تیخودت و به خر_

!.. شوهرت تک وارث اشه يکه دردونه  یاونم پول. جهم پوله نیراه نجات از ا یدونیخودت م! دردونه ش بشم

 فقط صبر کن باشه؟. میریم دمیقول م

سرِ . سرش را دوباره برگرداند. چشمانش به خون نشسته بود. شدیم نییاش از خشم باال و پا نهیس ي قفسه

دو خوك  نیا! راهرو شوکه شد يباال نِیدورب دنِیاز د! به دور و بر انداخت ینگاه. فراز بود ي نهیس يرو نیژاکل

 !خانه تحت سلطه و توجهشان بود واملشک تمام ع یکه ب دندبریم شینقشه شان را پ يآنقدر حرفه ا فیکث

پازل  يگم شده  يتکه ها. دهانش گذاشت يرو رتیدرِ اتاق را بست و دستش را با ح. شد شانیقدم ها متوجه

شک مانند  یراز ممکن بود هرلحظه برمال شود و ب نیا. کردیفراز را درك م يعجله  لیحاال دل. بود افتهیرا 

افق از وجود  یول! ثروت اردالن بود مپس افق تک وارث تما! ساله شان را دود کند نیتمام زحمات چند یطوفان

 !کردیم لیتحص رانیاردالن که در خارج از ا گریدختر د.. خواهرش گفته بود

د شو فیکث يِباز نیا یِقبل از آنکه قربان! گفتیرا به افق م زیهمه چ دیبا! تخت نشست يو سردرگم رو جیگ

 !شدیشک افق نابود م یب! قابلِ هضم نبود شیها دهیها و د دهیشن. دستانش گرفت انیسرش را م! دیفهمیم دیبا
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اش به دست  یشدنِ زندگ رانیاش بهتر از و ينابود. تعلل را کنار گذاشت. دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش

اگر باز هم ! تماس رد شد دهیبه سه بوق نرس یشماره اش را گرفت و منتظر ماند ول! گرسنه بود يکفتارها نیا

 :کرد پیلرزان از خشم تا یرا گشود و با دستان امیپ يصفحه ! را خاموش کند ینبود افق گوش دیبع زدیزنگ م

 "نییپا امیم ایباال  ایب ای. اتاقِ سمت چپ منتظرتم نیباال تو اول"

. دیشیاند یو م زدیقرار در اتاق قدم رو م یب .مطمئن شد لشیاز تحو یرا فرستاد و با کمال خوش شانس امیپ

قطره  کیتنها با  روزید یوقت شدیم ختنشیچگونه شاهد فرو ر کرد؟یچگونه آگاهش م گفت؟یبه او م دیچگونه با

به بند آمدن نفسش  يزیچ. دز شیبه موها یدلش را مچاله کرده بود؟ با دست چنگ بیعج یاشکش خشم

 يافق با چهره ا. حرکت باز شدنِ در را نظاره کرد یب. در افتاد ي رهیرفتنِ دستگ نییچشمش به پا! نمانده بود

همانجا ! باز هم وارد خانه شده باشد وانهید نیا کردیبود باور نم دهیکه با چشم ند یانگار تا زمان. وارد شد دهیترس

 :زده ماند و لب زد رتیح

 ..يتو چجور_

و از  دیچه بگو دیبا دانستینم یحت گرید. اوضاع فرق کرده بود. کرد نگاهش یبا تاسف و ناراحت. جلو رفت ریام

 :که افق دستش را گرفت و با بغض گفت دیبگو يزیدهان باز کرد چ. کجا شروع کند

 !ریام يدوستم دار دونستمیم.. يا وونهیتو د دونستمیم. يایم دونستمیم_

 :خش دار گفت ییآب دهانش را با زور قورت داد و با صدا. کرد ریگ شیگردو در گلو یِبه بزرگ يزیچ. شد الل

 ..من.. ومدمیم دیبا_

 !يبذار فکر کنم به خاطر من اومد.. نگو یچیه_

 :زد و گفت شیبه رو ینیغمگ لبخند

 !به خاطرِ تو اومدم_

 :با هر دو دستش دست او را گرفت و با تمنا زمزمه کرد. جلو رفت افق

بگم نه و . رو بهم بزنم یو همه چ نییبگو تا برم پا لیدل هیاتفاق ها  نیا يهمه  يبرا. بگو لیدل هیفقط _

 !ریهردوتامون و خالص کنم ام

چقدر توان  کردیاگر باورش م کرد؟یچقدر باورش م گفتیرا م شیها دهیها و شن دهیاگر د. نگاهش کرد ریام

وارد معامله  مایبا فراز مستق دیبا! راهش نبود نیا.. نه ستد؟یصاف و مطمئن مقابلش با نگونهیتا ا ماندیم شیبرا
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اش با همان لبخند محزون  یچراغان اندر چشم رهیخ. جلو رفت یدستانِ افق گذاشت و قدم يدست رو! شدیم

 :گفت

 ؟يچقدر باورم دار_

 :زمزمه کرد افق

 !یلیخ_

سواالت  يبرسه جواب همه شب  نکهیفردا قبل از ا دمیبهت قول م! و بهم ش بزن نییبرو پا نانیپس با اطم_

 !افق دمیشرفم بهت قول م يبا همه ! يریو بگ

 یخواستن شیچقدر برا. بردیعطرش داشت هوش از سرش م يبو. سرش را جلو برد. حرف نگاهش کرد یب افق

هرم نفس . گوشش برد کیرا نزد شیلبها. شده بود تکراریب یعادت شیبرا طیخواستنش در هر شرا! شده بود

مماس با پوست  ورتشص. بردیم نییدخترك را باال و پا ي نهیس يو قفسه  کردیبرخورد م بانشیبا گر شیها

محسوس  یکه با احساس و غم دیرا شن ریآرام ام يافق چشم بست و صدا. ستادیا شیافق شد و زمان برا فیلط

 :زمزمه کرد

 !خوادیم اقتیخواستنت ل_

دست به  ریام. دیدزد رینگاه از چشمان تبدار امپوست صورتش نشست،  يآرامِ و کوچکش که رو ي بوسه

 :و گفت دینرم و بافته شده اش کش يموها

 !کس نداره افق چیتورو ه اقتیل.. منم ندارم! نداره نهییکه اون پا يو اون مرد اقتیل نیا_

خروشانش در  يموج ها انیم. سرخ بود امشب يایچشمانش در. که هزاران سوال داشت نگاهش کرد ینگاه با

 :و تنها گفت دیبوسه اش کش يبه جا یدست. حال غرق شدن بود

 ؟يدیقول م_

 :زد و گفت شیبه رو یبیافق لبخند غر. سر تکان داد نیغمگ ریام

 !ریام کنمیکه بهت دارم صبر م يو باور مانیبه خاطر ا. جواب بدم تونمیامشب نم گمیبهشون م_

آورد و  ینگاه کم م نیشک مقابلِ جنسِ ا یب ماندیم تیموقع نیدر ا گرید یاگر کم. را گفت و در را باز کرد نیا

 .افتاد یپس م

 :به دور و اطراف انداخت و آرام گفت ینگاه

 !ان وقت شامه ییرایهمه تو سالن پذ. ایپشت سر من ب_
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 ریام. دیایب نییبه اطراف اشاره داد تا پا یرفت و با نگاه نییپله ها را پا اطیافق با احت. پشت سرش راه افتاد ریام

 یخال ینیمونس با س چندیبپ يورود يکه هر دو خواستند به طرف راهرو نیاما هم. آمد نییپله ها را پا مهیسراس

   .مقابلشان ظاهر شد و راهشان را سد کرد

ست مونس افتاد و چشمانش از د ینیس. قدم عقب رفت کیو ناخداگاه  دیکه به او افتاد، تمام تنش لرز ریام نگاه

 :گفت نیشد و شرمگ رهیافق با ترس به مونس خ. دیچسب شیبه مرد خوش پوشِ رو به رو

 ..نجاستیا ریاگه بفهمن ام. آروم کنمیهمدم خواهش م_

. تمام گذاشت و با ترس به طرفش برگشت مهیداد، حرفش را ن هیکه عقب رفت و به حفاظ راه پله تک ریام

که ترسِ  دیترس يزردش به حد يچهره  دنیاز د. آتش در حالِ سوختن بود يشراره ها انیچشمانش م

 :مالحظه گفت یحضورش را فراموش کرد و ب

 ؟یخوب ریام_

 .کردیهمانگونه خشک شده نگاهش م مونس

و  دیبرا چس ریام جانیب يکه داشت بازو یافق با هر توان. زدیاردالن بلند شد که بلند و رسا افق را صدا م يصدا

 گرید. بر سرش فرود آمده بود ایدن. در اثرِ هول دادن افق به جلو پرتاب شد یمانند رباط. او را به جلو هول داد

و فشار دست افق از  دهیبا حرکت ترس! کائناتش مبود از جهان و تما یته. گفتینم يزیبا خودش هم چ یحت

که اشک خون در آنها حلقه زده  یه زن با چشمانک ندیمقابلِ مونس گذشت؛ بدون آنکه سرش را بلند کند و بب

 :زد و لرزان و نابود شده زمزمه کرد یبیبود لبخند غر

 ...!ریام_

            *** 

 !اصال چند صبح ایچند روز، .. چند ساعت از عمرش گذشته بود دانستینم

هم  دیشا. آخر جا مانده بود يگذاشته شده بود و او از سطرها انیپا ينقطه  دیشا. بود دهیبه انتها رس ایدن دیشا

در  شهیچطور هم شد؟یچگونه موفق م ایدن. رحمِ روزگار حک نشده بود یصفحات ب ياز او رو یوقت نام چیه

ضربه  قیانقدر دق توانستیچگونه م شکافت؟یو فرق سرش را تا نخاع م دیکوبیشکافش تبر م نیتر کیبار انِیم

 !انسان نیتر دیمکان و مقابلِ نبا نیدر سخت تر.. زمان نیوارد کند؟ در درست تررا  يکار ي

از  دیترسیم. کوچک شده اش فرو رفته بود يایخودش و دن یِکیدر تار. شدیباز نم ایدن نیرو به ا گرید چشمانش

که با  یکس! ندیبب شیاش را با همان چشمانِ به خون نشسته رو به رو یزندگ دیچشم باز کند و تنها ام نکهیا
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نگاهش  یِاهیبه س نانیکه با افتخار و اطم ینتنها چشما! تر از برگ گل بود فیظر شیدستانش برا یِتمامِ زمخت

 "يمن افتخار يتو برا": زدندیم ادیفر دیلرزش و ترد یو ب شدندیم رهیخ

. جانش زده بود ي شهیبه ر شهیبار ت نیتبرِ روزگار ا! يافتخار گریمانده بود و نه د شینه آن نگاه برا گرید

احمقانه اش روز را به دنبالِ  يراه حل ها يو او برا شدیاردالن خم و راست م ياش در خانه  یمونسِ زندگ

فروخته بود که  یزندگ نیا يبه کجا را اوشیمگر چقدر از خودش غافل شده بود؟ س. کردیدختر اردالن شب م

 گشته بود؟ بشیامشب نص يبابتش مونسِ نابود شده 

که  ییاشک ها. اشک خشک شده و خون تمامِ صورتش را چسبناك کرده بود. گذاشت شیزانوها يرا رو سرش

سر سخت او اشک باشد، آن هم  يِایدن يبرا توانستیم زیچ کیتنها ! یمانیپش يحسرت بود و نه سزا ينه برا

 افتیکوچک  يدخمه  آناب آلود در سرش را خمار و خو ي هیسا یوقت یکه حت يمادر! مادرش بود يِنابود

 ينگاه سرخورده .. نابود نشد نگونهیخانه بردند ا اطیشهروزش را دستبند به دست از ح ینگاه نکرد، وقت نگونهیا

 کیهربارِ او به  دنِیکه با د یو دوست داشتن اهیس يها دیآن مروار. بود دهیبار د نیاول يمادرش را امشب برا

جوابشان را . فروغ مقابلش قد علَم کرده بودند یو ب اهیمانند دو فانوسِ س شبام زدندیم یو آرزو برق کوچک دیام

 زده بود؟ کیو تار اهیس يخودش با دستانش آتش به آن فانوس ها یوقت دادیم یبا چه زبان

ود که در حنجره اش گم شده ب ییزد و با صدا شیبه موها یچنگ. دیچیبارِ هزارم در سرش پ يخانه برا زنگ

 :زمزمه کرد

 !نیتنهام بذار_

با باز . قرار و آرام به عقب و جلو تاب داد یو تنش را ب دیکش رونیب شیموها يدستش را از ال. قطع شد صدا

 دنیتحمل شن. محو و نابود شود توانستیکاش قدرتش را داشت و م. در اتاق سرش را باال آورد یِشدنِ ناگهان

 !کس را نداشت چیه يصدا

 ر؟یام_

 رونیاز اتاق ب دیاز جانبش نشن ییصدا یزد و وقت شیفربد دوباره صدا. انداخت نییبست و سرش را پا چشم

 يشکسته  يتکه ها انِیاتاق م. بار چراغ را روشن کرد نیکه دوباره به اتاق برگشت و ا دینکش یاما طول. رفت

 وری، از کنارِ درا ریام يدراز شده  يهاحاال پا..با وحشت چشم چرخاند.. شده بود رانکدهیواژگون و لیو وسا نهیآ

جا خورد که  يبه حد دنشیاز د یول. داد و به طرفش رفت رونینفسِ آسوده اش را ب. بود دشید ریدر مس یچوب

. داده بود هیدر خودش جمع شده بود و سرش را به کنج تک وارید يگوشه . به عقب برداشت یناخودآگاه قدم
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. نگاهش به دستش افتاد. بود انینما یبا خون به خوب ختهیرد اشک آم شورتص يچشمانش بسته بود اما رو

آب دهانش را با . را سرخ و چسبناك کرده بود رشیروشنِ ز کیخون از مچِ دستش راه گرفته بود و سرام

زانو  يجلو رفت و مقابلش رو. شد ریکفشش خرد و خم ریز نهیآ يتکه ها. جلو رفت یوحشت قورت داد و قدم

 .تنشس

 ر؟یام_

. اش را آرام برگرداند یفربد دستش را جلو برد و مچِ دست زخم. چشم باز نکرد یتکان خورد ول شیها پلک

چهره اش را جمع کرد و دوباره . مانده بود یو مرطوب باق قیزخمِ عم کیخونِ دستش خشک شده بود و تنها 

 .زد شیصدا

 ..ریام_

 !رونیبرو ب_

فربد دست . نمانده بود شیبرا ییبود، آنقدر زجه زده بود که صدا دهیکش ادیق فراتا نیا وارِیچهار د انِیم آنقدر

 .کتفش گذاشت يرو

 !ریپاشو ام. حموم میبده به من بر هیپاشو تک_

 يرو شیپا شِیهمانجا پ. چشمانش وحشت نگاه فربد را دوچندان کرد یِسرخ و خون يرگه ها. باز کرد چشم

 :نشست و درمانده و مستاصل گفت نیزم

از  يشد که اونجور یچ ؟يشد بیتا حاال کجاها رو گشتم دنبالت؟ کجا غ شبیاز د یدونیم ر؟یشده ام یچ_

 رون؟یب ياون خرابه زد

 ییِتا خود روشنا. بود مودهیتوانش پ یب يقدم به قدمِ محله را با پاها. کوتاه اما با درد نباریا. چشم بست دوباره

خاموش  شدیکه تا او وارد خانه نم یچراغ. خانه به چراغ روشنِ اتاق کوچک زل زده بود یِکلنگ وارِیابل دصبح مق

صبحِ صادق خودش را به خانه رسانده بود  ییِروشنا یکیارت انیبود که م نیبود ا ادشیکه  يزیتنها چ. گشتینم

 .شده بود شیتمام دردها ي هیمحل تخل شیاتاق برا نیو ا

 ر؟یام يو برگشتم؟ کجا بود نجایچند بار اومدم ا یدونیم. تا صبح همه جا رو خوردم ؟یبگ يزیچ يخواینم_

جلو نرفته بود که  یهنوز قدم. گرفت و بلند شد واریفربد دستش را به د یِتمام نشدن ياز پرس و جو کالفه

 :گرفته گفت يو با همان صدا دیکش رونیرا ب شیرا گرفت اما با خشم بازو شیفربد بازو. خورد يسکندر

 .برو رد کارت فربد_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٣۵٨ 

 با خودت تو؟ يکرد کاریچ یمرد حساب. رمیشده نم یچ یتا نگ_

فربد حق داشت . به سر و صورتش زد یو آب ستادیا سیسرو ي نهیمقابل آ. رفت رونیجوابش گذاشت و ب یب

چشم  قشیآب برد و به شکاف عم رِیز اش را یدست زخم. حال و روزش واقعا اسف بار بود. آنگونه نگاهش کند

 .دوخت

 !کنهیچرك م قهیعم ارمیب نیبذار بتاد_

. رفت رونیفربد را با شانه کنار زد و ب. دیچیحوصله دورِ دستش پ یبرد و چند برگ از دستمال توالت را ب دست

 يباز دیبا. دیکشیتمامش هنوز انتظار او را م مهیاز روز گذشته بود و کار ن یمین. به ساعت بزرگ انداخت ینگاه

 ..اش را یزندگ يِباز نیآخر. کردیرا تمام م

 ؟یکنیکار برام م هی_

 .ستادیا شیرو به رو فربد

 کار؟یچ_

. رو طمیبهشون گفته بودم شرا. کنمیم هیهفته تخل هیکوچه بسپار خونه رو تا  نیبرو به مشاور امالك سر هم_

 !قراردادم هم دوماهه بود

 ؟یکن کاریچ يخوایم_

 نه؟ ای یتونیفقط بگو م. سوال نپرس فربد_

 قبول کردن؟ يقرارداد دوماهه؟ چجور شهیمگه م_

 .دیکاناپه نشست و چشمان ملتهبش را با دست مال يرو کالفه

 ؟يدار يا گهیسوال د. رانهیصاحب ملک خارج ا. گذاشتم کف دستش قبول کرد ونیلیده م یوقت_

شد تو اون  یچ. موهات کال خونه يال به ال ؟يحال و روزه برا خودت درست کرد نیا یمرد حساب. آره دارم_

 خراب شده؟

 :داد و آرام گفت رونینفسش را با آه ب ریام

 !بذار امروزم تموم بشه. نه تو بپرس نه من بگم_

. گفتیراست م. گرفت شید شد و راه حمام را پبلن شیتعادل از جا یحرف و نگران نگاهش کرد که ب یب فربد

 :پشت سرش راه افتاد و متاسف و ناراحت گفت! نبود یدادن حیحال و روز امروزش توض

 !صدام بزن یخواست يزیچ رونمیب نیمن ا_
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 ..دینشن يگرید يبسته شد صدا شیتفاوت به رو یکه ب يبه جز در یول

 * 

خبر از همه جا در حال رفت  یآدم ها ب. شلوغ دوخت يرو ادهیخلوت نشست و چشم به پ يکافه  ي شهیش کنارِ

که به مادرش قول داده بود بدونِ حضورِ شهروز  یلیهمان سال تحو. نمانده بود دیبه ع يزیچ. و آمد بودند

 يها هیاز الرا  نیا. دیبخشینم امونس او ر! شدیم یمونس ط يبدون حضورِ او برا دینخواهد گذشت؛ حاال با

که  یتنها کس. گرداندیباز م شیشده شهروز را برا یمتیبه هر ق یول. و سخت نگاه سرخورده اش خوانده بود رهیت

 !شدیو آرزو م دینفسش دوباره ام يبعد از نبود او برا دیشا

 رهیخ رندهیبه اسمِ تماس گ هیکند و چند ثان شیحسرت بارِ رو به رو يدل از منظره  د،یلرز زیم يکه رو یگوش

 :شد و خشک و سرد جواب داد شهینگاهش سخت تر از هم. شد

 ؟يکه گفتم و کرد يکار_

 :گفت دیبا ترد افق

  .فهممیکارا نم نیمنظورت و از یکردم ول_

 .چشم بست هیرا در دستش جا به جا کرد و چند ثان یگوش

 !يافق قسم بخور که نگاهش نکرد_

 :دستش انداخت و با استرس گفت انیرنگ م دیسف يد يو يبه د ینگاه افق

. کردم دایو پ دیکل یبا هزار زور و بدبخت. بود نیاتاق کارِ بابا دست ژاکل دیکل. مردمیداشتم از ترس م ینکردم ول_

 !ریام ارمیسر در نم یچیاز ه گهیمن د

 رو چک نکرده؟ نایقبل از تو نرفته تو اتاق و دورب یمطمئن_

 هیانقدر اعصاب پدرم داغون بود که . از صبح از کنار بابا جم نخورده. دیفهمیاومدنت و م رفتیاگه م. مطمئنم_

 !تکون نخورد ششیلحظه هم از پ

 :گفت ظیزد و با غ يپوزخند

 ؟يکرد یدوماه گذشته رو کپ يلمایتمام ف. هم نترس یچیاز ه. بده لشیرو تحو يد یس. دره يفربد جلو_

 .سرش را با ترس تکان داد افق

 گهیرو به بابام م یپاك شدن همه چ لمایبفهمه ف نیاگه ژاکل یول. پاك کردم شمیکردم و باق یهمش و کپ_

 !براش سنده نیحرف ژاکل! نداره لمایف دنِیبه د يازیپدرم ن. ریام
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هم  لمایپاك شدنِ ف. کنهیشک کنه به تو نم یپدرت به هر ک. نترس نگفتم؟ بسپارش به من یچیگفتم از ه_

 !کنهیرو کنترل م لمایچون بجز پدرت تنها اونه که ف تیگردن نامادر فتهیم

 :تخت نشست و با خواهش گفت يرو. بغضش را دوچندان کرد ریام يخسته و گرفته  يصدا

و به جون  نیژاکل يدادایداد و ب. پدر و تحمل کردم يتمومِ شب سرزنشا. ریرو کردم ام یکه خواست يکار_

چرا به  پرسمیازت نم! یکنیم کاریچ يدار دونمینم. شنیروزا تموم م نیبهم قول بده ا. فقط به خاطرِ تو دمیخر

 يروزا نیا يفقط بهم بگو همه . ستینرو نگاه نکنم برامم مهم  یلعنت يد یس نیکه ا يروح مادرم قسمم داد

 !شهیبد بودن حالت تموم م

و مردن وجود  یبدحال نیا يبرا یبازگشت گفتیچگونه م. داد هیتک یچشم بست و سرش را به پشت صندل ریام

   نخواهد داشت؟

 يا گهید زیچ کنمیازت خواهش م. ستمیا یقولمم م يرو. دمینجاتت م يازدواج اجبار نیبهت گفتم از ا_

 !نپرس

 ر؟یام_

 :توانش گفت نیمشت کرد و با آخر زیم يرا رو دستش

 !فربد منتظرته افق_

 :با درد زمزمه کرد دیافق را که د سکوت

 !دمیبهت قول م. شهیسا برات تموم مکابو نیتموم ا_

گذاشت و به  زیم يسرش را رو. را قطع کرد یشدن گوش مانیاز جانبش نشد و قبل از پش یمنتظر جواب گرید

شکل درتار  نیبه بدتر زیهمه چ. مانستیرا م یاهیاش کالف س یزندگ. دیشیشده در هم اند دهیچیاوضاعِ پ نیا

،  کردیدختر حس م نیکه در درونش نسبت به ا يهمه، احساس تازه ا انِیو پود هم گره خورده بودند و در م

 يماورا يزیکرده بود، چ رشیکه از افق درگ يزیچ. خودش را گول بزند توانستینم گرید! گره بود نیکور تر

 !بود یمانیو پش يدلسوز

 .فربد را گشود امیبلند کرد و پ زیم يسر از رو یلرزش گوش با

 "!دستمه يد يو يد"
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! شدینم نیبهتر از ا. شد شیرو به رو یِشدن صندل دهیداد و همزمان متوجه کش رونیرا ب شیپر صدا فسن

چقدر خوب بود که در مقابلش . دیترسیاز نگاه براقش نم گرید. زل زد شیواکنش به مرد رو به رو یخونسرد و ب

 .برنده بود رگب نیبزرگ تر نیا ییانسان ها نیمقابل چن! از دست دادن نداشت يبرا يزیچ

 ؟یباهام دوباره رو به رو بش نکهیاز ا يدینترس ؟ینیمن و بب يو بخوا يباعث شد به خودت جرات بد یچ_

 .پوش را برانداز کرد اهیمرد س يمطمئن سر تا پا يپوزخند با

 چطور گذشت؟ يمراسم خواستگار_

 :منقبض شده گفت یگذاشت و با فک زیم يآرنجش را رو فراز

که افق  ییبا چرت وپرتا کنمیفقط آرزو م. تو جهنم يریم يخودت دار يبا پا. ستیم بهت نفکر نکن حواس_

 !ینداشته باش یداد ارتباط لمیتحو شبید

 ؟ینیبیم یرو به روت چ_

 .نگاهش کرد زیآم ریتحق فراز

 !آدمِ تموم شده هی_

 .با خنده سر برگرداند ریام

باختن  يبرا يزیچ گهیکه د یکی. آدمِ تموم شده رو به روته هی. ياشاره کرد يبار به خوب نکته ا نیاول يبرا_

 !نداره

 .که رنگ چشمانِ فراز کدر شد دیرا برگرداند و به وضوح د سرش

 ؟يآدمِ تموم شده رو قبول کرد هیقرار مالقات با  نکهیاز ا یترسینم. حاال تو بگو_

 .شدیفراز لحظه به لحظه سخت تر م نگاه

 !یگیم یچ يدار شنوهیگوشت نم نکهیثل ام. ریزبونت دراز شده ام_

 !یکه فکرشو بکن یبهتر از اون. شنوهیاتفاقا گوشام خوب م_

دیکش رونیرا ب یرنگ دیسف يد يو يفرو برد و د شیپالتو بیدست در ج دیفراز را که د سکوت.  

شونت  يکه رو يتا سر ریبگ نیاز خلوت دو نفرت با ژاکل! شبهیپر افتخاره د اتیتمام محتو يد يو يد نیا_

گفته شده  نتونیکه ب یرو دستم رسونده هرچ يد یس نیکه ا ینیشاهد ع! ستین نیالبته فقط هم. گذاشته شد

 !دهیرو هم شن

 .خون شد يفراز دو کاسه  چشمانِ
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 ؟یزنیزر م يدار یچ_

 .زد يتلخند ریام

که  يزحمت ده ساله ا يبرا سوزهیدلم م! اردالن يتور کردن دردونه  يبرا فتیکث يباز. تموم شد فراز يباز_

 !یبرس يمطلوب تر ي جهیکمکت کنم تو زمانِ کمتر به نت يبعد يها يتو باز تونمیم یاگه خواست. يدیکش

 :را دست گرفت شیپالتو ي قهیفاصله اش را با او تمام کرد و  فراز

 !ذارمیزندت نم. ریام کنمینابودت م_

شاهد مشاجره  يگریکافه خلوت بود و جز دو پسر دانشجو کس د يباال يطبقه . با خشم دستش را پس زد ریام

 .برگرداند و انگشت اشاره اش را باال گرفت بشیرا داخل ج يد یس. نشد نشانیب ي

دوست دارم بدونم . دست اردالنه يد یس نیاز دست دادن ندارم نگفتم؟ شب نشده ا يبرا يزیبهت گفتم چ_

کردش داشت  زیکه همراه دختر عز یثروت يبرا ای سوزهیم شتریبوده ب کیکه زنش و باهات شر یده سال يبرا

  .کردیم متیتقد

 .شدیم نییفراز از خشم باال و پا ي نهیس

 !نشونمتیم اهیبه خاك س! هات و دارم يکار فیکث يآمار همه . یکار و بکن نیا یتونینم_

 .خونسرد نگاهش کرد ریام

 تو؟ ایمن  بازه؟یم شتریب یبه نظرت ک_

 .دییهم سا يدندان رو رازف

 ؟یلعنت يخوایچقدر م_

 :سراسر استهزا شد و با خشم گفت نگاهش

. رونیب یشیاون دختر گم م یاز زندگ ته؟یکنم حال ییمثل تو پول گدا ینشدم از کفتار متعفن فیهنوز اونقدر کث_

کال از دور  ایبه چاك  یمنصفانه بزن يانتخاب با خودته که با معامله  نیا یول. یالبته در هر صورت قراره گم ش

 !یحذف بش

 .چشم تنگ کرد فراز

 ه؟یمنظورت چ_

که  يبرو هر جور. گذرهیم یاحمق تر از خودت چ کیتو و اون شر نیب ستیکه برام مهم ن نهیمنظورم ا_

 یاستبا زنشم هر چقدر خو. و بساز تیگاگول بذارش و زندگ يجا. پولش و باال بکش. تلکه اش کن ادیخوشت م
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. یباهاش ازدواج کن يشد اضربه زور و فشار خانواده ها ح یگیبه افق م يریفقط م! ستیبرام مهم ن! حال کن

و  فتیکث يپا يبعدم تا عمر دار. یبهش نداشت يچرت بوده و عالقه ا یگفت یهرچ یخونیخوب تو گوشش م

 !يذاریاون خونه و دورو برِ افق نم يتو

 .دیسرش را به پشت پرتاب کرد و دست دور دهانش کش. دیبا حرص و بلند خند فراز

 بدبخت؟ ماسهیم یبه تو چ ن؟یهم_

 :دیغر شیدندان ها يو سرخِ فراز شد و از ال یبه چشمانِ زخم رهیخ نشیچشمانِ خشمگ با

 !ستیبه تو مربوط ن_

بزرگ با تن و بدنش اثابت  انفجارِ نیا يقبل از آنکه ترکش ها. رو به انفجار بود یِساعت یفراز نماد بمب ي چهره

 .کتفش گذاشت يبلند شد و دست رو زیکند از پشت م

 یمنصفانه تر از راه. منصفانه ست یلیبه نظر خودم که خ. فکر کردن به معامله يبرا يساعت وقت دار کی_

  .یمقابل من گذاشت شیپ يکه تو دو هفته 

 .جلو رفت و دستش را مانند خودش از پشت بلند کرد یقدم

 !فکر کردن جنابِ فرازِ سرمد يبرا يساعت وقت دار کیفقط _

بار هم پشت  کی یحت. شد نشیرا باال داد و به سرعت سوار ماش شیپالتو يکه از کافه خارج شد لبه ها نیهم

بار از  نیاول يبرا يروزیپ. را پشتش جا گذاشته است يشکست خورده ا یبتیچه ه ندیسرش را نگاه نکرد تا بب

 يد یداد و س نییرا پا نیماش ي شهیش گشتیآمده اش را برم رِیمرگ بار مس یهمانگونه که با سرعت. آنِ او بود

مانده  یتمام باق مهیکارِ ن کیشهروز بود و تا آن روز تنها و تنها  یِبعد دادگاه يهفته . پرت کرد رونیرا ب یخال

 !بود

*** 

. شدیتر م میتر و مال يهوا بهار شدندیتر م کیهر چه به بهار نزد. کرد هیتککوچه  يابتدا سِیسرد و خ وارِید به

 رشیاو و مس يگرچه برا. گرفته بود يابر يو هوا يبهار يبسته را باران ها خی نِیبرف و بوران و زم يجا گرید

 نیا يهمراه با او تمامِ رنج ها توانستیم بهار نیا دنِیسر رس دیشا یزمستانِ سخت تازه شروع شده بود ول

 !مانند را هم با خود ببرد یزمستانِ ب
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. کرده بود جشیگ يبهروز يحرف ها. باران سپرد زیداد و پوست صورتش را به قطرات ر هیتک واریرا به د سرش

مرموزِ  يه چهر گریفرو برد و بارِ د شیپالتو بِیدست در ج. بعد آماده باشد يدادگاه هفته  يتر از آنکه برا جیگ

 :شد رارطرفه و لحن مطمئن در خاطرش تک کیهمراه با آن لبخند  يبهروز

" 

 يبرا دمیتاش و نقد م صدیس. دمیرو که شهروز نگرفته پس م یهر چ گمیدارم بهت م ست؟یمگه دردت پول ن_

کارِ  يکاله بردار یدونیکه م دونمیخوب م يبهروز. که دلت بخواد یبا هر اسکونت دمیاشم چک و سفته م هیبق

و  یتو قرض و بدبخت ندازمیدارم خودم و م. امیکارِ خود قالتاقته باز دارم کوتاه م دونمیم نکهیبا ا. شهروز نبود

   .کن یرو معرف يباز نیا یِتوهم آدمِ واقع دمیمن پول و م. درد تموم شه نیبذار ا. نزول

 .دیجان کشفن ییطال يبا پوزخند نگاهش کرد و دست به لبه  يبهروز

 بوده و از قصد برادرت و اون تو نگه داشتم آره؟ هیکارِ ک يکاله بردار دونمیمن م یکنیپس فکر م_

وقت  یک يبرا يدار شه؟یاون تو موندن شهروز برات پول م ؟يتو مغزته بهروز یعکسشه؟ چ یبگ يخوایم_

 ؟يخریم

 ه؟یمثلِ من و تو چ ییفرقِ آدما یدونیم_

 .گرفت اوشیاشاره اش را به طرف س انگشت

 !من دنبالِ خود انگلم یول يگردیتو دنبالِ عالج مرض م_

او شد يبه لبها رهیخ یبدونِ پلک زدن اوشیس نگاه. 

_ و  ادیب شیانگل پا به پام پ هی دمیاجازه م يفکر کرد. کردم سیشرکت و تاس نیعمر کسب و کار ا هیمن بعد

 کنه؟ هیاز خون ام تغز

 :گفت یو عصب دیبه دور لبش کش یدست. آورد یدر نم شیچند پهلو يز حرف هاا سر

که به وقتش کور  یبا موتورِ قراضه اش جون کند؟ کس نجایکه فقط مثلِ سگ ا یاون انگل برادرِ منه؟ کس_

گوشه  نکهیچک و سفته جا به جا کرد بدونِ ا ياردیلیچند بار برات م يشد به وقتش کر؟ خودت بگو بهروز

 تاوانِ احمق بودنش و؟ ؟يریگیمثل شهروز م یکی یِاز زندگ يرو دار یبهشون نگاه کنه؟ تاوانِ چ یچشم

 !برات بکنم يکار تونمیمتاسفم که نم.. پسر ستین کیشماها کوچ يایدن يما اندازه  يایمتاسفانه دن_

 .دیکوب زیم يجا بلند شد و با خشم مشت رو از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٣۶۵ 

دستت تا هر وقت  ریز شمیخودم م. کنمیتومن چک و سفته امضا م هینصد تا پو يبه جا. دمیتومن م هی _

. سگ و ثابت کردنِ برائت شهروز هیکردنِ  ینداره معرف يبرات کار دونمیم يبهروز. یضامنم و بکش یخواست

به  یاجازه بده اگه قراره حق. حقنه قانون به  یرسینه تو به پولت م. شهیبسته م یلعنت ينوزدهم اون پرونده 

 !خودت بِیناحق داده بشه بره تو ج

 .دیاش کش يپرفوسور شیبه ر یدست يبا خونسرد يبهروز

 !!مرده که زندست یتا نوزدهم ک. برو پسرجون_

" 

اوقات به خط و  یِباق. آمده بود رونیب ياز زبانِ بهروز جهینت یمالقات ب نیبود که در ا يجمله ا نیآخر نیا

 شیحاصل تنها برا یب دارِید نیا. بود دهیرس انیاو به پا ينعره ها انِیو م اوشیس یِعصب يها دنین کشنشا

 !مطمئن بود نیاز ا گریحداقل د! پول نبود يدرد بهروز. واضح داشت ي جهینت کی

 ن؟یخوب_

. را به سرعت شناخت شیرو به رو فیشب دخترك کوتاه قد و ظر یِکیتار انیم. را با وحشت گشود چشمانش

 .دیبه صورتش کش یگرفت و دست واریاش را از د هیتک

   .خوبم_

 .کرد يحوصله ا یاخم ب. نبود يگرید زیرنگ گلدارش چ یبه پوشش اش افتاد که جز چادر نارنج نگاهش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 !نیواستاد نجایوقته ا یلیخ دمیاز پنجره د. وقته حواسم بهتون هست یلیخ_

 .دیکش قیعم ینفس اوشیس. گفتیرا دست و پا شکسته و با خجالت م شیانداخته بود و جمله ها نییرا پا سرش

 !برم گهیبهتره د. رفته بودم تو فکر_

 :زد شیاز پشت صدا الیبرداشت که ل یو قدم برگشت

 اوش؟یآقا س_

 .نامش را بعد از مدت ها با تمامِ جان و دل حس کرد دنِیبست و لذت شن چم

 !دشینیبهتر باشه بب دیشا. ستیمونس جون حالش خوب ن_

 .به طرف دخترك برگشت که عضالت گردنش منقبض شد یناگهان چنان

 شده؟ یچ_
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 .به اطراف انداخت ینگاه الیل

 .دهیمونس جون هم فهم کنمیفکر م. نیمدت اهواز نبود نیتو ا دونمیم یعنی. شده یچ دونمیم شیکم و ب_

 :نداخت و آرام تر گفتا نییرا دوباره پا سرش

 !ما شام خورد يعباس خونه . کردیم هیتا سحر داشت گر شبید_

 يرفتن داشت و نه اراده  ينه پا. خانه شان قفل شد يدرِ زنگ زده  يو نگاهش دوباره رو دیلرز شیپاها

دستش را با ! کردیمونسش بدحال بود و او شب ها را از خجالت و شرم مقابلِ خانه صبح م.. مونس! نرفتن

 .دهانش گرفت يجلو یدرماندگ

 !شهروز ناراحته يبرا. یذاشتیتنهاش نم_

روح و جسمِ او را شکافت و به اعماق وجودش دست  ينگاهش پرده . نگاهش کرد قیسر باال آورد و عم الیل

 ..انگار افتی

   .اوشینکرده آقا س هیگر ينجوریا یچیه يمونس جون تابحال برا_

قبل از خودش فرمان حرکت  شیو پاها دیروحش قبل از او پر کش. بود قراریدلش ب. کان دادرا با حسرت ت سرش

 دیدر را با کل. جا ماند شیاز قدم ها رانیح يالیآنچنان با شتاب خودش را به درِ خانه رساند که ل. را صادر کرد

 زیهمه چ. را هم نداشت اطیح نیا یمیقد وارِیدنگاه کردن به در و  يرو یحت گرید. باز کرد و داخل شد یمیقد

ساعت . باز کرد و داخل شد یدر را به آرام. مودیرا پ اطینامطمئن عرض ح يبا قدم ها. شدیم دهیبر سرش کوب

 نقدریبو ا نیچگونه تا امروز ا. گرفت يخانه روح و روانش را به باز يبو. ده شب بود و ظاهرا عباس خواب بود

 !دانستیرا م شیکه انسان بعد از باختن قدر داشته هااش واضح نبود؟ راست بود  یدر زندگ

بعد از آن . با مادرش را خواست ییارویاز خدا توانِ رو. دیراهرو ضربان قلبش را شدت بخش يزرد اتاق انتها نورِ

 کردن ممکن بود؟ ینگاه شماتت بار و سرخورده مگر زندگ

. شدیدر دستانش دوخته م يدیسف يبود و پارچه  کهنه نشسته یاطیمادر پشت چرخ خ. باز کرد یرا به آرام در

  !اش نبوده است یدر زندگ ینام اوشیوقت س چیانگار که ه. اوردیبا باز شدنِ در هم سرش را باال ن یحت

شد و مقابل مونس زانو  کیلرزان نزد يبا پا. بود زهایچ یلیخ يایانگاشته شدن گو چیه نیا. جلو رفت اوشیس

 :و با بغض لب زد دیاشک از چشمش چک. زد

 !ننه_
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 دنِیچیمشغولِ پ قیعم یپارچه را رها کرد و همراه با نفس. اش جا به جا کرد ینیب يدرشت را رو نکیع مونس

 .دست او گذاشت يبرد و رو شیدستش را پ اوشیس. شد يفلز ينخ به دورِ ماسوره 

 !ننه بذار حرف بزنم_

 .اشتدستش را نگه د اوشیخواست دست پس بکشد که س مونس

 !ننه تو رو مرگ شهروزت بذار حرف بزنم_

يبوسه ا. خم شد اوشیس. امدیماند اما نگاهش باال ن یحرکت باق یمونس ب دست  بر سرانگشتانش زد و صورت

 .دیو باد و باران خورده اش را به پشت دست او مال سیخ

 يدستا نیا يخدا برا. لنگهیاون پاهات که از درد م يبرا رهیبم اوشتیس. مادراست يپا ریبهشت ز گنیم_

 !قراره بهت بده ننه؟ بهشتش کمه یمردونه چ

   .دیدست مونس چک يچشمش رو اشک

. ینیخواستم با غرور دوماد شدنش و بب. غم تو چشمت نباشه گهیخواستم د. ننه خواستم شهروزت برگرده_

به موال . خواستم راه نفست و باز کنم ننه. تو دست و ذکر به لب خوابت نبره حیشبا تا صبح تسب گهیخواستم د

 !رو تموم کنم یعذاب جهنم نیخواستم ا

 دیکوب نهیدست به س. چفت شده شان ثابت مانده بود يدست ها يزده رو خیمونس سرد و  ینگاه. بلند کرد سر

 :زد ادیو فر

و  اوشتیس. خودم و خاك کردم. ریشهر شدم ام يدخترا يهمه  يبرا. اون دختره ينه تنها برا. ریآره شدم ام_

 !کشتم که شهروزت و بهت برگردونم 

 کیدلش به  شیپ ي هیچند ثان نیانگار تا هم. غمِ چشمانش سوزاننده تر از آتش بود. نگاهش کرد مونس

 ياقرارِ صدا یانگار وقت یول. عاشقانه نباشد شیفراتر از نما يزیچ يباز نیا نکهیبه ا. گرم بود يدیام يکورسو

رو به  رِیتصو گذاشتیاش م یطوالن يها بتیو غ متیگران ق يدورگه و خش دارِ پسرش را کنارِ آن لباس ها

 چه کرده بود؟ اوششیبا س ریام: دیشیکرد و با خودش اند ینگاه. شدیتر م فیکث شهیاز هم شیرو

اون دختر خوردم توبه  تیچوبِ خدا رو با معصوم یاز وقت. دمیو فهم دیو سف اهیفرقِ س یوقت. مونمیبخدا پش_

 يبرا. بودم ونیبهش مد. رو تموم کنم یاومده بودم همه چ. کنم یبودم واسش عاشق ومدهیاون شب ن. کردم ننه

 ...يبرا. که بهم داشت یقعش يهمه  يبرا. دل بستنش يهمه  يبرا. که گفته بودم ییتمام دروغا
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توانِ سربرگرداندن  یصورتش گذاشت ول يدست رو. انداخت نیمحکم در سکوت شب طن یِلیانعکاسِ س يصدا

 روزگار سربرگرداند؟ یلیدر مقابلِ س شدیمگر م. نداشت

 !رونیاز خونم برو ب_

 يچشمش به اشک درشت و شفاف رو. مونسش نبود يفروغ و خشک صدا یب يصدا نیا. سربرگرداند ناباور

 .فت و جلو آورددستش را گر. گونه اش افتاد

 .سگ بدم ياونقدر بزن صدا. بزن بکش. بزن حقمه. بزن ننه_

 .آنقدر که دست مونس از درد مشت شد. دیصورتش کوب يبار رو نیمونس را چند دست

  .سرم خراب نکن يرو رو نجایا یکن ول رونیب ياز هرجا دوست دار. نرون نجایمنو از ا یبزن ول. بزن ننه_

راهرو گرفت تا  وارِیدستش را به د. در اتاق را باز کرد و لنگ لنگان به طرف هال رفت. از جا برخاست مونس

 .زدیزار م هیبا گر. در لحظاتش جا نداشت گریاشک د. از پشت خودش را به او رساند اوشیس. فتدیپس ن

. کنمیم یشهروز معرف يخودمو جا رمیم. شمیهمون م یبگ یهرچ. کنمیم يبخوا يهر کار. ننه خاك پاتم_

 !نرون ننه نجایاز ينجوریفقط منو ا. کنمیتا آخر عمرم جون م ایاون سرِ دن رمیم

 :گفت شدیکه با زور از حنجره اش خارج م ییو با صدا ستادیکنارِ در ا. به قلبش زد یچنگ مونس

 !رونیبرو ب. یستیتو پسر من ن. شناسمتیمن نم_

 :لرزان زمزمه کرد يسر کج کرد و با لبها. اشک بودصورتش غرقِ . ستادیمقابلش ا اوشیس

 !کار و با من نفس نینکن ا_

مگر بدون . کند يریدستش را به حفاظ در گرفت تا از سقوطش جلوگ. که سربرگرداند نفسش قطع شد مونس

 بود؟ سریم ینفس زندگ

 :لب با درد گفت رِیز

  ؟ینبودم و تحمل کن یتونیم. يو ندار اوشتیس گهید. گردمیبرنم گهیننه اگه برم د_

 :نگاهش کند گفت نکهیو بدونِ ا دیکش سشیخ يگونه  يدست رو مونس

 !مرد شیمن دو روز پ اوشِیس_

 سیخ اطیح گر،ید یمقاومت چیاش بدونِ ه دهیافتاد و قامت خم نییپا شیکوتاه پلک ها يجمله  نیپسِ هم در

 .کرد یخانه را ط يو بارون خورده 

*** 
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. دیچهارچوبِ در گذشت، انگار قلب و روحش هم پرکش انِیرمق از م یو ب دهیردانه اش که آنگونه تکد            

خم  شدیمگر م. کمرش نصف شده بود. در گرفت و همانجا خشک شد يو زنگ زده  یدستش را به حفاظ آهن

نفس  نیتا آخر یو بدبخت رعمر زجر و کا کیکه با  يکمر ستد؟یو او صاف با دیایاش ب یهست يبه ابرو

زانو گذاشت و خودش را به  يدست رو. پسرش خم شده بود یِمستحکم مانده بود امروز در مقابل سرخوردگ

شبه مخروبه و  اطیح نیامشب ا. دیدریانداخت و قلبش را م یاش م نهیچنگ به س رحمیب یدست. سر داد نییپا

   .تر شده بود کیتار شهیاز هم کیتار

. باز بود اطیدرِ ح. درنگ به خانه رساند یبود خودش را ب دهیاتاق د يرا از پنجره  اوشیس رمقِ یکه رفتنِ ب الیل

 .را گرفت شیبازو ریپا تند کرد و ز. مونس را شناخت يخم شده  ي هینگاه سا نیداخل شد و با اول یبا نگران

 !دکتر متیتورو خدا بذار داداش و خبر کنم ببر ؟يشد یمونس جون چ_

 يقهوه ا يپتو يرو. رفت شیپ يگاه بدن دخترِ جوان کرد و با زور همراهش تا کنارِ بخار هیرا تک دستش

 يو چروك چهره  نیچ انیدرشتشان م يدانه ها. آمدند یبند نم شیاشک ها. دوخت نینشست و چشم به زم

کنارش نشست و  الیل. رفتندیم شیگُر گرفته اش پ بانِیتا گردن و گر صدایو آرام و ب شدندیپنهان م نشیغمگ

 !مهربانِ محله او نبود شهیمونسِ هم. لب به دندان گرفت

 ال؟یرفت ل يگوشم چجور گریج يدید_

 .سر باال آورد و متاسف نگاهش کرد الیل

چراغِ خونم . گناهاش گرفتار شدن يبه پا یکیبه گناه نکرده و اون  یکی. خدا هر دوتا پسرام و ازم گرفت_

 کنم؟ کاریچ یکیتار نیحاال تو ا. الیخاموش شد ل

 نیبه کدام اوشیس دانستینم. گشت يهم جار الیل يوقفه از چشم ها یاش که شدت گرفت، اشک ب هیگر

بود  نیسنگ يبه حد شیبار خطا. مطمئن بود زیچ کیخانه و کاشانه رانده شده بود فقط از  نیگونه از ا نیگناه ا

 !خم کند نگونهیکه کمر خودش و مونس را ا

 ..اوشمیآقا س! رونهینشده ب دیآقا شهروز ع گهیداداش م. مونس جون شهیدرست م_

 .مونس سر باال آورد و با حسرت نگاهش کرد اوشیآمدن نام س با

 !الیبد پسرم و خاك کرد ل يزمونه .. و کشت اوشمیس_

 :و مغموم گفت دیکش سشیدست بر صورت خ. گاه سر مونس کرد هیاش را تک نهیجلوتر رفت و س یکم
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بچه . دهیتا بوده بچه خطا کرده و مادر بخش گفتیم شهیاما مادرم هم. بدونم خواممینم. شده یچ دونمینم_

 !مونس جون شیجوون يپا نیبذار. دهیبچه گناه کرده و مادر جور کش. دتشیرفته و مادر به راه کش راههیب

سرخ  اهشیس يچشا یول شدیرگش مثل شهروز قلنبه نم. بود رتیخوش غ. دلرحم بود. مهربون بود اوشمیس_

 !دختر محل خودشم نداشت دنِیطاقت تو شن. شدیم

 :و ادامه داد دیکش یآه

 گفتینم دادم؟یم یرو چ ییجواب باال کردمیاگه بغلم و براش باز م. کردمینم دارشیاگه ب. برگرد گفتمیاگه م_

کنه  هیتنب ییگوشم و باال گریمن طاقت ندارم ج ؟يتو چه کاره بود گفتینم ؟یبچه اعتبار نداشت نیا شِیتو پ

حواله  ییحسابش و به اون باال یول کنمیمشده خودم دستاش و قلم . کنمیم هشیخودم تنب. زنمشیخودم م. الیل

و  میحقِ مادر روندمینم نجایو امروز از ا اوشمیاگه من س. ستیبردار ن یعدلش شوخ.. دادگاهش سخته. کنمینم

  .بودم اوردهیبه جا ن

 !آرام شدنِ سوز دل خودش بود يکه برا الیل يحرف ها نه برا نیانگار که ا. زد اش نهیبه س یچنگ

من پسرم و ! بشه شهیرگ و ر یب تونهینم. ببره نجایاز. از مادرش ببره تونهیاون نم. گردهیبرم اوشمیس_

 !گردهیبار پاك برم نیا.. گردهیبرم. شناسمیم

 .ختیسوزناکش تنها در سکوت و خفا اشک ر يجواب تمام جمله ها يرا نوازش کرد و به جا شیآرام بازو الیل

*** 

  

 گریشبِ سخت د نیبا فربد رو به رو نشود چون در ا کردیخدا خدا م. را داخلِ قفل چرخاند و داخل رفت دیکل

گم شود و هرگز راه را  شیتمام گناه ها انِیم ییجا کی خواستیدلش م. خودش از صبر خودش مطمئن نبود

اش وجود  یزندگ دیام یراه چیه ي ادهباشد؛ اگر در آخر ج راههیتمام راه را ب ياگر قرار بود انتها. نکند دایپ

 داشت راه درست و غلط رفتن؟ ینداشت چه فرق

بود که به  ییامشب از آن شب ها. بار رفت ینیتعلل به طرف م یپرت کرد و ب يرا با خشونت گوشه ا کتش

و  شدیسوم خوش م کیبا پ شهیآمد شهروز هم یم ادشی. باال بود تشیظرف. آمد یم شیاش پ یندرت در زندگ

شب در تمامِ  کیتنها ! شدینمخارج  یعیهم از حالت طب شیها يرو ادهیز تیاما او در نها دادیخنده را سر م

 ییریتگآن هم شب دس! برده بود ادیو هوا سرگردان مانده بود و زمان و مکان را از  نیزم انِیاش م یزندگ

و باده  شدیاش م یزندگ يخوردن و شکست ها نیمست زم شناختیخودش را م یچرا که از وقت! شهروز بود
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 يبرا یحت شدیموفق م یعنی. کردیم یسرکش گرید کرارِت کی يدرونش برا یبیعج لیم! اثر بود یب شیبرا

 بسپارد؟ یشبِ نحس را به فراموش نیا.. وجودش را.. شب هم شده خودش را نیهم

گذار  ریبود آنقدر تاث دهیاز فربد شن. دیکش رونیب يا شهیش نیتریشفاف و دست نخورده را از پشت و ي شهیش

و استکان آن را به همراه  کیپ یزرد رنگ انداخت و ب يبه محتو ینگاه! شودیاست که با چند شات کله پا م

   .خودش به طرف بالکن برد

آن آتش  يِو تند یتلخ انِیدل و جانش م. دیو ظرف را باال کش ستادیاو روشن  ینوران شهیبه شهرِ هم رو

 دانستینم. سوختیم شتریکه مادر بر روح و دلش گذاشته بود ب یزخمِ وحشتناک ياما هنوز هم جا گرفتیم

چراغِ .. شدیمدام عوض م نماه در آسما يجا. رنگ نشسته بود دیسف یصندل يتعادل رو یب. چقدر گذشته است

کرد و چشم  هیتک یبه صندل. گشتیدستانش مدام سبک و سبک تر م انِیم ي شهیو ش شدیم ادیخانه ها کم و ز

 يخلسه  انِیم. شدندیو صداها دور و دور تر م دیچرخیدورِ سرش م ایدن! خواستیدرست همانگونه که م. بست

آزاد و تازه بود  یهمه حبس نفس نیا انِیم. را دوست داشت الح نیا. آمده بود شیلبخند به لبها. بود ینیریش

 !شیبرا

. هزار تکه شد نیزم ياز دستش افتاد و رو یخال ي شهیش. دیرا از دو طرف باز کرد و بدنش را کش دستانش

مانند وز وزِ زنبور در  فیضع ییحس و کرخت در خودش فرو رفته بود که صدا یب. دیآن را هم نشن يصدا

زنگ  يصدا ياریو هش یمست انیکار را تکرار کرد تا م نیچند بار ا. چشم باز کرد و چشم بست. سرش اکو شد

 یمحرک بشیحالِ عج نیاما هم دادینم یدر پ یبه زنگ پ یتیبود اصال اهم ارتریاگر هش دیشا. داد صیرا تشخ

   .ه طرف در قدم برداردو ب زدیتعادل از جا برخ یب یشد تا مشتاق ول

اراده  یب ينگرانِ افق لبخند يچهره . باز کرد مهیدر را تا ن. چسباند واریگاه بدنش کرد و به د هیرا تک دستش

 :چشمانِ خمارش را با زور باز نگه داشت و آرام گفت. نشاند شیلبها يرو

 کار؟یچ ياومد نجایا_

لب به دندان . هم بند نبود شیپاها يرو یبه او انداخت که حت یکل ینگاه. تند الکل افق را نگران تر کرد يبو

 :گفت مانیگرفت و پش

 !يدیتلفنام جواب نم! نگرانت بودم_

کوتاه و پشت هم به مچِ دستش وارد  يمچِ دستش گذاشت و چند ضربه  ياش را رو یشانیپ. دیآرام خند ریام

 .کرد
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 !نگــــران... نگران.. ينگران بود_

 .را با ترس قورت دادآب دهانش  افق

 !یستیخوب ن_

ابرو باال داد و با . کردیاش ترس و وحشت دخترك را دوچندان م يو خمار یکه سرخ یبا چشمان. کرد نگاهش

 :زور و کش دار گفت

 !بـــــرو_

افق از ترس و  يپاها. توجه به حضورِ افق برگشت یراهرو گرفت و ب وارِیکوتاه دست به د يجمله  نیپسِ ا در

 رونیهنوز با ب یوقت. اراده است یمست و ب شیمرد رو به رو دانستیم یبه خوب. بود دهیچسب نیبه زم دیترد

 يهم رو ریحالِ اسف بارِ ام نیبود حاال ا امدهیساعت شب کنار ن نیاش از خانه در ا یواشکیو  یآمدنِ ناگهان

 ریام. دیبه داخل خانه کش یناخن به دهان گرفت و سرک. عقل و وجدانش اضافه شده بود يتمام سرزنش ها

! کارِ ممکن بود نیخانه احمقانه تر نیحال داخل شدنش به ا نیمطمئنا در ا. رفتیراه م واریبر د هیآرام آرام با تک

 یب نیاش و به تمامِ ا يرقرا یبه ب. حرف زدن انتخاب کرده بود يکه برا یبه زمان. دبه خودش لعنت فرستا

دکمه اش را فشرد و نگران و مضطرب . دیدستش را با حرص مشت کرد و به طرف آسانسور چرخ. ها یارادگ

و  برخورد يبگذارد با صدا یکه خواست پا در اتاقک آهن نیدرِ آسانسور مقابلش باز شد اما هم. منتظر ماند

خودش را . دادینم یعقل فرمان گرید. دیکوبیقرار م یب نهیقلبش در س. با وحشت به عقب برگشت يزیشکستن چ

خانه و گلدانِ بزرگ واژگون و شکسته در کنارش  انِیمچاله شده در م رِیام دنِیبا دو به داخلِ خانه رساند و از د

 .جلو رفت یکوتاه غِیبا ج

بسته همانگونه  يها بود اما با چشم دهیند یبیآس. گذاشت ریسر ام ریزانو نشست و دستش را با ترس ز يرو

تکه  یچشم از گلدانِ سفال. دیلرزیدستانش از شدت ترس و اضطراب م. مانده بود یباق دهیلبخند به لب دراز کش

 .او را آرام تکان داد يتکه شده برداشت و شانه ها

 !توروخدا پاشو ترسمیدارم م ریام ر؟یام_

 بیرا از هم باز کرد و با همان لحنِ عج شیهاپا. گاه بدنش کرد و با کمک افق نشست هیدستش را تک ریام

 :گفت

 ؟يایتو؟ من گفتم ب ياومد یواس چ_

 :گفت يبلند يبا صدا دیاش را د یجواب یکه ب ریام. و متاسف نگاهش کرد دیدر سکوت لب گز افق
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 هـــان؟_

طرفه  کی يلبخند. متوجه ترسش شد ریام. عقب رفت یقدم دیبلند شدنِ او را که د. دیمتر پر میخود ن يجا در

 .زد و به طرفش قدم برداشت

 مه؟یسره شمارت رو صفحه گوش هیکه  ياریدرب يخوایم یسر از چ ؟یرو بدون یچ يخوایم_

راه رو و  انِیم وارِیآنقدر عقب رفت که پشتش به د تیدر نها. شدیتر م کیاو نزد رفتیچه افق عقب تر م هر

 کیتند که نزد يبو. زد یمبل کنارش را چنگ يش را فرو داد و با دست دسته آب دهان دهیترس. دیسالن چسب

مقابل  يمتریچند سانت يبا فاصله ا او صورتش ر ستادیاز او ا هیزاو نیتر کیدر نزد ریام. ختیشد قلبش فرو ر

 .صورتش نگه داشت

 ؟يتو؟ انقدر بهم اعتماد دار ياومد یرو چه حساب_

 .تعادلش کرد یگاه بدن ب هیپشت سرش چسباند و تک واریرا از کنارِ گوشِ افق به د دستش

 چپت کنم؟ يلقمه  هی دیشا یگیمستم؟ نم ینیبینم_

 ریام يلبها ریبچکد اس نییکه خواست از گونه اش پا نیاما هم. دیاز چشم افق چک یشدت ترس اشک درشت از

 :زبانش را با زور در دهانش چرخاند و با ترس گفت. بستنش خی يشد برا یتماسِ کوتاه کاف نیهم. شد

 !حق با تو بود اشتباه کردم. ریبرو کنار بذار برم ام_

حتم . دیکوبیم انهیوحش نهیقلبش در س. داد هیسرش تک يسرش را جلو برد و به باال یآرام يهمراه با خنده  ریام

 .ماندیاه هم نمکوت يفاصله  نیگاهش نبود حاال هم هیداشت اگر دستش تک

   ؟يچرا انقدر خورد_

 کنه؟یکه صداش داره کرَم م کتیقلب کوچ نینگران ا ای ینگرانِ حال من_

 !یش مونینکن که بعدا پش يکار کنمیخواهش م. برو کنار _

 .چانه اش را دست گرفت. را عقب آورد و دوباره با افق چشم در چشم شد سرش

 ؟یکنیم دمیتهد يدار_

 :و لرزان لب زد دیدومِ اشک چک يقطره . نگاه آشنا نبود نیبا حالت خمار ا. شد رهیانش خبا ترس به چشم افق

 .بذار برم ریام_

 .کنمیدارم نگات م! ندارم تیکار_
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 یوقت. امیفردا م. برو کنار بذار برم. دهیآزارم م ادیکه داره از دهنت م ییبو نیا. ازت ترسمیم. ینگام کن خوامینم_

 !یبهتر باش

 ؟يبر يبذار يخوایتو هم م_

 .بود نیپرخواهش و غمگ يخمار نیشد که حاال در ع رهیچشمانش خ یبه سرخ رتیح با

 ..که هیگناهم چ ؟یکنیم نطوریچرا با خودت و من ا ر؟یام یکنیم ينجوریچراا_

 .او نگه داشت يلبها يرا رو دستش

 !یچیه. نپرس یچیامشب ه! شیهــــ_

 شیبو برا نیا. کردیاش را دوچندان م يقراریب. تند را نداشت يو بو یکینزد نیتحمل ا گرید. سربرگرداند افق

 !کردندیانتخاب م شانیفرار از دردها يکه تمام مردها برا ياثر یو ب انبریراه م. درد بود ادآورِیتنها 

 !ریر امبرو کنا. کنار يخودت بر خوامیم یول رسهیزورم بهت م. هول ات بدم تونمیم. فقط بذار اآلن برم. باشه_

 رهیخ شیدختر رو به رو يبایز يبه چشمان معصوم و چهره . ستادیگرفت و مقابلش ا واریاش را از د هیتک ریام

از ته دل زد و  يلبخند. بودند ختهیر شیشانه ها يرو فشیلط يسرش سر خورده بود و موها يشال از رو. شد

 :گفت نیغمگ

 !یترسیازم م_

 :شک گفت ینگاهش کرد و ب میمستق افق

  .دستیفا یب یوقت میبزن یحرف طیشرا نیتو ا خوادیفقط دلم نم! ستیصحبت ترس ن_

 .شد دهیبگذرد که دستش کش ریاز کنارِ ام خواست

 !بمون. نرو افق_

پست . گونه اش گُر گرفته بود يرو ریام يلبها يجا. دیترسیراست بود که م. شد رهیشک و ترس به اطراف خ با

انتظار مدارا و  دیو مست است نبا اریاخت یشدت ب نیکه به ا يکه از مرد دانستیخوب م. دنبود اما مست بو

چه بر  دیفهمیو هرگز نم رفتیاگر م. کردیو پر از حرفش چه م نیغمگ ياما با چشم ها. داشته باشد يخوددار

   اش آمده چه؟ وانهیروز د

را کنار گذاشت و آرام  دیترد. کردیباز نگاهش م مهیکاناپه ولو شده بود و با چشمِ ن يرو ریام. را برگرداند سرش

 :دیپرس

 ؟يقهوه دار_
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 :و با خنده گفت دیصورتش کش يرو یتوجه به او دست یب ریام

 !افق چرخهیم یهمه چ. یچرخیتو م. چرخهیاتاق م_

. را از تن کند و وارد آشپزخانه شد شیپالتو! شدیخودش دست به کار م دیبا. داد رونیرا با حرص ب نفسش

از قهوه را داخل قهوه جوش  يادیمقدار ز. ابدیقهوه را ب يو رو کرد تا توانست جا ریها را تک به تک ز نتیکاب

 نیدر ا توانستیاما نم داشتیوا م کاپوهنوز هم دلهره از درون قلبش را به ت. و دستگاه را روشن کرد ختیر

توان راه رفتن  یدفاع و بدحال در خودش فرو رفته بود و حت یگونه ب نیا یوقت. او را تنها رها کند طیشرا

خانه خراب کرده  نگونهیشبه ا کیرا  ریکه ام يزیچ. رفتیو پر صدا رژه م کجایدر سرش هزاران سوال ! نداشت

 دیشا. گفتیرا م شیدرد دل ها شیو برا کردیلب از لب باز م یدر مست شهیهمآمد پدرش  ادشیبود چه بود؟ 

پدرش نبود؟  گریاو که د.. اما نه! و حرف دلش را بشنود ندیاصل کنارش بنش نیبر ا هیبا تک توانستیاآلن هم م

 دالناگر ار! شدیم وانهیداشت د... بود کیشب نزد مهیکه به ن یو ساعت یخال يخانه  کیمرد مست و  کی

 .ماندیاست قطعا سالم نم ستادهیکنارِ قهوه ساز ا یکردنِ مرد مست اریهش یموقع شب در پ نیدخترش ا دیفهمیم

و فنجانِ قهوه را دست  دیلبش کش يزبانش را رو. و استرس تکه پاره کرده بود يریرا از شدت خوددرگ لبش

چشمش را با ترس دور تا دورِ سالن چرخاند . نبود ششیپ قهیچند دق يدر جا ریبه سالن برگشت ام یوقت. گرفت

 .خورد کهیاز کنار گوشش  ریام يصدا دنیکه با شن

 ؟يگردیدنبال من م_

 .به طرفش برگشت یقیبا نفس عم همراه

 !برم خونه دیمن با. يایقهوه رو بخور به خودت ب نیا نیبرو بش_

 .او گذاشت يشانه  يجلو آمد و سرش را رو ریام

 گفتم؟ ام؟یبه خودم ب خوامیمن گفتم م_

کم مانده بود . وارد شده بود فنجان در دستش تکان خورد شیبه شانه ها ریکه در اثر تحمل وزن ام يفشار از

 :داد و با خواهش گفت یشانه اش را تکان. کارِ او نبود وانهید نیکردنِ ا اریهش. ردیاش بگ هیگر

 !ریام نیبش ریتوروخدا بگ_

داد و دستانش را  هیسرش را به پشت کاناپه تک. تدو نفره انداخ يکاناپه  يعقب عقب رفت و خودش را رو ریام

 :از هم باز کرد و با استهزا گفت

 !ـــریام_
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 :فنجان قهوه را جلو برد و آرام گفت. با حفظ فاصله کنارش نشست افق

قهوه رو  نیتوروخدا ا. بذارمت و برم طیشرا نیتو ا خوامیکنم فقط نم کاریچ دیبا دونمینم. فتمیبخدا دارم پس م_

 !کنهیبهترت م! ریر امبخو

 .سر باال انداخت ریام

 !شهیبهتر از هم. یعال. من خوبم_

 :تر گفت میتر رفت و مال کینزد یکم دیبا ترد. مردانه اش بغض داشت يصدا

 .ولت کنم طیشرا نیتو ا تونمینم. برم دیمن با. به خاطر من بخورش. زمیعز دونمیم_

 یدر سکوت نگاهش کرد و ناگهان با حرکت هیچند ثان. نگران و پرخواهش افق باعث شد سرش را بلند کند لحن

ضربان . به افق وارد شد که همانگونه قهوه در دست خشک شد یچنان شوک. او انداخت يپا يخودش را رو یآن

وار در  نیبه جا کرد و جن جا شیپاها يسرش را رو ریام. قلبش دوباره باال رفت و آب دهانش خشک خشک شد

 .خودش جمع شد

 !بخوابم نجایا خوامیم. برام بهتر از قهوه خوردنه نیا_

لخت  يموها. گذاشت زیم يخم شد و فنجان را رو. بزند هیگر رینمانده بود تا اراده اش در هم بشکند و ز يزیچ

در گوشش  يانگار زنگ خطر بلند. و احوال طیشرا نینه در ا یبود ول یحس خوب شیپاها يرو ریو پرپرشت ام

شده بود و خودش را به خطر  شیها یعشق و نگران مِیتسل. هم حماقت کرده بود نجایتا هم. به صدا در آمد

 .باالتر آورد یسرش را کم دنیعقب کش يبه جا ریام یخودش را جا به جا کرد ول یکم. انداخته بود

 ؟ينجوریا يدوست ندار ؟يخوریچرا انقدر تکون م_

 یآن یبهتر بود با حرکت دیشا. ربطش را چگونه بدهد یجواب جمالت ب دانستینم. دیباریاز وجناتش م یچارگیب

   .او را کنار بزند و با دو از خانه خارج شود

  .دیعضالت شکمش را منقبض کرد و عقب کش یباالتر آورد و او معذب و عصب یسرش را کم ریام

  ؟یترسیم یاز چ قایدق_

 .دیکشیرا هم به آتش م خیچشمانش  يبرافروخته  يشعله ها. منجمد شده نگاهش کرد افق

 ؟یترسیم ریتوهم از ام. جوابم و بده افق_

 :و آرام لب زد دیاز او دزد چشم

 !نه_
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 !دروغ نگو_

 .داد شیبه پا یتکان

 ؟یبلند ش شهیم_

 .بود خوشش آمده يباز نیانگار از ا. تخس سرباال انداخت يپسربچه ها مانند

 راستش و بگم؟ يخوایم_

 :و مستاصل زمرمه کرد درمانده

 و؟یراست چ_

 .با چشمان خمار نگاهش کرد ریام

مخصوصا اگه اون دختر به . زن بذاره و هوس بهش غلبه نکنه هی يپا يمرد سرش و رو هیاز محاالته _

 !!تو باشه و مرد هم مست باشه یقشنگ

 .افزود عیسر ریرا جمع کرد که ام شیبا ترس پاها افق

 !ایامشب و با دلم راه ب. داغونم. امشب نابودم. هوسم نذار يو پا میچیامشب ه. امشب نه افق یول_

 ه؟یمنظورت چ_

 .دییبو قیاو فرو برد و عم یِلباس پشم انیرا م سرش

 مستم؟ ینیبیمگه نم. ندارم يمنظور_

 دهیچسب نیشده به زم زیمانند دو تکه گوشت فر شیپاها. شدیم نییمعده اش از ترس مدام باال و پا اتیمحتو

   .بود و تمام تنش خشک شده بود

 ؟يدیمامانارو م يبو یدونستیم_

دوباره پر رنگ  یپر حسرت تمام ترسش را دود کرد و نگران يجمله  نیهم. صدا و ناراحت نگاهش کرد یب

 .ذهنش شد ينقطه  نیتر

  ؟یبهم بگ يخواینم ر؟یشده ام یچ_

 !ریمبهم نگو ا_

از  شدیاو که مست نبود؟ پس چگونه بود که نم. نگه داشت شیموها يمتریرا بلند کرد و در چند سانت دستش

 موها گذشت؟ نیهوس لمس ا
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 ؟يافق دوسم دار_

 :فرو برد و با درد گفت ریام يموها انیانگشتانش را م. دل بر عقلش غلبه کرد خواهشِ

 بودم؟ نجایاگه نداشتم اآلن ا_

 !يتند تند بهم بگو که دوستم دار.. پس بگو_

 .به حرکت درآورد شیموها يزد و دستش را به ال به ال يلبخند

 !دوستت دارم_

 !بازم بگو_

 .دوستت دارم_

 ..بگو بهم. خدا يجا. ایدن يجا. خودت يجا. مادرم يجا. همه بگو يجا. بگو افق_

 .دستش متوقف شدو دلش مچاله شد حرکت

 شده؟ یچ ریام_

امروزم به خاطرت . خوردم یلیو وجدانم س رتیاز غ. خوردم یلیاز روزگار س. خوردم یلیبه خاطرت از زمونه س_

 !خوردم یلیاز نفسم س

 :سکوت کرد و او همانگونه که صورتش را در آغوش افق پنهان کرده بود گفت افق

 !مادرم مردم يبرا. براش مردم افق. برام يبهم گفت مرد_

 .مانده بود یبود و درد باق دهیپر یانگار مست. کش دار نبود گریهم د شیصدا. آورد یدر نم شیاز حرف ها سر

 ..کرد رونمیاز خونه ب. و ازم گرفت امیدن_

   .را باال کرد و نگاه به چشمانِ افق کرد سرش

 ؟یفهمیم.. طرد شدن از مادرم شد تاوان تمام کارام_

 .و بهت زده سرش را تکان داد جیگ افق

 !ریام فهممینم یچیه ینکن فیتا برام از اول تعر. فهممینم یچیه_

 .زد و سرش را دوباره در شکمش فرو برد ینیلبخند غمگ. شد رهیدر سکوت به چهره اش خ ریام

 شهیدل کندن ازت داره م یبا تو به کجا برسه وقت اوشیقراره س دونمینم.. آخرش و نه یول دونمیاولش و م_

 افق؟ یکنیم کاریبا من چ يدار. هوا موندن یب نِیع
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 يگریکه با احساس تر و متفاوت تر از هر بار د دیآرامش را شن يشد و صدا رهیرخ اش خ میدر سکوت به ن افق

 :گفت

 !دوستت دارم افق_

* 

. گردنش خشک شده بود. چشمانش را باز کرد يال شدیم دهیکه مانند هاونگ در فرق سرش کوب يشدت درد از

 دیچشمش به فنجانِ سف. سه نفره جا خورد يکاناپه  يخودش رو دنیخودش انداخت و از د تیبه موقع ینگاه

زنده شد و ناگهان مثلِ  شدر خاطر یو گنگ یجیاز گ یانبوه انیم شبید عیوقا. افتاد شیرو به رو زیم يرو

، نفس  دیدونفره د يکاناپه  يکه افق را مچاله شده در خود، رو نیهم. برق از جا بلند شد و سرش را برگرداند

به  یدست. رفتن به سرش نزده است الِیشب خ مهیخدا را شکر کرد که ن. فرستاد رونیحبس شده اش را ب

چانه  ریمچ دستانش را ز. نگاهش کرد قینشست و عم یالخ يکنارش در فضا. شد کیو نزد دیاش کش یشانیپ

از صورتش را پوشانده بود و با هر دم و بازدمش  یمین شیموها. دیکشیاش جمع کرده بود و منظم نفس م

حاال چهره . کنار زد اطیاز آنها را با احت يانگشتش را جلو برد و طره ا. خوردیاش تکان م ینیکنار لب و ب يتارها

دختر چه داشت؟  نیا. دیشیبا خودش اند. دیدرخشیم شیرو به رو بایکامل و ز یقرص ماه نندمعصومش ما ي

را که  یتر از داشتنش بود؟ لحظات ناب یبود که عطشش صدها برابر خواستن يکننده ا جیگ رِیچه اکس نیا

آرام و  يها نوازش يحاال که به خودش آمده بود جا. آورد ادیگذراند به  شیزانوها يرو یچارگیدر اوج ب شبید

  .کردیحس م شیموها يپر عشقِ انگشتانش را ال به ال

. دیرسیبه دادش م یو درماندگ یچارگیدر اوجِ ب شهیبزرگ بود که هم يتمام کننده  کی.. انگار شدیاو تمام م با

 نیبود احساسش به ا دهیفهم نکهیبعد از ا دن،یهمه دوستت دارم شن نیبعد از ا. یهمه وابستگ نیحاال بعد از ا

اقرار و  ؟گفتیاز رفتن م شیچگونه برا ستیو پشمان نید کیتر و فراتر از  يقو يزیمعصوم چ يفرشته 

 !شتریروز به روز ب نشانیب یطنابِ نامرئ نیو استحکامِ ا شدیاعتراف روز به روز سخت تر م

 افتنی يرا پوشاند و برا شیآرام و محتاط رو. بود را برداشت دهیاو کش يکه افق رو ییجا بلند شد و پتو از

زده به عقب برگشت که فربد را  رتیدر قفل خانه ح دیبا چرخش کل. گرفت شیراه آشپزخانه را پ يقو یمسکن

رو به  يصحنه  دنِیفربد و فربد از د دنِیاو از د. دیدر د يصبحانه در آستانه  لیهمراه با نان سنگک و وسا

. بلند به طرفش برداشت یقدم ریام. ماندند یباق شانیحرکت در جا یچنان شوکه شدند که هردو ب شیرو

 .افق بود يرو رتینگاه فربد هنوز با ح. طرف اتاق کشاند را با خشم دست گرفت و او را به شیبازو
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 :دیغر یدر را آرام بست و عصب ریکه وارد اتاق شدند ام نیهم

 نداره؟ میفربد؟ خونه زنگ نداره؟ حر يشد ابویانقدر _

 :زد و با تعجب گفت یپلک فربد

 ر؟یام کنهیم کاریچ نجایدختره ا نیا_

 !شهیم داریب نییپا اریصدات و ب_

 ده؟یخواب نجایشب و ا یبگ يخوایم یعنی شه؟یم داریب_

 .دستانش گرفت انیتخت نشست و سرش را م يرو ریام

 !آورده بود برام خوابش برد مینه صبح زود حل_

 .گذاشت و کنارش نشست وریدرا يسنگک را رو فربد

 !؟يباهاش بود_

 ي قهیدستش را جلو برد و . و بردرا در چشمان فربد فر زشیت يها زهیسرش را چگونه برگرداند و ن دینفهم

 .دیکاپشنش را کش

 !بفهم. فربد یزنیزر م یدر مورد ک يبفهم دار_

تو  شه؟یم یپدرش بفهمه چ یدونیم ؟یکه شب تا صبح تو خونه نگهش داشت ییتو ایرو ول نفهم منم  قهی_

 ر؟یام يمغزِ خر خورد

 .دیجوشیمغزش از درد و حرارت م يکاسه . سرش گذاشت يعقب هولش داد و دوباره دست رو به

 !شلوغش نکن یالک يخبر ندار يزیاز چ یوقت. خودش اومد_

 .داد رونینفسش را پرحرص ب فربد

دختره رو  نیزودتر ا دمیدوست بهت هشدار م هیفقط دارم به عنوان . شما یِنداره مسائل خصوص یبه من ربط_

سه  ستیمهسا ن گهید نیا. خورهیم نیبد زم يداد شیکه بفهمه باز يروز. شیزندگ یبره پ یدست به سر کن

 نه؟ گهید یدونیم. بپره گهید یکیروز نشده با 

 !تو نگران نباش! بفهمه ستیقرار ن_

 .باز ماند رتیفربد از ح دهانِ

 ه؟یمنظورت چ_

 :گفت یطرفش برگشت و عصب به
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   .منظورم واضحه_

 باهاش؟ یکن کاریچ يخواینخورده؟ م ییسرت به جا یمطمئن ریام_

 !فکر و معادله عمل کنم یبار ب هی خوامیم. دونمینم یچیه. یمتیو به چه ق یتا ک دونمینم. باهام بمونه خوامیم_

 .بلند نشود شیکرد صدا یو سع ستادیمقابلش ا فربد

. شهیقابل جبران م ریفردا براش غ گذرونهیکه داره با تو م يهر روز ؟یزنیبهش م يچه ضربه ا يدار تهیحال_

فراز  شیتا حس غرورت و پ یکنیبدبخت استفاده م يدختره  نیاز ا يدار ؟یشاخ یبه فراز بفهمون يخوایم

 ؟یارضا کن

 .ستادیفربد ا ي نهیبه س نهیشد و س بلند

آدمِ  هی. من ناك اوت شده ست يفراز االن برا. فربد یدونینم یچیه ستادهیکه رو به روت ا یآدم نیتو از ا_

 .کنمیبهش فکرم نم یتموم شده که حت

 .اش نگه داشت قهیانگشتش را کنار شق دو

که  فیح. يدیو ند یکه نشناخت فیح. رونیبکشتش ب تونهینم ادیخدام ب گهید فتهیب يزیچ هی یتو وقت نیا_

تنها . حالم باهاش خوبه فربد! ستیجلو دارش ن یشکیه گهیرو بخواد د يزیچ هیخاطر  یوقت اوشیس یدونینم

که من و مردش  هیکستنها . شمیخودم م ششیکه پ هیتنها کس. کنمینم یاحساس بدبخت ششیکه پ هیکس

 ؟یفهمیم نارویا! دوست داره.. دهیارزش م.. اعتماد داره.. نهیبیکم نم. نهیبیم

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص فربد

 ؟يعاشق شد_

 .انداخت و با زبان دور لبش را تر کرد نییرا پا دستش

اآلن فقط . گنیم یکه به چ مهیو نه حال دمینه د یمن عشق و عاشق. بذار يدوست دار یاسمش و هر کوفت_

   !دمیکه افق و از دست نم نهیمطمئنم اونم ا زیچ هیاز . دونمیم زیچ هی

 اد؟یچشم بسته باهات م ایتا ته دن يفکر کرد ؟یبا دروغ باهاش باش یتونیم یتا ک. هیاسمش خودخواه نیا_

. رو دوست دارم یجیحس گ نیا یول. ارمیکرده که سر از خودمم در نم جمیاونقدر گ! نمدویبهت که گفتم نم_

 !خراب بشه فربد خوامینم

 .سرش را با تاسف تکان داد تیدر سکوت نگاهش کرد و در نها هیچند ثان فربد
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راجع به دادگاه برادرت  امیهر وقت رفت خبرم کن ب. و خامه عسل هست ریهم پن لونیتو نا. سنگک تازست_

 .میحرف بزن

 فربد؟_

 .و سرش را برگرداند ستادیدر ا کنار

 !کردم رتیاز حد درگ شیب دونمیم. ممنونم یبابت همه چ_

 .رفت رونیحرف از اتاق ب یداد و ب یسرش را تکان فربد

              *** 

ده بود و نفسش هر لحظه تنگ اش به خس خس افتا نهیس. منقبض شده بود دنیاز شدت دو شیپاها عضالت

که درش مانده بود  یو با تمام توان ستادیاز کاسه درآمده مقابل درب سبز رنگ ا يبا چشم ها. شدیو تنگ تر م

صورت  دنیبا شتاب باز کرد و از د ادر ر الیکه ل دینکش يا قهیبه دق. دیبر در کوب یکف دستش را چند بار متوال

   .برداشتبه عقب  یقدم اوشیغرق در عرق س

 داداشت کجاست؟_

 .آمد و مقابلش قرار گرفت رونیکه سبحان با عجله از خانه ب دیبگو يزیخواست چ الیل

 !بدم حیبرات توض میبرو بر_

 :دیقفل شده اش غر يدندان ها انیو از م دیسبحان را کش راهنیپ ي قهی

 !فقط بگو. بگو سبحان_

 .دهانش نگه داشته بود يبرگشت که دستش را با ترس جلو الیبه طرف ل سبحان

 !برو تو_

 :حرف نگاهش کرد که داد زد یب الیل

 !برو تو گمیم_

 .دیکش یقیکرد و نفس عم اوشیبه س رو

 !تو ایب نییپا اریمگه نه؟ پس صدات و ب فتهیمادرت بفهمه پس م یدونیم_

هنوز . و آشفته بود وانهیهنوز د. بود امدهینفسش هنوز جا ن. ستادیا اطیزد و وسط ح شیبه موها یچنگ اوشیس

 .بود دنیسرش در حال جوش يداغ و کاسه  شیها دهیبه خاطر شن شیگوش ها

 !شهیدرست نم يزیبا داغ کردن چ. اوشیس ریآروم بگ_
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 :کنترل شده گفت ییو با صدا دیپشت گردنش کش دست

 .از اولِ اول. کن فیسبحان از اول برام تعر_

 .متاسف و ناراحت نگاهش کرد سبحان

 یکه با کارت مل یخیتار. رفتیم شیکارا داشت خوب پ. بود که دنبال شاهد و برائت شهروز بودم یچند وقت_

ش و  یبود که شهروز کارت مل يهفته ا کیبه اسمش باز شده همون  يکاله بردار يبرا یشهروز حساب بانک

پست  يهم مامور اداره  شونیکیشهادت دادن که  يکرده بودم برا ادیوسط چند تا شاهد پ نیا. گم کرده بوده

 ينجوریا. تلفن از زندان زده شده میزدیهمونطور که حدس م دمیاز اون طرف هم با زور و رشوه و نفوذ فهم. بود

 یآهن يها لهیم رونِیب یشخض اصل ایگو یول. دیرسیم یزندان هیدستش به  یو نه کس شدیثبت م ينه شماره ا

اعالم  ایشدن  بیغ ایشاهدا  يهفته مونده به دادگاه همه  کیقا یبوده و حرفشم خوب برو داشته چون دق

 !دنیکردن شهادت نم

 ؟یگیرو امروز به من م نایا يتو دار_

   !اوشیداد نزن س_

 .را با خشم شوت کرد شیپا يجلو توپ

 !وفقط بگ.. فقط تو ساکت نشو سبحان ته؟؟یداد بزنم حال تونمیمن م_

 .تازه کرد ینفس سبحان

اولش . زننیم بیبه شماها آس رونیب نیا رهیرو گردن نگ يکرده بودن که اگه کاله بردار دیشهروز و قبال تهد_

 یانیدر جر. کنهیکه سکوت م شهیباعث م یچ دونمیبعد نم یول. خورهیبابتش چاقو هم م یو حت شهینم یراض

 دنیبعد از عقب کش. بود شیپ يهفته  ونما. تونستم برم کباریمنم بعد دادگاه فقط . کردیکم قبول م یکه مالقات

راز کاله  خواستهیبود نم یکار هرکس دیتهد نیا. شدهیم دیتهد هیادیمدت ز دمیو فهم دنشیشاهدا رفتم د

از  ونیلیپونصد م يبرا. دهیخواب کیگند کوچ نیپشت ا يبزرگتر يفاش بشه چون صد در صد گندا يبردار

 !اوشیس دنینم يزندان آدم فرار

 :به طرفش قدم برداشت و مستاصل گفت اوشیس

 دادن؟ شیفرار يچجور. زدیخودش بود بهم زنگ م يشهروز هرجا بود اگه رو پا. دنیندادن دزد يفرار_

 .داد یسرش را تکان سبحان
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و دار با  ریتو همون گ.. معده بوده دیشد يزیدر حد خونر تشیمسموم. مارستانیمسموم شده بردنش ب شبید_

 !داده شیفرار مارستانیاز پرستارا از ب یکیهمون حال 

 .دیکش ادیفر اوشیس

شده و  يبگن برادرت فرار دیاون خراب شده با يجلو رمیدادگاهش م يبفهمم؟ اآلن که برا دیمن اآلن با_

 یچرا انقدر احمق. امیسند گذاشت تا گذاشتن ب قمیرف رون؟یاز اونجا زدم ب یبا چه بدبخت یدونیقانون دنبالشه؟ م

 شده؟ بیغ شبیاز د یگیکه برادرشم نم یکه به من

 .گذاشت شیزانوها يحوض نشست و دست رو يلبه  سبحان

. دهیجا قد نم چیعقلم به ه گهید..نجایا ادیپاشه ب دیگفتم شا کرد؟یو دوا م يگفتنش چه درد ا؟یس گفتمیم یچ_

 آخه؟ هیبده؟ فرار کردنش از اون تو به نفع ک شیفرار دیبا یچ يبرا یک

 .دیکوب نیزم يپا رو اوشیس

مزخرف تر از خودت  يبه تو و قانونا. سبحان کشمیم شیرو به آت ایتار از موش کم بشه دن هیخدا  يِبه خداوند_

روز؟ که جسدش و امروز و فردا مثل  نیهم يبرا. صبر کن صبر کردم يداد غومیپ شیپ يهفته . اعتبار کردم

 پل جمع کنم؟ ریگوسفند از ز

بردتش  یلیبه هر دل یهرک ای زنهیخودش زنگ م ای. شهیازش م يباالخره خبر. زنهیزنگ م.. ایشلوغش نکن س_

 !ادیپسغومش م غومیپ

 .داد و لبش را گاز گرفت یرا با ترس تکان سرش

 !دونمیمن م. سبحان کننیآب م ریسرش و ز. ستیو در رفتن نشهروز مرد فرار کردن . کنهیشهروز فرار نم_

نگه  اوشیرا مقابل س وانیل. برادرش را گرفت و جلو رفت تیبا چشم رضا. گذاشت اطیآب پا به ح یوانیبا ل الیل

 :داشت و آرام گفت

 !لرزهیدستاتون داره م. نیآب قنده بخور_

آتش درونش  يبرافروخته  يشعله ها يآب که رو. دینفس سرکش کیرا از داخل بشقاب برداشت و  وانیل

 وانِیل. اش در حال گُر گرفتن بود نهیس انیخاکستر داغِ م انیاما هنوز هم م. راه نفسش باز شد یکم ختیر

 :نگه داشت و رو به سبحان گفت الیل يرا رو به رو یخال

 !نه ایبکنم  يکار تونمیم نمیبب رمیم. نجایا ادیفکر کنه ننه بترسه و بخواد ب دیشا. نذار یرو خال نجایا_

 .بلندش کرد يقدم ها يسر تکان داد و نگاهش را بدرقه  شیبرا سبحان
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*** 

 کیباز هم .. گرید یِباز هم نگران. نشست نهیکنار شوم یراحت يبرداشت و با استرس رو يریاز شماره گ دست

حال . ماندیو هوا معلق م نیزم انیو م گرفتیاوپراتور منفور اوج م يقلب که همراه با صدا کیخاموش و  یِگوش

از رفتارِ . عوض شده بود ریام. شدیم يپرس یکه با ترس و نگران ییروزها. را دوست نداشت شیروزها نیو روز ا

 يانگار هر چه از حال و هوا. تر شده بود نیقبل فاصله گرفته بود اما نگاهش نرم تر و دل نش ينرم و عاشقانه 

درك حالش دشوار . شدیچشمانش چند برابر م يو گرما تیمیصم شدیاول خارج م يروزها کیرمانت يحرف ها

در  یطوالن قیهم دقا یگاه. رفتیساعت ها مقابلِ او رژه م یگاه. کردیداغ م انآرام بودن ناگه نیدر ع. بود

حس  نهایا ياما کنار همه . کردیم یتاب یو ب رفتیدر خودش فرو م. شدیزود کالفه م! حال مکالمه با تلفن بود

. است موثر ریحضورش کنارِ ام یتابیب قیدقا نیدر ا کردیحس م. است ستادهیتر به او ا کینزد یقدم کردیم

. امتحانش را پس داده بود ریام. دیترسیاول نم يو ترسناك روزها يمجرد ياز رفت و آمد به آن خانه  گرید

نگاه پر خواهش تمامِ  کیو  شدیم دهیگونه اش کش يرو گاهیاه و بکه گ ياو و انگشتانِ مردانه ا يلمس موها

و محکم که  ادیآنقدر ز. به همان ها دل بسته بود. کردندیبود که در مدت با هم بودنشان تجربه م یشکن میحر

 گرددیکه او به دنبال راه فرار م دیدیو به وضوح م دیپرسیم يزیچ ریآن شبِ ام بِیعج يدر مورد حرف ها یوقت

 یحت! نباشد شانیحس خوب لحظه ها نیگزیجا یتا شک و نگران کردیلحظه ها سکوت م نیبه حرمت هم

که باعث شده  ییتمام حرف ها. حل نشده بود شیفراز هم هنوز برا یسر و ته و ناگهان یب يحرف ها يمعما

 !اوردیدر ب ریام يو ترس در آن موقع شب سر از خانه  رتیبود با ح

 افتنِی يبرا یاقیاش اشت یبار در زندگ نیاول يبرا یول. بزرگ سوال يپر بود از عالمت ها رشیاخ يروزها

عمق  يو رابطه  یاز واژگون شدن زندگ. کننده بود  یبا تمامِ مرموز بودنش راض يخبریب نیا. جواب نداشت

 .!دادیم حیترج يکه سکوت و صبر را به سوال و کنجکاو دیترسیآنقدر م. دیترسیم ریگرفته اش با ام

را مقابلش نگه داشت و با  میس یحنانه تلفن ب. برداشت نهیحنانه چشم از شوم يشتاب زده  يقدم ها يصدا با

 :گفت جانیه

 !آرزو خانومه_

 .انگار جانِ تازه گرفت دیچیپ یآرزو که در گوش يالو يصدا. را دست گرفت یشتاب از جا برخاست و گوش با

 الو آرزو؟_
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 ا کجاست؟افق؟ پس باب ییتو_

 .قلبش گذاشت ينشست و دست رو شیدوباره در جا. ذوقش فرو کش کرد ي همه

 تو دختر؟ يچقدر نامرد. دمیبعد سه هفته صدات و شن. ناز و دلبرت برم من يقربون صدا_

 .دیکش یقیمکث کرد و نفس عم یکم آرزو

 ؟یخوب_

 !شمیدارم تک و تنها تو خونه خفه م. ستمیخوب ن یستین یاز وقت یرفت یاز وقت. آرزو ستمیخوب ن_

 !يشجاع شد. يعاشق دلخسته زد ي نهیدست رد به س دمیشن_

 .زد يتلخند

 ؟يدیاز کجا فهم. طعنه نزن_

 !رسهیخبرا زود م_

تلفن بود؟ به  يدوبار صحبت پا ينوزده سال خواهر نیسهمِ من از تموم ا یعنی ؟يآرزو چرا انقدر دور شد_

 ؟يدیب نمچرا جوا بریوا يامایپ

 !جواب بدم امیو پ نترنتیا يپا نمیبش ومدمین ؟يدرس بخونم فراموش کرد نجایاومدم ا_

 .کالمش جا خورد يو تند یتلخ از

 ؟یاونجا باش يهنوزم دوست ندار_

 .زد يپوزخند

داشت منو دور کنه  ازیپدر گرام ن. دیکه اومدم تبع مهیحال. افق ستمیاحمق ن یباشم ول کتریاز همتون کوچ دیشا_

 !تمومش برسه مهین يتا بتونه راحت تر به کارا

 .درهم شد شیها اخم

  آرزو؟ يچه کار_

در . دونمینم يخودت و به اون راه زد شهیمن هم يبرا دمیشا. تو برف يتموم عمرت سرت و کرد. افق یچیه_

دلم  یلیخ. یشیم يزود خبر دار ای ریالبته د! يهست که ظاهرا ازش خبر ندار ییزایبگم چ دیهر صورت با

 ..ای یمونیبازم دختر مظلوم و سر به راه خونه م يدیکه فهم یبدونم وقت خوادیم

 .داد رونیب صدایرا ب نفسش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٣٨٧ 

 ! الیخیب_

 :دلخور و مغموم زمزمه کرد افق

 دونم؟یرو نم یچ ؟یزنیحرف م زایاز کدوم چ ينه؟ دار یدونیهنوزم من و محرم اسرارت نم_

 :ادامه داد دیآرزو را که د سکوت

لحنِ تند نشون  نیا یول. شهیم يکار یازش مخف شهیکه هم یکس. من دختر احمق خانواده ام یگیراست م_

 !آرزو یانصاف یب یلیخ. دلت برام تنگ نشده دهیم

 .تر شد میآرام تر و مال یآرزو کم يصدا

 ؟يندار يم کاربر دیبا. زمونه مجبورم کرد. انصاف باشم افق یمن نخواستم ب_

 :نشدن اشکش لبش را به دندان گرفت و با زور گفت ریسراز يبرا

 .!ينه خواهر_

به هر حال زنگ  یچقدر خوشحال بشه ول يدد دونمینم. برگردم دیع التیتعط يبرا يبه احتمال قو.. یراست_

 !زده بودم بهش خبر بدم

 :کش آمد و خوشحال گفت ییبایبه لبخند ز لبش

 !نمونده دیبه ع يزیچ! يآرزو؟ وا یگیراس م_

 !يفعال با. کننیدارن صدام م_

تلفن را در دستش فشرد و به رو به . پخش شد یبوق ممتد در گوش يمراقب خودت باش صدا دیخواست بگو تا

 شیپ ياما بر خالف چند لحظه . گونه اش نشست يکرد و رو دایراه خروج را پ تیاشک سمج نها. شد رهیرو خ

 !یاز شوق و خوشحالبار  نیا

 ن؟یخوب_

 .به حنانه انداخت یباال کرد و نگاه سر

 !گهیکمتر از ده روزِ د یعنی. حنانه  ادیب خوادیم دیع يبرا_

 .را از دستش گرفت یگوش حنانه

 !نیدلتنگ بود یلیخ. خوشحالم_

افتاد و با  ادشی يزیکه حنانه قصد رفتن کرد چ نیهم. را با شوق تکان داد و اشک چشمش را زدود سرش

 .دیشتاب پرس
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 مگه نه؟ نیهمدم بود ي هیشما همسا_

 .و سر تکان داد دیپا چرخ يپاشنه  يرو حنانه

 !ساله که با هم دوستن نیمادرم و مونس جون چند. بله_

 .نگرانشم یلیخ ومده؟ین ای دهیچرا تلفنش و جواب نم یدونیم_

. رخت خواب شده است رِیاس یاز ناراحت ستیهفته ابود مونس  دهیشن الیاز ل. لبش را به دندان گرفت حنانه

 .او هم مانند افق نگران بود یول دانستیرا نم شیچرا

 !نتونستم سر بزنم بهش رمیم نجایاز ا ریمنم چون د. احواله ضیمر دمیشن نیراستش و بخوا_

 .ناراحت نگاهش کرد افق

 به خاطر کمرش؟_

 .احواله ضیمر دمیفقط شن. دونمینم قیدق_

 :شد و گفت رهیخ يلحظه به نقطه ا چند

 ؟يآدرس خونشون و بلد_

 .با تعجب نگاهش کرد حنانه

 ؟یچ يبرا یآره ول_

 چطوره؟. میریاصال باهم م. ادتشیبرم ع خوامیخوب معلومه م_

 .داد یمهربان زد و سرش را تکان يدختر يبه رو يلبخند حنانه

 !نیچشم خانوم هر وقت شما بگ_

 * 

سه روز  نیدر ا دانستیخدا م. گذاشت شیبازو يتمام کرد و دست رو ریاش را با ام يمتر یچند سانت ي فاصله

نگاهش . آورد رونیب ریام يو مثل بارِ قبل سر از خانه  اوردیعاقبت هم طاقت ن. چه بر سرش آمده بود يخبریب

. به تمام شدنش نمانده بود يزیچ انگار .خوردیدستانش گرفته بود و به عقب و جلو تکان م انیسرش را م.کرد

   خورد کرده است؟ یاز خود ب نگونهیاو را ا زیجرات داشت تا بپرسد چه چ یکاش کم

 ر؟یام_
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بودنِ کنارش مشتاق بود  يآنقدر برا. کردیمهربان دخترك آرامش م يچهره . و کالفه سرش را باال کرد خسته

 .از باز کردن در اجتناب کند فونیآ يدر صفحه  رشیتصو دنِیهم نتوانسته بود با د طیشرا نیدر ا یکه حت

 جانم؟_

 شده؟ یچ_

 .داد یبست و سرش را آرام تکان چشم

 !نخواه باشه؟ دوست ندارم دروغ بهت بگم حیازم توض _

را مقابلش نگه داشته  يچا ینیچشمانِ پر از سوالش را به فربد دوخت که س. و استرسش هزار برابر شد دلهره

 :لب گفت ریداد و ز یکانفربد سرش را ت. بود

 !هیخانوادگ_

قابل نبود؟  یمشکلِ خانوادگ کیدانستنِ  يهمه کس اش بود او به اندازه  ریحاال که ام. شد شتریاش ب يدلخور

 :لبش را با زبان تر کرد و آرام گفت

 ؟.چشمات چقدر قرمز شدن نیبب. یشینابود م یکن ياگه خودخور ينجوریا دونمیفقط م. کنمیاصرار نم_

 :گفت ریاز جا برخاست و رو به ام. ندانست زینشستن را جا گرید فربد

 !نمتیبیبعدا م. خونه فرانک تنهاست رمیسر م هیمن _

نشست و  ریام يبازو يرفتنِ فربد دست افق دوباره رو رونیبا ب. کرد یسر تکان داد و خداحافط شیبرا ریام

 .در آمدنوازشگونه به حرکت  نباریا

 رم؟یام_

 يدستش را از رو. شدیاز ته دلش کنده م یبزرگ زیچ کردیم شیصدا نگونهیافق ا یوقت. سرش را برگرداند ریام

 .به سر انگشتانش زد يبرداشت و بوسه ا شیبازو

 !رمیمیانقدر افق؟ نترس نم یچرا نگران_

 .دلخور نگاهش کرد افق

 !حد اقل بذار آرومت کنم. شده یچ یگیبه من که نم ه؟یچه حرف نیا_

نگاه  نیهم. خواستیآرام کردن نم. کردینگاه نگران حالش را خوب م نیچقدر ا. صدا نگاهش کرد یب ریام

 .آتش بود يآبِ رو شینگران برا
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قهر  يو تو به جا دمیکه من تلفنات و جواب نم نیهم. یینجایکه ا نیهم. آروم شدنم بسه يبودنِ تو کنارم برا_

 !برام بسه نجایا يایهمه راه م نیا یشیکردن پا م

 .شد رهیفاصله داد و به چشمانِ افق خ یرا کم سرش

 !برام بسه يایو م يکه اعتماد دار نیهم_

 .زد شیبه رو يلبخند افق

 !کنم تا دوباره حالت خوب شه کاریچ دیبا دونمینم. نگرانتم یلیخ_

ها روز به  مینگاه مهربان حفظ حر نیا ي هیسا ریدر کنارِ او و ز. صورت او گذاشت يرا باال آورد و رو دستش

 !شدیم یخواستن شیبرا شتریب يچرا هر روز قدر دانستینم. شدیسخت تر م شیروز برا

 :زد و گفت يبار طنتیخسته اما ش لبخند

 !حالم بهتر بشه یو صبرم و به آخر برسون نجایا يایاگه کمتر ب دیشا_

 تیکه جد نیهم. از او فاصله گرفت و موشکافانه نگاهش کرد یکم. کرد ریتعب يگریرفش را طور دح افق

باز افق . وجدانش شروع شده بود يسرزنش ها. ستادیاز جا بلند شد و پشت به او و رو به پنجره ا دیظاهرش را د

 شیدندانها انِیلبش را م. کرد بآورد و احساسش را سرکو رونیپوستش سر ب ریدرونش از ز یحسابگر و مقررات

خواست سرش را برگرداند . جا خورد. دورِ کمرش حلقه شد ریکه دستانِ ام کردیو خودش را سرزنش م فشردیم

 .گردنش نشست و قفلش کرد يگود يرو ریام يکه چانه 

 ؟يپس قهر کردنم بلد بود_

. دیرا کش شیرو به رو ریحر يت و پرده از کنارش گذش ریرو به رو زل زده بود که دست ام يبه منظره  دلخور

 .اش حبس شد نهینفس در س

 داره؟ دید رونیروزا از ب یدونینم_

 .فرستاد رونینفسش را با آه ب شینداد و به جا جواب

زد  يلبخند. محبتش را دوست داشت يو از رو انهیناش ياخم ها. لذت بخش بود ریام ياش برا يدلخور دنِید

 يبرا. کرد دیافق لبخندش را تشد يِبه ظاهر گرفته و جد يچهره  دنِید. و او را به طرف خودش برگرداند

 :را باال داد و گفت شیابرو يتا کیاش  يجد يکنترل چهره 

 ازم؟ يناراحت شد_

 .شانه باال انداخت افق
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 ..که يدار یمشکالت دونمیم.. مزاحمت شم خوامیمن نم_

حضورت اونقدر تو  یاما گاه. کنمیکار و نم نیوقتم ا چیه. کنم يرم بهت دست درازافق؟ من دوست ندا_

 گم؟یم یکه چ یدونیم. شم یکیکه دوست دارم باهات  شهیوجودم حل م

مصر و پر خواهش  ریدست ام یول. زدینگاه داغ بگر نیانداخت تا از ا نییسرش را پا. افق رنگ گرفت يها گونه

 .چانه اش نشست و سرش را باال آورد ریز

نه گفتنش . ستیکس ممکن ن چیه يکه درکش برا دمیرس یبن بست هیبه . درمونده ام یلیخ. خسته ام یلیخ_

 !بده افق یلیحالم خ. شهینه با نگفتنش فراموشم م. کنهیرو دوا م يدرد

که با اعتماد به  یکس. خوامیو م اولم يروزا ریمن ام ؟یکنیبرزخ خالص نم نیچرا هم خودت و هم منو از ا_

 .ومدینفس و غرور از پس مشکالتش بر م

 :در چشمانش گفت رهیزد و خ ینیلبخند غمگ ریام

آرزو رو  نیوقت ا چیه خوادتیاون روزا م رِیاز ام شتریچقدر ب ستادهیکه اآلن رو به روت ا يریام یاگه بدون_

  .یکنینم

 .را جلو برد و صورت او را قاب کرد دستش

 !شهینم. ینذاشت یول. کردم ازت ببرّم افق یسع یلیخ. یکه دل آدمو بزن ينبود نیریتو مثل عسل ش_

خلوت دونفره  نیو در ا نجایکدام ا چیه دنیهزاران هزار سوال داشت که وقت پرس. خجول نگاهش کرد افق

 رهیآسمانِ داغ و ت نیا ریز کردیحس م یگاه. به شماره افتاد شیفس هاشد کم کم ن یکه طوالن رینگاه ام. نبود

 دینکش هیبه ثان یول. برداشت ریام بدارِو چشم از چشمانِ ت دیچیانگشتانش را در هم پ. در حال ذوب شدن است

 .یسرد و خواستن يبو کیو تمام وجودش پر شد از  دیستبرش چسب ي نهیکه سرش به س

 من برات کجاست؟ يجا. افق نجاستیبشه چه بد چه خوب جات ا یهر چ. فتهیب یهر اتفاق. نجاستیتو ا يجا_

 :و آرام گفت دیکش یقیآغوش گرمش نفس عم انیم افق

 شتریب یلیتعهد قلب ارزشش خ. یرسم ریغ ای یرسم. یمحرمه تو تا آخر عمرت مالِ اون یکیدلت با دلِ  یوقت_

نه از  رهیاون وقت نه پات به خطا م. دلت متعهد باشه دیبا. دلت بخواد دیبا. ست هیورق کاغذ و چند آ هیاز 

  .یگردونیعشقت رو برم

که به  يازین. دیدیرا در چشمانش م ازیاوجِ ن. زدیموج م شیخواهش در چشمانِ مرد رو به رو. را باال کرد سرش

 .شدیکنترل م يفوق العاده ا یاحترامِ او و قلبش با قدرت
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مطمئن باش . ریمن قلبم و به تو دادم ام. کردمیباهات نباشم همون روز با اون حرفا ولت م خواستمیمن اگه م_

  .رمیگیپس اش نم

تمام  لیکه مانند س ینیریحس ش. بود انیدرونش رو به غل یبیاحساس عج. ممکن نبود ریام يبرا گرید تحمل

مهم  شیبرا. در آغوشش فشرد شیاز پ شتریباو را  تینها یخواستنِ ب نیبه جبرانِ تمامِ ا. گرفتیبدنش را دربرم

که مدام در گوشش  ییو صدا بیعج حسِ نیبود که ا نیمهم ا! اش له شود دهیعضالت ورز انینبود دخترك م

 !سرکوب شود خواندیها را م دینبا

سه روز کابوسِ وحشتناك نبود .. سه شب. آرامش بازگشت. او نگه داشت و چشم بست يموها ياش را رو چانه

 یدلِ دوست داشتن کیکه او محرمِ  ییدر جا. آغوشِ گرم حل شد نیهم انِیترس و عذاب م ایدن کیشهروز و 

   .ماندینم گرید یحس چیه يبرا ییبود جا

سه روز را با  نیمرگبارِ ا يلبش تنش ها رِیز يغرغر ها توجه به یاو فرو برد و ب يموها ياش را ال به ال ینیب

 .کرد یتالف یآرامشِ خواستن نیا دنِییبو

            *** 

 

اواخر سال بود و . مالحت گذاشت يرو به رو انیدانشجو ییشده را همراه با نمرات نها حیاوراق تصح           

ترمِ تمام شده چه ها که از سرش  نیدر ا. شده بود هم تمام گریترمِ د کی. دیباریم یهمه خستگ ياز چهره 

 دیفهمیانگار تازه م کردیم سهیمقا ریبا ام ییقبل از آشنا يزمان حالش را با لحظه ها یِزندگ یوقت! نگذشته بود

که بر سر قلبش آمده بود با تمام درد سرها  ییبال. عشق سر شده است یو ب هودهیچند سال از عمرش چگونه ب

. گفت کیتبر شیشاپیکرد و سالِ نو را پ یاز تک تک عوامل آموزش خداحافظ. بود بایز شیبرا شیو دردها

 .کرد و سالمش را جواب داد يزیاخم ر. سجاد رو به رو شد گوششیباز يآمد با دانشجو رونیکه از دفتر ب نیهم

 رم؟یوقتتون و بگ تونمیاستاد چند لحظه م_

وقت گرفتن  قهیچند دق نیا دانستیم.سجاد انداخت يسته به چهره حوصله و خ یب یرا باال کرد و نگاه سرش

چرمش  يکرد و همانگونه که دستکش ها یطول راهرو را ط. درخشانِ ترم نخواهد بود يها نامربوط به نمره 

 :گفت دیپوشیرا م

 !ادیبر نم ياز دستمم کار. آموزش دادم لیبگم نمره ها رو تحو دینمره ست با ياگه درباره _

   .دیو دست به چانه اش کش ستادیا شیرو به رو سجاد
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 انقدر سخته؟ گهیبکن د شیکار هی. تموم بشه يو خرابکار هیروح نینذار آخر سال با ا. کنمیاستاد خواهش م_

 :گفت يشد و سرد و جد شیاز پ شیصورتش ب يرو اخم

جواب  يا گهید زیشکسته چبه جز دو تا سوالِ دست و پا . يکه قبولت کنم باقر ستیدو نمره ن یکیمشکلت _

هم  نجایفکرِ ا دیو حواست نه به درس بود و نه امتحان با يکردیم ییکه تمام طول ترم بذله گو یموقع. ينداد

 !خداحافظ. لطفا ترم بعد هم با من برندار. يبودیم

از  اطیداخل ح. حرف زدن به او بدهد از سالن خارج شد يبرا ياجازه ا گرید نکهیرا کج کرد و بدون ا راهش

را زد و  نیماش موتیر. اخمش را گرفت و به طرفش پا تند کرد يجا یلبخند گرم نشیحنانه کنارِ ماش دنِید

 .برد شیدستش را پ

 که؟ يمنتظر نموند یلیخ. سالم_

 .فشرد یدستش را به گرم حنانه

 !شهیهم نم قهیده دق. نه خانوم_

خبر و سرزده چقدر فکر  یمونس آن هم ب ادتیع دانستینم. شدند نیرا تکرار کرد و با هم سوارِ ماش لبخندش

. ندیکوتاه بب ادتیع کیقرار شده بود که چاره را در  ینگران و ب يبه حد يخبریاما بعد از ده روز ب ستیخوب

 يها حتیو نص نیدلنش يبه صدا دلمدت کوتاه بودنش آن قدر  نیدر هم. دیکشیهمدمش پر م يدلش برا

و او  دادیرا نشان م ریحنانه مس. نداشت ییصفا شیاو برا یخانه ب گریمادرانه و حضور گرمش بسته بود که د

افتاد که با وجود  ییپسربچه ها ينگاهش به باز. دیچیپیتهران م یمیقد يمحله  يداخل کوچه و پس کوچه ها

طرف و آن  نیبه ا جانیکوچه شده بودند و با ه يروانه  یو شلوار خانگ ییاکامو رهنِیپ کیسرما و سوز تنها با 

 یم ونیزیتلو يها لمیف ادیمحله او را به  يمغازه ها ينشستنِ اصناف و مغازه دار ها جلو. دندیدویطرف م

 !بود دهیها د لمیمحله ها را تنها در ف نیا. انداخت

 بودم؟ ومدهیطرفا ن نیا میتو زندگ شهیباورت م_

 .دیآرام خند حنانه

 کجا؟ نجاهایچرا باورم نشه؟ شما کجا ا_

ما . یاز فرهنگ و فولکولورِ تک تک محله اش خبردار باش دیبا یکنیم یزندگ يشهر هیتو  یوقت. اشتباه نکن_

. خورهیچون به کالسمون نم میریتر نم نینش نییپا يمحله ها. میها گذاشت تیمحدود یلیخودمون خ يآدما برا

چون صاحب  میستیا ینم ییصف نونوا. شترهیچون سوپرمارکت زرق و برقش ب میکنینم دیخر یاز بقال
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فکر  یگاه. ذارهیمغازش برامون کنار م يو حاضر تو یو ح کنهیم يبسته بند میبخوا یسوپرمارکت هر نوع نون

 ياز محله  شتریب یلیخ دیشا. داره حنانه انیهم جر نجایا یزندگ. دونهینم یاز زندگ یچیقشر مرفه ه کنمیم

 !امثالِ ما

 دنیپرسیاز مدرسه آدرس خونمون و م یوقت یحت. میبر نجاینوجوون بودم آرزو داشتم از ا یوقت ادمهی. درسته_

 نیتو هم دیشا دمیطبقات باالتر رفت و آمد کردم فهم یبعد که بزرگ تر شدم و تو زندگ یول. گفتمیدروغ م

البته قصد جسارت . میپولدارِ شهر وبزرگ  يتر از آدما یمیو صم شادتر یلیخ مروین هیداغون و با  يمحله 

 !کار کردم يادیز يمن جاها. ندارما خانوم

 .زد شیبه رو يلبخند افق

 !فهممیم. زمیعز دونمیم_

 .گرفت يرا به طرف کوچه ا دستش

   .بن بسته يکوچه  نیهم_

 يتازه را از رو يآناناس ها. درب پارك کرد يرا روبه رو نیحنانه ماش يو طبق گفته  دیچیکوچه پ داخل

 :و با خنده آرام به حنانه گفت دیرا شن یفیظر ي "بله" يصدا. عقب برداشت و زنگ در را فشرد یصندل

 !دختر که نداشت_

 .شانه باال انداخت حنانه

بخندش را حفظ ل. دید شیگلدار رو به رو يرا با چادر ینقش و چشم ابرو مشک زیر يکه در باز شد دختر نیهم

پشت سرش  نیبه او و ماش یمونس آمده است دختر نگاه متعجب ادتیع يگفت برا یوقت. کرد و سالم داد

اگر پدبزرگ ها و  دیشا. بزرگ چرخاند اطیافق نگاهش را دور تا دورِ ح. کنار رفت یساختگ يانداخت و با لبخند

. را تجربه کند اطیح نیا یمیقد يمانند فضا يا یو سنت بایز يفضا توانستیزنده بودند م شیمادر بزرگ ها

. که تنها و تنها مختصِ آنها باشد یحوض. را در آن فرو ببرد شیو پاها ندیساعت ها کنارِ حوضِ کوچک بنش

از روزها قبل از  دیشنا کردن با ياستخر بزرگ وسط خانه شان که برا نه مثلِ. باشد یخصوص. داشته باشد میحر

افسوس که . بفرستند ياجبار یرضا را به مرخص ایپدرش در خانه مطمئن شود و  يها عدم رفت و آمد دوست

. تک فرزند بود میبرادر داشت و مر کیاردالن تنها . نداشت يگرید شِیخارج از کشور قوم و خو يعمو کیجز 

آمد او بود و  یم ادشیکه  ییدور نداشت تا جا شاوندانِیبه رفت و آمد با خو يهم که پدرش عالقه ا ییآنجااز 

  !آرزو
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کفش . کرد و زودتر از آن ها وارد خانه شد یدخترك عذرخواه. و چشم از اطراف برداشت دیکش یقیعم نفس

  .داخل شد " يبا اجازه ا "کوچک در آورد و با گفتنِ یرا کنار جاکفش شیها

افق در  دنِیبا دشده بود از جا بلند شد و  رمنتظرهیدخترك متوجه ورود شخص غ يکه با اشاره  مونس

 .کج کرد يجلو آمد و سرش را با لبخند یافق قدم. حرکت ماند یب رتیچهارچوبِ در چشمانش از ح

 !یاز نگران مردمیداشتم م. شدیهمدم نم یب یکردم ول یفضول دونمیم_

وحشتناك تر  يبا ظاهر قیافق حقا يچهره  دنیانگار با د. نفسش حبس شد. دیاز برقِ اشک درخش چشمانش

 :و با بغض گفت دیدر دهانش چرخ یزبانش به سخت. سرش آورا شدند يرو

 !دخترِ گلم يخوش اومد_

گونه . دیجلو رفت و او را محکم در آغوش کش. بود یافق کاف يها یتمام دلتنگ یتالف يجمله برا کی نیهم

 :گفت یو با مهربان دیاش را بوس

 !یاز نگران مردمیاگه حنانه آدرس خونتون و بلد نبود م. نیتلفن خونه هم نداد. که خاموشه تونیگوش_

رنگ تعارف  يقهوه ا يپتوها يزار آن ها را به نشستن رو یبا حال. را از او گرفت و به حنانه سالم داد نگاهش

از خودش خجالت . او را نداشت يتوانِ نگاه کردن در چشم ها. کرد و خودش هم چهارزانو کنارِ افق نشست

. طمع پسرش شود يطعمه  کنارشپر نقصش که باعث شده بود دختر مهربان و معصومِ  يِمادر از. دیکشیم

بود و مونس شناس  دهیافق را د یمیحاال که رفتار صم. را مقابلشان نگه داشت يچا يدختر جوان استکان ها

 .راحت تر شده بود یکرده بود انگار کم دییبودنشان را با رفتارش تا

 :رو به مونس با لبخند گفت. برداشت و تشکر کرد ینیرا از داخل س کیاستکان کمربار افق

 عروستونه؟_

 :داد و گفت یسرش را تکان آرام. دیکش یآه کوتاه مونس

 !اآلن عروسم بود شدیاگه شهروز گرفتار نم. پروانه. دختر خواهرمه_

 یافق نگاه سرخورده و شکسته اش را به راحت. دامنش را دست گرفت يافق نشست و گوشه  يرو به رو پروانه

 خیتنش س يموها. تصور کرد طیشرا نیرا در ا ریلحظه ام کی. سخت تر از سخت بود شیقطعا برا. شکار کرد

 .!شدیاندین یاتفاق وحشتناک نیهمچبه  گریکرد د یو سع دیرا نوش شیاز چا يمقدار. شد و لرزه بر اندامش افتاد

دوش  يبار یِنیانگار که سنگ. در خودش فرو رفته بود یبیمونس به طرز غر. در فضا حاکم بود ینیسنگ وتسک

 .دیشانه اش گذاشت و نگران پرس يدست رو. را خم کرده بود شیها
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 شده؟ یهمدم؟ چ نیخوب_

انگشتانش  .شدیم ریغمِ عالم بر قلبش سراز شدیکه با دخترك چشم در چشم م نیهم. سرش را برگرداند مونس

 :گفت يآرام و خسته ا يگرفت و با صدا يرا به باز

 !دخترم یمشکالت زندگ_

 .او و پروانه گرداند نیناراحت نگاهش را ب افق

 ده؟یرس ينکرده خبر بد یینشد؟ نکنه خدا ياز آقا شهروز خبر_

سوز بود نهیمونس س آه! 

 !برگرده خونه يدیشب ع میکردیم الیخ. عقب افتاده گهید کمیدادگاهش  نکهیمثل ا. نه دخترم_

 .دیمونس کش يزانو يگذاشت و دست رو نییرا پا استکان

 رترید یدادگاه یهرچ دونمیتا اونجا که من م. نداره یناراحت نکهیقربونتون برم من ا ن؟یناراحت نیهم يبرا_

 !گناههیآقا شهروز ب نکهیاثبات ا يهست برا يشتریبشه فرصت ب

مثلِ غمِ ناخلف شدنِ پسرش او را  یغم چیه گفتیچگونه م. ور تا دور اتاق چرخاندچشمانش را کالفه د مونس

 لهیکاش او هم مانند شهروز جوانمردانه پشت م يکه ده ها بار در دل آرزو کرد ا ییننشانده؟ تا جا اهیبه خاك س

 !ببازد چیه يارا به پ رتشیاز زندان روح و غ رونیب نکهیتا ا ماندیم یها باق

 یب! نبود شهیمونسِ امروز مونسِ هم. دیند زیمورد را جا نیحرف زدن در ا گرید دیکه سکوتش را د افق

نگاهش . ندانست چرا ناخودآگاه دلش گرفت. غم داشت يخانه بو. بود دایو غم از تک تک حاالتش پ یحوصلگ

ده ، دوازده  يدو پسربچه . تاداف یمیو قد يتابلو با چهارچوب فلز کیچشمش به . را دور تا دور خانه چرخاند

 یِکیتوپ پالست کی شیپا ریز. داشت يتر يجد يپسر بزرگتر چهره . بودند دهیرا در آغوش کش گریساله همد

بارش  طنتینگاه ش. دیخندیم یپسر کوچک ول. پسر کوچکتر انداخته بود يسبز رنگ بود و دستش را دور شانه 

نگاه  خِیناخودآگاه م. تالش کرده است یآرام ماندن هم کل هچند لحظ نیهم يبرا کردیمشخص م نیبه دورب

 .آشنا بود شیچقدر نگاهش برا. شناسدیاو را م کردیحس م. پسرك شد

 !و آقا شهروزن اوشیآقا س_

 .طرف حنانه برگشت به

. تر بود کیخودشون بار يچون کوچه  کردنیم يما باز يکوچه  يجلو شهیهم. ادمهیاون موقع ها رو خوب _

   .بار هم بابام از زور حرص توپشون و پاره کرد هی یحت
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بود که او  ریمانند آهن ربا در تصو يزیچ. پسرك شد يآشنا يداد و دوباره مات چهره  يحنانه را با لبخند جواب

 .دیکشیرا به طرف خودش م

 یکیهم عاقبتشون  يگرفتار نیکه تو ا نهیسرنوشت ا نکهیمثل ا. روز هم از هم جدا نشدن کی ادمهی یاز وقت_

 !باشه

   .دیچکیچشمش م ياشک از گوشه  يبه عکس قطره ا رهیطرف مونس برگشت که خ به

 چطور مگه؟_

 ..هم یکیاون  يدید هوی. دخترم گهیسرنوشته د_

 :هشدار گونه گفت پروانه

  خاله؟_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شک  گرید. دافق نگران نگاهش کر. دندیچک راهنشیپ نییدانه دانه پا شیاشک ها. انداخت نییرا پا سرش

 :دیدست دور شانه اش انداخت و ناراحت پرس. از پا در آورده بود نگونهیزن را ا نیتازه ا زِیچ کینداشت 

 یجون نیکنیم يخودخور نیکه دار ينجوریا. کنم یبتونم کمک دیشده مونس جون؟ شا یچ نیخوب بگ_

 !که مونهیبراتون نم

 :داد و با بغض گفت هیسرش را به سرِ او تک مونس

 !حاللمون کن دخترم_

 .با تعجب نگاهش کرد افق

 مگه؟ يکرد کاریقربونت برم من؟ شما جز لطف چ هیحالل چ_

و آغوش دخترك  اوردیتاب ن تیاما در نها. چند لحظه نگاهش کرد س،یخ يحرف و با چشم ها یب مونس

 .اشکش شد يبعد يقطره ها گاهیجا

 

*** 
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اتاقِ سرد و پوشش کم باعث شده بود . فشردیدستانش م انِیم گذاشته بود و سرش را شیزانو يرا رو آرنجش

اتاق  وارِیآنقدر بر در و د. بود دهیصبرش به آخر رس. حس شود ینفوذ کند و بدنش ب شیسرما به استخوان ها

به . شده است یزندان نجایاست که ا روزچند  دانستینم. نمانده بود شیبرا یینا گریبود که د دهیمشت و لگد کوب

که کرده بود پنج بار  یبا حساب. دیتابینور نم يگرید يسقف بلند اتاق از جا یِکیکوچک در نزد يپنجره  کیجز 

 ياز سرما. مکان گذشته بود نیپس احتماال پنج روز از آورده شدنش به ا. خاموش شده بود فیو ضع کینورِ بار

. کنارش کرد يدست نخورده  ینیبه س یسرش را برگرداند و نگاه. شب باشد مهین زدیاتاق حدس م تینها یب

 شیبا کف پا. بدهد صیغذا را تشخ يکه بتواند محتوا يعادت کرده بود اما نه آن قدر یکیچشمش به تار

نازك و  و شلوارِ راهنیلباسش همان پ. با زور از جا بلند شد. دیکش يبلند يو نعره  دیکوب ینیمحکم به کنارِ س

 .دیتوانش بر در کوب یبار هزارم با دستان ب يو برا ستادیکنارِ در ا. بود مارستانیب یِنخ

   ..المصب و نیا نیباز کن_

 .دیبه در زد و نعره کش یمحکم لگد

 ..پدر مادرا یب نیباز کن گمید م_

هنوز دوباره  یول. بر در فرود آورد و عقب گرد کرد یمشت محکم دینشن رونیاز ب ییصدا شهیمثل هم یوقت

نور . بودند ستادهیدر ا يسه مرد جلو. به سرعت به عقب برگشت. که درِ اتاق باز شد ننشسته بود نیزم يرو

کردن وقت به طرفشان  معطلبدونِ . شود دهیصورتشان د دادیاجازه نم دیتابیکه از پشت سرشان م یچراغ

مرد . اشتند يا دهیتقال کرد فا ییرها يهر چقدر برا. دندیرا چسب شیبازو کلیهجوم برد که دو مرد درشت ه

 :سوم رو به آنها گفت

 !رونیب نشیاریب_

واکنش خودش را به دست  یآنقدر مبهوت بود که ب. تقال نکرد گرید. شد دهیبر سرش کوب یمانند پتک شیصدا

دست و . همانقدر توانش را هم از دست داد يبهروز يچهره  دنِیبا د. رفت رونیسپرد و ب کریآن دو غول پ

 :رمق گفت یشل شد و ب شیپا

 !تو؟_

 .از نظر گذراند تیشهروز را با جد يسر تا پا. ستادیدستانش را پشت کمرش زد و مقابلش ا يبهروز

 معدت چطوره؟_
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که بعد از  يزخم معده ا. وحشتناکش بود يزخم معده  کردیکه فکر نم يزیبه تنها چ یآن لحظات باور نکردن در

   .سوزاندیتمام جانش را م يدیشبش در زندان مانند اس نیآخر يغذا بِیطعم عج

 نجا؟یا يمنو آورد یچ يچه خبره؟ برا نجایا_

 .سر تکان داد يبهروز

 .عجله نکن یفهمیم_

 :پا انداخت و رو به دو مرد گفت يپا رو. نشست شیتک نفره رفت و رو يطرف کاناپه  به

 !نکنه ياونقدر عاقل هست که کار. رو به روم نهیبش دیبذار دیولش کن_

جان تا  یچهره اش از درد جمع شده و ب. معده اش گذاشت يدست رو. مرد با اکراه دستش را رها کردند دو

. درد سرتر رفتار کند یبه سواالتش ب دنیرس يبرا دادیم حیترج. ذهنش آشفته بود. رفت شیپ يمقابل بهروز

 .را به او دوخت نشیمقابلش نشست و چشمانِ خشمگ

  .يهمه بال سرم آورد نیکارِ من نبود ا یدونستیم نکهیفقط بگو چرا با ا. گوشم باهاته_

 .با تاسف نگاهش کرد يبهروز

آدم  هیآلت دست  یمشورت نیکتریبدون کوچ. يسر هممون و به باد داد تیو با سادگ يقبول کن ساده بود_

 !يکرد مشونیتقد قهیدق ستیتو کمتر از بزبون و  یپول ب ونیلیو پونصد م يسودجو شد

 .با تعجب نگاهش کرد شهروز

 کارِ من نبود مگه نه؟ یدونستیم. حدسم درست بود_

 :تکان داد و گفت دییتا يسرش را به نشانه . لبش گذاشت يرا آتش زد و گوشه  گارشیس يبهروز

نباشه پونصد  یچیو ه ییجا هی يزیبر يعالوه بر دودره کردن پول جنسارو هم ببر یتونستیاگه کارِ تو بود م_

مرد کاله  دونستمیم. هزاران بار امتحانت کردم. يهزاران بار تو اون شرکت تنها بود. بیبه ج یتا هم از اونا بزن

 .درصدم شک نکردم هی یحت. یستین يبردار

 .را گرفتند و دوباره دستانش دندیبرداشت که دو مرد به سرعت به طرفش دو زیبا خشم به طرفش خ شهروز

برات کردم؟  کاریچ ییمگه جز پادو ؟یانسان ؟یسال اون تو آب خنک بخورم؟ تو آدم هی یو گذاشت یدونستیم_

سال مچلِ  کیجرم نکرده منو  هیباهات کردم که واس خاطر  کاریچ. ازت گرفتمیداشتم ماه به ماه حقوقم و م

 ؟یخودت کن
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باهات حرف  تونمینم طیشرا نیتحت ا. یوگرنه مجبورم بازم اون تو نگهت دارم تا رام بش. شهروز ریآروم بگ_

 !بزنم

 .نشست يبهروز يو دوباره رو به رو دیکش رونیبه دو مرد، دستش را با خشم ب يبهروز يبا اشاره  همراه

 فقط بگو چرا؟_

تو نخِ همتون . شدیمداوم داشت انجام م یلو کیکوچ ياختالسا. شرکت بود يوقت بود حواسم به حسابا یلیخ_

سواد . تو که سرت تو کار خودت بود. کارگاه و شرکت يتا تک تک کارکنا ریشرکت بگ یاز آبدارچ. رفتم

هر  یول کهینزد یلیخ يِخود هیمطمئن بودم کار کارِ . يکرد يکه بخوام بگم با حسابا باز یهم نداشت یآنچنان

نبودن که بشه به  ییبودن آدما کمیکه نزد ییکسا. شک کنم یبه کس تونستمینم کردمیاطرافم و نگاه م یچ

شانس  نیبزرگتر کیغفلت کوچ هیاونقدر ساده که با . موضوع ساده گذشتم نیاز کنارِ ا. بهشون شک کرد یراحت

 .و از دست دادم میزندگ

 :دیخورد و سردرگم پرس نیشهروز چ يدو ابرو انیم

 کدوم شانس؟_

 .شد رهیخ يسخت به نقطه ا ینقره خاموش کرد و با نگاه يگاریاش را داخل جاس مهین گاریس يبهروز

چه کارا که . که به شرکت رقبا نفرستادم ییچه جاسوسا. دمیزحمت کش دهیاون مزا يده سال بود که برا_

تمام  يشنهادیپ متیق قیحساب دق یوقت قایدق. قدم فاصله داشتم کیتنها  يروزیکه با پ یموقع قایدق. نکردم

به هم  یپول از حساب همه چ ونیلیمدستم آماده بود با برداشته شدن پونصد  ازیشرکتا دستم بود و پول مورد ن

قرار بود . دهیمزا ي جهینت يبرا میهمراه معاون رفته بود. کس تو شرکت نبود چیه ادیب ادتیاو روز اگه . ختیر

اتفاق افتاد که حساب  یتو ساعت قایدق يه بردارتلفن و انتقال پول و کال انیجر. شرکت یو منش یتو باش

 !و میشانس زندگ نیبزرگتر. رو باختم دهیارزش مزا یب ونِیلیبه خاطر پونصد م. استعالم شد

 :دیپرس رتیبا ح شهروز

 بود؟ یکارِ ک_

 .سرش را متفکر تکان داد يبهروز

که واسش کار  یسگ يساده سه چهار روز برا يِکاله بردار هیکه با  یهمون آدم. منم دنبال همونم. دونمینم_

بچه رو دست  هیمن اونقدر احمق نبودم که باور کنم از . شانس و از دست بدم نیو باعث شد ا دیوقت خر کردیم
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که خوب  یمن يبرا یبود ول یکاف قانون يارزش برا یمشت مدرك ب هیبه نامِ تو و  یحسابِ بانک هی. خوردم

 !ماجرا از چه قراره احمقانه و خنده دار بود دونستمیم

 .دییهم سا يدندان رو شهروز

   ؟یمزخرفات و تو دادگاه نگفت نیچرا هم ؟یپس چرا نگهم داشت_

 يگندا يدرپوش گذاشتن رو يدست داشت حد اقل برا يکاله بردار نیکه تو ا یکس. مجبور بودم شهروز_

مشخص  یچون اگه کاله بردار اصل. يریدگاه جرم و گردن بگکنه که تو دا دیاش مجبور بود تورو تهد گهید

سال حواسم بهت  هی نیاتو تمام . خوردیتا آخر عمر آب خنک م دیو با شدیهم دود م گشیتمام زحمات د شدیم

. منتظر بودم یلیخ. شد لیتبد نیقیشک ام به  يشد دیو تهد يچاقو خورد دمیبرادرت فهم قیاز طر یوقت. بود

به حرف اونا  شدینم گهید. نشد دایپ يا گهیرابط د یمشت معتاد و مفنگ هیبه جز  یآدم فرستادم اون تو ول یکل

باشه دنبالشم و بخواد با  دهینبود طرف فهم دیبع. دادنیاون گزارش م به نفعِ گرفتنیمواد م یاز هرک. اعتبار کرد

افتاد دنبالِ کاله  یقانون م يشدیدادگاه تبرئه م نیاگه تو ا یاز طرف. و شروع کنه دیجد يباز هیرابطا  دنِیخر

 میبخوا نانهیاگرم خوش ب. دیرسیو تا آخر عمر دستم بهش نم رفتیصورت اون انگل در م نیدر ا. یبردارِ اصل

 !بدمش دست قانون خوامینم. هیمن با اون انگل شخص یحساب. شدیم ریتوسط قانون دستگ میفکر کن

 ؟یخودت طعمه کن يکه برا رون؟یب يدیمنو از اون تو کش نیهم يبرا_

 .داد رونینفسش را پر صدا ب يبهروز

صد در صد با فرار کردنِ تو مجرم . دادم يکه تو رو من فرار کنهیکس شک نم چیه. نداشتم يا گهید يچاره _

سوراخ  هیا آخر عمر از کنم ت داشیاگه نتونم پ! شهیرو م شمیکه دستش پ کشهینم یطول. فتهیبه تکاپو م یاصل

به همه شک دارم . از خودش جا نذاشته يراث چیکه ه کنهیطرف اونقدر ماهرانه رفتار م. شمیم دهیده ها بار گز

 !رمیراحت انگشت اتهام رو به روش بگ الیکه بتونم با خ ستیدورو برم ن یسیک چیه یول

معده اش از داخل در حال سوراخ شدن  کردیاحساس م. آن را فشرد یمعده اش گذاشت و کم يدست رو شهروز

شده چه  رانیو یِزندگ کیسال حبس و  کی ي جهینت. قابل هضم نبود شیبود برا دهیکه شن ییزهایچ. است

او چه  یِشانس زندگ سپ ؟يبهروز یزندگ شرفتیاز دست رفتنِ شانسِ پ متیبود؟ طعمه شدن آن هم تنها به ق

شدنش  وانهیبه د يزیچ داد؟یرا که م اوشیس يها یوانگید.. روانهپ ينامه ها.. مادرش يجواب اشک ها شد؟یم

 تیبا جنا یکرده بود فرق يکه بهروز يکار. ردیمنصفانه را بپذ ریو غ انهیعمل وحش نیا توانستینم. نمانده بود
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به نگاه متاسف او  رهیرا خ نشیچشمانِ سرخ و خشمگ! بود اختهب چیاش را به ه یسال فرصت زندگ کی. نداشت

 :دیغر شیدندان ها يکرد و از ال

 .کارِ تو بود مگه نه؟ داغون شدنِ معدم هم جزو نقشت بود نمیا_

که  کردیم يزیخونر يمعدت در حد دیبا. کس نبود چیدادنت از زندان کارِ ه يفرار. نداشتم يا گهید يچاره _

 .!يشدیم یمارستانیب

جوابم و  ينجوریده سال برات سگ دو زدم که ا. يبهروز دمیکه به عمرم د یهست يموجود نیتر فیتو کث_

 ؟یکن دایو پ تیکه انگلِ زندگ ينشوند اهیو به خاك س میان؟ زندگ یخانوادم تو چه وضع یدونیم چیه ؟يبد

 ...يا گهید يچاره  یول. متاسفم شهروز_

 بشم؟دستت  چهیباز دیچقدر با گهید ؟یبمونم لعنت نجایا دیبا یتا ک_

. شهروز را گرفتند يهر دو جلو آمدند و دست ها. به محافظ ها داد ياشاره ا يبلندش بهروز ينعره  يصدا با

 :دیکش ادیتوانش فر يدستانش تقال کرد و با همه  دنیکش رونیب يشهروز برا

 اهیبرادرم به روز س يباعث شد. ينشوند اهیو به خاك س میزندگ. يبهروز ذارمیبه موال زندت نم. نیولم کن_

 !کنمیولت نم. نهیبش

و آروم رفتار  یاگه عاقل باش یول. مجبورم تو اون دخمه نگهت دارم يجفتک بنداز یتا وقت. عاقل باش شهروز_

مطمئنا از اون . همه جور امکانات هم توش هست. باشه تیزندگ یکوتاه محل یمدت هی يبرا تونهیم نجایا یکن

 !بهتره یلیخ يکه توش بود یزندان

به طرف اتاقک  دادیو زمان فحش م نیسرش او را که به زم يشهروز نداد و با اشاره  يها ادیگوش به فر گرید

 .بگرداندند کیتار

*** 

 

کالژ و  يمختلف شهر را رفته و آمده بود، آنقدر پا بر رو يرهایآنقدر مس. بود یکیرو به تار رهیو ت يابر يهوا

انگار که . گرفتینم يا جهیجا نت چیاز ه. بود یهمه جا خال. حس شده بود یب شیترمز فشرده بود که کف پاها

از هرکس که سراغ  رفت،یهر کجا که م. بود دهیدوسر و مخوف شهروز را در خود بلع ییشهر مانند اژدها

فرارِ  يدوستانش هم به اندازه  نیتر کینزد يانگار فرارِ شهروز برا. کردیبا تعجب و سوءظن نگاهش م گرفتیم

 .!قابل انجام بود ریترسناك و غ یالیقاتل سر کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴٠٣ 

 :حوصله گفت یکه درِ جلو را باز کرد و ب کردیفربد با تعجب نگاهش م. شده ادیکوچه توقف کرد و پ مقابلِ

 .پشت رل نیبرو بش. نا ندارم فربد گهید_

 بیهم باز شد و حب نیدرِ عقب ماشهمراه با بسته شدنِ در، . شد و پشت فرمان قرار گرفت ادهیپ یمعطل یب فربد

  .سوار شد

 نشد؟ يخبر. سالم_

 .اش فشرد قهیشق يرا آرام جواب داد و دست رو سالمش

 تلفنت همراته که؟. ستین یعیطب ریغ یچیه. میتحت نظر گرفت میشناختیرو که م یهر ک_

 .خاموشش انداخت يبه صفحه  یو نگاه دیکش رونیب بشیاش را از ج یمیقد لیموبا بیحب

 !کنمیرفتنم از خودم جداش نم ییگالب به روتون موقع دستشو_

 .دیکش یقیعم آه

سبحان هم جزو  ایتو  يفرار کرده ممکنه خونه  میدرصد هم احتمال بد هیاگه . بیحب يخوریاز خونه جم نم_

 !باشه که بخواد پناه ببره ییجاها

 .رو چشمم یداداش ول کنمیفکر نم_

 .اشاره کرد ابانیاز خ یبا چشم به قسمت بیبه طرفش برگشت که حب یاستفهام یبا حالت اوشیس

وجود اصال دور و برِ  نیبا ا کنمیفکر نم. پلکنیدورو بر م نیو چهار ساعته ا ستیب ؟ینیبیرو م یطوس نیماش_

 !بشه یمحله آفتاب

 .دیکالمشان پر انیم فربد

   !البته اگه واقعا فرار کرده باشه_

به اطراف  یفربد نگاه. فضا را دربرگرفت یقیحرف فربد دوباره در فکر فرو رفت و سکوت عم نیبا ا شاویس

 :گفت بیانداخت و رو به حب

ممکنه بهت شک کنن و . هم از خونه خارج نشو نانیاطم يدر هر صورت شما تلفنت و تو دسترس نگه دار برا_

 ..هم ریمن به ام. برات دردسر بشه

 :و ادامه دادمکث کرد  یاندک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴٠۴ 

 میکه بخوا یو درصورت کنهیرو جلب م سایرفتن و دور دور زدن تو شهر توجه پل رونیب ادیگفتم ز اوشمیبه س_

دوا  يدرد ابونایظاهرا با گشتن تو خ. خونه برمشیمنم م. ممکنه بعدا برامون گرون تموم شه میکن دایشهروز و پ

 !میکنیهمه با هم صبر م. شهینم

 :آرام گفت دیمالیبسته اش را م يها قهیهمانگونه که با چشم بسته شق اوشیس

 .!بیننه نفهمه حب_

 ..نفر بو ببره هی هیتو در و همسا هیکاف. کنم نیتضم تونمیداداش نم_

آن دو به گردش در آورد  نینگاه ناراحتش را ب بیحب. حرفش شد يمانع ادامه  بیبه حب یچشم يبا اشاره  فربد

 نیدر ا. شد یرا به حرکت در آورد و در سکوت مشغول رانندگ نیفربد ماش. شد ادهیپ یکوتاه یحافظو بعد از خدا

فروغ شده  ینگاهش ب. دیدینم يگرید زیچ دیمرد تمام شده و ناام کیجز  کرد،ینگاه م اوشیبه س یروزها وقت

 ای دیدیکه افق را م ییتنها وقت ها. فراموش کرده بود یلبخند را به کل. دادیم یخستگ يبو شیبود و حرف ها

باور  گرید. گرفتیرنگ م یآمد و چهره اش کم یکش م یلبش به استعاره از لبخند کمرنگ دیشنیرا م شیصدا

 زدیعشق پوزخند م يواژه  دنیکه با شن یکس. را به دخترك باخته است ششک دل یب قشیکرده بود که رف

 !شده بود فیجنس لط کیحضورِ  ونیخوش بودن مد هیچک و چند ثانلبخند کو کی يحاال برا

 یشو من خودم رانندگ ادهیبرو دمِ خونت پ. سر بزنم رمیم دیبه ذهنم رس گهید يدوجا یکی رمیفربد خونه نم_

 .کنمیم

 .خارج شد و به طرفش برگشت الیاز خ شیصدا با

 .یکنیم یکله رانندگ هی ياز صبح دار اوشیس يخسته ا_

 ...يریزبونت و بگ يجلو یجلو دختره نتون. فربد اوشیبه من نگو س_

 .و چشمانش را دوباره بست دیکش یپوف

 !برام مسخره شده گهیصدا کردنت د ریام_

   .ینیبیکه م نهیمن هم یِزندگ قتیمسخره هم باشه فعال حق_

 :به طرف او برگشت و با حرص گفت. خلوت پارك کرد يرا گوشه ا نیزد و ماش راهنما

. يسازیدروغ بزرگ م هی يرو يو دار تیزندگ قتیحق ر؟یدادنِ دخترِ مردمه جنابِ ام يباز تیزندگ قتیحق_

 ياون وقت خودت هم ال به ال. دروغ فرو رفته ریز تیکه کل زندگ يایبه خودت م یوقت یول. اآلن برات خوشه

 !يکردن ندار داینجات پ يبرا یاهو ر یشیدروغات غرق م
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 .داد هیسرش را به پشت تک اوشیس

 !سوال بره ریز مونیاونقدر داغونم که ممکنه با جوش آوردنم دوست. امشب نه فربد_

به  اوشیس. را باز کرد نیسرش را با حرص و تاسف تکان داد ودرِ ماش. حرف نگاهش کرد یچند لحظه ب فربد

 .طرفش برگشت

 کجا؟_

 !خداحافظ. سوال بره ریز مونیدوست ياریوقت جوش ن هیکه  رمیدارم م_

شود خودش را به  ادهیپ نکهیداد و بدونِ ا رونینفسش را پر حرص ب اوشیس. دیرا برهم کوب نیو در ماش گفت

افق را  يرا کنار گذاشت و شماره  یدودل. ساعت هشت بود. انداخت نیبه ساعت ماش ینگاه. پشت فرمان رساند

 .روزش را به او بازگرداند کی يآرامش نداشته  شیبایآرام و ز يچشمانش را بست تا صدا. گرفت

 الو؟_

 .سالم_

 تو؟ خطت چرا خاموش بود؟ ییکجا.. ریسالم ام يوا_

 تو؟ یخوب. خط زنگ بزن نیمدت به ا هیبه بعد تا  نیاز_

 .افق دلخور و آرام شد يصدا

 ..بغض داره ينجوریصدات ا یوقت. ستمیخبرم خوب ن یازت ب یوقت_

 باشه؟ میها حرف نزن یاز نگران ایب. زنگ زدم باهات آروم بشم. کنمیافق خواهش م_

 !باشه_

 .دخترك را تصور کرد يچشمانش چهره  يپشت پرده . هم جا به جا شد شیگلو بیس قشیبا نفسِ عم همراه

 نمت؟یامشب بب تونمیم. تنگ شده یلیدلم برات خ_

 :گفت دیناام تایدست دست کرد و نها یکم افق

 يزیفعال به چ خوامینم. زنهیباهام حرف نم ادیور هم ز نیبه ا يخواستگار انیاز جر. پدر خونست. ریام شهینم_

 .شک کنه

 شم؟یپ يایفردا م. نکن تیخودت و اذ. باشه_

 :ادامه داد دیافق را که د یجواب یب
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 نه؟ يایب يدوست ندار_

 ..یکه سوءتفاهم نشه ولبگم  يچجور دونمینم_

 .!میتو خونه باهم تنها باش يدوست ندار. فهممیم_

 .دستپاچه شد افق

 ریتحت تاث میکه به هم دار یبگم؟ دوست ندارم احساس يچجور یعنی..  ریخوب ام یول. ستیصحبت اعتماد ن_

 !نه ای یشیمتوجه منظورم م تدونمینم یعنی. رهیپا بگ یاشتباه ریلحظه غفلت تو مس کی

با ترس و سربسته از روابط حرف  نگونهیدخترك ا یوقت. نشست ریام يخسته  يچهره  يرو یکمرنگ لبخند

 .شدیم نیریش يتجربه  کیاو  ياش برا یدستپاچگ زد،یم

تو . نتونم تحمل کنم و قورتت بدم یترسیم م؟یریخودمون و بگ يجلو مینتون یترسیافق؟ م یگیچرا ساده نم_

 مگه نه؟ يو بند و آب بد یمثل من مقاومت کن یتموم یدر برابر پسر همه چ یهم نتون

 ر؟یام_

 .کرد دیلبخندش را تشد نشیخشمگ "ریام"

 .رمتیبگ شمیمجبور م تایمگه؟ نها شهیبد م_

 .دیصورت خسته اش کش يکرد و دست رو يتک خنده ا دیافق را که د يدوباره  سکوت

 ؟یکنیچرا باد م! دختره کنمیم یشوخ_

 !نهیشیهات اصال به دل نم یخسته و گرفته شوخ يصدا نیبا ا_

 .دیکش یقیدوباره جمع شد و نفس عم لبخندش

 نیا کنمیخواهش م. کنمیخودمو گم م یستین یوقت. نعمت بزرگه افق هیبرام  یخستگ يروزا نیحضورت تو ا_

 !ایچند وقت و با دلم راه ب

. بمونم خبریام که ازش ب بهیو من اونقدر غر دهیحد زجرت م نیتا ا يزیچ هیکه  امیکنار ب نیسخته با ا یلیخ_

 ر؟یام يکردیم کاریچ يمن بود ياگه جا

 ...اونقدر به بودنت عادت کردم که. یمیآدم تو زندگ نیتو در حال حاضر آشناتر دونمیفقط م. دونمینم_

 .دیکش گرید یقیعم نفس
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. یراحت باش خوامیم یندارم ول یاصال حوصله شلوغ نکهیبا ا. کنمیفردا فربد و نامزدشم دعوت م يبرا_

 ه؟ینظرت چ. قورتت بدم تونمیاون دوتا نم يجلو عتایچون طب يبهونه هم ندار گهید ينجوریا

 .شد یمیمال يبه خنده  ختهیافق آم يصدا

 !بشه روش فکر کرد دیشا. ادیم تیبه نظر با امن_

 .کرد یفیرا روشن کرد و اخم ظر نیماش

بار طعم جسارت منو  کی یاونم وقت. نداره افق یعاقبت خوش تیتیامن ریتداب نیا. یشیه زود پر رو ممتاسفان_

 !يدیچش

حرف  يجا شینفس ها يآورد صدا یبه اصطالح کم م ای دیترسیهرگاه م. افق را از بر بود يسکوت ها گرید

را به حرکت در  نیتکان داد و همانگونه که ماش میمال يسرش را با لبخند. گرفتیاش را م یزدن پشت گوش

 :آورد گفت یم

 !خوابهیکه دوباره درِ خونت م هیباالخره شتر. یخجالت بکش ستین يازین_

 !حرف نزن ينجوریا کنمیخواهش م ریام_

 .دیبار به وضوح خند نیا

 ازم؟ یرتسیم_

 !نه_

 .نهیسنگ یلیدستت خ. ترسمیهات م یلیمن از س یول_

 ـــر؟یام_

 :و آرام گفت دیکش يبلند هآ

 .دمیبهت اس ام اس م دمیرس. افق کنمیم یدارم رانندگ_

 .افق هم به همان اندازه آرام و نگران شد يصدا

 !مراقب خودت باش_

 :رنگ وسط جاده کرد و با لذت زمزمه کرد دیبه خطوط سف رهیرا خ چشمش

 !چشم_

 

*** 
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مشغولِ پر کردنِ فنجان  .دیچ شیرو به رو يبلور سیاز جعبه خارج کرد و در د اطیتر را با احت يها ینیریش

 :نگاهش کرد و آرام گفت یچشم ریز. شد دایپ ریام يبود که سر و کله  يچا يها

 !زشته. يزدیشونه به موهات م هیکاش حداقل . یکنیصورتت و که اصالح نم_

  .دیچشمان قرمزش کش يرو کرد و کف دستانش را چند بار هیتک ییبه لباسشو ریام

که  دوننیوگرنه خودشونم م. هیبه خاطر جناب عال نجانیدر ضمن اآلنم اگه ا. ستنین بهیفرانک و فربد غر_

 !مهمون ندارم يحوصله 

 :دلخور نگاهش کرد و گفت. فنجان ها را رها کرد و به طرفش برگشت افق

 من شدم؟ یحاال مقصر همه چ_

 :دستش را گرفت و آرام گفت. زد و فاصله اش را با او تمام کرد يلبخند خسته ا ریام

من به . یبا من تنها باش ينخوا يتو حق دار. زنمیم يبودن به هر در شتیلحظه پ هی يمنه که برا رینه تقص_

 !کنم نیصبرم و تضم تونمیمرد نم هیعنوانِ 

چشم حواسش به  ياز گوشه . انداخت نییو سرش را پا دیکش رونیحرف افق دستش را ب نیتمام شدنِ هم با

فرار از آن مهلکه پشت  يبرا. کردندیبودند و مدام بحث م یونیزیتلو يمسابقه  دنیمهمان ها بود که مشغول د

 .شد ینیفنجان ها در س دنیمشغول چ ریبه ام

 !ارمشونیمن م نیتو برو بش_

 !تونمیم ستین يازین_

   .را بلند کرد يچا ینیاز مقابلش گذشت و س ریام دست

 !نیبرو بش یدوست ندارم خم و راست بش. یدونینم زیصد تا چ یدونیم زیچ هیتو _

کنارِ . حرف و اعتراض از کنارش گذشت و وارد هال شد یانعطاف بود که ب یو ب يصحبتش آن قدر جد لحن

. بود شیدانشجو شیچند ترمِ پ. داشت ادیبه  یاو را به خوب. را جواب داد شیفرانک نشست و لبخند آشنا

 دهیاز او ند یو راحت یماحترا یب نیکوچکتر شیدر تمام برخوردها یکه همسن و سال خودش بود ول ییدانشجو

 :دیکرد لبخندش عمق گرفت و پرس يکه با او سپر یلحظات يادآوریبا . بود

 باالخره درست تموم شد؟_

 .سر تکان داد فرانک
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بود که بعد مهاجرت به تهران مجبور شدم تو دانشگاه  میعموم يجزو واحدا اتیادب. همون ترم تموم شد. بله_

 !شما پاس کنم

 !باهات رو به رو بشم ییجا نیهمچ هی کردمیفکرشم نم. خوشحالم کرد یلیدوبارت خ دنید_

 نییسرش را پا. را مقابلش نگه داشت رفت و بازگشت يچا ینیکه س يریتاسف تا ام یفرانک با کم نگاه

 :و آرام زمزمه کردانداخت 

 !نطوریمنم هم_

 الیدورتر از آن ها غرق در خ يگوشه ا ریام. گذشت نشانیب مانهیصم يشب به گفت و گو يساعات ابتدا تمام

از  يلحظه ا یتلفنش را حت یبود که گوش بیعج.کردیتکرار م شیرا مدام برا ییزهاینشسته بود و فربد چ

رخ داده بود که  ریام یدر زندگ یبزرگ يشک فاجعه  یب. بود دهیسصبرش به انتها ر گرید. کردیخودش دور نم

اتفاق،  نیو ا. کردیم يو در سکوت سپر شدیم رهیخ يحال ساعت ها به نقطه ا یسرخ و ب يبا چشم ها نگونهیا

   .خبر داشتند یهر چه که بود، همه کس جز خودش از آن به خوب

خبر  یاز اوضاع و احوالش ب یاش باشد ول یدر کنار مرد زندگ نکهیا. آزاردهنده شده بود شیحس ها برا نیا تمامِ

ها  نیتمام ا گرید! کند اریمرگبار اخت یخوب بودنِ حالش سکوت يو تنها برا ابدین یدردش درمان يبرا نکهیا.باشد

همه  نینفسش از ا یکه گاه دیدیآزار دهنده م سکوت نیفشارِ ا ریآن قدر خودش را ز! خارج بود ارشیاز اخت

 .گرفتیاش م وانهید یِبگیو غر يدور

بود که فربد دست  دهیساعت هنوز به هشت نرس. شب خورده شد ییافق شام در ساعات ابتدا طیخاطر شرا به

 :حوصله گفت یدورِ گردنِ فرانک انداخت و ب

 !ستادمیحاالشم بزور سرِ پا ا نیخسته بودم تا هم یلیخ. میکنیکم کم رفع زحمت م گهیما د_

او هم از . درهم کرد شیاز پ شیافق را ب يدر گوشش گفت که اخم ها يزیفشرد و چ یدستش را به گرم ریام

شبِ مرموز و  نیدر ا. کرد و بعد از رفتنشان خودش را به آشپزخانه رساند یخداحافظ یفرانک با لبخند و به گرم

و  يسخت دلخور طیشرا نیدر ا خواستینم لشد. بود رینبود تنها ماندنش با ام زیکه جا يزیپر رمز و راز تنها چ

 ریبود که حضور ام ییظرفشو نیداخلِ ماش فیظروف کث دنیمشغولِ چ. قهر و دعوا هم بر حالِ بد او اضافه شود

 .را کنارش حس کرد

 !برات شهیبد م یخونه نباش ادیپدرت ب. کنمیبذار باشه خودم حل اش م_
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 ریتوسط دست ام شیکه بازو گذشتیصدا از کنارش م یرها کرد و ب نتیکاب يرا با حرص رو يا شهیش سید

 .قفل شد

 چته تو؟_

 .و دلخور نگاهش کرد خسته

 !گهید رمیبرو؟ دارم م یگیمگه نم_

 ..منه يبا زور و خواسته  نجایاگه اومدنت ا. یکنیبارم م کهیت يدار زیر هیاز سرِ شب  ؟یکنیم نیافق چرا همچ_

   .نه ای ییبدم برم جا صیمن اونقدر صاحب اراده هستم که تشخ. تو نداره يه خواسته ب یربط نجایاومدنم به ا_

 پس؟_

 .مکث نگاهش کرد یاندک با

 !ریکه احمق فرض بشم متنفرم ام نیاز ا_

 .کرد آرام باشد یداد و سع رونینفسش را با صدا ب ریام

 ..من یفعل طیباور کن شرا. دلم زِیافق؟ عز_

. نکنم یکه بهم ربط نداره فضول يبوده که تو کار يبه گونه ا تمیخدا رو شکر ترب. ریبشنوم ام يزیچ خوامینم_

 واریخودم و به در و د یچ يبرا گهیمن د یبهم نگ يزیکه چ یدونیم بهیخودت منو اونقدر دور و غر یوقت

 بکوبم؟

 .لقه شددور کمرش ح ریبار دستانِ ام نیو خواست از کنارش بگذرد که ا دیرا کش دستش

 !شبمون و خراب نکن. افق يبر ينجوریا ذارمینم نییپا ادیخدا هم ب_

 !یبهم دست بزن یکه هر وقت خواست دهیاجازه رو نم نیبهت ا نمونهیکه ب یحس. ریولم کن ام کنمیخواهش م_

وارد  شیپالتو دنیپوش يافق که برا. لحن کالفه و خشک افق نگرانش کرد. افتاد نییشل شد و پا ریام دستانِ

 :دیداد و با اخم پرس هیکوچک شد ، رو به او و پشت به در تک يراهرو

 .یکنارم باش یجهنم يروزا نیتو ا خواستمیتحملم انقدر برات سخته؟ کاش نم یعنی_

 .تکان داد يسرش را با تلخند افق

 انقدر سخته؟ قتیگفتنِ حق ؟یتو چ ينه؟ برا یقبول کن يخواینم_

 :دقت نگاهش کرد و گفتبا . سخت شد ریام چشمانِ
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 قت؟یکدوم حق_

صبر و تحملش به انتها . مبل نشست نیاول يدوباره وارد هال شد و رو. شال گردنش را با حرص رها کرد افق

 .بود دهیرس

رابطه  نیا نکهیا يخراب نشه، برا یچیه نکهیا يبرا. رمیگیدارم ساده م. ستمیخام ن. ریام ستمیمن احمق ن_

ازم  یول. ندارم تیبه زندگ يمن خودت و باور دارم که کار. نه کورکورانه یول گذرمیم یبمونه دارم از همه چ

 تیزندگ يداره تو ییبدونم چه اتفاقا رممن حق دا. و بسازم میزندگ يخوش باور نیا ينخواه تا آخر عمرم رو

حق . یخوابیبا نمحق دارم بدونم چرا ش. گرهیم يکه صدات اونجور ادیبه روزت م یحق دارم بدونم چ. فتهیم

 یلعنت يد یحق دارم بخوام از اون س. رو بپرسم يزد یکه تو مست یبیو غر بیاون همه حرف عج لیدارم دل

 .سالم بدونم نیچند خواستگار دنِیحق دارم از پا پس کش. بدونم

 .ستادیا ریجا بلند شد و رو به ام از

چرا  چونن؟یپیمنو م یمشت آدم که همه دارن به نوع هی نِیب کنم؟یم یمن دارم کجا زندگ.. ریحق دارم ام_

کس  چیچرا ه دونم؟یرو نم زایچ یلیصورتم که احمقم و خ يبکوبه تو دیبا زترهیخواهرِ خودم که برام از جون عز

 دور و برم چه خبره؟ گهیبه من نم

که  یمخصوصا وقت. دیکشیدخترك جانش را به آتش م یو ناراحت يقرار یب دنِید. در سکوت نگاهش کرد ریام

جلو رفت و با دستانش صورت . چند جانبه در حال خفه شدن بود يا سهیدس انیافق م. تماما حق با اوست دیدیم

 .او را قاب کرد

اونقدر که فکر  ایرو برات زهر کنه؟ دن یکه ممکنه زندگ يبشنو ییزایچ يچرا دوست دار ؟یبدون يخوایم یچ_

 سابق و؟ رِیهمون ام ؟ینیبیم یکرده؟ رو به روت چ زونمیاز پا آو يچجور نیبب. افق ستیقشنگ ن یکنیم

 :رفته گفت لیتحل ییو با صدا دیچشم افق چک ياز گوشه  یاشک قطره

 ستیبرام مهم ن گهید. دمیبر. خسته شدم يهمه باز نیاز ا.. دار  یهمه سکوت معن نیاز ا. ریخسته شدم ام_

اگه منو . ریکس ات قسم ام نیزتریتو رو به عز. یمن فقط تو مهم يبرا. شهیداره ازم پنهون م یدورو برم چ

برزخ  نیا ينذار تو. و خالصم کن ورو که قراره بدونم بگ یهر چ. سکوت و نیتموم کن ا یدونیهمراز دلت م

 !شمیدارم خفه م. دست و پا بزنم

نگاهش  شیسرخ تر از پ ینزد و با چشما شیبه موها یچنگ. به دور خودش زد یآشفته تر از هر وقت چرخ ریام

 .کرد
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 !تونمینم. از دستت بدم افق خوامینم_

 يزیماندن چ یهمه استرس نشان از مخف نیپس ا. نبود هودهیپس ترسش ب. نگاه افق هزار برابر شد بهت

 .ضربه اش بود نیبزرگتر وندیپ نیا دنِیداشت که هراسِ از هم پاش

همدردت بودن چه . شمیروز به روز دارم ازت دورتر م. ریام میدیرو از دست م گهیهمد میاآلنشم دار نیهم_

 !میایمن مطمئنم از پسش بر م. از درد دلت خبر ندارم؟ بهم بگو یوقت کنهیرو دوا م يدرد

 .سرش را متاسف تکان داد ریام

 .!میاینم_

گفتن  يبرا یحرف گرید. گم شد خوردیکه ذهنش را از داخل م یافکارِ شوم انیم. سر خورد نییافق به پا نگاه

  .بود یکه از هر دو طرف امکان سقوط حتم یپرتگاه. بود ستادهیو دروغ ا قتیحق انِیم ییجا. نداشت

قول  ؟يتاب دار دنشیشن يبرا.  یازم در حد مرگ متنفر بش شهیهست که دونستنش فقط باعث م ییزایچ_

 یتونیچقدر م ؟یبرام کم نش يدیقول م ؟یکنارم بمون ينجوریو مو به مو بهت بگم هم زیاگه همه چ يدیم

 که حالت از مرد رو به روت بهم نخوره؟ یکن نیتضم

ترسناك  نقدریا قتیحق یعنی. ترس بود ي هیاز سا دهیتماما پوش گریاش د وانهینگاه د. نگاهش کرد ریبا تح افق

 بود؟

 .نشست شیبازو يرو ریام دست

 ؟یمونینبودم تا کجا باهام م يکردیکه فکرشو م یمن اون آدم یاگه بفهم. جوابمو بده افق_

 .حرکت ماند یب يبه نقطه ا رهیدر سکوت و خ افق

 !افق جواب بده_

افکار خاك خورده  ریکه انگار داشت تازه سر از ز يمرموز يایمسخ دن. مسخ شده بود. داد یرا تکان آرام سرش

 .آورد یم رونیو مشکوکش ب

 !دونمینم_

بگو دلم و قرص . مونمیبگو باهات م. کنمیولت نم ریبگو ام. تو چشام نگاه کن و بهم قول بده. به من نگاه کن_

 !یمونیبذار باور کنم که حد اقل تو برام م. کن

چانه اش به لرزش . حس شده از درد را داشت یب يحس انسان ها. دیشد و قلبش را در یرحم یچنگ ب ترس

 یکه سست و ب ییبا پاها. روز انداخته بود نیمرد چه بود که اشاره به گفتنش او را به ا نیا قتیحق. افتاده بود
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نگاه  نیا دیترسیم. کردنش را هم نداشت اهتحملِ نگ یحت گرید. گذشت ریاز کنارِ ام شدیرمق مدام از زانو تا م

 يقدر درد و ترس در حرف هاآن. زدیبگر خواستیم. به شال زد یاجازه از او چنگ یدستانش ب. نگاه باشد نیآخر

 قیو هرگز طالب دانستن حقا گشتیکاش زمان به عقب برم يا کردیپنهان بود که آرزو م شیمرد رو به رو

   .شدینم

 !مونهیگفتن نم يبرا یچیه گهید يبر نجایاز ا ينجوریاگه ا! افق روشنم کن_

 نیا. زدیدر چشمانش التماس و ندامت موج م. دیترس ریاز رنگ نگاه ام. صدا نگاهش کرد یرا برگرداند و ب سرش

 مرد واقعا که بود؟

 :را با خودش مرور کرد با بغض گفت مشیتصم یچند لحظه چشم بست و وقت. به طرفش برداشت یقدم ریام

اگه هم . اونجا ایفردا ساعت دوازده ظهر ب يریجواب سواالت و بگ يخوایاگه م. فرستمیآدرس م هیبرات _

اگه تو هم منو به خودم  یحت.. یطیتحت هر شرا. باشه که دوستت دارم ادتیو  نیفقط ا یونبد يزیچ ینخواست

 .بازم دوستت دارم يو بر يبسپار

اما از پشت سر . گذاشت رونیدر آپارتمان را باز کرد و قدمش را ب انیبا چشمان گر. افق را تار کرد دگانید اشک

 :که بلند و مطمئن گفت دیرا شن ریخش دارِ ام يصدا

 !باشه ادتیو  نیا. به مرگ نفسم دوستت دارم افق یکردم ول ینفهم.. دمیفهم رید_

 

*** 

 

چوب در دستانش بود  يا يتکه ا. نشستن انتخاب کرد يرا برا یشگیمحکمِ درخت هم یخشک شده ول ي تنه

 ي جهینت. آماده کرده بود زیهمه چ يبراخودش را . اطرافش بود دنِیضامن دارِ شهروز مشغولِ تراش يو با چاقو

 زیدست دادن مانده بود؟ چه چ از يمگر چه برا. جمله بود کیهم نگذاشتنش تنها  يتا صبح و چشم رو يداریب

اش به آتش بکشد و نابود  یخواه ادهیو ز یبا خودخواه توانستیعشق نوپا و تازه؟ همان را هم نم کیبه جز 

اگر  یحت... مانده است شیکه برا شدیم یکس نیرفتنِ آخر نیرفتن بدتر نیاگر ا یحت. بهتر بود نگونهیا. کند

رفتن صد بار بهتر از نگه  نیا مردیاگر م یحت.. ماندینم ستادنیدوباره ا يبرا یمجال گریخوردنش د نیبا زم نباریا

 .!سخت و خودخواهانه بود طیداشتنش در آن شرا
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 یعنی. از دوازده گذشته بود يا قهیدق ستیب. اش انداخت یت مچبه ساع یدستش را متوقف کرد و نگاه حرکت

به افکارش  ياش بداند؟ پوزخند یزندگ ياز مرد باخته و تمام شده  يزیممکن بود نخواهد چ د؟یایممکن بود ن

دست . برداشته بودند ازشپرده از ر شبیپر خواهشش د يچشم ها گفتیهم نم يزیاگر چ یحت گرید. زد

  .رو بود شهیافق هم شِیچشمش پ

داشت از  گرید. بارِ هزارم دور تا دورِ باغِ کوچک و شبه مخروبه به گردش در آورد يباال کرد و نگاهش را برا سر

. چشم دوخت شیاز جا بلند شد و به قدم ها. شد دایکه قامتش از پشت درخت بزرگ پ شدیم دیآمدنش نا ام

  .وداش ب یزندگ قیبا حقا ییارویزمان، زمانِ رو

 دیچرخیکاره کنارشان م مهیدرختان خشک شده و ساختمانِ ن يکه نامطمئن و مشکوك مدام رو یبا نگاه افق

 يشرویاز پ شتریب شیقدم ها. تر بود بیعج زیشکل از همه چ نیلباس ها و به ا نیدر ا ریام دنِید. شد کینزد

  .داد یو سالم آرام ستادیاو ا کینزد. به پس رفتن شباهت داشت

 يجادوگر برا یچشمانِ ساده ول نیقرار بود ا یعنی. نگاهش کرد قیسالمش را آرام تر جواب داد و عم ریام

 .انداخت نییداد و سرش را پا رونیاز او دل بکند؟ نفسش را با صدا ب شهیهم

 ؟یکن دایرو پ نجایا دیطول کش یلیخ. رمیگیوقتت و نم ادیز_

 .سر تکان داد افق

 !کردم دایو راهش و از پشت سخت پ یخال نیزم نیا یول. شیچند روز پ. محله نیقبال اومده بودم ا_

 .با تعجب نگاهش کرد ریام

 ؟ياومده بود یچ يبرا_

 !بودم حالش بده دهیشن. نمیاومده بودم همدم و بب_

 نگونهیکه ا ستیچه سرنوشت نیا ایخدا. در دل تکرار کرد. بود یگرفتن نفسش کاف يکوتاه برا يجمله  نیهم

 ده؟یتار و پود آنها را در هم تن

 نجا؟یا دمیبهم گذشت تا رس یچ یدونیم ر؟یام_

 :نگاهش کند زمزمه کرد نکهیا بدون

 ام؟یبدبخت ياز کجا شروع کنم؟ از کجا_

 .قطع شده دوخت يخشک درخت نشست و نگاهش را به درخت ها يتنه  يرو دوباره
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 دهیکش نجاینقشه ها ا نیمهم تر. نجایا میومدیا برادرم مب زدیبه سرمون م یگوشیباز الیهر وقت خ یاز بچگ_

به فالن  د،یچیکرد، به پر و پامون پ یفالن روز درشت یفالن. شدیم بیاون تصو یینها يهم با را شهیهم. شدیم

ناك اوتش  میبزن يچجور میگرفتیم میتصم. شدیبرگزار م نجایکرد، فالن پسر و زد، تمام جلساتش ا لهیدختر پ

 !میکن

 .نگاه او دوخت ریکنارش نشست و چشم به مس افق

ازشون  یدرخت مونیما هم مثل م. صاحب نداشت. درخت گردو بود نجاهایا يهمه . نبود البته ينجوریقبلنا ا_

تر  کیو کوچ کیکوچ نجوریهم نجایزد تو کار ساخت و ساز و ا یکیبعد . میدیچیو گردو م میشدیم نییباال پا

  .شد

 :در نگاه افق زمزمه کرد رهیو خ را برگرداند سرش

 .يده متر درخت و سبز نیخشک بمونه و ا يتنه  نیمن و تو هم يبود که امروز برا نیقسمت ا_

 .چشم از اطراف برداشت و نگاهش کرد افق

 ؟یینجایاهل ا_

 فتم؟یاز چشمت م یلیاگه بگم آره خ_

 .انداخت نییسرش را پا افق

 ..نییپا ياز محله  نکهیا يبرا ؟يناراحت بود نیهم يبرا_

 افق؟_

 .افق انداخت و سرش را باال آورد يچانه  ریز دست

از آدمِ رو به روت  نکهیقبل از ا. دوست دارم از خودم برات بگم. هام و تحمل کن یوراج. بهم فرصت بده بگم_

 !و بشناس شیخود اصل یمتنفر بش

. آرامش در گردش بود يگردنش و چهره  دور بیگردنبند عج نینگاهش مدام ب. حرف نگاهش کرد یب افق

 .دیدیبار بود که آرامش چشمانش را م نیاول يانگار برا

پدرم و اصال جزو  دمیم حیترج.  کیبرادرِ کوچ هیو  میدو تا پسر بزرگ بود. داشتم يچهار نفر يخانواده  هی _

و  طنتایکرده بود که با تمام ش تمونیترب يمادرم طور! ستین ادمی يادیز زیخانواده ندونم چون از بودنش چ

خودمون  م،یمخبر نبود. پاشو کج بذاره یکس میذاشتینم. از من شتریالبته برادرم ب. میمحله بود يدردسرا ستونا

هر  یهرک. مشیزدیمرگ م يتا پا. دنبالِ ناموس محلمون افتادن جرمش برابر با قتل بود. میدادیجزاشو م
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نگاه به طرف  هیشهروزم . خواستیازش کمک م. کردیوز مشورت ماول با شهر دیبا خواستیرو م يدختر

براش . آوردن یرو حرفش حرف نم گهید نیخوریگفت به درد هم نمیم یوقت. کردیم نیو سبک سنگ نداختیم

   .همه رو داشت يکنه، هوا ينه که قلدر. قائل بودن يادیاحترام ز

 .دیکش یقیعم نفس

 رفتیهر بارم م. فضا رهیبابامون م میدیتو خونه فهم يکم کم از رفت و آمدا. من ده سالم بود و شهروز پونزده_

تنش . مشکل داره. داره يگفت گرفتار. مادر بدبختم اولش باور نکرد. کردیفصلِ خدا تن مادرم و مارو کبود م هی

سرخ شدنِ  میدونستیخوب م میبود دهید فو همه جور خال میمن و شهروز که کالنتر محله بود یول. داره

 !و پول نداره يبه گرفتار یلباش ربط يچشاش و کبود

   .سردرگم نگاهش کرد افق

 یکه وقت هیزیالمصب چ ياون ماده  یول. نهینتونست ساکت بش دیهم فهم یوقت. دیشهروز زودتر از من فهم_

شهروز شد پدرِ  میو شست دیاز پدرمون دست ام یوقت. یستیهمون آدمِ قبل ن گهیشه د یبار با خون ات قاط هی

کرد تا تو  شهیخون منو تو ش تونستیبه جاش تا م یول. گذاشت کنار دیو گرفت و درس و بوس پلمشید. خونه

انقدر سگ دو زد تا من بتونم وارد دانشگاه . جا هیجا، شبا  هیروزا . کار کرد. سخت درس بخونم طیهمون شرا

وقت شکم صاحبش و  چینونِ حالل ه گفتیم شهیهم. بشم یخودم کس يبرا ندهیبشم و به قول خودش تو آ

 !منم به باد رفت يرفتنش گوش شنوا دبع یول. گوشم خوند يتو یلیخ. ذارهیگرسنه نم

 .را باال آورد و با نگاه سردرگم افق چشم در چشم شد سرش

عمر داشت  هیو خورد که  شیجوونمردفقط چوب همون . به جرمِ نکرده. زندان يها لهیبه ناحق رفت پشت م_

الگو و اسطورم  یوقت. گاهم و ازم گرفت هیتک. تنها گذاشت یفیو کث يهمه بد نیمنو با ا. دادیدرسش و به من م

 !نه حالل و حروم شناختمیمنه خودم و  گهیانقدر گم شدم که د. شد خودم و گم کردم ریاس ياونجور

دور افتاده از هم در خال  يهزاران تکه . مغزش از کار افتاد. عرق شد سِیافق از حرارت و استرس خ دستانِ

 .آورد یدر نم زیچ چیسر از ه. ذهنش در حال پرواز بودند

 ینداشتم مثل برادرم چهارچشم اقتیشد چون من ل شتریپادردش ب. شد رتریشهروز که رفت مادرم روز به روز پ_

 یاطیخ. کردیپاك م يسبز. شستیپله م. کردیاز من کار مپنهون . رهیکجا م نمیحواسم و بهش جمع کنم بب

و داغون کنه و من و رو  ودشانگار قسم خورده بود خ. کمرش سم بود و شروع کرد يکه برا يهرکار. کردیم

 !شهروز اهیس
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و تکه ها تک به تک کنارِ هم  دیاو چسب يآشنا يبسته اش به چهره  خینگاه . حبس شد نهیافق در س نفسِ

 .را گرفت سشیدستش را جلو برد و دستان خ ریام. نشستند

تو شده  يو بدم برا میکه براش حاضر بودم زندگ یمادرم، کس دمیحس کردم که فهم یرو وقت یاوج بدبخت_

رو به جون  ایدن يذلت ها يمن همه . راه نفسم بسته شد. مردم افق. شهیهمدم و داره تو خونتون دوال راست م

خودم با  یول. و کمرش خم نشه هکه اون به پسرش برس. نکنه الیکه اون فکر و خ. که اون کار نکنه دمیخر

 !خودم ستون کمرش و شکستم يپا

 یحت گرید. کلمات در حال شکستن است نیا ریستونِ فقرات او هم ز کردیاحساس م. خورد یتکان محکم افق

اراده تکان خورد و نام او را بر زبان  یب شیکه در تن داشت لب ها یتوان نیآخربا . پلک زدن هم نداشت ينا

 :آورد

 اوش؟یس_

   .شرمنده سر تکان داد ریام

 یِکه باعث شد زندگ یاقتیل یهمون ب. سرش قسم بخوره يکه حاضر بود رو یهمون. مونس اوشِیس. اوشمیس_

  .در نبود برادرش فقط خراب کرد یهمش خواست بسازه ول یکه از بچگ یهمون! همه جهنم بشه

. ختیریفرو م شهیهم يشک برا یب ماندیم شتریب یاگر فقط کم. توان ماندن نداشت گرید. از جا برخاست افق

 .دیرا از پشت سر شن شیبرنداشته بود که صدا یهنوز قدم

 !یدونینم یچیهنوز ه. بهت نگفتم افق یچیهنوز ه ؟يجا زد يزود نیبه هم_

که تمام  ییحرف ها. توانش را نداشت گرینه، د. در اطرافش در حال چرخش بود ایدن. دیچسب نیبه زم شیپاها

 !!نبود؟ زیچ چیو رو کرده بود هنوز ه ریرا ز شیایدن

 نیحد اقل دلم به ا یگردونیبذار اگه ازم رو برم. گوش کن افق نیبش ؟یهمه دروغ و بدون نیا لِیدل يخواینم_

 !نمونده یازت مخف يزیچ نیکتریخوش باشه که کوچ

سد مقاومتش . اش در حال حل شدن بود وانهید ي گانهیب يچشم ها يمعما. و با ترس نگاهش کرد برگشت

 .شد يجار دگانشیاز د لیشکست و اشک مانند س

  مونده؟ یچ گهید_

   .و با کف دست اشک چشمش را پاك کرد ستادیا شیرو به رو. فاصله را تمام کرد اوشیس
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 مهینصفه ن يها دهیشن نیبا هم يدیم حیو ترج يریم ای يبشنو یمونیم! زایچ یلیاز من خنفرت  يبرا_

 م؟یبرزخ باش يهردومون تو

 .نگاهش کرد سیخ یبا چشمان افق

 چرا؟_

   !يلرزیم يدار. افق نیبش ایب_

. دندیچکیم شیپالتو يقطره قطره رو شیاشک ها. را به دست او سپرد و دوباره نشست شیمقاومت بازو یب

 !روندیبزرگ م يفاجعه  کی شوازِیکه به پ دانستندیانگار خودشان هم م

 نکهیا يآخرشم برا. کردم قبول نکرد يبا بهروز يهرجور معامله ا. زدم يشهروز به هر در دنِیکش رونیب يبرا_

داره  دونستمینم. از قانون خبر نداشتم. بدم تیتا رضا اریو ب ونیلیمن و از سر خودش دور کنه گفت پونصد م

 يدانشجو هیساده و  رکاریتعم هیمن . بود یدگزن هی يمثل من به اندازه  یآدم يبرا ونیلیپونصد م. دهیم میباز

خودم دست و پا  یجهنم يایهمه پول جور کنم؟ اواخر ترم بود و منم تو دن نیا تونستمیاز کجا م. بدبخت بودم

 یول. نبودم يتا اون وقت در بند دختر و دوست دختر باز. هبدجور تو نخم امیاز همکالس یکی دمیکه فهم زدمیم

 يفکر هی نکهیشد و برام عشوه اومد تا ا چمیانقدر پا پ! پول فیک گفتنیبچه ها بهش م. فرق داشت یکی نیا

 .بود متیبرام غن. ازش گرفت ییبشه صد تا دیخودم فکر کردم شا شیپ. مثل خوره به جونم افتاد

 :ادامه داد ندازدیبه افق ب ینگاه نکهیو بدون ا دیکش یآه

بود حرف  یونیلیچند صد م ينایتولدشون که ماش ياز کادو يچجور دمیدیم شهیهم. از قشر مرفه متنفر بودم_

کم  ششونیدوست نداشتم پ. از همون اولش از خرد شدن متنفر بودم. کردنیو امثال ما رو مسخره م زدنیم

 یشهرستان يساده  يدانشجو هیمنو . گفتمینم میهم از زندگ يزیچ. مکرده بود یمعرف ریاسمم و ام. ارمیب

تا  اهیس يچاله  هیتو  رمیم امیتهرونه و از دانشگاه که در م يبفهمن خونم کجا نکهیبهتر بود تا ا دونستنیم

کردم و  تیخر نکهیخالصه ا. شد چمیدختره بد پاپ نیا ینداشتم ول یهم به کس يکار! کنمینصف شب جون م

بود و نه  شیحال اینه شرم و ح. براش مثل آب خوردن بود شتنگ رونیحرف زدن با من و ب. باهاش دوست شدم

که تنها  ییجمع ها. خودشون کرد يکم کم منو وارد جمع ها. ومدیبه چشمش م ذاشتیم بمیکه ته ج ییپوال

مشکلم  کندمیهر کدومشون صد تا م خودم اگه از کنار الیبه خ. شدیرد و بدل م ینجوم يدختراش رقما نیب

  ومد؟یبه چشم م تشونینها یب يچقدر کنار ثروتا ونیلیمگه صد م. حل بود
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 يهر جمله . آورد یداشت نفس کم م. به لباسش زد یاش گذاشت و چنگ نهیس يقفسه  يدستش را رو افق

. کردیهنوز نگاهش نم اوشیس. بستیاز قبل م شتریب یراه نفسِ او را کم کردیرا روشن م قتیکه حق اوشیس

 .نگاه کوتاه توانش در هم بشکند و نتواند ادامه بدهد کیبا  دیترسیم

 الیخ. کندم يزیچ هیاز هرکدوم .. دو تا سه تا.. یکی. باال دمیاز همون دختر شروع کردم و خودم و کش_

براشون مهم . دنیرو م يددر یو ب یهمه خوش نیهم اونا تاوان ا فتهیکار هم کار خودم راه م نیبا ا کردمیم

غرق بودن که به فکرشونم نرسه  خودشون يایانقدر تو دن. نه پول، نه خانوادشون.. نه عفت، نه آبرو. نبود افق

   .شهیو بزرگ م خورهیداره از کنارشون م یکی

 .زد و به طرفش برگشت شیبه موها یچنگ

. یآخر باش ي نهیبرام گز یتونستیم. شهر بود يپدرت شهره  ییِکه پول و دارا ییتو. به تو دمیرس نکهیتا ا_

 !غول يمرحله 

 :لرزان گفت ییگذاشت و با صدا شیگوش ها يدست رو افق

 !بشنوم خوامیبسته نم_

 .کنارش نشست و با خواهش نگاهش کرد ریام

 !بذار بگم افق. رمیبذار بگم بعد بم_

 .سرتکان داد افق

 !تونمینم گهید. تونمینم_

 :توجه به او ادامه داد یانداخت و ب نییسرش را پا ریام

همه پول و  نیا نیبشه که بتونه ب داینفر پ کی یحت نکهیبرام سخت بود باور ا. ییفکر کردم از جنس همونا_

شدم  چتیانقدر پا پ. چاك نشونت دادم نهیخودم و عاشق س. شدم کیبهت نزد. بمونه لیامکانات معصوم و اص

 !یپسم بزن ینتون گهیتا د

 :گفت هیکه با گر دیافق را شن يصدا

 !عاشقت شده بودم_

 :زد ادیفر. ستادیا شیبلند شد و رو به رو. افق او را تا مرزِ جنون کشاند ياشک ها دنید. باال کرد سر
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قرار نبود انقدر با خوب بودنت . یقرار نبود انقدر پاك و معصوم باش. شدم یقرار نبود ول. یخوب منم شدم لعنت_

افق قرار نبود انقدر خودت . یقرار نبود بت باورم و بشکن. متنفر بشم شتریکه روز به روز از خودم ب یحالم و بد کن

  .رمیمیلحظه نبودنت م هیتو  رمدا نمیکه بب امیبه خودم ب یکه وقت یکن قیو بهم تزر

 .او هم باالتر رفت يافق که شدت گرفت صدا ي هیگر

. يچشمامو کور کردم تا باور نکنم فرق دار. دمیکوب واریدر و د خودمو به. استیگفتم ر. اولش گفتم تظاهره_

که به بودنت  يفرق دار دمیفهم یوقت. کنه داریجنس تو انقدر متفاوت بود که چشمِ کور و گوشِ کرم ب یول

اگه پولم جور کنم  یبودم حت دهیفهم. کردیدلم بودنت و بهونه م. خواستینم يدلم باز گهید. عادت کرده بودم

باز داشتم ادامش  یول جستینت یکه راه انداختم ب ياحمقانه ا يبودم باز دهیفهم. بکشم رونیشهروز و ب تونمینم

 یوقت شدمیم یروان. ومدیاسمت م شیفراز پ ارویاسم اون  یوقت شدمیم یروان. چمه دونستمیخودمم نم. دادمیم

 يا گهیکس د يبرا خوادیصدات م ردمکیفکر م یوقت شدمیم یروان. کردمیتصور م يا گهیبودنت و کنار کس د

 !به خودم اومدم افق رید! بشه

رو  نباریجلو رفت ا ریام. لرزاندیصدا تمام تنش را م یهق هق ب. افتاد نییپا شیگوش ها يافق از رو يها دست

 :دستان لرزانش را گرفت و با احساس گفت. زانو نشست يرو شیبه رو

انقدر عشقت خالص بود که . يو تو خودت حل کرد ریتو ام. به خودم اومدم که تو وجودت حل شده بودم یوقت_

 دایباتو خود گم شدم و پ. کردم افق دایو دوباره پ اوشیبا تو س. ها الک بشه و فقط خودم بمونم یناخالص يهمه 

 !کردم

 .زد یفیاشک لبخند ضع انیم اوشیس

   عاشقتم؟ دمیفهم یک یدونیم_

 .بر سرانگشتانِ سرد افق زد يا بوسه

اون پسربچه رو بغل  یداشت ياونجور یوقت. يبرام فرق دار دمیمحمد فهم ریام شیپ میکه باهم رفت يروز_

 يادیکه مدت ز يانقدر آروم و قو. يشد قیخونم تزر يتو ذره ذره تو. شدیوجودم گرم م يهمه  يکردیم

 !بفهمم عاشقتم نکهیمست وجودت بودم بدونِ ا

 :داد و با بغض گفت هیتک شیزانو يآرام سرش را رو اوشیس. تکان داد نیبه طرف هیسرش را با گر افق

 ينشده کار ریتا د خواستمیم. میخوریبهت گفتم به درد هم نم. ازت فاصله گرفتم. رهات کردم نایا يبا همه _

خواست سرنوشت بود که  گهید نیا. من يو هم برات يهم برا. شده بود ریاما د یو بکن تیخواستم زندگ. بکنم
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فرصت طلب  کیببندم و اجازه بدم شر چشمنه من تونستم  ،ینه تو منو به حالِ خودم گذاشت. میهم نش الِیخیب

که  ینذارم با آدم ونمیمد يکه ازم خورد يبه خاطر باز. ونمیبهت مد کردمیفکر م. پدرت تو رو داشته باشه

جز من  یافق اگه مال هر کس. چشمام و گرفته بود يخون جلو. نبود نید یول یعاشقته باش کنهیتظاهر م

 ..تونستمیمن نم يشدیم

جان به رو به رو  ینگاه افق سرد و ب. سرش را باال کرد اوشیس. گاه بدنش کرد و بلند شد هیدستش را تک افق

 .ستادیبلند شد و مقابلش ا. بود

انقدر غرق گناهم . انقدر برات کمم.. نمیمن ا. ینیتا آخر عمرت منو بب ينخوا يرحق دا. ینگام نکن يحق دار_

. رو باور کردم یکی میبار تو زندگ نیاول يبرا. يدوستم دار یبهم گفت یول. و بگم نرو رمیکه نتونم دستت و بگ

ام و از  یازم نپرسه ک یانقدر بخواد که حت. وادخودم بخ يشد که منو برا دایپ یکی میبار تو زندگ نیاول يبرا

 نباریا. خودم تنها عاشقت شدم افق. کار کردم هیخودم  يگاه و رو پا هیتک یب میبار تو زندگ نیاول يکجام؟ برا

 نِیب. دوستت دارم یبزرگ تر از دهنم برداشتم ول يلقمه . کردم جایب. غلط کردم. کس چیه تیدخالت و حما یب

   ؟ینیرنگ و ببپر  قتیحق نیا یتونیم غهمه درو نیا

چشمانش . شیرو به رو یخال يِجا کیماند و  اوشیس. صدا از کنارش گذشت یلبش را به دندان گرفت و ب افق

 نکهیبدونِ ا. او را از پا در آورده بود و قرار بود مداوم باشد نگونهیلحظه رفتنش ا کیکه با  يدرد. را با درد بست

را بغل کرد و سرش  شیزانوها. رها کرد نیزم يدخترك چقدر دور شده خودش را رو ندیسرش را برگرداند و بب

مگر تاوانِ . اش را باخته بود یزندگ يباز نیبزرگتر یسادگ نیبه هم. تمام شده بود يباز. گذاشت شانیرا رو

 اشتباه چقدر بود؟ رِیمس کی

*** 

 

تهران با تمام آلوده بودنش  يهوا. الِ نو شروع شده بودزودتر از آغازِ س یلیروزِ اسفند ماه بود اما بهار خ نیآخر

 يبهتر از استشمام بو یلیخ طیتحت هر شرا يبهار یآلوده ول يهوا نیاستشمامِ ا شیبرا. دادیبهار م يبو

بزرگ نشسته بود و غرق  يالیتراس و ي لهپ نیآخر يرو. کلفت بندشان بود لیسب يو عرق مردها یدگیترش

برداشته  شیاز رو يلحظه ا يبهروز يچشم نرّه غول ها. گرفتیم نیسنگ يکام ها گارشیاز س ال،یدر خ

قطعا . خارج شود یمخوف و لعنت يخانه  نیکه از ا کردیرا تصور م يروز. متنفر بود يحبسِ بصر نیاز ا. شدینم

حت دستانش تن و استرا یآمد بعد از مدت یبدش نم. دادینرّه غول ها را م نیا بِیترت يدر آن روز قبل از بهروز
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 نینصفه را با حرکت دو انگشت به دورتر گارِیکرد و س يدندان قروچه ا. را بنوازد یبدنِ چند گردن کلفت عوض

دست به  يراروزها ب نیکه در تمام ا يبهروز يهم باز شد و نوچه  اطیهمزمان در ح. پرتاب کرد اطیح ينقطه 

همزمان دو . با شتاب از جا برخاست و چند قدم جلو رفت. از در وارد شد شدیآب رفتنِ شهروز هم با او همانگ م

 يزیچ! بود زیچ کیشهروز فقط و فقط دانستنِ  الِیمرد نگهبان هم دست از هم باز کردند و گارد گرفتند اما خ

  .التماس کرده بود شیو سگ ها يروز به بهروز نیچند شیکه برا

 :دیپرس یو عصب ستادیافشار ا مقابل

 گفت؟ یچ_

 یاما هنوز دست شهروز به گوش. و مقابل شهروز نگه داشت دیکش رونیکتش ب بیاز ج یرنگ اهیس یگوش افشار

 :گفت تیو با جد دیرا عقب کش لیبود که موبا دهینرس

بگم  دیدر ضمن، محض اطالع با! و کنارِ من نجایهم. يفقط حق دو تا تماس و دار يهمونطور که قول داد_

 !شهیخطت کنترل م

 .طرف جمع کرد کیو لبش را به  دیکش شیدندان ها يزبانش را با حرص رو شهروز

 گه؟ید_

! ستیکس ن چیمثل تو قابل توجه ه یکس يمرده و زنده . توهم منو بشناس. شناسمیشهروز؟ آقا رو خوب م_

 !عاقل باش. به جونت برسه یبیآقا دوست نداره آس

باال رفته  ییرا مقابلش گرفت و با ابرو یافشار گوش. را به طرف مخالف چرخاند و با زور و اکراه تکان داد سرش

 :شمرده شمرده گفت

 !جاش نهیو آروم بش رهیبسپار اگه جونت و دوس داره زبون به دهن بگ يبه اخو_

 هیاز همان ها که تنها چند ثان. که تنها مختصِ او بود يشهروز ياز همان نگاه ها. نگاهش کرد یو عصب رهیخ

شهروز نگاهش را با زور . را به دستش سپرد یطولش نداد و گوش گریافشار د! قوم کیبا اطاعت  شدیاش برابر م

 .کرداضافه  شیبلند باال ستیاز او گرفت و همزمان اسم او را هم به ل

وارد  کیبه  کیاعداد را . اوردیبرا به خاطر  اوشیس يرا دست گرفت و چند لحظه چشم بست تا شماره  یگوش

 یداخل گوش اوشیس يبوق تا انتها زنگ نخورده بود که صدا نیهنوز اول. گوشش گذاشت يرا رو یکرد و گوش

 :دیچیپ

 بله؟_
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 .دیکش یراحت نفس

 ا؟یس یخودت_

 .داد صیرا تشخ اوشیبند رفتنِ نفس س یهمان پشت گوش از

 ..شهروز داداش..شه_

 .گمیم یچ نیبب ریگوش بگ. ایوقت ندارم س ادیز_

 حالت؟ حالت خوبه تو؟. يفرار کرد يبهم گذشت؟ چجور یچ یدونیم ؟ییشهروز کجا_

 :گفت یچهره اش را پوشاند و سرد تر از هر وقت یسخت اخم

دورو برِ  تونمیمدت نم هی. بد باشم ستیقرارم ن. فقط بدون من خوبم. یندون يزیبه خاطر خودت بهتره چ_

 .شمب یتهران آفتاب

خودش حس کرد و ادامه داد يافشار را رو نگاه: 

 !به ننه هم بگو نگران نباشه_

 !بذار کمکت کنم داداش. بو ببره سیپل ذارمینم. دنبالت امیتو؟ بگو ب ییکجا ؟یگیم یشهروز معلوم هس چ_

برو بتمرگ . برات بهتره یهرچقدر کمتر بدون گمیدارم م. بهت گمیم یچ نیبب ریخفه خون بگ قهیدو د ایس_

تار از موش کم شه خودت و مرده  هی ایس. فرارم و دهیشن هیتا حاال حتما از در و همسا. خونه مراقب ننه باش

 !گمیم يدارم جد نویا. بدون

 زیبود که جز سالمت شهروز به چ ادیاش آنقدر ز یاما نگران. مهر برادرش جا خورد یو ب ياز لحن جد اوشیس

 .شدیاندین يگرید

 شهروز؟ یکنیم کاریچ يبهتره؟ دار یندون یچیه یگیتو م رمیمیم نجایمعدت چطوره؟ من دارم ا_

 ؟یداداشت و نشناخت. کنم اهیخودم و خانوادم و س یشونیکه پ کنمینم يوقت کار چیمن ه.. نترس_

 !!بود ییو رك گو دادیکه مرد داد و ب ییاو. دوپهلو حرف زدن ها مختصِ او نبود نیا. مکث کرد یکم اوشیس

 ..داداش_

   .ایحرف بزنم س نیاز ا شتریب تونمینم_

 .زورش در دست فشرد تیرا با نها یمکث کرد و گوش یکم

 .من خوبم. نینگران منم نباش. نیمراقب خودتون باش_
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شد و با  رهیخ یخاموش گوش يچند لحظه به صفحه . نداد و تماس را قطع کرد یجوابِ او مجال يبرا گرید

 وانهینامِ برادرش د دنیبود که تنها با شن دهیاز خشم رس يبه درجه ا. و حرص لب به دندان گرفت یحتنارا

 !و خاموش ماندن شیصدا دنیچه رسد به شن. شدیم

 .منتظر تو بمونم نجایمن وقت ندارم تا شب ا. تموم کن ریتماستم بگ نیآخر_

 يرا رو یدوم را گرفت و گوش يشماره . لب گفت ریز يافشار سرش را تکان داد و استغفار ينگاه به چهره  یب

که خواست  نیهم. شدیم دیشد که داشت نا ام یجواب دادنِ او آنقدر طوالن اوشیبرعکسِ س. گوشش گذاشت

 :دیچیپ یدر گوش شیتماس را قطع کند صدا

 بله؟_

 تو مردك؟ ییکجا_

 ..اویس یداداش؟ اگه بدون ییکجا. نوکرتم من به موال ؟ییداداش تو_

 چه خبر؟. ینیبچ يکبر يزنگ نزدم برام ضغر_

 ..بازم خبر یاوضاعِ قاط نیتو ا. همه دلنگرونن. شهروز داداش محله پرِ ماموره_

 !برهیم شیالدنگ داره گندشو تا کجا پ يبدونم پسره  دیبا. خوامیبازم خبر م یاوضاع قاط نیآره تو ا_

 :گرفت و گفت ینفس

. داغونه داداش یلیاوضاعش خ دونمیفقط م. دهیبا دختره به کجا رس دونمینم. ازش ندارم يادیخبر ز دایجد_

 ..کرده رونشیمونس خانوم هم از خونه ب. چشاش خونه

 :گفت تیو با عصبان دیبه صورتش کش یدست شهروز

 د؟یننه فهم_

 .ستیحالش خوش ن هیچند وقت دمیچون شن دیتا اونجا که من خبر دارم فهم. داداش دیفهم_

 :لب گفت ریآورد و ز نییرا پا یگوش

 !اوشیس رتتیتف به غ_

   .را دوباره باال آورد یگوش

 !جاتو یبه کس گمینم شت؟یپ امیب يخوایم ؟ییداداش کجا_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴٢۵ 

 هیمن  ؟یرفمیش يداریبرنم ایفقط چشم از رو س. هم که بهت ربط نداره نخود نشو يتو کار. ستمیتهرون ن_

 ..یول. رهیمدت پام گ

 :با حرص گفت شیدندان ها يبه افشار کرد و از ال ینگاه

 !رونیو از دستم بکشه ب اوشیس تونهینم نییپا ادیاون وقته که خدا هم ب. گردمیزود برم ای رید یول_

 .به صفحه انداخت یتماس قطع شده نگاه نکهیا الِیبه خ. دیاز آن طرف خط نشن ییصدا

 ؟ییاونجا_

 :شد و گفت نیغمگ شیصدا

 ...انگار اوضاع. ه داداشخراب یلیخ_

 را دوباره قطع کرد حرفش

 ...کن شتریب دشیرفت و آمدت و تو خونه جد یتونیاگه م. بیبه اوضاعش نداشته باش حب يتو کار_

 .دیکش یقینفس عم بیحب

 !رو چشمم_

 که؟ هان؟ یکه سفارش کنم گند نزن سین يازین. برم دیفعال با_

 شه؟ینم. يریسخت نگ ادیفقط ز. دنگ روشه شیحواسم ش. نه داداش_

 .سرتکان داد و چشم بست یافشار عصب ياشاره  با

 !فعال خداحافظ. بشه مونیبهش بدم خودش به کرده اش پش یچنان درس. بیادبش کنه حب دیبا یکی_

و  دیرا از دستش قاپ یگوش هیکر يافشار با پوزخند. را مقابل افشار گرفت یداد و گوش رونیرا ب نفسش

با ابرو به داخل اشاره داد و با  کردیرا از وسط نصف م مکارتیهمانگونه که س. را از داخلش خارج کرد مکارتیس

 :تمسخر گفت

 !استراحت کن کمیبرو تو . سیخوب ن ادیمعدت ز يآزاد برا يهوا_

مثل او را  یبحث با کس يبود که حوصله  یآنقدر عصب. گرفت شیحرف پشت کرد و راه خانه را پ یب شهروز

دوباره دستانش از . زدیدوباره در گوشش زنگ م شیها دهیو شن بیحب يگفته ها اوش،یس يکارها. نداشته باشد

همه  نیرا به خاطر ا خودشدوباره و صدباره . اش نبض دار شده بود یشانیدوباره پ. حرص عرق کرده بود

 یهرگز حت کردیرفتار م استیبا س شتریب یمدوست بودن با برادرش ک ياگر به جا دیشا. لعنت فرستاد یکوتاه
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او از همه کس  قتیدر حق. کردیشان را گم نم یزندگ قتیو حق رفتیبه راه کج نم نگونهیبعد از مرگش هم ا

 !کردیباز م يگریدحساب  اوشیس يچرا که رو.. تر شده بود دیناام

*** 

 

 یوقت. شدیم دهیاز داخل اتاق شن یو آرام میمال یقیموس يصدا. ستادیبه درِ اتاق زد و منتظر ا یآرام ي تقه

دخترش  یخصوص میاجازه وارد حر یبار ب نیاول يو برا دیکش نییرا آرام پا رهیاو نگرفت دستگ ياز سو یجواب

 يصدا. گذاشته بود شیزانوها انیرا م رشاز تختش نشسته بود و س يافق گوشه ا. باز کرد مهیدر را تا ن. شد

افق متوجه حضورِ او . کردیم جادیدر فضا ا يادیز یخواننده موج منف ياما سوز صدا آزار دهنده نبود یقیموس

 يهمزمان سرِ افق هم باال آمد و رو. را متوقف کرد یقیموس توریمان يرفت و با لمس صفحه  شیآرام پ. نشد

 .قامت پدرش قفل شد

گذاشت و او را به  شیزانو ياردالن دست رو. شد زیخ میکه به طرفش قدم برداشت به احترامش ن اردالن

که  يچهره ا. مغمومِ او چشم دوخت يحرف به چهره  یتخت نشست و ب يکنارش رو. نشستن دوباره واداشت

 !دیدیبار در عمرش از او م نیاول يچند روز برا نیدر تمامِ ا

 .با انگشتانش شد يانداخت و مشغول باز نییسرش را پا افق

_دمینفهم ن؟یاومد یک! 

 .یفهمینم یول امیو م رمیه که مچند روز_

چند روز به  نیدر تمام ا. چشم پدرش هم بشکند شیپ خواستینم. هم فشرد يرا رو شیجواب لبها یب افق

 !بود ختهیکل عمرش اشک ر ياندازه 

 خسته ترم؟ شهیکه از هم یاونم درست وقت ت؟یشگیهم يدایشده؟ کجان اون خسته نباش یافق بابا چ_

 .باال کرد و به چشمان پدرش زل زد سر

 ست؟یممکن ن. منم خسته ام بابا دیشا_

 .نگاهش کرد قیموشکافانه و دق اردالن

نه و تموم نشد؟ مگه من و تا  یافتاده؟ مگه نگفت نمونیکه ب يفاصله ا نیتمام ا هیخواستگار انیبه خاطر جر_

 ؟يمرز سکته نبرد

 !میربارش حرف بزنکه د ستمین طیتو شرا. کنمیبابا خواهش م_
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 ؟ هان؟.پف کنه ينجوریچشمات ا ریز نکهیا ؟یتو خودت باش ينجوریباعث شده ا یبدونم چ خوامیمن فقط م_

 :لب گفت ریو ز دیکش یقینفس عم افق

 !یچیه_

او را به . دل اردالن آتش گرفت يکوتاه آه و حسرت و درد پنهان بود که تا انتها "یچیه" نیآنقدر در هم و

 .داد و سرش را نوازش کرد هیخودش تک

نه تو تمام مدت  يکه نه قهر بلد ییتو.دلم فقط به تو خوشه. قهر نکن افق یزندگ نیبا من و ا گهیتو د_

 !خوش بمونه زیچ هیبذار دلم به . ياتاق حبس کرد يبار خودت و تو کی تیزندگ

 خوش باشه بابا؟ یمن دلم به ک_

افق  سیخ يگونه ها. نگاهش کرد ینیو با اخم سنگ دیب کشخودش را عق دیلرزان دخترش را که شن يصدا

 .دیضربان قلبش را شدت بخش

 شده افق؟ یچ_

 .را پاك کرد شیسر تکان داد و اشک ها افق

 !یچیه_

 !شده يزیچ هی دونمیم. یچیبه من نگو ه_

 .هم فشرد يدندان رو دیرا که د سکوتش

 ..گهیبهت گفته؟ بهش گفته بودم که د يزیفراز چ_

 !دیش الیخیب کنمیخواهش م. نگفته يزیپدر فراز چ_

 افق؟ یکنیازم پنهون م يرو دار یوضعت؟ چ نیا الِیخیب_

 .دلشکسته و خسته نگاهش کرد افق

 ست؟یممکن ن. رو ازتون پنهون کنم يزیچ هیبارم من  کی نیبذار_

 :گفت هیکه افق با گر دیدوباره او را در آغوش کش اردالن

 یمن رن؟یبگ میمن فکر کنن و تصم يبه جا توننیم کننیبابا؟ چرا همه فکر م شمیض مچرا انقدر احمق فر_

خودم انقدر  یِواقع یتو زندگ یعنی مونهیازم پنهون نم يزیچ نیکتریدانشجوهام کوچ نیدانشگاه و ب يکه تو

 احمقم؟
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 .کمکت کنم دخترم تونمیشده نم یچ یتا کامل بهم نگ_

چرا آرزو انقدر از من متنفره؟ چرا همش با طعنه . گرونیاول از همه از شما انتظار دارم بعد د. نیبگ دیشما با_

تو برف و  يسرت و کرد گهیبابا آرزو م زنه؟یم شیحرف بزنه ن نکهیا يچرا هربار به جا زنه؟یباهام حرف م

 رن؟یگیان که دارن جونم و م یها چ یچیه نیا. ینیبینم یچیه

 .داد رونیب يآه بلند نفسش را با اردالن

 ش؟یشناسیمگه نم! رفتار و داره نیبا منم هم. فرستادمش اونجا دلخوره نکهیبه خاطر ا. هیآرزو عصب_

 .اش شدت گرفت هیگر

 !بابا شناسممیکس و نم چیه گهیمن د_

 .صورتش گذاشت و نوازشش کرد يدست رو اردالن

 ؟یناراحت نیهم يبرا. آروم! شیه_

 حیپدرش توض يچگونه برا. گفتن نداشت يبرا يزیچ قتیدر حق. نگفت يزیبغضش را با زور فرو داد و چ افق

را  يباز نیاو ا تینها یساخته بود به خاطر ثروت ب گرید یاش شده بود و از او افق یکه مرد زندگ یکس دادیم

قابل باور بود که با  ریدرشت و غ رنقدآ. قابل تکرار در ذهن خودش هم نبود ییزهایچ نیشروع کرده بود؟ چن

 !اشک و هزاران هزار بغضِ فرو داده شده هم هضم نشود ایدن کی

تا  نهیتو رو بب دیاون با. دخترم یباش فیضع ينجوریدوست ندارم کنارش ا. رسهیم گهیافق خواهرت دو روز د_

موندن به  نجایا يباد بخوره و هوا یمسافرت سرش حساب نیمخصوصا که ممکنه با ا. بتونه مثل تو رفتار کنه

 !سرش بزنه

 :و با بغض گفت دیپدرش کش راهنیپ يکف دستش را رو افق

 دمیوقت ند چیه. نیگیمگه نه؟ شما دروغ نم خبرمیهست که ازش ب ییزایچ ن؟یدورش کن نیراسته که خواست_

 ..نیکنیرو انکار نم يزیچ یوقت. نیبگ

 .ستیباور کن اآلن وقتش ن یول. ات روشن بشهتک تک بر زیهمه چ دمیبه وقتش قول م _

 .شد رهیپدرش خ نیسر بلند کرد و به چشمان غمگ افق

نا  گهید.. پدر ترسمیم کننیو رو م ریو ز میو زندگ رسنیسر م کهویکه به صالح شماها  ییوقتا نیمن از ا_

 !نمونده ییبرام نا یچیدونستن ه يبرا. ندارم

 .مقتدر بر لب نشاند یول یمصنوع يو لبخند دیاو کش سیخ يگونه  يانگشت شستش را رو اردالن
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سال از دست تو و اون وروجک  نیتو ا یکاف يدختر بدجنس؟ به اندازه  میکن لیتحو نجایسال و هم يخوایم_

 .نییپا ایحد اقل تو لباسات و بپوش ب! باشه شمونیو پ لیاون که نتونست سال تحو. حرص خوردم

 .دستان پدرش شد ریانداخت که چانه اش اس نییآرام پا یسرش را همراه با تکان افق

  !يبنداز نییپا یهر اتفاق يبزرگت نکردم که سرت و برا يمن طور. افق فتهیم نییپا یلیخ دایچونه جد نیا_

 :سخت شد و گفت ینگاهش کرد که چهره اش کم نیغمگ افق

 رشمیپ ریش هی یشدم ول ریدرسته پ. درسته خسته ام. یچونیمنو بپ یآرزو تونست انیو در ضمن فکر نکن با جر_

 !کنمیساقط اش م یبه دخالت من داره شک نکن از هست ازیهست که ن تیتو زندگ یاگه بدونم عامل. خطرناکه

 .بلند شد شیرو برگرداند و از جا. دیرا در چشمانِ افق د ترس

 شگاهیکه هنوز از آرا نینه؟ ژاکل ایات شده  لیباب م زیهمه چ نیبب نییپا ایب. لهیسال تحو گهیدو ساعت د_

 !دهینرس

را از کنارش برداشت  یکه در بسته شد گوش نیهم. پدرش چشم دوخت يگفت و به قدم ها یآرام "چشم" افق

 .بار هزارم مرور کرد يچند روز را برا نیا امِیتنها پ سشیو با چشمان خ

 

دستانم  اهیس يلکه  ریرا ، دوباره و دوباره ز دتیسپ یِشانیپ یوقت ست؟یچ يبرا اهمیس يشستن دست ها"

 !!گذاشت یخواه

 "!!! ستین یرنگ یاهیباالتر از س!....گره بزنم میات را به مردانگ ندهیآ اهیدستانِ س نی؟ بگذار با هم..من هیلعنت

 

*** 

 

هر  يفرانک نگاه نگرانش را رو. لب تشکر کرد ریاو از دست فرانک گرفت و ز يفنجان قهوه را به جا فربد

 :آرام گفت تیآنها به گردش در آورد و در نها يدو

 !شام و بکشم دیگشنتون شد صدام کن کنمیمن اتاق و حاضر م_

 :آرام گفت ییفرانک دوخت و با صدا يچشمان سرخش را به قدم ها. و سر بلند کرد دیکش يآه بلند اوشیس

 !رو نداشتم يا گهید يجا یول نجایتلپ بشم ا يروز نیهمچ خواستمینم_

 :کتفش گذاشت و گفت يدست رو. فربد فشرده شد قلب
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و  دیتوپ ترک هی م؟یاز خونه برنامه داشته باش رونیب میکه بخوا سمسهیمگه کر ؟یمرد حساب هیچه حرف نیا_

 .میکرد یچهارتا روبوس

 .زد يپوزخند اوشیس

و  میقراره به کل از هم بپاش دونستمینم. شهیکامل م مونیو جمع خانوادگ ادیشهروزم م دیع يبرا کردمیفکر م_

 !رفتن نداشته باشم يرو برا ییمنم جا گهید یحت

 مگه؟ يکجا بود لیسال تحو_

 :به حرکت درآورد و گفت شیموها انیرا م انگشتانش

و  رونیسال اومد ب لِیحوعباس بعد از ت یول رونیب ومدیننه ن. ستادمیدر خونمون ا يجلو. نبودم یخاص يجا_

 !از من بود شتریمادرم ب اقتیعرضه و ل. نو تنش بود يلباسا. دمشید

_ریتو زندان افتادن برادرت تقص اوش؟یس یخودت و سرزنش کن تیزندگ ياتفاقا يهمه  يبرا يخوایم یتا ک 

 !خودت انقدر خودتو مجازات نکن گهید. يدیجزاشم کش یکه کج رفت يتو به اندازه ا! تو نبود

انگار داره با زور دهنش و  زدیباهام حرف م يطور. باهام حرف زد نابود شدم فربد يشهروز اونجور یوقت روزید_

موندم؟ نه درسم و تونستم ادامه  یک يبرا گمیخودم م شیپ. شمیم ریوقتا از جونم س یبعض. کنهیباز و بسته م

انقدر . طرحم و ارائه بدم و به آرزوم برسم ونستمنه ت. رونیمنجالب بکشم ب نیتو انه تونستم خانوادم و از . بدم

کتفم تلنبار  يبعد کم کم مشکالت انقدر رو. رفت ادمیکردم که آرزوهام  ریسرنوشت گ يو خم باز چیپ نیب

   .رفت ادمیشدن که خودم و 

 .شد رهیبه چشمان فربد خ یو با حالت خاص برگشت

 .اومدم و افتادم تو چاه رونیکنم از تو چاله ب دایم و دوباره پتا که خواستم خود_

 .دستانش گرفت انیو سرش را م دیکش یآه

 !همه تنها شدن حقم نبود نیا. تحمل ندارم فربد گهید.. افق.. مادرم.. شهروز_

 .شانه اش را فشرد فربد

 نجا؟یام ا یپس من چ_

 .سر باال کرد و خسته نگاهش کرد ریام

رو تو  یآدم يخوایم چونده؟ینحو پ نیکه خود تو رو به بدتر یکیفربد؟ برا  يذاریانقدر مرام م يدار یچ يبرا_

 شناسنش؟یم یناموس یو ب يکه همه به دودره باز يخونت نگه دار
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. شناختنت هم خونت باشم يبرا ستیالزم ن. اوشیقد ارزن ارزش نداره س یگیکه م يمن اون همه ا يبرا_

. کردم یو باهات زندگ تیزندگ يروزا نیمن بدتر! سرسوزن نشناخته هیخودت تورو قد  هم خونِ یاونم وقت

دوره و  نیمونده تو ا ينجوریچند تا برادر ا. يکرد کارایبرادرت و به دست آوردن دل مادرت چ يآزاد يبرا دمید

. فرانک هم مثل خواهر خودته. ستیبگه برام مهم ن خوادیدلش م یهرچ یزمونه؟ چند تا بچه مونده؟ هرک

هر  دمیرو هم م نجایا دیکل. ارتهیدر اخت يکه بخوا یاون اتاق تا وقت. کنهیکه چقدر روت حساب باز م یدونیم

   .به زنگ نباشه يازین يو اومد یوقت رفت

 :دستانش را در هم قفل کرد و معذب و ناراحت گفت ریام

 فیتکل. یکه خونه باش امیم یشبا هم وقت. خونه امیروزا که نم .رگاهیتعم گردمینشد برم. گردمیدنبال کار م_

 .برم خوامیشهروز که مشخص شد م

 .شد کیفربد به هم نزد يابروها

 کجا؟_

 .تلخش را مزمز کرد ياز قهوه  ينشست و مقدار صاف

دورو  نیهم. جانیآذربا دیشا. ارمنستان دیشا. هیترک دیشا دونمینم. کس نشه چیکه بودنم باعث آزار ه ییجا_

 .باکو هم رفتنش راحت شده دمیشن. بر

 !؟يبر يخوایم يجد يپس جد_

 .زل زد زیم يخاموشِ رو یو به گوش دیرو صورتش کش دست

 شیو خوشبخت نمیبش تونمینم. شمیم وانهید. شناسمیخودم و م. بمونم فربد نجایا تونمیاگه افق بهم برنگرده نم_

و  ششیکه نرم پ! که بهش زنگ نزنم رمیگیخودم و م يبا زور دارم جلو اآلنم نیهم. تحمل کنم گهید یکیو با 

   .زار نزنم

. پاکت زرد رنگ را برداشت زیم يدست انداخت و از رو اوشیس. شد رهیخ يصدا به نقطه ا یحرف و ب یب فربد

 :شرمنده گفت یآن را مقابل فربد گرفت و با نگاه

کارم  هی نیا یتونیم. که ازشون گرفتم هیهمون مقدار قایدق. توئه نیتو بانک بود ا یو هرچ نیپول خونه و ماش_

 ؟یبرام بکن

 .پاکت را از دستش گرفت فربد

 !ها رو ندارم یکیآدرس اون  یول. مهسا رو آره_
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 شیبهشون بگو به حق پدر. بفهمن دروغ گفتم و دورشون زدم خوامینم. پاکت آدرس همشونو نوشتم يتو_

 !خورنینم یکدومشون شکست عشق چیمطمئنا ه. کنه هیهم تسو و خواست حساب شما رو دیرس

 :لب گفت ریشد و ز رهیبه رو به رو خ فربد

 !دیوسط فقط افق ضربه د نیا_

شدت و دردش  شدیبازگو م يگریاز زبان د قیحقا یانگار وقت. شد یتر از هر وقت قراریب اوشیآمدن اسمش س با

 دیام کیچرا  دانستینم. اش شد يرا دوباره دست گرفت و وارد صندوق ورود یگوش. شدیهم چند صد برابر م

   .داشتیکوچک ته دلش را روشن نگه م

هم  نیا دیشا. گذشتم تا بفهمم دوستش دارم یاز امتحان بزرگ. دادم فربد یبهش تاوان سخت دنیرس يمن برا_

امتحانِ  نیبازم من معتقدم ا یونمحض بد یخودت حرفم و خودخواه شیاگه پ یحت. فرصت و امتحانِ اونه

 تونه؟ینم. هقبول کن یاهیهمه س نیمنو با ا تونهیادعا کرد دوستم داره پس م یوقت. افقه

 .نگاهش کرد رهیخ فربد

   ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 .زد يداد و زهرخند یرا تکان سرش

 !دونمینم... دمیم يدارم خودمو دلدار دمیشا. گمیدارم چرت م_

 .شلوارش گذاشت و از جا بلند شد بیرا داخل ج یگوش

 !نینگرانم نباش ومدمیاگه شب ن_

 !من برو نیحد اقل با ماش. لهیوقت شب و بدونِ وس نیا اوش؟یس يریکجا م_

 :به لب آورد و آرام گفت یلبخند محزون اوشیس

 ..فعال. زنمینم ستیکه حقم ن يزیتا عمر دارم دست به چ گهید... نه گهید_

 .به سرعت برق از خانه خارج شد گرید یبعد بدون گفتن حرف و

 

*** 

 

چند سال بود . شدینم ریچهره اش س دنیانگار از د. کردیرها نم يو کوچک خواهرش را لحظه ا فیظر دستان

نگاه کردن در . بگذارد و ساعت ها نگاهش کند شیاو را رو به رو خواستیبود؟ چند قرن؟ دلش م دهیکه او را ند
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 شیانداخت ، برا یرا به لرزه م امشاند خبندانشانی يکه هرچند سرما یکرانِ چشمانش؛ چشمان یبراق و ب یآب

  !تخس و لجباز شده بود ينگاه ها نیچقدر دلتنگ ا. دوباره بود یمانند نفس

به . را چند برابر کرده بود تشیچهره اش جذاب يشکل تازه . دیکش شیموها يرا جلو برد و نرم رو دستش

طرف بلند  کیکوتاه شده بود و  یکه حاال به طرز با نمک يروشنِ خداداد يو موها یچشمان رنگ نیبا ا یراست

  .بود دهش یغرب یِرستانیدختران دب هیصورتش را قاب کرده بود، شب گریتر از طرف د

 .ادیبهت م یلیمدل مو خ نیا. آرزو يچقدر قشنگ شد_

 .دمیپوسیم ییداشتم تنها. خواستیتنوع م کمیدلم _

 :نگاه خصمانه و ناراحتش را به اردالن شکار کرد و مغموم گفت افق

 !بود یخال یلیجات تو خونه خ. میگم کرد يزیچ هیانگار  یتو که رفت. بود  نیبه خدا اوضاع ماهم هم_

 :زد و زمزمه کرد ینامحسوس پوزخند

 !دونمیم_

 .معنادار آن دو قفل شد ينگاه ها انیگذاشت و همزمان نگاه افق م زیم يرا رو شیفنجان چا اردالن

 بدونم؟ دیهست که با يزیچ_

مدت  نیمثل تمامِ ا دیجز سکوت ند يزیآن ها چ ياز هر دو یوقت. با آرزو بود و نگاهش با اردالن حرفش

استراحت و تنها  يبرا که آرزو ياصرار يتمامِ روز را با همه . دینپرس يگرید زیساکت در خودش فرو رفت و چ

به نقطه  قتیدرحق. با او نداشت زدنحرف  يبرا يادیو رغبت ز لیآرزو م. ماندن در اتاقش داشت ، کنارش ماند

از نگاه ... خواهر بزرگش همه از مهر بود يرفتارها. دادینم صیرا تشخ زیچ چیبود که درست و غلط ه دهیرس يا

محبت ها  نیبه کامش آنقدر تلخ بود که تمام ا یزندگ قتیباز هم حق یول دیباریمحبت م شیو حرف ها

تنها با پدرش داشته باشد و  تیموقع کیفقط  خواستیدلش م! کند زهردهانش را تلخ تر از  ینییریبرخالف ش

 .را اشک و آه کرده بود شیکه دانستنش روزها ییزهایتمام چ. را بپرسد شیبتواند تمام سوال ها

 .آزاردهنده اش فاصله گرفت و نگاهش کرد ياش وارد کرد از فکرها ینینوك ب که افق به یفیفشار خف با

 ؟يعادتت و ترك نکرد نیتو هنوز ا_

 .پرمهر نگاهش کرد افق

 !تنگ شده بود آرزو یلیدلم برات خ_

 !پس کمک کن برنگردم_
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 .مطمئن او خشک شد و حرف پدرش در خاطرش پررنگ شد يچهره  يافق رو نگاه

 ه؟یمنظورت چ_

 .او گذاشت يپا يشانه باال انداخت و سرش را رو آرزو

 !زورم کنه تونهیکس نم چیه. هم هجده رو تموم کردم یاز نظر قانون. اونجا درس بخونم خوامینم. برم خوامینم_

 .!پدره نه قانون میمهم تصم ؟یگیم یآرزو حواست هست چ_

 ؟يکردیقبول م گهیکشورِ د هیبا زور  فرستادیاگه تو رو م. منه يو خواسته  میمهم تصم_

 .نرمِ او به حرکت درآورد يموها يدستش را ال به ال افق

 از بچش جدا باشه؟ خوادیدلش م یوگرنه ک. آرزو ندتهیچرا که نه؟ پدر به فکرِ آ. اگه صالحم تو اون بود بله_

 .سرش را متاسف تکان داد آرزو

 !افق یمونده پدرت و بشناس یلیهنوز خ_

 !پدرت؟_

 .داد و مقابلش نشست رونیرا کالفه ب نفسش

و اون  مونیمهم زندگ يها میتصم يهمه  شهیکه هم نهیداره؟ مهم ا یچه فرق..پاپا. يدد. پدرمون. پدرت_

 !رهیگیم

 ؟يکرد یحواسم نبود چقدر سرد باهاش روبوس يفکر کرد. فهممیرو نم يهمه سرد نیا لیآرزو من واقعا دل_

که من ازش  فتهیم ییاتفاقا هیداره  دونمیخوب م. يبود زونیو چهار ساعته از گردنش آو ستیکه ب ییاونم تو

 !خبرمیب

 .موشکافانه نگاهش کرد آرزو

  ؟یتو خودت ينجوریافتاده که ا یتو چه اتفاق يبرا ؟یتو چ_

تنها مانده همه گره کور  نیا انیم! درد و دل نبود يبرا يآرزو شخص مورد اعتماد. در سکوت نگاهش کرد افق

. شدیراه نفسش هم گرفته م نقدریآن وقت بود که هم. اش به گوش اردالن برسد یتلخ عشق زندگ يبود حادثه 

   .خودش فرو رفت يایرو برگرداند و دوباره در دن

 .نگاهش کرد نهیاز داخل آ دیکشیلبش م يو همانگونه که رژ قرمز رنگ را رو ستادیا نهیمقابل آ آرزو

 از دوست پسرت چه خبر؟_

 .با تعجب نگاهش کرد که شانه باال انداخت. افق گرد شد يها چشم
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 !وانهید يکرده بود رهیذخ تیگوش يرو. دونمیاسمش و که نم_

 .دیکش یچند لحظه چشم بر هم گذاشت و آه کوتاه افق

 !ياشتباه متوجه شد_

 .نشست شیو دوباره رو به رو دیهم مال يرا رو شیلبها آرزو

به  لیتو هم با انکار تبد. تر شدم کیو کوچ کیچشم بابا کوچ شیمن با اقرار پ ه؟یفرقِ من و تو چ یدونیم_

دوست پسرت صحبت  نیاز اول يسال سن هنوز جرات ندار شیو ش ستیبا ب یوقت! يفرزند مورد عالقه ش شد

 و بهت بگم؟ میباهات راحت باشم و همه چ يانتظار دار يچجور یکن

. را گم کرده بود شیباورها. نبود حتیسرزنشگر و نص ياز حرف ها يخبر گرید. افق چند برابر شد يدلخور

  .از همان ابتدا هم حق با خواهرش بود دیشا

 !ستیمهم ن گهیبود د یهرچ_

 شیزانو يدست رو. دیدیدفاع م یمنفعل و ب یمسائل نیبار بود که او را در چن نیاول. شد زیآرزو ر يها چشم

 :دیپرس يو جدگذاشت 

 شده افق؟ یچ_

در تار  قیعشق آنقدر عم. شدیمهار کردن بغضش روز به روز سخت تر م. تکان داد چیه يسرش را به معنا افق

و تمام عقل و  دیکشیم رونیخاك ب ریو مخالف سر از ز یمنف يجمله  کیدوانده بود که با  شهیو پود جانش ر

 .کردیدلش را بازخواست م

   !که جلوم نشسته عاشقه یاونقدر تجربه دارم که بدونم کس یول. گذشته یچ نتونیب قایدق دونمینم- 

که بر زبانش  يبا چشمان نمناکش به او زل زد و با جمله ا. نبود یاشک چشمش مهار شدن. سربلند کرد افق

 .شد بند دلش پاره شد يجار

که  دهیآزارت نم نیاز ا شتریب زیچ چیه. نهیاصل هم نیمهم تر! سختش نکن ياگه دوستت داره و دوستش دار_

 !خوادتینم يذره ا يجونتم بد يکه براش حاضر بود یکس یبفهم

دختر واقعا خواهر  نیا. را گرفت يگرید زیهر چ يجا یاشک در چشمانش کم کم محو شد و نگران ي حلقه

 .بود؟ دستش را جلو برد و دستانِ او را محکم فشرد ششیکوچک و سرخوش چند ماه پ

 !آرزو يوض شدچقدر ع_

 .بر لب نشاند یلبخند کج آرزو
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 !يبزرگ شد_

 ..بزرگ نشدم_

 .اش گذاشت قهیشق ياشاره اش را رو انگشت

 !به کار افتاد نجامیا_

افق نگاه مشکوك و سردرگمش را از آرزو گرفت و به . وارد اتاق شد نیبه در خورد و پشت بندش ژاکل يا تقه

 .!کمرنگ تر بود شهیحضورش در خانه از هم يگریروزها کالفه تر از هر وقت د نیدوخت که ا یزن

 !اردالن باهاتون کار داره. مزاحم خلوت خواهرانه تون شدم دخترا دیببخش_

آرزو زودتر از افق از . دیچیکفشش در فضا پ يپاشنه ها ياز اتاق خارج شد و صدا یمصنوع يهم با لبخند بعد

 ریبه ز یو دست ستادیا نهیآ يافق رو به رو. ن آنکه منتظر او بماند از اتاق خارج شدو بدو دیپر نییتخت پا

آرزو در  يحرف ها. کردیم یکج دهن شیچند روز برا نیمثل تمامِ ا یخاموشِ گوش يصفحه . دیچشمانش کش

رابطه را  نیا یاحساسِ خشک و خال کیبر  هیبا تک شدیباز هم م ایاتفاقات، آ نیبعد از تمامِ ا. ذهنش تکرار شد

 نیبه هم توانستیبا او هم م کرد؟یچه م اوشیبا س. بهانه دل سپرده بود یساده و ب ریاز نو شروع کرد؟ به ام

 یوقت. از اتاق خارج شد یتاب تر از هر وقت یو ب دیکش شیبه موها یکند؟ دست ربهعشق را تج ییبایو ز یسادگ

 .دیو منتظر د نهیسهمه را دست به  دیبه سالن رس

 !دهیچ یعال يبرنامه ها شهیمثل هم يدد. افق ایب_

شد که دستانش را باز کرد و به او و آرزو اشاره داد  رهیپر سوال به پدرش خ یبا چشمان. شد شتریاش ب يکنجکاو

تر از  لیم یمکث و تعلل، ب یآرزو اما با کم. طرف آغوشش جا گرفت کیرفت و در  شیافق پ. شودند کیتا نزد

 .شد رهیآن ها خ به نهیکنار اردالن اکتفا کرد و دست به س ستادنیهر وقت تنها به ا

 .بدم بیترت یمهمون هیتولدت  يگرفتم برا میتصم_

ینفرتش به مهمان زانیمطمئن بود اردالن از م .افتاد و ناراحت نگاهش کرد نییاش پا نهیس يافق از رو دست 

 .خانه خبردارد نیا يها

 پدر؟_

 !يو پرانرژ يکامال عاد یمهمون هی. نگران نباش_

 .زد یبه طرف آرزو برگشت و چشمک اردالن

 !رونیب دیایحال و هوا ب نیدوست دارم از ا. جمع باشه پر از جوون هی خوامیم. دیدوستاتونم دعوت کن دیتونیم_
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 .کردینگاهش م یاما افق هنوز ناراض دیآرزو درخش چشمان

 !ادیشلوغ خوشم نم يمن از تولدا م؟یباش یجمع خودمون هی شهینم_

 .دیاو مال ینیاش را به ب ینیسرش را جلو برد و ب اردالن

 کمیخواهرت هم  يبرا. یخودت و تو اتاق حبس کن دیدوست ندارم تا آخرِ ع. برگرده جاش دیحوصله با نیا_

 !الزمه هیروح

 .کردینگاهشان م یطرف آرزو برگشت که با حالت خاص به

 خترم؟مگه نه د_

 :را باال داد و گفت شیابرو يتا کی آرزو

 !موافقم یو پارت یبا مهمون شهیچرا که نه؟ من هم_

چشم به چشمانِ اردالن دوخت و با . او و آرزو قرار گرفت انِیاردالن رد کرد و م يبازو ریسرش را از ز نیژاکل

 :عشوه گفت

 هوم؟. میداشته باش کیجمع انرژ هیپس قراره _

 :معنادار گفت يو با لبخند دیگونه اش را بوس اردالن

 لتیاص يمهمونا ییرایاز پذ دیبار رو با کی نیا. دخترا باشن دییمهموناش مورد تا ستیکه ل یجمع یول! البته_

 !زمیعز یصرف نظر کن

افق  یِخسته و ناراض يتوجه به نگاه ها یبه لب آورد و ب ياجبار يآنها لبخند يبه هر سه  یبا نگاه نیژاکل

 !دیرس بیشب جمعه به تصو یِمهمان مِیتصم

*** 

 

به . دیشیاند یگذشته اش م يبه روزها. بود بایز ينشسته بود و نگاهش به منظره  ییکذا مکتیهمان ن يرو

بداند، دل به  نکهیکه بدون ا يهمان روز. گذشته بود نیریخوابِ ش کیمثل  شیجا برا نیکه در هم يروز

 یجادو باطل شده بود به همان زندگ هحاال ک. چقدر شاد بودند.. چقدر شاد بود. افق بسته بود يها یدلدادگ نیاول

موهبت  کی شیشک افق برا یب. دانستیم شتریشده را ب يقبل برگشته بود قدر تمام آن لحظات سپر یِجهنم

شت فراموش ها دا یبار مشکالت و سخت ریکه ز ییاز طرف همان خدا یموقت و اله هیهد کی. بود یاله

 .!شدیم
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 :گوشش گذاشت و جواب داد يرو یمعطل یرا ب یگوش. خارج کرد الیشلوارش او را از خ بیدر ج یگوش لرزش

 بله؟_

 ؟ياینم_

پرت کرد و  شیرو به رو ينقطه  نیداخل دستش را به دورتر ي زهیسنگ ر. و چند قدم جلو رفت ستادیپا ا سرِ

 :خسته و آرام گفت

 چطور مگه؟. دونمینم_

 .دور دور نکن امروز خونه ام رونیب یالک. فرانک قرمه پخته_

 .و ذلت سرزنش کرد یکس یب نیا يفشرد و خودش را برا شیدندان ها انیرا م لبش

 !سر بزنم خوامیکار م يبرا گهید يمن چند جا. نیشما بخور_

 شت؟یپ امیپاشم ب يخوایم. ییبگو کجا. دهیع التیتعط اوشیس_

به  یدست. مرد و زن و کودك چند ساله شان پر شده بود کیتوسط  شیجا. رداندرو برگ مکتیطرف ن به

 :و گفت دیکش شیموها

 فعال؟ يندار يکار. تنها باشم خوامینه فربد م_

 !خداحافظ.. نه_

. زل زد شیخوشحالِ رو به رو يدوباره به خانواده . سر داد  نشیشلوار ج بیرا خاموش کرد و در ج یگوش

 شد؟یپر م یخال يجا نیافق هم ا يبرا یعنی. شدیزود پر م ماند،ینم یآدم ها خال يجا. بود نیهم یزندگ

حضورِ آشنا در مقابلش  کی دنِیدوشش انداخت و قصد برگشت کرد که با د يبهاره اش را رو شرتیسو

رفت  يز ال به الشلوغ، ا يرو ادهیپ انِیم. حرکت نگاهش کرد یافتاد و ب نییدستش پا. دیچسب نیبه زم شیپاها

هر دو مات، هر دو مبهوت، . ستاده بودندیآنها تنها با چند متر فاصله مقابلِ هم ا يایخبر از دن یب يو آمد آدم ها

با لرزش . زود تر از او به خودش آمد اوشیس. به هم گره خورده بود یمهارنشدن یتنها نگاهشان بود که با قدرت

 يایدر در. کردینگاهش م میافق همانگونه صاف و مستق. ستادیا شیچند قدم جلو رفت و رو به رو شیگام ها

  .زدیموج م هناگفت يچشمانش حرف ها اهیس

 .سالم_

و مردانه  میمال شیته ر. اش را یو دوست داشتن اهیس يها لهیت. تنها و تنها نگاهش کرد. جوابش را نداد افق

. اش به رقص در آمده بودند یشانیپ يرو يو سرکشش را که همراه با باد بهار یپرپشت و مشک يموها.. اش را
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تار و  انیآنقدر م. چشمانش چشم دوخت بهتاب  یآزرده و ب... دل شکسته و ناباور.. مات و مبهوت. نگاهش کرد

 :انداخت و آرام تر گفت نییسر پا اوشیپود نگاهش نفوذ کرد که عاقبت س

 ؟یخوب_

 م؟به نظر خودت خوب_

 .بلند کرد و نگاهش کرد سر

 ؟یستین_

 .مقابلش دوخت ي اچهیشده اش را به در يسربرگرداند و نگاه خاکستر افق

 !ستیحالم خوب ن شهیکه فقط باعث دردم م کشونهیم ییدلم پام و جاها یتا وقت. ستمیخوب ن_

 م؟یدرد و تمومش کن نیا يذاریچرا نم. کشونده نجایدلِ منم پامو ا_

 !دیپر از ترس و ترد نباریا. نگاهش کرد افق

 ه؟یشدن دونم؟یازش نم یچیکه ه یدلم و بسپرم دست کس يچجور_

نفس . توجهش را جلب کرد یخال مکتین کیآن طرف تر  یکم. به دور و اطراف انداخت ینگاه اوشیس

 :و پر خواهش زمزمه کرد دیکش یقیعم

 ؟يدیم خودیآدمِ ب نیوقتت و به ا قهیچند دق. يکه دوست دار یرچه. خودیآدمِ ب.. آدم اشتباه.. بهیحاال من غر_

 !دلش بدجور تنگته

انگشتانِ  ریخواست برگردد که دستش اس. تکان داد ینف يدستانش را در هم قفل کرد و سرش را به نشانه  افق

 .شد اوشیس

 !اومده نجایبه خاطر دلمون که تا ا.. کنمیخواهش م_

او  گرفتیم میکه دلش تصم ییجا. اوردینگاهش را تاب ن يگرما. شد رهیلحظه در چشمانِ پر خواهشِ او خ چند

نگاه هر دو . کنارِ هم نشستند. با او همراه شد مکتیو تا کنارِ ن دیکش رونیدستش را آرام ب. حرکت یالل بود و ب

   .گرید کی رِیبه رو به رو بود و ذهنشان درگ

 گهیگرفتم د میکه تصم يتا روز دمتیکه د ياز روز. که تاحاال افتاد ییاتفاقا يبه همه . فکر کردم یلیخ_

 !نمتینب

 .شد رهیرخ اش خ میسربرگرداند و به ن اوشیس

 نباشم مگه نه؟ تیتو زندگ يخوایم_
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 .سرتکان داد افق

. ستیمال خودت ن گهیقلبت د یشیعاشق م یوقت. شبه بتونم کنارت بذارم کیکه  ينبود یتو برام کس_

  .دنهیهرچقدرم که له شده باشه سهمِ تو ازش فقط درد کش. هرچقدرم که شکسته باشه

 :گفت تابیدستش گذاشت و ب يدست رو اوشیس

 زیبه جونِ عز یول ستمیمن مرد انکار ن. کنمیکه زدم و انکار نم ییکدوم از گندا چیه. افق به موال دوستت دارم_

  .دوستت دارم یهم جزوشونکه تو  میزندگ يکسا نیتر

 :به رو به رو سر کج کرد و با بغض گفت رهیهمانگونه خ افق

خال پر شدنش برام مهم بود  نیانقدر ا! دوستم داشته باشه برام بسه میکه مرد زندگ نیهم کردمیفکر م شهیهم_

 ..همه مدت نیا یکیساده اجازه بدم  یلیکه خ

 ؟یکنم که باورم کن کاریچ. تو بگو. کرده وونمینبودنت د یبه حد کاف ؟يحرفا من و زجر بد نیبا ا يخوایم_

 ...باور_

 .شد رهیبه او خ سشیو با نگاه خ سربرگرداند

 يکه تو همه  یاوشیس ایرو که عاشقش شدم و پاش باورام و باختمو؟  يریرو باور کنم من؟ ام یتو بگو چ_

 دونمیانقدر منگم که هنوز نم. جمیمن انقدر گ مو؟یزندگ يچشمت نشسته بود و شده بود همه  يمدت تو نیا

 !شدم یعاشقِ ک

 .اش گذاشت نهیس يدست رو اوشیس

 !نکاروینکن با من ا. تو نبودم افق يباشم برا یهر ک يبرا. ستمیمن دونفر ن. يعاشق من شد_

خودت  يکه برا يدونفر نیا نیدارم ب. اسمت و صدا کنم ترسمیم یحت. یهست یبفهمم تو ک تونمینم! تونمینم_

 یچیرفتار کنم که انگار ه يطور تونمینه م. و ازت جدا کنم میراهمو بکشم و زندگ تونمینه م. شمیله م یساخت

  .نشده

 :و با درد زمزمه کرد دیاز چشمش چک اشک

 !حالم بده_

 .برگرداند یبیسرش را همراه با لبخند غر اوشیس
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داشتم که بتونم باهاش داشتنت و تصور کنم  ییزایبودنم چ یوشالپ يبودم با همه  ریام یوقت دیشا.. يحق دار_

کرد درست کنه  یسع یلیکه خ یکس. همه ازش رو برگردوندن. ام که از همه طرد شده یآدم ؟یحاال چ یول

من . کنه نیبرات تضم تونهینم یشکیبودن با من و ه. ستمیکس ن چیه دییمن مورد تا. فقط گند باال آورد یول

از . اونم به سرانجام برسونم یگناه نذاشت حت يست که وسوسه  مهیطرحِ نصفه و ن هیکل افتخارم . آس و پاسم

پارك  يروزا تو. دوستمم زونیدر حالِ حاضر آو. رونیاز خونش پرتم کرد ب پایمادر داشتم که با ت هی ایدارِ دن

خونش که چشمم به چشمشون  رمیم یشبا هم وقت. زنمیم رو به روم زل يدرختا به کاریب يمثل اُسکُال نمیشیم

 يِهمونارم از صدقه سر. شرتیدو دست شلوار دارم و چند تا ت. ینیبیم يکه دار ممیسر و وضع واقع. نخوره

 یِزندگ. ندارم نیماش. اجاره کردنشم پول نداشته باشم يبرا دیشا. خونه ندارم. دارم رگاهیکار کردنم تو تعم يروزا

. هییپررو یلیمثلِ تو ببندم و ازش بخوام باهام بمونه نه؟ خ يمسخره ست که بخوام دل به دختر یلیخ.. نهیمن ا

من مثلِ . یبرس اهاتیکه باهاش به رو ستمین يمن اون مرد. بذار راحتت کنم افق. هییچشم و رو یب یلیخ

   .دمیزهره مار م يمزه  میتلخ زندگ يتایواقع

 .از اشک افق را از نظر گذراند سیو صورت خ سربرگرداند

اآلن . ستین یدوست داشتنِ تنها کاف. و بگم دوستت دارم؟ حرفت حق بود ستمیصاف با تونمیم نایا يبا همه _

پشتت گرم  دیداشته باشه با داریحرفت تو خونه ت خر نکهیا يبرا. شلوارت مارك باشه دیبا یمرد باش نکهیا يبرا

برادر داشتم که حاضرم قسم  هی. ندارم که باهاش پشتم گرم باشه یچیمن ه. دهبه خانوا ایبه پول  ای. باشه

 !یمالِ من باش.. یازت بخوام با من باش تونمیاوصاف نم نیا يبا همه . سر به تنم باشه خوادینم گهیبخورم د

 .کرد و با درد سر تکان داد ینچ

چه برسه به . مثلِ تورم ندارن يخواب دختر دنِیما حقِ د يمثلِ ما و از طبقه  ییآدما! يادیواسم ز یلیخ_

 ..نکهیا

و  یزندگ نیا يخسته تر از آنکه بتواند برا.. خسته بود. و حرفش را ناتمام گذاشت دیصورتش کش يرو دست

 ..بجنگد شیداشته ها

دم زمان دعا کر ي قهیبه دق قهیتو دق. ستین یشدن دونمیم نکهیا يبهت زنگ نزدم فقط برا. ازت سراغ نگرفتم_

دورغام  یمن چه با دروغام چه ب. کرد جمیشد تو فرقِ سرم و گ دهیهمش کوب میزندگ تیواقع یول. يبرگرد

و  تیو زندگ ایدن نیتو ا ارمیبکشم ب متور تونمینم. خودم بسه يدرد من برا. ام نهیگز نیتر رممکنیتو غ يبرا

 !جهنم کنم
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 ش،یرو به رو يرو ادهیپ نیکنجکاو و متعجب عابر يتوجه به نگاه ها یب. لبش را به دندان گرفت افق

  .دیباریم يچشمانش مانند ابر بهار

. ستادمیپا شدم اومدم دمِ درتون ا يدیوقت د هی. احمقم... ام وونهیمن د. برو و پشت سرتم نگاه نکن.. برو افق_

تو برنگرد نگاه . تمشب تا صبح تو کوچتون بست نشس يدیوقت د هی. کردم نیدمِ دانشگاه کم يدیوقت د هی

! نهیمن ا یِزندگ تیواقع یول. نخوامت تونمینم ستیدست خودم ن. بذار کنده بشم ازت. محلم نذار. نکن خوب؟

 !شدم یتا منم بتونم قبول کنم عاشق دخترِ اشتباه ریبگ دمیتو انقدر ناد

 .دیلرزانِ افق را شن يجا که بلند شد صدا از

 اوش؟یس_

دل کندن  گرید گشتیاگر برم.. برنگشت. اسمش از زبانِ او تمام تنش را گرم کرد دنِیبست و لذت شن چشم

 .و او را تا ناکجا آباد با خودش ببرد ردیکه دست او را بگ یسرکش اوشیاز س دیترسیم.. ممکن نبود

  ؟یاگه بخوام باهات بمونم چ_

در . سربرگرداند و نگاهش کرد. خورد یفیکه بدنش تکانِ خف دیپهنش چنان لرز ي نهیدلش در س. شد داغ

 رد؟یبگ دهیرا ناد ایدن خواستیبودن با او م يدختر که برا نیا يچه داشت برا. زدینگاهش عشق و التماس موج م

   .دوباره کنارش نشست و دستانش را در دست گرفت

 !یشیخسته م. یشیم یزخم. ست شهیو ش زهیپرِ سنگ ر.. غهیپرِ ت رمیکه دارم م یراه_

 :به چشمانش زل زد و ادامه داد یحالت خاص با

 !يبریم ییجا هیباالخره .. ازم يبرّیم_

 :در چشمانش گفت رهیبزند خ یبدون آنکه پلک افق

من از . ترسمیمن از راه نم. تونمیبازم م. بترسم يزیاز چ نکهیجا کفشام و در آوردم بدونِ ا نیبار هم کیمن _

 !ترسمیهمراهم م

. محض بود یِخواستنِ او خودخواه. مردانه اش نقش بست يچهره  يکم کم رو یمید ماللبخن. و یپر کش غم

 یخوشبخت يبرا یبه خودش فرصت توانستیم یبار هم شده در زندگ کی دیشا یول. خواستیم اقتیداشتنش ل

   .خواهدیم شتریب شهیاو را از هم کردیکه حس م یآن هم درست زمان. بدهد
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تا  فشردیرو خلوت بود آنقدر او را در آغوش گرمش م ادهیپ نیشک اگر ا یب. به دستانش وارد کرد یفیخف فشار

دوستش  شهیاز هم شتریب. دوستش داشت. شود یکیو در حضورِ خدا  یآسمان آب نیسقف هم ریحضورشان ز

 ..داشت

 ؟یمونیباهام م_

 .نگاهش کرد میرا پاك کرد و صاف و مستق شیاشک ها افق

. ایتا ته دن. کنمیباهات از نو شروع م دمیم اوشیکه به س هیفرصت نیاول نیکه ا نیا يفقط برا....مونمیمباهات ن_

 ...یباهاتم ول يتاهرجا هم که بر

 :شد و سفت و سخت گفت يگریتر از هر وقت د ياش جد چهره

ازم پنهون  يزیچ نیاگه کوچکتر ینیزتریبه مرگ خودت که برام عز. يا گهیکسِ د چیبه مرگ خودت ، نه ه_

 !تمومه زیرابطه باز مونده باشه همه چ نیتو ا کیشکاف کوچ هی یروزنه حت هیاگه بدونم . مونده باشه

لمس .. دنشیدر آغوش نکش.. سخت بود دنشینبوس. نگاهش کرد یبا همان لبخند گرم و مهارنشدن اوشیس

نگاه ساده هم دل و  کی یحت دیگنجیلحظات که در پوست و قلب خودش نم نیدر ا.. نکردنش سخت بود

  .بردیم غمایرا به  مانشیا

قسم . بود برات باز کردم و گفتم یهرچ. افق ستین نمونیدونستن ب يبرا یچیبه جونِ خودت قسم که ه_

 خوبه؟. از تو نباشه خبریهم آروم و ب دنمینفس کش یکه دارمت حت يروز نیتا آخر خورمیم

هنوز دلش صاف نبود .. نشده بود میترم شیهنوز زخم ها. بود یهنوز در نگاهش آزردگ. پرمهر نگاهش کرد افق

نه درد دلش  گرید کردیسرمستشان م یخوش نوش يباده  نیکه همچ ییجا.. کردیکه عشق مست م ییجا یول

دور شانه اش حلقه  اوشیدست س. دنداز جا برخاستند و دوشا دوشِ هم به راه افتا. و نه سوزِ زخم را دیفهمیرا م

عشق و احساسِ دست  یکل.. ناگفته یکل.. حرف داشتند یکل.. بازگشته بود انگار شانیهر دو یِبهار به زندگ. شد

 ...بایو ز نیریشروعِ ش کی ينخورده مانده بود برا

*** 

 

 رهیسراسر پرسش به فرانک خ یآب دهانش را قورت داد و با نگاه فونیآنها از پشت آ يِهر دو دنِیبا د فربد

فربد لبخند پهن . دهانش گذاشت يافق دست رو دنِیرنگ چهره اش تا کنارش آمد و با د دنیفرانک از د. شد

. ستادندیا يکه هر دو مقابلِ در ورود دیشنک یطول. باز کرد شانیدر را برا یکوتاه "دییبفرما"زد و با  ییبایو ز
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با لبخند  اوشیاو و لبخند مردانه و جذاب س يرنگ گرفته  يگونه ها ندیفرانک به استقبالشان رفت و با د

 :گفت

   ن؟یراه گم کرد.. به به زوجِ برازنده_

 نییگرم به او و فربد داد و سرش را با خجالت پا یافق سالم. جلو رفت و افق را نرم در آغوش گرفت سپس

 .انداخت

 ..یمزاحم بشم ول خواستمیراستش نم_

 :گوشش گفت ریکمرش وارد کرد و زبه  يفشار اوشیس

 !برو تو زیزبون نر_

 یمثبت و آرام يفضا. و ترس به همراه نداشت دینگاه ها ترد. بود یواقع يلب همه خنده  يبار رو نیاول يبرا

بالفاصله کنارش جا  اوشیس. دوشش انداخت يکاناپه نشست و شالش را رو يافق همانطور با مانتو رو. بود

 :که فقط او بشنود گفت يو پر عشق ، طور ینگاه طوالن کیگرفت و بعد از 

 ؟ياوردیچرا مانتوت و در ن_

 .بند کش رفت و برگشت دیآزاد از ق شهیلخت و هم يتا تارها اوشینگاه س. را پشت گوشش زد شیموها افق

 !ينجوریراحتم هم. لباسِ مناسب ندارم_

که از جا بلند شد و دستش را  دینکش یطول. وافر نگاهش کرد یخورد و با حظ ینیچ اوشیچشمِ س ي گوشه

 .مقابلش نگه داشت

 !کارِت دارم ایپاشو ب_

به اطراف دستش را گرفت و  یبا نگاه کوتاه. دیخندانش چرخ يدست و چهره  يافق با تعجب رو چشمان

 :آرام گفت يشد و با صدا یپشت سرش وارد اتاق. بودند زیم دنیفربد و فرانک در آشپزخانه مشغول چ. برخاست

 ست؟یزشت ن میکجا اومد_

 نیا دانستیم. ضربانِ قلبِ افق دوباره شدت گرفت. حرف نگاهش کرد یدر را پشت سرش بست و ب اوشیس

لب از لب باز کرد و خونسرد  اوشیمهلکه بود که س نیفرار از ا يبرا یدنبالِ راه. ستین یمهار شدن یدلتنگ

 :دیپرس

 ؟یخودت با مانتو راحت_

 .را پشت گوشش زد و آب دهانش را قورت داد شیبا استرس موها افق
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 ..کوتاهه نیلباسم آست.. خوب ینداره ول یفرق_

 دینکش یطول. تخت شد يو رو کردنِ ساك رو ریبرگشت و مشغولِ ز اوشیحرفش تمام نشده بود که س هنوز

 .و آن را مقابل افق گرفت دیکش رونیاز داخلش ب يبلند يچهارخانه  راهنیکه پ

 ندازه؟یکارت و راه م_

 .خوش رنگ نگاه کرد راهنیبه پ رتیبا ح افق

 ..رمیاز فرانکم بگ تونستمیاصال م. بمونم ادیز تونمینم. اوشیس ستیالزم ن_

مثلِ تازه . دیکشیپر نم شیاز لبها يلبخند لحظه ا. ساعد دستش گذاشت يرا رو راهنیجلو رفت و پ اوشیس

 .بود یپر شور و شوق چشمانش چراغان يداماد ها

  .بپوشش یاگه باهاش راحت. شیکه بپوش کنمیدارم بهونه م دیشا_

 :و گفت دیکش نییاتاق را پا ي رهیدستگ اوشیس. در حرارت نگاه او آرام سر تکان داد رهیخ

 !هیچجور نمیبب امیصدام کن ب يدیپوش_

چند بارِ . دیکش شیبه موها یو دست ستادیکوچک ا ياتاق ، در راهرو رونِیب يگریحرف و نگاه د یب سپس

در مقابل . نبود یدرآمده بود مهارشدن انیکه درونش به غل یحس. کرد یرا از هوا پر و خال شیها هیر یمتوال

 کیبا  خواستیاما نم. نداشت يرتوانِ خوددا دادیم لیاش را تشک یاز زندگ یمیاز ن شتریکه حاال ب يدختر

در کار نبود تا  يریام. بار شروعش با خودش بود نیدوباره شروع کرده بود و ا. حرکت اشتباه او را از خود دور کند

را درست  شیقدم ها دیبا. حسِ تازه قمار کند نیا يترس جلو برود و رو یبر اعتماد به نفسِ او ب هیبا تک

 .بودداخلِ صدف  يدیمروار نداو مان يافق برا! داشتیبرم

 .ستادیراهش را به طرف راهرو کج کرد و مقابلش ا دنشیبا د فربد

 شد؟ یچ_

 .باال انداخت سر

 !کنهیلباسش و عوض م_

 :با لبخند گفت شیبه جا. را جمع کن تیهایباز دیبد دیند نیا يدست و پا دیاش را با زور خورد تا نگو فربدخنده

 ..شد که یچ گمیم. گمیاونو نم_

 :آرام گفت یول جانیبا ه اوشیس. افق آمد يبه در خورد و پشت بندش صدا يا تقه

 !ستمیاآلن تو حالِ خودم ن. اآلن نه فربد_
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 راهنِیپ. جا خورد شیدختر رو به رو دنیوارد اتاق که شد از د. با خنده تکان داد و از کنارش گذشت يسر فربد

   .جذاب تر شده بود شهیاعِ نامرتب از هماوض نیبا هم یول. زدیبلند و گشاد در تنِ دخترك زار م

 ست؟یبزرگ ن يادیز کمی_

رفت و  شیدر حرکت بود پ شیکه رو ینیبا همان نگاه سنگ. او بردارد ينگاه از ظاهر بانمک و دلربا توانستینم

افق . افتاد شیدوش ها يو نرم رو یآبشارِ مشک. انداخت رونیب قهیرا از داخل  شیبا حرکت دست موها

که  کردیم تیهدا شیگوش ها شتبا دست آنها را پ. پناه برد شیدستپاچه شد و از اضطراب دوباره به موها

 نیهر دو آست یوقت. بلندش شد يها نیبا حوصله و آرام مشغولِ تازدن آست. مچ دستش را گرفت اوشیس

 :و گفتبلوزش انداخت  يبسته  ي قهیگذرا به  یدستش را تا آرنج تا زد نگاه

 ؟یراحت ينجوریا_

 .آرام سر تکان داد افق

افق را کنار  شانِیپر يدستانش را جلو برد و خودش موها. زد که بند دل دخترك را پاره کرد شیبه رو يلبخند

دور مانده از  ياز او آنقدر سوزاننده و دردناك بود که مانند تشنه ا ییتبِ جدا. ناممکن بود گریمقاومت د. زد

سرش گرم  يباال یوقت. افق بسته شد يچشم ها. سرش را جلو برد. کردیر وجودش را آرزو مآب عط يخنکا

 .به نگاه سرخِ او شد رهیتر از قبل چشم باز کرد و خ نیریش یو حس نانیشد با اطم

 !شدمیم وونهیو برام تبصره رد کن باشه؟ داشتم د نیا_

. اتاق محو شود و در اتاق خودش ظاهر شود نیدر هم توانستیکاش م. انداخت نییسرش را با خجالت پا افق

خانه  زبانانیاز سر م ينامربوط و ممنوعه ا يفکرها اوش،یگلگون و چشمانِ سرخِ س يچهره  نیشک با ا یب

. صورتش گذاشت يو کف دستانش را رو دیکش يکه از اتاق خارج شد نفس آسوده ا اوشیس. گذشتیم

لپ  زدیهمانطور که حدس م. جلو رفت و خودش را با دقت نگاه کرد .افتاد شیرو به رو ي نهیچشمش به آ

 دنیفرانک با شن. لبش را به دندان گرفت و معذب و نگران از اتاق خارج شد. قرمزِ خون شده بودند شیها

 .زد شیبسته شدنِ اتاق از آشپزخانه صدا يصدا

 .نجایا ایافق جان ب_

زد و  ینیشده لبخند شرمگ دهیآماده و چ زیم دنِیاز د. شد و وراد آشپزخانه دیدوباره به صورتش کش یدست

 .دیدزد اوشینگاهش را از س

 .دیبه زحمت افتاد یلیخ دیببخش_
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 :گفت یبا حالت خاص کردیرا از دوغ پر م وانشیهمانگونه که ل فربد

 .!نییبفرما. امروز نیما هست يشما مهمان افتخار. افق خانوم میکنیخواهش م_

 يبوسه  نیا. دیافق باز چشم دزد. و با چشم به کنارش اشاره کرد دیعقب کش یکنارش را کم یصندل اوشیس

و پر احساس،  یمرد واقع نیشروعِ دوباره با ا نیبه پوست صورتش هم برخورد نکرده بود، در ا یپرحرارت که حت

نشست و مشغول  کنارش. شرمناك و پر از حرارت و خجالت بود یعروس يحجله  کی يبه اندازه  شیبرا

 .غذا شد دنِیکش

 .میشدیخجالت زده نم ينجوریخان زودتر خبر ندادن وگرنه ا اوشیس_

 !که سرزده مزاحم شدم خوامیمن عذر م. هیچه حرف نیا کنمیخواهش م_

 .گذاشت و کنارش نشست شیرا رو به رو گیبشقاب ته د فرانک

 .که افتخاره یکیمن  يبرا. استاد دیینفرما_

 :آرام مشغولِ خوردنِ غذا بود گفت یکه در سکوت اوشیسرش را خم کرد و رو به س سپس

 !امروز یزنیخوشحال م یحساب ن؟یخان چرا ساکت اوشیس_

 .به او و بعد فربد کرد یچپک ینگاه اوشیس

 ن؟یکشیچرا نم. شهیغذا سرد م_

 گریجنگ خطرناك را د نیا داد حیاش گذاشت و فرانک هم ترج ینیب يانگشتش را جلو دنینخند يبرا فربد

بار دوم بشقابش را جلو برد  يبرا اوشیس یوقت. صرف شد ییبایسکوت آرامش بخش ز انینهار م. ادامه ندهد

 :گفت خونسردزد و  يبدونِ نگاه کردن به او کج خند. ثابت ماند شیرو رینگاه افق با تح

 نخوردم؟ یدرست و حساب يچند روزه غذا یدونیم. نگام نکن ياونجور_

 :با حرص گفت فرانک

 !يبریخوب آبرو م. خان اوشیدستت درد نکه س_

 !گفتم یگرفت من چ گرفتیم دیکه با یاون_

 .مرغ در بشقابِ افق گذاشت و سرش را به طرفش خم کرد يتکه ا سپس

 !يحواسم هست چقدر الغر شد_

 نیتمام ا شیبرا. شغولِ خوردن شدمعنادارِ فربد و فرانک کرد و م يبه نگاه ها يمعذب و خجول لبخند افق

حسِ داغ  نیگاه ا چیه بایبود با وجود آن همه ابراز احساسات و جمالت ز ریبا ام یوقت. داشت یتوجه ها تازگ
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 نیاول يبود و امروز برا دهیتنها نامش را شن زانگار که تا امرو. کردیعشق را تازه تجربه م. بود دهیرا نچش تیحما

چه وقت همه مشغولِ صحبت  دیاتفاقات امروز غرق بود که نفهم نِیریش يآنقدر در خلسه . کردیبار لمسش م

 .به خودش آمد اوشیس يبا صدا. مانده بود رهیخ شیرو به رو یِشدند و او به بشقابِ خال

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 :به ذهنش هجوم آورد با لبخند گفت یکه آن يرا دورِ جمع چرخاند و از فکر نگاهش

 !به جشنِ تولدم_

 :که گفت کردینگاهش م یاستفهام یبا حالت اوشیس

 .به مناسبت جشنِ تولدم. داده بیتو خونه ترت یمهمون هیشبِ جمعه  يپدرم برا_

داد و منتظر نگاهش  هیتک یچوب یبه پشت صندل. به چهره اش بازگشت تیشد و جد نهیدست به س اوشیس

 .کرد

هم . باشه يجمعِ دوستانه و پر انرژ هیقرار شده . ستین یرسم یمهمون. دیایاگه شماها هم ب شمیخوشحال م_

 .به خاطر تولد من هم به مناسبت برگشت خواهرم از خارج

 :گفت تیبا فرانک رد و بدل کرد و با رضا ینگاه فربد

 مگه نه فرانک؟. میشیو بده ما خوشحال م یاوک اوشیاگه س! چرا که نه_

برخاست و رو به فرانک  زیحرف از پشت م یشد که ب رهیخ اوشیس يافق منتظر به چهره . سر تکان داد فرانک

 :گفت

 !دستت درد نکنه_

 دلخور شده بود؟. و مبهوت رفتنش را تماشا کرد مات

 .برو تنها باهاش صحبت کن يخوایم. روزِ خاص باهات تنها باشه نیدوست داشت تو ا دیشا یدخالت نباشه ول_

 .بود که فرانک دستش را گرفت زیمشغولِ جمع کردنِ م. چشم از فربد گرفت و بلند شد يزور يلبخند اب

 !صحبت کن اوشیشما برو با س. نجایفربد هست ا_

هال نشسته بود و  يمبلِ گوشه  يرو اوشیس. لب وارد هال شد رِیز ينگاهش کرد و با تشکر قدرشناسانه

 .گذاشت یگوش يصفحه  يکنارش نشست و دستش را رو .مشغول کرده بود یخودش را با گوش

 ؟يناراحت شد_

 .بود و سرد يجد. دیخندینم گریچشمانش د. چند لحظه نگاهش کرد اوشیس
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 ؟یچ يناراحت؟ نه برا_

 .نمیبیدارم م. يناراحت شد اوشیس_

 .شد نهیبه س دست

   ناراحت بشم؟ دیچرا با_

 !خواهش کردم اوش؟یس_

 .شد لیشده به طرفش متما زیر یگذاشت و با چشمان شیزانو يآرنج دستش را رو اوشیس

 .خونتون ندارم یمهمون نیاز آخر یخوب يخاطره . ادیها خوشم نم یاز اون جمع و مهمون یدونیخودت خوب م_

 :و ادامه داد دیکش شیموها انیم یکرد که دست یحرف نگاهش م یب افق

 اد؟یاون پسره هم قراره ب_

   !ادیبگم ن تونمیم. کنهیاون و دعوت م میکه ما بخوا یهرک پدر گفت یول. دونمینم_

 ؟یچ یاگه من بخوام روزِ تولدت و با من، فقط با من باش_

 ..شهیکه نم یدونیم_

 مگه نه؟ یستیچرا؟ چون هنوز رسما مالِ من ن_

 :داد و کالفه گفت رونینفسش را پر حرص ب اوشیس. گرد شده نگاهش کرد يبا چشم ها افق

 !افق ستمیمن مالِ اون جمعا ن_

 !ستین نجایا شتریچند روز ب. به خاطر آرزو قبول کردم یول ستمیمنم ن_

 ه؟یآرزو ک_

 چند روزه اومده؟ دیع يبرا گمیمگه نم. خواهرم_

 .و کالفه نگاهش کرد لیم یب

دعوتش  بارم من کیپول و مدارکت و نجات داده بود  فیچون ک یگیبهش؟ م یگیم یچ نهیپدرت منو بب_

 کردم؟

به  يدستش را جلو برد و با دو انگشت ضربه ا اوشیس. دیصدا خند یدهانش گذاشت و ب يدستش را جلو افق

 .پشت دستش زد

 !جواب منو بده. رهینخند خ_
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 .شانه باال انداخت نباریا

 !ستیمهم ن یچیه یتو باش. ستیمهم ن_

 :گفت طنتیبه طرفش خم شد و با ش. باال رفت اوشیس يابرو يتا کی

   ست؟یواقعا مهم ن_

 حیرا در آن جمع چگونه توض اوشیحضور س خواهدیم دانستیخودش هم نم. دیافق د يرا در چشم ها دیترد

پس دوباره شانه باال . او سر کند یلحظه را ب کی یحت خواستینم گرید. مطمئن بود زیچ کیتنها از . بدهد

 :گفت الیخیو ب دیق یانداخت و ب

 !ستینه مهم ن_

 :پر حس گفت یول تیدر چشمانش زل زد و با جد. تکان داد نیسرش را با تحس اوشیس

 !ش آشنا شه ندهیتا پدرت با داماد آ هیروز تولدت فرصت خوب.. خوبه_

 .تنها گذاشت رتیباز از ح مهین یبعد از جا بلند شد و افق را با دهان و

*** 

 

 شیرا آرام برا يزیانداخته بود و چ نیه دست دورِ کمر ژاکلبه پدرش زل زد ک یو با نگران ستادیآخر ا يپله  يرو

تکان داد و از او فاصله گرفت،  ياردالن سر يکه برا نیهم. گرفته و ناراحت بود نیژاکل يچهره . کردیتکرار م

از کجا شروع کند  دیبا دانستینم. شده بود قاز عر سیدستانش خ. رفت شیپ یبه خودش داد و کم یافق تکان

 .قطعا کار ها را خراب تر و سخت تر خواهد کرد اوشیس هیتوج یهم مطمئن بود که حضورِ ب نیااز  یول

 یشانیجلو رفت و پ. نگاهش کرد نیاردالن با تحس. ستادیو مقابل اردالن ا دیشلوارش کش يدستش را رو کف

 .دیاش را بوس

   .ادیبهت م یلیخ يرنگ سرمه ا. بایو ز لیاص شهیمثل هم_

 .کرد یفیاردالن اخم ظر. اش نداشت یشگیهم يبا لبخندها یشباهت چیزد که در اثر استرس ه يلبخند افق

 شده؟ يزیچ_

شدن از خواب کنارِ  داریکه صبح بعد از ب يتولد ي هیهد. شد متشیگران ق دیبا انگشتر مروار يمشغولِ باز افق

 :تر کرد و نامطمئن گفت یمرا ک شیلبها. بود دهیاز طرف پدرش د یکوچک ادداشتیتختش ، همراه با 

 !باهاتون صحبت کنم یدر مورد موضوع خواستمیراستش م_
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با . کرد تیهدا نهیکنارِ شوم يها یدست پشت کمرش گذاشت و او را تا کنارِ صندل. شد ياردالن جد ي چهره

 .لرزاندیپدرش دست و دلش را م يشده  زیر يچشم ها. افق سخت تر شد يرو به رو نشستن شان کار برا

 ..خوب یعنی. البته ازتون اجازه نگرفتم. امشب دعوت کردم يرو برا یکیراستش من _

 یمناسب را نم يکلمه . دیچیافق انگشتانش را در هم پ. به جلو خم شد و در سکوت نگاهش کرد یکم اردالن

 نییرا پا سرش. بود و شرم داشت یدخترِ شرق کیباز هم  یهرچند از تفکرات باز ِپدرش آگاه بود ول. افتی

 :مقدمه گفت یانداخت و ب

بذارم  ونیباهاتون در م خواستمیوقت بود م یلیخوب خ...یعنیخوب .. نکهیا يبشه برا یفرصت هیخواستم _

 ..یول

 چند وقته؟_

 .انعطاف پدرش سر بلند کرد و نگران نگاهش کرد یو ب يجد يصدا با

 ...ستین ادیز_

 جوون بود؟ نیرد کردنِ فراز هم هم لیپس دل_

باورش . کرد بر خودش مسلط باشد یداد و سع یاردالن زبانش را در داخل دهانش چرخ. سر تکان داد آرام

 دهیرس ییآشنا يبه مرحله  شیبرا یاو کار با کس يِریگیآنقدر از دخترش غافل شده باشد که قبل از پ شدینم

 :و گفت دیکش یقینفسِ عم. باشد

 شناسمش؟یم_

 :کرد و با تعجب گفت زیاردالن چشم ر. ان دادباز هم سر تک افق

 ه؟یک_

 :و آرام گفت دیلب گز افق

 !دیشیاومد خودتون متوجه م یوقت دیبذار_

 کردیاحساس م یبار در زندگ نیاول يبرا. حالِ اردالن قابل وصف نبود. بعد با التماس به چشمان پدرش زل زد و

به کار و اعتبارش چنگ  یزندگ ییِفرار از تنها يآنقدر برا قتیدر حق. نداشته ینقش چیدخترانش ه یدر زندگ

.. امشب تولد افق بود. را حفظ کند بخندشکرد ل یسع! حد غافل شده بود نیانداخته بود که از دخترانش تا ا

 .شلوارش فرو برد بیاز جا برخاست و دست در ج. شبش را تلخ کند خواستینم

 .نمکیهم صبر م یچند ساعت ییآشنا يپس برا_
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 ..و به سرعت از کنارش گذشت دیافق کش يموها يدست رو سپس

. 

. 

تر از حد  کیتار یکار خودش را شروع کرده بود و فضا را کم یج يد. از نصف مهمان ها آمده بودند شتریب

 هیمهد. به درخواست افق و آرزو تنها دوستانِ جوان و مورد اعتمادشان دعوت شده بودند. معمول ساخته بود

مطمئن بود همه . بود یشبِ سخت. دادیم يمدام افق را دلدار شیبود و با حرف ها دهیر از هرکس سر رسزودت

تنش  جادیاز ا توانستیم یتنها کم دیتولد شا يدر نظرش تبصره  ینخواهد رفت ول شیپ یخوب و عال زیچ

. بود يو نگاهش به درِ ورود فشردیآب پرتقال را در دستش م وانِیل. بکاهد اوشیپدرش و س نیماب یِاحتمال يها

 :فتگذاشت و آرام گ شیبازو يدست رو هیمهد

 !انقدر استرس نداشته باش افق_

 بِیو غر بیاز دوستانِ عج باتریبا حفظ حجاب هم ز یحت یکت و دامن زرشک نیدر ا. و نگاهش کرد برگشت

 :و دل نگران گفت دیپاش شیبه رو یمیصم يلبخند. آرزو بود

 !دهیتلفنشم جواب نم. کردن رید یلیخ_

 يزیهم فشرد و خواست چ يدندان رو. خورد کهیفراز  دنِیبرگشت از د يکه دوباره به طرف درِ ورود نگاهش

 .دیآرزو را از سمت چپش شن يکه صدا دیبگو

 !چاك هم که اومده؟ نهیعاشق س! نجاستیا یک نیبه به بب_

. دیترِ او چرخ يو لب ها السیگ يچشمانش چند بار رو. شد رهیدر دستش خ السِیبه گ رتیو با ح سربرگرداند

افق مچ دستش را گرفت . دیقرمز رنگ درونش را تا ته باال کش عیداد و ما یاش تکان یرا به سالمت السیآرزو گ

 :دیغر تیو با عصبان

 تو؟ یکنیم کاریچ يدار_

 يپوزخند. اش نشان داد یشغول گوشسربرگرداند و خودش را م عیانداخت که سر هیبه مهد ینگاه کوتاه آرزو

 :زد و با تمسخر گفت

 !تو آب پرتقالت و بخور. البته طعمش افتضاحه...با کلک دودر کردم..بابا جونمونه يها ياز همون زهرمار_

  .راه پله کشاند ریو او را تا ز دیرا با خشم کش دستش

 ؟يشده؟ باز شروع کرد ينجوریآرزو؟ صدات چرا ا یکنیم کاریچ يدار_
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دلش . ستادیا یکرده بود که با زور سرِ پا م يرو ادهیآنقدر ز. دیسرش را جلو آورد و گونه اش را بوس آرزو

همه توجه  نیحالش از ا گرید! شکلِ ممکن خراب شود نیتر یماندن ادیبه ب ،یماندن ادیشبِ به  نیا خواستیم

 .خوردیبه او به هم م

 !یون باش هانمهرب کمی. تولدته مثال. خوشگله ریسخت نگ_

 گریکه آرزو د شدیباورش نم. بزند هیگر ریو ز ندیکم مانده بود همانجا بنش.دیخودش کش یشانیپ يدست رو افق

 ي قهیراه رو  ییِروشنا. و او را با خود از پله ها باال برد دیدستش را کش. نداشته باشد ییاز حضورِ پدرش هم ابا

 .کرد انینما شتریرا ب نشیباز سرهمِ ج

 يتنها برا یمهمون نیآرزو؟ ا یشیهمه پسر و مرد جوون؟ تو چرا درست نم نیا نیاونم ب ؟يدیپوش هیچ نیا_

 ؟یکارا ما رو خرد کن نیبا ا يدوست دار. ستیتولد من ن

 :تند گفت یبار با لحن نیاول يرا به طرفش گرفت و برا السیگ. از کنارشان گذشت حنانه

 حنانه؟ شنیچرا سرو م ایکوفت نیا_

 :را از دست افق گرفت و با ترس گفت السیگ نانهح

 ..دیاردالن خان گفتن شا_

رو کرد به . شدنش نمانده بود وانهیبه د يزیچ. دیرا مال شیها قهیبا دست شق. را باال گرفت تا ادامه ندهد دستش

 .کردینگاهش م الیخیطرف آرزو که با لبخند و ب

منو  يآبرو يخوایامشب چقدر برام مهمه؟ م یدونیمگه نم. به سر و صورتت بزن آرزو یآب هیتو رو به خدا برو _

 ؟يببر

 :گفت یلبخندش را تکرار کرد و با چشمک آرزو

 ؟یکیاون  شِیبره پ چونهینکنه بپ ومدن؟یهنوز ن وونهید يآقا_

 :گفت يو متاسف نگاهش کرد و جد یطوالن. بلند او گم شد يخنده  انِیگفتنِ افق م "آرزو"

 گم؟یم یچ یفهمیم. این يومدیتا به خودت ن. نییپا رمیدارم م_

وسط  اوشیس دنِیبا د. رفت نییاز پله ها پا دیکشیم بانشیگر يهمانگونه که دستش را با استرس رو سپس

. کرد دنینبض سرش با شدت شروع به کوب. حرکت ماند یخود ب يدر جا يکنارِ فراز لحظه ا قایحال و دق

و چند مهمانِ  نیهمراه با ژاکل ،ینیریتنقالت و ش زِیم يو پا ییرایاردالن در سالنِ پذ. اطراف را از نظر گذراند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴۵۴ 

کدام متوجه  چیه. رفت شیپ اوشیو تا کنارِ س دیکش یقینفسِ عم. و مشغول صحبت بود ستادهیا انسالیم

 :تند گفت یکه با لحن دیرا شن اوشیس يجمله . حضورشان نشدند

 !ریمن و با خودت اشتباه نگ_

چشمش به فراز هم افتاد که با اخم  اوشیو برگشتنِ س دنیبا کنار کش. او گذاشت يبازو يدست رو ینگران با

 .داد و از کنارشان گذشت یسالم کوتاه

 .سالم_

 .دوخت اوشیرا از فراز گرفت و نگران تر از هر زمان به س نگاهش

 چرا خاموشه؟ تیگوش ؟يکرد ریچرا انقدر د. سالم_

 :را نگاه کرد و آرام گفت شیبا لبخند سرتا پا اوشیس

 !تولدت مبارك_

چانه اش را باال داد و نگاه داغش را به  اوشیس. انداخت نییزد و سر پا يلبخند شیتمام دل آشوبه ها انِیم

 .چشمانِ او دوخت

 ..یول بگم کیشکل تولدت و تبر نیو به ا تیموقع نیا يتو خواستیاصال دلم نم_

 .دیلبش کش يگرفت و زبانش را رو ینفس

 !تولدت مبارك عشقِ من_

بود که با  شیمست نگاه عاشق مرد رو به رو. برد ادیزمان و مکان را از . پر شد ینیریش يوجودش از گرما تمامِ

 .اردالن از خلسه خارج شد يصدا

 !جوون یاز حد خوش شانس شیشما ب ای کهیکوچ یلیخ ایدن ای _

. آماده کرده بود یهر عکس العمل يخودش را برا. نگاه شماتت بارِ پدرش را شکار کرد یبه راحت. سربرگرداند

دست دادنِ  يفاصله گرفت و چشمانش با ترس رو اوشیاز س یکم. نداشت يگریجز توکل بر خدا راه د گرید

 .آن دو ثابت ماند

 .ریشبتون بخ.. ایک یشک بنده خوش شانسم جنابِ حاتم یب_

دییتا کیتمام جبروتش تنها منتظرِ  ختنِیفرو ر يبرا. افق ثابت ماند يافتاده  نییسرِ پا يمنتظرِ اردالن رو نگاه 

 :و آرام گفت دیافق نگاهش را از او دزد یوقت. بود

 پدر؟ دیشناسیافخم و که م اوشِیس_
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خاص باال داد و  یرا با حالت شیابرو .سربرگرداند شیبه طرف جوان رو به رو رویداد و ندانست با کدام ن سرتکان

 .ماند رهیاو خ ي رهیحرف به چشمانِ مغرور و ت یب

 :گرفت و خونسرد گفت ینفس اوشیس

 !بدم حیمن براتون توض دیاگه اجازه بد_

از ترس و دلهره  ییایخوانده شدنِ نامِ افق توسط فرانک، به اجبار از آن ها فاصله گرفت و دلش را با دن با

آن طرف راه پله اشاره کرد  یِدنینوش زِیبا دست به سمت م دیاردالن که دور شدنِ افق را د. کنارشان جا گذاشت

 .را باال آورد يو ظرف بلور ستادیبلند ا هیپا يها السیکنارِ گ. راه افتاد اوشیو خودش جلو تر از س

 ؟یدنینوش_

 :گفت یمصنوع يپر کرد و با لبخند شیرا برا السیگ .تنها به تکانِ سر اکتفا کرد اوشیس

 .جور عادته هیبرام . کنمیخاص خودم سرو م يمهمونا يمعموال برا_

 يرا رو شیدندان ها. دیپاش رونیب یدنیاز نوش يآنقدر با فشار که مقدار. دیکوب زیم يظرف را محکم رو سپس

 :هم فشرد و با حفظ همان لبخند مضحک گفت

 !خوش شانس اوشِیس ریجنابِ ام یبهم بدهکار باش یاساس حِیتوض هیفکر کنم _

نگاهش به او . را از دستش گرفت السیگ اوشیس. را مقابلش گرفت و با چشم به آن اشاره کرد السیگ سپس

افق را تا  خواستیو اگر م. کردیاز نو شروع م دیبا. بود رفتهیدعوت را دانسته پذ نیعواقبِ ا. نداشت دیترد يذره ا

 الشیخ. دادیوا م يذره ا ششیپ دینبا. بود ردالنمرحله بدست آوردنِ دل و اعتماد ا نیداشته باشد بزرگتر شهیهم

 رِیمانند ام دیاو را داشته باشد در کنارِ تمام صداقت با نِیو تحس دییتا خواستیاگر م یاز بابت فراز راحت بود ول

 !ستادیا یهمان روزها سفت و محکم م

 !بودم تا خدمت برسم و باهاتون شخصا صحبت کنم یمناسب دنبالِ فرصت_

 .سر تکان داد کیریستیو ه بیغر یبا حالت اردالن

 !نطوریکه ا_

عالقه رو باهاتون در  نیبود که امشب ا نیتنها خواستمون ا. میبه هم عالقه دار هیادیمن و دخترتون مدت ز_

 !پنهون نمونه یاز کس يزیتا چ میبذار ونیم

 .چند قدم جلوتر رفت و فاصله اش را با او تمام کرد اردالن

 !تند یلیخ. جوون یتند رفت یلیخ_
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 .دوستش دارم _

 حواست هست؟. یکه دختر منو دوست داشته باش یستین يتو در حد_

 هیچند ثان يگرفت و برا ینفس اوشیس. جلب شود شانیبود که توجه چند نفر رو يآنقدر بلند و جد شیصدا

 .چشم بست

 !دمیم حیرو براتون توض یهمه چ. امشب بگذره نیاجازه بد کنمیهش مخوا_

عضالت فک اش در  کردیبود که حس م ادیهم آنقدر ز يرو شیفشار دندان ها. حرف نگاهش کرد یب اردالن

هر .  دیخودشان د يپرخواهش و نگرانِ افق را رو يبه پشت سرِ او چشم ها یبا نگاه کوتاه. حال له شدن است

مرد  بِیجمله را نص نیکرد تا آخر زدهان با. شدیخراب م دیهم که افتاده بود امشب نبا یچه که بود، هر اتفاق

اول چشمانِ  ي هیدر همان ثان اوشیس. حلقه شد شیدورِ بازو نیکند که دست ژاکل شیاستوار رو به رو

   .مضطربش را شکار کرد

 زم؟یشده عز يزیچ_

 :گفت تیه او کرد و رو به اردالن با جدب ینگاه کوتاه اوشیس

هست که  ییزایچ! میبهتر صحبت کن یطیدوست دارم مفصل تر و تو شرا. شتونیپ امیم دیبگ یفردا هر ساعت_

 !گفته بشه يبهتر طیو تو مح یخصوص دیبا

نیمدت ها بود که با ا. زدیدر چشمانش التماس و خواهش موج م. اردالن شل شد يبازو يرو نیژاکل دست 

 یقیسر تکان داد و همراه او دور شد نفس عم اوشیس ياردالن برا یوقت. اش دگرگون شده بود یکابوس زندگ

 :گرفت و رو به اردالن با ترس گفت

 ..نجایپسره ا نیا_

 آرزو کجاست؟ حواست هست گند نزنه؟.. شبِ مزخرف تموم بشه نیبذار ا. نینگو ژاکل یچیه_

 :حواس گفت یب کردیرا نظاره م اوشیرت داد و همانطور که دور شدن سآب دهانش را با ترس قو نیژاکل

 شده؟ يزیچ! باهاش صحبت کردم نترس. جاهاست نیهم_

 .دیرا تا ته سر کش یدنینوش السیجواب دادن گ يبه جا اردالن

* 

را به  بلندش که همه يصدا. به رقص و تکاپو وا داشته بود یجمع را حساب یج يد. گذشته بود ازدهیاز  ساعت

با اردالن از آنچه  ییارویرو. را گذرانده بود یشب سخت. بود اوشیاعصابِ س تینها يرو داشتیوا م غیج دنِیکش
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عفو و فرصت دوباره را از افق گرفته  یقتو.. باختیخودش را م دینبا. سخت تر گذشته بود کردیکه فکرش را م

در فکرِ . بود شانیحال باز هم افکارش پر نیوجود نداشت اما با ا يگرید زِیچ چیه يبرا ینگران يجا گریبود د

 کیچشمش به ک. سربرگرداند نیحاضر غِیسوت و ج يبا اردالن که با صدا شیمالقات فردا بود و حرف ها

 .گوشش خم کرد رِیو سرش را تا ز ستادیکنارِ افق ا. اددستانِ دخترك افت يبزرگ رو

 ه؟ینظرت چ .يتر یات خوردن کیخودت از ک_

 :لب باز کرد و با بغض گفت. زدیموج م یدر چشمانش ترس و نگران. نگاهش کرد افق

 خراب شد مگه نه؟ یهمه چ_

 :مطمئن گفت یدست پشت کمرش گذاشت و با آرامش اوشیس

 !دمیبهت قول م. خراب بشه ذارمینم_

رو به . که دورش حلقه زده بودند نگاه کرد یقرار گرفت چشم از او برداشت و به مهمانان شیکه رو به رو کیک

 :نگاه سخت پدرش آرام لب زد

 !آرزو؟_

. بغضش شدت گرفت. از آرزو نبود ياما اثر دیچشمانش تمام سالن را کاو. داد یسرش را با تاسف تکان اردالن

. گرفتمهمانها باال  يصدا. حد استرس و اضطراب نداشت نیگاه تا ا چیه یدر زندگ. بود يعجب شب تولد

دلش . کوچک و کنارِ هم انداخت يبه شعله ها ینگاه. کردندیبه فوت کردن شمع ها دعوتش م کصدایهمه 

با هم  یوقت.. توانستندیداشت؟ م یتیچه اهم زهایچ ي هیبق گریاش کنارش بود د یمرد زندگ یوقت. گرم شد

محکم دست  یول انهیبرد و مخف شیدستش را از کنارش آرام پ. ممکن نبود ریغ زیچ چیبودند ه کپارچهیو  کدلی

سرانگشتانشان از هم گشوده  وندیآخر عمرش گره پ ي حظهچشم بست و آرزو کرد که تا ل. را گرفت اوشیس

 .کوچک را خاموش کرد يمهمانان شعله ها يدست و هورا انیو بعد م.. نشود

*** 

 

او که  یبه راست. بود رهیخ نهیمنعکس شده اش در آ ریگذاشته بود و به تصو یچوب وریدرا يدستانش را رو کف

متظاهر  یاز هم گسسته ول يمجموعه  نیکنارِ ا شدیم یجمع و خانواده داشت؟ تا ک نیدر ا ییبود؟ چه جا

اش  ندهیخودش و آ يبرا یمیتصم چیه یو ب کردیتظاهر به خوشبخت بودن م دیبا یکرد و دم نزد؟ تا ک یزندگ
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عمر پدر  کیکه  یکس.. دلش سوز داشت يچقدر تکرارِ اسمش برا.. اردالن آخ اردالن ماند؟یاردالن م روِیپ

 ..زده بود و حاال شیصدا

 م؟یحرف بزن کمی_

 :برگرداند چشم بست و پرحرص گفت نیسرش را به طرف ژاکل نکهیا بدونِ

 .راحتم بذار_

 .به طرفش برگشت یعصب دیچیاتاق پ يکه در فضا نیبلند ژاکل يپاشنه ها يصدا

 !یتحملم کن کمیکن  یپس سع. پدرت خواست باهات حرف بزنم_

 !نیژاکل رونیاز اتاقم برو ب. خواسته یاردالن چ ستیبرام مهم ن_

 !ستیتو ن يرفتارِ بچه گونه برازنده  نیا ؟يمنطق شد یب یلیحواست هست خ_

 .برد فرو نیژاکل یِداغ نگاهش را در چشمانِ وحش خیس

 ؟یزنیاردالن له له م يکه انقدر برا مونهیتهش برات م یژاك؟ چ دیرس یاوضاع بهت چ نیاز ا_

 :را جمع کرد و با اخم گفت شیدست و پا نیژاکل

 ...که صداتو برام باال ستمین تیدانشگاه يمنم دوستا. اردالن پدرته. درست صحبت کن آرزو_

 !شمیم یدارم عصب رون؟یب يلطفا بر شهیم_

 .دیاش کش دهیکوتاه بلند و سشوار کش يبه موها یجلو آمد و دست نیژاکل

و  یبه فکر جوون یدنبال دردسر باش نکهیا يچرا به جا. يقشنگ تر شهیخودتم از هم. قشنگه یلیلباست خ_

 مونهیبرات م ینداره چ يا گهیکه جز تنش حاصل د ییزایمجلس و گفتن چ نیبا خراب کردنِ ا ؟یستین ندتیآ

نذار . يکرد دهیپوس یحد کاف هخونه رو ب نیطنابِ موندت تو ا. اردالن؟ زرنگ باش دختر شِیراب شدنت پجز خ

 !ذره ارتباط هم قطع بشه هی نیهم

با بسته شدنِ در آرزو به طرف تختش . به آرزو بدهد از اتاق خارج شد یحرف ياجازه  نکهیبرگرداند و قبل از ا رو

نتوانسته بود  یخودش را لعنت کرد که در آن شبِ لعنت. دیاش را به بالش کوب یدر پ یپ يحمله برد و مشت ها

آدم  نیا یِاز زندگ توانستیچگونه م. نداشت مه یجرات خودکش یحت گرید. کند کسرهی یکارِ خودش را به خوب

بود که  هدیرس ییبه جا افت؟یگسترده بود نجات  شیرو شهیافق که هم ي هیاز شرِ سا شدیچگونه م زد؟یها بگر

 ي زهیهم انگ اتیح يادامه  يبرا یآن قدر کوچک و خار که حت. دیدیانگلِ وابسته نم کیاز  شتریخودش را ب

   .نداشت یکاف
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 یدنینوش ياردالن برا. دیکش رونیب زشیم يرا از داخل کشو نیخوش رنگ و سنگ ي شهیانداخت و ش دست

 نیبود و تمام حواسش را جمع کرده بود تا آرزو در ا دهیخانه چ يگوشه  ییجدا زیخاص و تک اش م يها

او  يو مورد عالقه  یانتخاب ي شهیغافل از آنکه ش! خطرناك نشود يباروت ها نیبه ا کیخطرناك نزد تیوضع

 .!شده بود دهیکش رونیب گرید يها یدنینوش انِیاز م شیاز ساعت ها پ

و  شدندیمهمان ها پشت سرِ هم وارد م. ستادیا اطیرو به ح يپنجره  يرا لب به لب کرد و جلو السشیگ

 يبایو ز یحباب يشد و چراغ ها کیهوا کامال تار یوقت. گشتیم یبار پر و خال کی قهیاو در هر چند دق السِیگ

. داده بود نهیرا به ک شیحرص جا.. بود رآرام ت. نبود شیمانند ساعت پ گریدورِ استخر روشن شدند حالِ او هم د

 !شبِ سخت و مزخرف تنها حضورِ او را کم داشت. دادینشان م يو خود رفتیم نییپا دیبا

. دیچرخیاتاق دورِ سرش م. بارِ آخر پر کرد يرا برا السشیزد و گ يورود فراز از درِ خانه پوزخند مستانه ا با

بالفاصله کنار افق . وقت را تلف نکرد. رفت نییپر پله ها را پا کیو با همان پ دیچشمانش کش ریبه ز یدست

 يها حتینص.... کردیمتاسف و شماتت بارِ افق حالش را خراب م يچشم ها. را شروع کرد شیها هیو کنا ستادیا

همانجا دستش را از  خواستیباال برد دلش م يو او را تا طبقه  دیدستش را کش یوقت! اش خراب تر یتمام نشدن

ها با تمامِ منفور  انیجر نیکه در تمامِ ا فیح یول. صورتش بکوبد يرا تو قیحقابکشد و  رونیدست او ب

   .شخص بود نیرتریتقص یبودنش، افق ب

 ییآبرو یاش انگ ب یشانیچقدر راحت بر پ. چشم بست هیکرد و چند ثان هیراه رو تک وارِیرفتنِ افق به د نییپا با

 یوقت! اسرار نداشت چقدر مهم و با ارزش شده بود حفظ حرمت ها يبا صندوقچه  یکه فرق يدر خانه ا. زدندیم

چه  گریرا انتخاب کرده بود د نیمثلِ ژاکل یزن باآنها بودن  ي ندهیو آ یزندگ يوقت گذاشتن پا ياردالن به جا

 دگانشیپشت د میمر يچهره  يلحظه ا ينامعقول؟ برا يباز و رفتارها يلباس ها دنِیداشت از پوش یترس

 ي شهیخراب به اتاقش هجوم برد و ش یبا حال. شد یدلش خال ریاشک در چشمانش حلقه زد و ز. ستنقش ب

محبت ها و  نیبا خودش گفت بگذار همه بفهمند پشت ا. مهم نبود شیبرا زیچ چیه گرید. را دست گرفت مهین

و همانگونه که  دیسرکش را همانگونه یدنیاز نوش يمقدار. جز تظاهر ننشسته است زیچ چیپدرش ه یِتوجه پوشال

بود که  امدهین نییپا ياما هنوز پله ا. پله ها گرفت يرا به نرده  گرشیدست د داد،یرا با دستش تلو تلو م شهیش

 نیبدونِ کوچکتر.. دنیبدونِ نفس کش.. بدونِ پلک زدن. نگاهش کرد. قامت آشنا ثابت ماند کی يچشمانش رو

 !او بود.. دیدیخواب نم.. خودش بود. نگاهش کرد یحرکت
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که باال  کردیخودش تکرار م يحضورش را برا قتیداشت حق. دیقد و قامت او چرخ يرو صانهیحر چشمانش

از  شهیش... از وسط تا شد کبارهیبه  شیپاها ش،یشخص رو به رو يچانه  ریآمدنِ دست او و نشستن دستش ز

با سرعت  زیهمه چ. شد رهیش خیرو به رو يزار به صحنه  یپله نشست و با حال نیاول يرو.. افتاد نییدستش پا

 :اش گذاشت و زمزمه کرد نهیس يدست رو. خود نشست يبرق در جا

 ..ریام_

دوباره .. دوباره نگاهشان کرد. سربرگرداند. ها دور تا دورِ خودش به گردش درآورد وانهیرا مانند د نگاهش

 یحت.. شد سیخ ینداست صورتش ک.. به شماره افتاد شیکار را تکرار کرد تا نفس ها نیآنقدر ا.. سربرگرداند

 نییبود؟ پا افتهیتوانش را از کجا . گرفتدستش را به نرده ها .. دیشنیپر شدت قلبش را هم نم دنِیکوب يصدا

معده  يدستش را رو. نفس کم آورده بود. تر رفت نییو پا نییپا ردینگاهش را از آن دو بگ نکهیبدونِ ا.. رفت

که او در حالِ جان  دیدینم یکس. دنیبود و همه مشغولِ رقص کیتار یفضا کم. خم شد یاش گذاشت و کم

 دادن است؟؟

عقب .. و تار شد رهیمقابلش ت ایدن. که کنارشان قرار گرفت دیاردالن را د.. آن دو بود يهنوز هم رو نگاهش

از . دادیجان م شیدردناك رو به رو ریتصو انِیم ییداشت جا. ودب ژنیاکس يذره ا يدر جست و جو.. عقب رفت

 :گفت رتیکه ظاهرا آشنا بود چون با ح یکس.. برخورد کرد یپشت سر به کس

 ؟یآرزو خوب_

 جیسرش گ.. دیجوشیمعده اش م. بود شیرو به رو رینگاهش تنها مختصِ تصو.. و نگاهش نکرد برنگشت

و با شدت  صانهیتراس گرفت و هوا را حر يدستش را به نرده ها. رفت رونیدر را باز کرد و از خانه ب. رفتیم

 شیپاها.. رفت نییها پا لهمرده بود و خودش خبر نداشت؟ از پ دیشا. چشمانش به خون نشسته بودند.. دیبلع

 ژنیخانه اکس نیا اطیچرا ح.. تخواسیفقط هوا م.. نه تعادل داشت و نه اراده. دندیچیپیم گریکدیمدام به 

 نداشت؟؟

شک نداشت که مرد .. بود ریام.. آمده اش را دور تا دورِ کوچه چرخاند رونیچشمانِ از حدقه ب.. خانه را باز کرد درِ

 ازینور ن.. نبود ازین دنید...بود ریام کردیکه چانه اش را گرفته بود و عاشقانه نگاهش م یکس.. بود ریکنارِ افق ام

 ..دادیم صیتشخ یاش را هم به خوب هیسا یاو حت. نبود

.. خودش نبود يدر حال و هوا.. هدف به راه افتاد یب.. گرفت ضیعر يکوچه  يرو ادهیپ وارِیرا به د دستش

 ..زنده بود ریتصو کیچشمش تنها و تنها  شیپ
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 واریدستش را به کنج د. ن نداشتراه رفت يارای گریهم د شیرفت پاها نیگاه که از ب هیکه تمام شد ، تک وارید

 يگرید زیجز کوالك چ یهوا آمده بود ول يدر جست و جو.. سردش شده بود. سر خورد نییگرفت و به پا

 !نه ایزنده است  دانستینمهنوز هم .. زدیهنوز هم نبضش نم.. هنوز هم نفس نداشت.. نشده بود بشینص

  ..دیو نشن دیاش شن یکیرا از نزد ییصدا

 !چشه نمیبذار بب_

 !وانستید دیولش کن بابا شا_

 !دهیداره جون م.. چشه نمیبب ریخفه خون بگ قهیدو دق_

 !شو الشیخیتورو خدا ب.. شهیشر م ادیم يزیچ ياآلن مامور میبر ایبابا ب_

   ..را گرفت شیبازو ریز یدست

 ؟یخوب یآبج_

 کیمرد نزد يصدا.. را باال آورد شیمِ داشته هامعده اش گذاشت و تما يدست رو.. معده اش باال آمد اتیمحتو

 :تر شد

 !شهیداره تلف م.. کمک کن نره خر ایب_

 !به موال وانستید.. سیتنش ن یچیه نیداداش ا_

چشم بست . اش جان خواهد داد یحجمِ باال آمده از زندگ نیا انِیم ییشک نداشت جا گرید.. شدیخفه م داشت

 د،یچیپیم شیکه هر لحظه سفت تر از قبل دورِ گلو شدیطنابِ محکم م کی مِیداشت تسل... و تنش شل شد

چشمانش دوباره باز شد  ردکه به پشتش خو یبود که با مشت محکم یرو به خاموش زیهمه چ. شدیداشت تمام م

 ..مردها کم کم واضح شد يصدا. محکم و پشت سرِ هم نفس گرفت.. نفس گرفت.. شد یو معده اش خال

 ...115بذار زنگ بزنم _

 ..بدو معطل نکن. جاش ادیبخوابه نفسش ب کمیو باز کن بذار  نیدرِ ماش_

 !بهشون میبگ میبذار بر رون؟یاز کجا اومد ب يدیداداش مگه ند_

 احمق؟ شهیخراب م یتو که همه چ مینفهم؟ بر يمغزِ خر خورد_

را به خودش  ایدن.. توانِ چشم باز کردن نداشت یول شودیم دهیکش ییبه جا کردیحس م. دندیرا چسب شیبازو ریز

 ..نمانده بود شیبرا يزیچ گرید.. پس داده بود
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 .را کنار داد شیاش نشست و موها یشانیپ يرو یدست. درازش دادند نیعقب ماش یصندل يرو

 !مسته داداش مسته. میمسته نه؟ خدا بدبخت شد_

 !رو بده بهم یاون آب معدن.. خفه بیخفه شو حب_

فروزان  يشعله ها انیم کردیقبل حاال حس م ي قهیبرعکسِ چند دق. تنش چند برابر شد يِو سرد یخنک حسِ

  .سوزدیجهنم م

 .میشد چارهیب. طرف نیا ادیداره م ادیگشت داره م نِیماش. میداداش بدبخت شد_

 .بیعجله کن حب. و روشن کن نیمن ماش يبپر جا_

 ؟یداداش؟ دختره چــــ یدختره چ_

 ..ست دهییگاومون زا میفتیب ریگ. روشن کن برو.. کهیداد نزن مرت_

مرد رو به  یآنقدر پررنگ و واضح که حت.. چشمش بود شِیهنوز پ ریتصو.. باز کرد یچشمانش را کم يال

چشم بست ! اش را یزندگ یینایب.. الکل مغزش را فلج کرده بود.. دیدینم زیچ چیه گریاصال د.. دیدیرا نم شیرو

 :توان زمزمه کرد یآرام و ب.. سپرد يگرید يایمخوف دن یکیخودش را به تار نیمراه با تکان خوردنِ ماشو ه

 ..وونهید_

* 

 حاال؟ میکن کاریچ. پانیدارن اطراف و م ستادنیدمِ در ا.. همونجا ستادنیداداش ا_

 :زار گفت یو با حال دیاز عرق اش کش سیخ یِشانیپ يدست رو شهروز

 !اوضاع نیکرد تو ا شهیکار م یچ مینیواستا بب. تو يدیمنم سکته م ينجوریبخدا ا.. آروم باش_

 یمست انِیبود و مدام م شیپا يسرِ دخترك رو. گشت و دخترِ کنارش به گردش در آورد نِیماش نیرا ب نگاهش

   .يکار نیدر خونش نبود چن. رها کند ياو را همانگونه و در آن حال گوشه ا توانستینم. زدیحرف م ياریو هش

 ه؟ینظرت چ. میدمِ در و در بر میبذار میبرن ببر نایا میصبر کن گمیم_

 :گفت یو کالفه و عصب دیچشمش کش يرو دست

 !زمیریتو سرم م یچه خاک نمیبذار برن بب.. با من ياومد يغلط کرد يدیترسیکره بز که انقدر م يتو_

انداخت وحشتش چند برابر  یدخترك م سیحجاب و تن خ یاه به ظاهر بنگ یوقت. به طرفش برگشت بیحب

 .شدیم
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از  یک ستین ادشونی انیلعبت ها رو؟ فردا که به خودشون ب نجوریمگه ا یشناسینم. شهروز نیتو رو امام حس_

 .تو میریم يبه جرمِ آدم دزد یهم تبرئه بش ياگه از کاله بردار گهید. رونیکجا زدن ب

 یک میدونیاصال نم. زده یچ سیوضعشو مردك؟ اصال معلوم ن نینگاش کن بب ب؟یکنم حب کاریچ یگیم_

   م؟یدر و بر يجلو مشیبنداز میببر يهست؟ چجور

 !میشیاگه رو دستمون تلف بشه قاتل م.. زده شهیاکس زده ش ستیمعلوم ن. خب گمیم نوید منم هم_

 :دیکش ادیزد و فر یبه صندل یمشت شهروز

 !بیحب ریخفه بم_

 :و ترس گفت جانیدوباره نگاهش را به درِ خانه دوخت و با ه بیحب

 !درشون يجلو امتهیق. رونیاومده ب یک نیداداش بب_

 یرا به خوب اوشیدر س يجلو تیجمع انِیم. کرد زیو چشم ر دیبه سمت دخترك کش یخودش را کم شهروز

 :دیلب غر ریز. گفتندیم سیبه مامور پل يزیبودند و چ ستادهیکنارش چند مرد و زن ا. داد صیتشخ

   .رونیدختره زده ب دنیحتما فهم_

 !شد یعجب شب. رفت میاون؟ بدبخت شد ستین اوشیداداش س_

 یاز طرف. شدیفشار دندانش داشت تکه پاره م ریز شیلب ها. داد یکالفه سرش را تکان بیآلود حب هیلحنِ گر از

   .کردیبود که استرسش را هزار برابر م ادیحرارت سرِ دخترك آنقدر ز

   .دختره رو برد اونجا شهینم گهید_

 .به طرفش برگشت بیحب

 تو؟ یگیم یچ_

من  م؟یهست يعاد يآدما يام؟ فکر کرد یمن ک یهست یتو ک. دختره رو برد اونجا گهید شهینم گمیدارم م_

 !کرد شهینم يکار چیه گهید ونهیم در سیپل يپا یوقت. یجرمم کیزندانم تو هم در حالِ حاضر شر يفرار

 :فکر کرد و آهسته لب زد یکم بیحب

 م؟یکن یچه غلط_

 .دونمیم دیبع سوزهیداره م نیکه ا ينجوریالبته ا. ادیدختره به خودش ب نیتا صبح بشه و ا يخرابه ا هیبرو _

 برم اونجا؟. ادیب کنمیتا شنبه هم فکر نم نایننه رفته خونه رباب ا. هیخونه خال_
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 :گفت یفکر کرد و عصب یکم شهروز

 !ذارنیزندم نم فتمیب ریاگه گ. کردن اآلن نیاونجا کم يبهروز يآدما.. بیفکرِ محله رو نکن حب_

هان . تو میریم کیدرِ خونشون از درِ کوچ ندازمیرو م یاس نیماش. رمیم یاز کوچه پشت. میندار يچاره ا_

 داداش؟

 .داد مکث کرد و به ناچار سر تکان یکم شهروز

و در را باز  فتدیشهروز اشاره داد تا جلوتر راه ب. شد ادهیپارك کرد و پ یاس يدرِ خانه  يرا آرام جلو نیماش بیحب

 :گفت بیکنارِ در به حب. خودش هم آرزو را بغل کرد و به طرف درِ کوچک خانه راه افتاد. کند

 ایبو ببره کلِ دن یاس. باشه فتادهیدختره ن نیاز من و ا يزیچ یرو صندل نیتو برگرد بب. تو برمشیمن م_

 !دهیفهم

پتو  يدخترك را رو. را با زور باز کرد و داخل شد يا شهیدرِ ش. پا دور شد يپنجه  يسر تکان داد و رو بیحب

به عقب  ینزارِ دختر چنان جا خورد که قدم يچهره  دنِیاز د. گذاشت و چراغ را روشن کرد يکنارِ بخار

در تمام صورتش پخش  یتناکبه طرز وحش شیچشم ها شیآرا. شده بود فیباسش کامال کثل يجلو. برداشت

 ي قهیچشمش به  کردیم یسع. زانو نشست يجلو رفت و کنارش رو. بود سیچسبناك و خ شیشده بود و موها

که از  یعیالکل فج ياز بو. زدیم رونیتب و حرارت از بدنش ب. اش گذاشت یشانیپ يدست رو. فتدین انشیعر

درِ خانه  يبود که با صدا رهیخ يچاره و غرقِ فکر به نقطه ا یب. تا چه حد مست باشد زدیآمد حدس م یتنش م

 بیحب. دخترك انداخت ي قهی يرا رو يکنار بخار یگل گل يِتعلل دست انداخت و روسر یب. به خودش آمد

 .شدند رهیبه دختر خ یچارگیزانو زد و هر دو با ب يهم کنارشان رو

 !الکردار دهیهم م يگند يچه بو_

 .وحشتناك نگاهش کرد یبا اخم شهروز

مانتو  یب یکیکه  سین یونیاع يمحله  نجایا ؟یو داد کنه چ غیاگه بلند شه ج گمیم. گهید گمیخو راس م_

 !داداش رونیب زنیریهمه م. نفهمه یشکیه رونیبپره ب

 !کنمیدندونات و تو دهنت خورد م یحرف بزن گهید يکلمه  هی. کوپن ات تموم شد بیحب_

 .دخترك گذاشت يشانه  يدست رو قیلب بست و شهروز با چند نفسِ عم بیحب

 ؟یآبج_

 .کرد شتریو فشارِ دستش را ب تکان
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 ؟يداریب یآبج_

 .کرد و تکان خورد یفیخف يناله  آرزو

 ..ریام_

 :عقب رفت و با ترس گفت یکم بیحب. نگاه کردند گریکدیکه به زبانش آمد هر دو با وحشت به  ینام از

 .دییگاومون زا_

   .کرد آرام باشد یچشم بست و سع هیچند ثان شهروز

 ا؟یبود اسمش؟ در یچ ؟یعنیهمونه  نیا_

 زنه؟یو صدا م اوشیداره س ینیبینم. میبدبخت شد ؟ییایافق داداش چه در_

 يکه از رو يروسر. شد زیخ میو ن دیچیدر خود پ یکم. معده اش گذاشت يو دست رو دیچیدر خودش پ آرزو

 :زد ادیافتاد شهروز فر بانشیگر

 ؟یکنینگا م يچرا مثلِ بز دار اریبرو سطل ب_

 .کرد کمکش کند یدست دورِ کمرِ او انداخت و سع سپس

  خوره؟یحالت بهم م_

در تمامِ . آن طرف تر نشست یشهروز گذاشت و کم يسطل را کنارِ پا بیحب. سر تکان داد جیمنگ و گ آرزو

بار تکرار شد تا عاقبت آرزو  نیکار چند نیا. کردیم هیو او معده اش را تخل دیمالیمدت شهروز پشت دخترك را م

رو  اطیآورد و با ترس و احت یش پتو و بالشیبرا بیحب. ولو شد يجان کنارِ بخار یحال و ب یآرام گرفت و ب یکم

 :به شهروز گفت

 .مونده هیاز رباب و مرض ییزایچ هی. میکردیعوض مکاش لباسش و _

 .دیاش را به او دوخت و رخت خواب ها را از دستش قاپ ینگاه برزخ شهروز

  .نتیتو آست فتهیلحاف شستن م هی تشینها. ستین يچاره ا گهید م؟یکار و ما بکن نیا يانتظار که ندار_

را در  شیزانوها. داد هیتک واریسپس عقب عقب رفت و به د. دیکش شیسر او گذاشت و پتو را رو رِیرا ز بالش

 .شد رهیخودش جمع کرد و به دخترك خ

 رت؟یغ یب شرفیدلش اومده ب يچجور.. بچه ست یلیکه خ نیا_

 .را بغل کرد شیکنارِ شهروز نشست و مانند او زانو. مظلومانه نگاهش کرد بیحب

 !ترسمیم گهیخودمم د ي هیکه از سا یکیمن . میشد ياز همه فرار م؟یکن کاریحاال چ_
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 .اش گذاشت و چشم بست یشانیپ يدست رو شهروز

من  یِزندگ. از اون خرابه فرار کردم و از همه طرف دنبالمن یبترسم که با بدبخت دیمن با ؟یترسیتو چرا م_

 ؟یترسیجهنم شده تو م

 .صدا نگاهش کرد یچانه اش زد و ب ریدست ز بیحب

 کنم من؟ کاریچ.. يطرف بهروز هیاز .. طرف ننه هیاز .. سایطرف پل هیاز .. اوشیس يور کارا هیاز _

 .سر به دخترك در خود مچاله شده اشاره کرد با

 یباز؟ چ کردیم یدختره چه غلط نیا يتو خونه  اوشیشد پس؟ س یکار تموم شد چ یگفت. جدا شدن یگفت_

 بود؟ یمهمون یچ

 یفکر کن که چ نیتو به ا. ستنیمهم ن ادیحاال اونا ز. لد دختره بودجشن تو گفتیفربد م قشیاونجور که رف_

 .رونیحال زده از خونه ب نیو با ا ينجوریشده دختره ا

 .بود دنیمغزِ سرش در حال جوش. را با تاسف تکان داد سرش

با انصاف باشم و براش  خوامینکرد؟ هرچقدر م دایبند و بار تر پ یب نیاز ا. بماله رهیرو ش یرفته سرِ ک نیبب_

  .بیحب ذارهیتبصره رد کنم کاراش نم

 :انداخت و آرام گفت نییسر پا بیحب

 ..يبگم داداش؟ حق دار یواال چ_

 .گذاشت شیزانو يفکر کردن سر رو یکرد و بعد از کم رهیدخترك خ يرا دوباره رو نگاهش

 !بیحب یچراغا رو خاموش نکن_

 تو؟ يفکر کرد یچ. دستت درد نکنه داداش_

 .و سرخ نگاهش کرد یعصب یچشمان با

 ..فقط بگو چشم_

 !بود یعجب شب. گذاشت شیزانوها يرو دهیسر تکان داد و او دوباره سرش را خسته و بر یبا ناراحت بیحب

*** 

 

اش را هم  یلباس مهمان یکس حت چیصبحِ زود بود و هنوز ه. دورِ هم در سالنِ خانه نشسته بودند یهمگ

با  يآنکه کلمه ا یب..اردالن که با همان کت و شلوار، تا خود صبح در خانه قدم زده بود. نکرده بود ضیتعو
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آرزو به دوستانش زنگ  یِگوشو کالفه پا رو هم انداخته بود و مدام از  یعصب نیژاکل! حرف بزند یکس

نشسته بود و خودش را  يگوشه ا ها وانهیخشک و زبر از رد اشک مانند د یوسط افق بود که با صورت نیا ..زدیم

 شِیبود وفکر و ذهنش پ هیمهد ينگران و خواهرانه  ينوازش ها رِیدرگ شیبازوها. دادیبه جلو و عقب تاب م

 .شبِ وحشتناك خانه بود نیدوم نیا زوآر یِبعد از شبِ خودکش..خواهر کوچکش

 .پدر دوخت يسرِ پا یول زهرا سرش را باال کرد و نگاهش را دوباره به قامت شکسته يصدا با

 !کنهیم میفشارتون و تنظ. نیداروهاتون و که نخورد. شربت بهاره اردالن خان_

را  راهنشیپ يباال يدو دکمه . مبل تک نفره پرت کرد يرا پس زد و کتش را رو وانیحرف تنگ و ل یب اردالن

   .آزاد کرد و راه رفتن را از سر گرفت

 :گفت هیدشد و آرام رو به مه کینزد زهرا

 !اتاق استراحت کنه يببر قهیدو دق یتونیم نیبب. رنگ به روش نمونده_

 از آن مهلکه دور کرد؟ یقدم یحالِ زار حت نیاو را با ا شدیمگر م یتکان داد و چشم گفت ول يسر هیمهد

 .به او شد رهیخ يلحظه ا يرا قطع کرد نگاه منتظر همه برا یکه گوش نیژاکل

 !وهیس شیگوش يکه شمارش تو هیکس نیآخر نیا. رزا هم نبود شیپ.. ستین يخبر_

 :خش دار و سرد گفت يو با صدا دیچانه اش کش ریبه ز یدست اردالن

 ادیب یباشه زنگ زده کس ینخواسته تو مهمون دیحرف زده؟ شا یبار با ک نیآخر نیتماس هاش بب يبرو تو_

 !دنبالش

در هم  شتریلحظه به لحظه ب شیابروها يزیچ دنیبا د. را چک کرد شیتماس ها عیسر تکان داد و سر نیژاکل

 :منتظر اردالن آرام گفت يسربلند کرد و رو به چهره  اطیعاقبت هم با ترس و احت. گره خورد

 !اردالن_

بلندش چهارستون  ينعره  يکه صدا دیطول نکش يا هیثان یول. انداخت یبه گوش یجلو رفت و نگاه اردالن

اشک دوباره از چشمش راه گرفت و . افق با ترس بلند شد. ها هزار تکه شد کیسرام يرو یگوش  ندخانه را لرزا

 :دیلرزان پرس يبا چانه ا

 شد؟ یچ_

 :آرام گفت نیژاکل شیمبل نشست و به جا يجواب رو یب اردالن

 !بود 110تماسش  نیآخر.. مامورا رو آرزو خبر کرده بود_
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 :لب زدهوا  یب. و تنش با هم خشک شد نگاه

 آخه چرا؟_

. من نذاره يبرا تیثیقسم خورده شرف و ح نکهیا يبرا.. بار اومده يعقده ا نکهیا يبرا.. فکرهیب نکهیا يبرا_

 !قسم خورده من و با دست خودش خاك کنه نکهیا يبرا

 :جا بلند شد و رو به افق افزود از

 ییدخترِ من به جا. نکرد دایپ يپدرش راه بهتر يواسه خراب کردنِ جشن تولد خواهرش و بردن آبرو نکهیبرا ا_

مشت  هیو  رمیگیاو جشن م یِاون وقت منه احمق به خاطر راحت. پدرِ خودش و ببره يآبرو گهیکه د دهیرس

خونه رو  نیا وارِیدارن در و د تحسر ایک یدونیم. تو خونم زمیریو م شناسمیکدومشون و نم چیجوون که ه

 ..اون وقت منه احمق نن؟یبب

   .مبل نشست و چشم بست يرو. دندیهر دو به طرفش دو نیافق و ژاکل. قلبش گذاشت و مکث کرد يرو دست

 ن؟یبش ضیمر نیخوایم.. بابا تورو خدا بسته_

 :حال زمزمه کرد یب اردالن

من آدمِ تعهد  رم؟یتذکر بگ سیبودم که از پل یپول شدم؟ من آدم هی يسکه  يمامورا چجور يجلو يدیند_

 دادن بودم؟

که به  دادیپدرش را با دو انگشت ماساژ م ي نهیس. دیچک شیپاها ریشد و ز لیس شیاشک ها. دیلب گز افق

 .را از سر گرفت شیشد و دوباره همان حالِ پرتشو زیخ مین کبارهی

 یاون حالِ مست و بکجا رفته با  نه؟یچرا نمونده و لذت کارش و بب سیآخه کجا رفته؟ اگه زنگ زده به پل_

 کجـــــا؟ ؟يمانتو روسر

 :دیفراز به طرفش هجوم برد و نگران پرس دنِیسر رس با

 شد؟ یچه خبر؟ چ_

 .چشمش داد يبه گوشه  ینیجمع چرخاند و چ انینگاهش را م فراز

 ..ابونیسمت خ رفتهیداشته م دهیفقط نگهبانِ اول کوچه د. دنیند يزیها که چ هیهمسا_

   با همون سر و وضع؟_

 .برگشت نیسر تکان داد و اردالن به طرف ژاکل فراز
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 هوی نایدو ماه دورب لمِیف .خونست وانهید ستیخونه ن نجایشد؟ ا یچ ینیبیدادم م یو به رضا مرخص شبید هی_

و من  رهیگیم ندهیآ مِیتصم یکیماهه با  نیدخترم چند .نیدونینم یچیه پرسمیاز هرکدومتون م. شهیم بیغ

ها  وونهیو مثل د زنهیپدرش م يآبرو ي شهیبه ر شهیکه ت دهیرس ییبه جا کمیدخترِ کوچ. فهممیشبِ تولدش م

 ستیحاال هم هشت ساعته تمامه که معلوم ن.. نمیمدار بسته بب نیو از دورب نیا دیو من با رونیب زنهیاز خونه م

 ..کجاست اون وقت

 شه؟یم دایپ آرزو یخودت و نابود کن.. اردالن بسته_

 .دیکت فراز را کش يانداخت و لبه  دست

ازش  يکجا بردنش که خبر.. پره گرگه رونیب.. پوشش یدخترِ مست و ب هی.. کجاست فراز ستیمعلوم ن_

 !ستین

دلش . دستش را گرفت و او را با زور تا اتاقش برد هیفراز مهد يهقِ افق که شدت گرفت، با اشاره  هق

و بعد هم .. اوشیتولد و دعوت س یِکه با قبولِ مهمان ییاو. او بود رِیتقص زیهمه چ. مردیو م توانستیم خواستیم

 ..کردیرفتار نم یخشن و عصب نگونهاگر آ دیشا.. جهنم را ساخته بود نیآنگونه رفتار کردن با آرزو ا

 ؟یکن هیگر يخوایم گهیچقدر د.. آروم باش گلم_

 .گذاشت هیمهد يشانه  يرو سر

   ؟یگند زدم تو همه چ يرچجو ینیبیم_

 ؟یکنیچرا خودت و نابود م. افق ينکرد يتو کار_

 .گفتمینم یچیو ه شدمیکاش الل م. نکردم؟ غرورش و خرد کردم يکار_

و  شیمسائل پ نیدارتر از ا شهیخبر کردن بره ر سیپل يحرفت تا پا هیست که با  نهیخواهرت انقدر بدک نکهیا_

 !که گذاشته و رفته دهیرنج يزیچ هیمن مطمئنم از .. پا افتادست افق

 .دیهق هقش به اوج رس بایتقر هیآخر مهد يجمله  با

 ..گمیتو هم بهش نم گهیبخدا د. بشه داشیحاضرم جونم و بدم فقط پ ؟یعنیکجاست _

 ...بود اوشیس. ت گرفترا دس یکشاند و گوش یخودش را به طرف پاتخت هیافق مهد یِزنگ خوردنِ گوش با

 ..اوشهیافق س_

 !حرف بزنم تونمیجواب بده بگو نم_

 :و جواب داد دیفلش سبز رنگ کش يرا رو دستش
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 بله؟_

 !افق؟.... سالم_

 ..ام هیمهد_

 .از صدبار زنگ زدم شتریب ده؟یافق چطوره؟ چرا جواب نم_

 :به افق انداخت و ناراحت و گرفته گفت ینگاه هیمهد

 .ستیحالش خوب ن_

 .دیرا شن اوشیس یپوف عصب يصدا

 نشد؟ يخبر_

 ..فقط.. فعال که نه_

 ؟یفقط چ_

 !رو آرزو خبر کرده شبید يسایپل نکهیمثلِ ا_

 :متعجب گفت یمکث کرد و با لحن یکم اوشیس

 چرا آخه؟_

   ..دونمینم_

 ..سر هیو  امیب تونستمیاگه م. کشتیداشت خودش و م شبید. خانوم هینگران افقم مهد_

 !خراب هست یبه حد کاف نجایاوضاعِ ا. باشه یفکرِ خوب کنمینم فکر_

 :داد و آرام گفت رونیرا ب نفسش

 نگفت؟ يزیچ شبید یعنی.. افق و من يپدرش درباره . فهممیم_

 ..همه نگران آرزو ان. متشنجه یلیجو خ.. که گمیم یاشاره کرد ول ییزایچ هیبه _

 خبر دادن؟ سیبه پل_

 .خودش از خونه رفته يمخصوصا که با پا. ساعت بگذره تا اقدام کنن 24 دیگفته بودن با نکهیمثل ا_

 !سپردمیمنم به چند نفر م گرفتمیعکس ازش م هیکاش _

 بگم؟ یچ_
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به دست چشم به  یهم افتاد من گوش یهر اتفاق. نینذار خبرمیخواهشا از حال افق ب. شمیباشه مزاحم نم_

 .!راهم

 .افق خم شد يتنِ جمع شده  يکرد و رو یکوتاه خداحافظ ي"چشم"با گفتنِ  هیمهد

 ..ينجوریتوروخدا نکن ا.. نگرانت بود اوشیس_

بخوره  زیچ هیبا  دیشاد باشم با کمی خوامینه؟ تا م نمیبیرو نم یوقت رنگ خوش چیه.. هیریچه تقد نیا دونمینم_

 بدم؟ یجواب مامان و چ فتهیبراش ب یاگه اتفاق.. تو دهنم

 .دیدست کش شینرم موها شمِیابر انِیم هیمهد

 !توروخدا کمیآروم باش . کنن داشیشدن تا پ جیهمه بس. افق شهینم یچیه_

 يسود یمانیپش.. امدیاما نه هق هق و نه لرزش تنِ دخترك بند ن. سرِ افق گذاشت يو سرش را رو گفت

 ..کارِ خودش را کرده بود نشانیب يِآرزو و دور ي نهیک.. نداشت

*** 

 

محکم با  یانگار که جسم. داشت یبیسردرد عج. چشمانش را باز کند يتلخ و وحشتناك تعفن باعث شد ال يبو

به خودش  ینگاه زیپتو را کنار زد و قبل از هرچ. نصف سرش از درد سر شده بود. سرش برخورد کرده باشد

. دور تا دورِ خانه چرخاند ااش گذاشت و با وحشت نگاهش ر ینیب يدست رو. لباسش وحشتناك بود. انداخت

که در خاطرش مانده بود تماس  يزیچ نیآخر. اوردیرا به خاطر ب تشیکرد موقع یچشم بست و سع هیچند ثان

 ستادهیپله ها رو به سالن ا يباال. را برداشته بود شهیرها کرده و ش یپاتخت يرا رو یسپس گوش.. اش بود یتلفن

 ...بود و 

 :شد و زمزمه کرد يبه نقطه ا رهیخ چشمانش

 ..ریام_

 ؟يشد داریباالخره ب_

مهم  شیغرق بود که برا شبیاتفاقِ د انِیآنقدر م. دوخت شیتفاوتش را به مرد رو به رو یکرد و نگاه ب سربلند

گذاشت و کنارش  شیگرد را رو به رو یومینیآلم ینیشهروز س! کندیچه م بهیمرد غر نیا يو در خانه  نجاینبود ا

 .نشست

 ..بخور معدت داغونه يزیچ هی_
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 یومینیآلم يدر تابه  مروین يتخم مرغ ها. انداخت ینیس يبه محتوا یچشم نگاه يتفاوت و با گوشه  یب

آمد  یکه از بدنش م یگند تعفن ياز بو شتریو کره و عسل در کنارِ نان سنگک حالش را ب وهیکوچک و آب م

 :سکوت گفت قهیقشهروز بعد از چند د. گذاشت شانیرا جمع کرد و سرش را رو شیزانوها. بهم زد

 ؟ییکجا یبفهم يخواینم_

.. 

   ..با توام_

 :و آرام گفت دیجلو تر کش یرا کم ینیس دیاز جانبش نشن ییدوباره صدا یوقت

 ياگه دوست ندار.. کنه میزخم معدت و ترم کمیزدم  یوونیتو کره ح مرویبرات ن.. يتا خود صبح استفراغ کرد_

 ...کره و مربا

. دیپر رونیچشمانِ شهروز از خشم ب. ختیفرش ر يدرونش رو يزد و تمام غذاها ینیبه س یلگد محکم آرزو

 :را گرفت و گفت شیبازو اریاخت یب

اون . و برو خونتون ایزودتر به خودت ب. رنیمیم یفکر کن اآلن ننه بابات دارن از نگران نیرم کردن به ا يجا_

 ندادن حرمت داره؟ ادیبهت  يکه نون خورد ییجا

فروغش لرزه به  یو ب یچشمانِ آب يسرما. و سرد نگاهش کرد رهیو خ دیکش رونیدستش را از دست او ب آرزو

 :نرم تر گفت یچشمش را کالفه بست و کم. اندامِ شهروز انداخت

امثالِ ماها . و بندازه لیف هیبود که  ادیز يباال درصدش اونقدر ینوش رفت شبیکه د ياون زهرمار.. بچه نیبب_

 ای يبال رو سر خودت آورد نیزبون باز کن بگو چرا ا ای.. يزد يو چند درصد يزد یچ میفهمیتنها از بوش م

 !جمع و جور کن و برو خونتون کمیخودت و 

 دگانشیاشک به د. گذاشت شیزانو يسربرگرداند و چانه اش را رو. اوردیرا تاب ن بشیو عج رهینگاه خ آرزو

 آخر چرا؟.. شدیباورش نم.. هجوم آورد

 !با توام هیبچه ما_

 ؟یخفه ش شهیم_

 :گفت رفتیم اطیاز جا بلند شد و همانگونه که به طرف ح تیبا عصبان. هم فشرد يرا رو شیدندان ها شهروز

 .رو ندارم یکیدهن به دهن کردن با تو  يحوصله . زار بزن تا جونت دراد نجایانقدر ا_

 :لرزان گفت ییبکشد که آرزو با صدا نییرا پا رهیدستگ خواست
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 !صبر کن_

 :برگردد گفت نکهیداد و بدونِ ا رونیب یرا عصب نفسش

 هیاتاق برات  ياونجا تو. متر نبود شیکردم زبونت برام ش یبزرگ سکیآوردنت چه ر نجایبا ا یدونستیاگه م_

 ..خبرم کن يدیپوش.اطمیتو ح نجایهم رمینم ییخودمم جا. گذاشتم يدست لباس و مانتو روسر

 کجا برم؟_

 :خورده بود گفت نیچ شانیکه گوشه ها یو با چشمان سربرگرداند

 ؟یمارو گرفت_

 :زد ادیاز جا بلند شد و فر آرزو

 ؟یسگ دون نیا يتو يمنو آورد يتو؟ به چه اجازه ا یهست یک.. یفعال که تو منو گرفت_

 .و ادامه داد دیکش شیاشک ها يرو دست

 ؟یلباسات و عوض کن و برو عوض یگیباهام؟ کارِت تموم شد که حاال م يکرد رکایچ_

فرار کردن تقال  يبرا. دهانش گذاشت يزدن و فحش دادن بود که شهروز جلو رفت و دست رو غیحالِ ج در

مانند جوجه . بود چیشهروز ه بتیدر مقابل ه زشیر يجثه . دستانِ پر توانِ شهروز درجا قفلش کرد  یکرد ول

دندان  يگرفت و از ال قرارچشمانش  يشهروز رو به رو يچشمانِ به خون نشسته . دستانش شد ریاس یاردک

 :دیغر شیها

 يبه قولِ خودتون ماها با هر خر.. بچه ریهاتون اشتپ نگ یپارت يمنو با الشخورا.. کنمیاللت م يریالل نم_

 ..رونیسر و وضع از خونش بپره ب نیکه با ا يماها دختر يبرا. میشینم یاوک

 :لب گفت و آرام تر ادامه داد ریز ياستغفار

عمر  هیحماقت خودم و  نینکن به خاطر ا يکار.. دلم به حالت سوخت يدادیجون م ابونیخ يگوشه  یداشت_

 شد؟ رفهمیش.. آدم لباسات و عوض کن و برو خونتون يمثلِ بچه . لعنت کنم

.. آن دو مرد يصدا.. ابانیخ يافتادنش گوشه . را به خاطر آورد زیکم کم همه چ. با نفرت نگاهش کرد آرزو

 يچشمش راه گرفت و رو ياشک از گوشه .. کشانده شدنش را یآن مشت محکم و به طرف.. نفس کم آوردنش

 :و با اخم گفت داشتدهانش بر يدخترك دست از رو انیچشمانِ گر دنِیشهروز با د. دیدست شهروز چک

 !کردم داتیپ نیتو آسمونا دنبالت بودم که تو زم.. حرف دارم باهات يدیلباسات و که پوش_
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 ياعتنا به صدا یبار ب نیشهروز ا یول. رها کرد و هق هق را سر داد نیزم يخودش را رو انیحال و گر یب آرزو

 .رفت و در را پشت سرش بست اطیاو به طرف ح ي هیگر

 * 

 حیتوض شیچند بار زنگ زده بود و او اوضاع را برا بیحب. گذشتیم اطیح ياز نشستنش در گوشه  یساعت مین

 وپیت ياز رو. ساعت دخترك را هرطور شده از خانه خارج کند کیدر آخر هم قول داده بود که تا . داده بود

از خانه به گوشش  ییصدا یوقت.. گفت "ااهللای"بلند  ییهم انباشته شده بلند شد و با صدا يپنچر و رو يها

رباب وسط خانه  يکهنه و رنگ و رو رفته  يآرزو با لباس ها. انداخت و با سر و صدا داخل شد نییسر پا دینرس

فاصله کنارش  یشد و با کم کینزد. بود صیگونه اش قابل تشخ ياز همان فاصله هم اشک رو. نشسته بود

 :گفت تشرکه دخترك با  دیبگو يزیخواست چ. نشست

 ن؟ییپا زهیریسقفش داره م يخرابه کجاست که همه  نیا نجا؟ینبود ا يزیحال بهم زن تر چ نیاز ا_

. دادیکم سن و سال تر نشان م یلیخ شیو مانتو و بدون آرا دهیپوش يبا موها. شد رهیحرف به صورتش خ یب

 :تازه کرد و گفت ینفس

 ؟یدخترِ اردالن_

 .نگاهش کرد زیسر باال کرد و تند و ت آرزو

 چطور؟_

 !سوالم و با سوال جواب نده.. جواب من و بده_

 .بلند شد شیزد و از جا شیبه رو يپوزخند آرزو

کس  چیمن به درد ه يمرده و زنده . دهیهم بهت نم یپاپاس هیخورد به سنگ چون اردالن بابت من  رتیت_

 !خورهینم

 .نیبش_

 :به طرف در برداشت که شهروز داد زد یقدم آرزو

 ..نیگفتم بش_

اصال  شد؟یبا خبر م یچه کس کردیآب م رِیخانه سرش را ز نیمرد ترسناك در ا نیاگر ا. خشک شد شیپاها

 !ردیبم ایخودش هم مهم نبود که بماند  يبرا یحت یمهم بود؟ وقت یک يبرا

 .از دست دادن ندارم يبرا يزیچ گهیمن د. ترسمیبازم نم ياریهم سرم ب ییهر بال.. ترسمیازت نم_
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 ..!شو ریام الِیخیب_

. نگاهش کرد جیبه طرف او برگشت و گ یبه سخت. و زنگ زده خشک شد يفلز ي رهیدستگ يرو چشمانش

 :شهروز به مقابلش اشاره کرد و کالفه گفت

 !نیبش قهیدو دق. يکه بر رمیگیحرفام و بشنو بعد برات آژانس م_

شهروز سرش را . دوخت شیمقابلش نشست و چشم به لبها. ند قدم جلو آمدآرزو با زور چ جانِیسست و ب يپاها

 .انداخت نییبا اخم پا

 .و باهات صحبت کنم نمتیتا بب رونیب يایمنتظر بودم ب. دادمیم کیاز غروب دمِ خونتون کش روزید_

 :دورگه از خشم و تعصب گفت ییمقابل سکوت مبهوت دخترك لب فشرد و با صدا در

 !ستین یکنیکه فکرشو م یکس يکه عاشقش شد يریام_

. نبود سریم نیاز ا شیب شیدوش ها يدرد رو نیتحملِ ا. شدیگشاد تر م رتیآرزو هر لحظه از ح يها چشم

 ریکه از ام نیهم یول. اش فرود آمده یزندگ یشبِ جهنم انیو از کجا م ستیک شیمرد رو به رو دانستینم

 .بود یبند آمدن نفسش کاف يبرا دانستیم

 ..که بهت گفته سین یکال نه اسمش نه خودش اون یعنی_

 .دیو پر از درد دخترك چشم دزد رانیو از چشمانِ ح دیاش کش وستهیکم و به هم پ لِیو سب شیبه ر یدست

 نشیگمونم بدشانس تر یرو به خاطر پول تلکه کرده ول يادیز يدخترا دمیکه فهم ياونجور..اوشهیاسمش س_

مثلِ  یول یبهم گفتن استاد دانشگاه.. يباهاش آشنا شد يو چه جور يکاره ا یچ دونمیمن نم نیبب..يتو بود

تنها  یول دیدیبا هم به کجا رس ندارماصال خبر . یانقدر بزرگ باش خورهیدروغه چون به پاتلتت نم نمیا نکهیا

   ..کردنِ تو بود اریخودم دونستم هش ي فهیکه وظ يزیچ

 :و نگران بپرسد دینگو يزیچ گریبود آرزو باعث شد دک يچهره . باال کرد سر

 ؟یخوب_

کوچک و  شیبرا ایباز دن. شدیهوا م یباز داشت ب. دیکش قیکنارش گرفت و چند نفس عم وارِیدست به د آرزو

. با بازارِ شام نداشت یمغزش تفاوت. بدهد يو خواهرش را در خود جا ریآنقدر کوچک که تنها ام. شدیتنگ م

گوشه  کی قیحقا نیسخت ا يها وارید انِیذهنش در هوا معلق بودند و او داشت م یِوزن یدر خال ب قیحقا

 .دادیجان م

 .داد شیبه بازو یتکان شهروز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۴٧۶ 

 ارم؟یآب ب_

 ..رحم شد یب.. سفت شد.. نگاه شهروز سخت شد. دیاز چشمش چک یدرشت اشک

من گفتنش  يبرا..تهیواقع نِیبه موال قسم ع یول یاصال باور نکن دیشا دونمیم. دنشیبرات سخته شن دونمیم_

 ..باور کن اگه.. توئه دنِیسخت تر از شن

 ؟یهست یتو ک_

 .دیچانه اش کش ریبه ز یدست

به راست و دروغش کار ندارم . يخوایخاطرشم م دمیشن. یو بشناس اوشیس نهیمهم ا. ام یمن ک سیمهم ن_

 !و بردار و برو تینشده زندگ ریبگم تا د تونمیفقط م

 :باال کرد و با خشم افزود سر

 !گند در بره نیا رِیاز ز ذارمیبه ناموسم قسم نم. دمیخودم م زمیهمه چ یاون ب يجزا_

را  يا قهیبه خودش آمد سکوت چند دق یوقت. دیکش قیاش گذاشت و چند نفس عم نهیس يدست رو آرزو

 :لرزان گفت ییشکست و با صدا

 ..ریکه ام یهست یک.. یهست یاصال تو ک. کنمیباور نم ینکن فیرو مو به مو برام تعر یتا همه چ. کنمیباور نم_

پولِ  يبرا یهمه چ.. يدودره باز.. تله.. يابازیس.. بود يباز گمیدارم م س؟ین تیبچه حال يوخدی ریمم ریام_

 ..خودش از فقر دنِیباال کش يبرا.. پاپات بود

 .اش ثابت ماند يخاکستر يجوراب ها يآرزو رو خود بلند شد و نگاه يجا از

 رشیاگه سه تا لحاف ز کشهیاتاقش انقدر نم م.. هم داغون تره نجایاز ا اوشتیخونه س ؟ینیبیخونه رو م نیا_

پس کنجکاو هم  یطرف یبا ک یدونینم. يدینشن.. يدیو ند شیزندگ قتیحق.. رهیمیو م چائهینندازه تا صبح م

 !به من پاراش و بس هیبق. گمیرو من دارم بهت م یبدون دیکه با يزیاون چ. نباش

 !ستمیمن افق ن_

چشمانش بازگشت و  يمعروف دوباره به گوشه  نِیچ. مکث و شوکه سربرگرداند و نگاهش کرد یبا کم شهروز

 .لبش کج شد يگوشه 

 ؟یچ_
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 يبرا. بسته بود خیچشمان سردش  ياشک رو. ستادیاز جا بلند شد و مقابلِ شهروز ا یقیهمراه با نفسِ عم آرزو

 نهیبا ک شیدندان ها يممکن باال کرد و از ال يسرش را تا جا کریچشم در چشم شدنِ با مرد قدبلند و غول پ

 :دیغر

 یحاال بگو تو ک.. یکه دنبالش ستمین یبنده افق خانوم. ستیتوش مرده ن يدیکه باال سرش خواب يقبر_

 ..از کجا بدونم حرفات راسته و ؟یهست

اما  شدیبازو قطع م ي هیدستش داشت از ناح. دیکش يخفه ا غیدستانِ قدرتمند شهروز شد ج رِیکه اس شیبازو

 .نگرفت شیرو به رو يوالیه ياش را از چشمانِ به خون نشسته  رهیباز هم نگاه خ

خونه  نیبه ستونِ هم بندمتیهللا قسم مبه وا. اعصابِ نداشتم يرو يریم يدار.. بچه یکنیسگم م يدار_

 ...اونقدر

 !ترسمیازت نم_

 .به چشمانش زل زده بود یترس نیکوچکتر یآرزو ب.. لب استغفار گفت ریو ز دیبه صورتش کش یدست

 ؟یشناسیو از کجا م ریام ؟یهست یک.. هیبچه ما پرسمیبرا بارِ آخر دارم ازت م_

کاش . داد هیعقب رفت و به ستونِ خانه تک. باعث شد غم و حسرت دوباره به چهره اش بازگردد رینام ام دنِیشن

وحشتناك  ياما صحنه  خوردیو تا جان در بدن داشت کتک م شدیستون بسته م نیبه ا گفتیهمانطور که م

ش است؟ مجنونِ خواهر ي وانهیهمان د رشیام کردیچگونه باور م. شدیپاك م دگانشیاز مقابل د شبید

 بودنش را؟ هضم کدامش راحت تر بود؟ اوشیس ایبودنش را  ییکذا ي وانهیهمان د کرد؟یکدامش را باور م

 نجایفرار از ا يبرا سیالزم ن. کمک کنم خوامیفقط م. نه اخاذم نه دزد ناموس. کمکت کنم خوامیمن م نیبب_

 !خونه يتا برگرد رمیگیحرفامون که تموم شد برات آژانس م.. یدروغ بگ

 :نگاهش کند لب زد نکهیبدونِ ا آرزو

 ..ستمیمن افق ن. دروغ نگفتم_

 .شد کینزد یکرد و کم یپوف یکالفه و عصب شهروز

 ..انقدر که.. از خودم بدم اومد میبار تو زندگ نیاول يبرا..آرزو کردم که افق باشم میبار تو زندگ نیاول يبرا یول_

 .با دست پوشاند سر داد و صورتش را نییرا به پا خودش

 ؟یزنیکتکم م ؟یکنیم یقاط ؟یشیم وونهیبدم د راهیاگه بهت فحش و بد و ب_
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مانتو پاره شد و گوشه  يباال يسه دکمه . دیتنش را از دو طرف کش يها بلند شد و با دست مانتو وانهید مانند

 :زد ادیگذاشت و فر بانشیگر يدست رو. افتاد يا

دست و پات له  ریز ایو براشون مرگه؟  ترسنیدخترا ازش م يکه همه  يزیچ ؟یبکن دیکه نبا یکنیو م يکار_

 ؟یکنیام م

 زیرها شده بود خ يغذا که گوشه ا ینیآرزو به طرف س. هم فشرد و از او چشم برداشت يدندان رو شهروز

 :گردنش گرفت و با اشک گفت يآن را رو. را از کنارِ کره برداشت فیظر يبرداشت و چاقو

 کدومش برات راحت تره؟ ؟یکنیخالصم م نجایو هم یزنیاهرگم و مش ای _

 .حرف نگاهش کرد یب شهروز

اعصابت  يچقدر رو دیبه خاطرش با ؟یبکن یتونیلطف ها رو در حقم م نیاز ا یکیکدوم .. با توام جواب بده_

 ؟یلطف و در حقم بکن نیا یتا بتون يفحش بشنو دیبرم؟ چقدر با

 یوقت. چاقو و دست لرزانِ دخترك در چرخش بود ياش رو رهیو خ ينگاه جد. خونسرد و آرام جلو رفت شهروز

 ياش را جد ینیآنکه عقب نش یاما شهروز ب. به عقب رفت یتمام شد آرزو از ترس قدم انشانیم يفاصله 

آرزو . اه فرار بسته شدر کردهال برخورد  يانتها وارِیپشت دخترك به د یتر شد، وقت کیو نزد کینزد ردیبگ

 :گفت هیچشم بست و با گر

 ...گمشو کنار کثافت_

که  یهمان. دیگردنبند آشنا درخش کی دگانشید يرو به رو. دست شهروز شد چشم باز کرد رِیدستش که اس مچِ

ا بهت باال نگاهش ب. در هم ماتش کرد اهیو س يو تابِ دو بند خاکستر چیپ. بود دهید رینمونه اش را در گردنِ ام

 .افتاد نییشد که چاقو از دستش پا ادیز نقدرمچ اش آ يفشار دست شهروز رو. دیآمد و به چشمانِ شهروز رس

 دمیم ادتیرو من خوب  یکی نیا یول.. ندادن ادتی ،یشناسیحرمت نون و که نم. حرمت داره دنمیکش يزیت_

 !يایدر ب شیاز شرمندگ دیبا يدیرو که کش يزیت.. بچه

 :زده از حدقه گفت رونیب یآرزو نگه داشت و با چشمان يآن را رو به رو. شد و چاقو را برداشت خم

 !يچقدر بلد نمیبب ریبگ_

تر شد نگاهش رنگ ترس  کیچاقو که نزد.. همه معما کارِ او نبود نیحلِ ا. کردیهنوز به گردنبندش نگاه م آرزو

 :گرفت و آرام گفت

 ؟یکنیم کاریچ_
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 .!کنمیدارم در حق ات لطف م ؟یخودت و بکش يخوایمگه نم_

 یب. آمد یداشت طاقتش سر م گرید. از او فاصله گرفت قهیانداخت و شهروز بعد از چند دق نییسر پا آرزو

 :حوصله گفت

 !و برو خونتون رونیب ایب گهید ي قهیپنج دق.. آژانس زنمیبرات زنگ م_

 :طرف در قدم برداشت که آرزو گفت به

 ام؟ یمن ک یبدون يخواینم_

 :برگردد سرد گفت نکهیا بدونِ

 !نه_

 برات گرون تموم بشه؟ یاگه بفهم یترسیچرا؟ م_

 !یباش یک سیپس برام مهم ن. یستین کردمیم الیکه خ يمطمئن شدم اون دختر گهیچون د خوامینم_

 ؟یاز کجا مطمئن_

 :چشم بست و کالفه گفت. گرفتیم يو طلبکارِ دخترك روانش را به باز غویج غیج يصدا

 ضیدادن و ف يباز يبرا یحت. کنهیهم تحمل نم قهید هی یرو حت یرو اعصاب يجونورا نیهمچ اوشیچون س_

 !بردن

 يرو شیبلند و پر حرصِ دخترك پاها يبرود که با جمله  رونیرا با حرص گاز گرفت و خواست از اتاق ب لبش

 .قفل شد نیزم

هم  یجناب عال اوشِیهمون س ای ریخواهرِ افقه عشقِ اول ام نکهیالوه بر اجوونور ع نیهم یبدون ستیبد ن_

 !حاال پشتتم نگاه نکن و برو به درك.. هست

*** 

 

کرد که دوست داشت چشم ببندد و  ریبه دلش سراز یهمه ساعت چنان آرامش نیافق بعد از ا يصدا دنِیشن

 .گوش بدهد نیریش يملود نیساعت ها به ا

 اوش؟یس ییاونجا_

 :گفت شهیباز کرد و مهربان تر از هم چشم

 !دمیخبر باشم جون م یساعت ازت ب هیاگه  گهید. افق سیدل کندن ازت ممکن ن گهید_
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 .گرفته بود هیاز شدت گر شیصدا. داد رونینفس لرزانش را ب افق

 ينجوریوقت ا چیه. چشمم سکته کنه يپدرم جلو دمیترسیهمش م. هممون يبرا. بود یسخت یلیروز خ_

 !بودمش دهیند

 :کرد و با اخم گفت نییباال و پا وانیرا چند بار داخل ل يا سهیک يچا اوشیس

 !باهاش صحبت کنم خوامیم_

 !ومدهین رونیهنوز از شوك آرزو ب.. نه تو رو خدا ياآلن؟ وا_

. یبش تیاذ شتریتو ب شهیهم باعث م بره،یسوال م ریدست دست کردن هم حرمت پدرت و ز نیاز ا شتریب_

 ..حاال از حماقتام خبر نداره و. شدم تیخبر وارد زندگ یب ينجوریا نکهیبود از ا یشاک یلیپدرت خ

 !اوشیافتاده رو مو به مو بفهمه س نمونیکه ب ییاتفاقا ستیالزم ن.. بفهمه يزیچ ستیقرار ن_

 .وارد هال شد يچا یِسفال وانِیو با ل دیاش کش یشانیپ يرو شانیپر يبه موها یدست اوشیس

 !ستیمطمئن باش دور و برمون دشمن و سودجو کم ن.. مونهیماه پشت ابر نم_

 :دیمردد پرس افق

 منظورت فرازه؟_

پدرت رو کنن بهش ثابت  شیگندامو پ نکهیکه قبل از ا نهیمهم ا. ستیبودنش مهم ن یک.. تینامادر... فراز_

 !خوامتیکنم که چقدر م

 :دیسکوت کرد و آرام پرس یاندک افق

 ؟یاگه باورت نکرد چ_

 يبرا ردیبگ يانرژ يچا ياز گرما خواستیانگار م. حلقه کرد وانیگذاشت و دستش را دور ل زیم يپا رو اوشیس

 !ییبود و سرباال خبندانیکه سراسر  یراه

 !سازمیو م میبه باورِ تو زندگ هیاون وقت با تک_

يجد یآرام ول یو با لحن دیلبش کش يزبانش را رو. ثابت شود يا افق باعث شد نگاهش به نقطه سکوت 

 :گفت

اون انتخاب  یرو انتخاب کن یکیاآلنت  یِبا من و زندگ یزندگ نِیب یکه مجبور باش میبرس ییاگه به جا_

 کدومه؟

 اوش؟یس_
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از بودن و موندنت  دیبا. زمیاز تو مطمئن باشم تا بتونم برنامه بر دیمن با. براش فکر کن.. ستین یجوابِ آسون_

 ..خوامیروز و دو روز نم هی يافق من تو رو برا. هر دومون بجنگم يداشته باشم که به جا نانیاطم

 :خاص گفت یمکث کرد و با لحن یکم

 میزندگ يلحظه  هی یحت خوامینم..و قلقلک بده مینیپرز ب شهیعطرش هم يکه بو یکس.یزنم باش خوامیم_

 !بدونِ تو بگذره

 زِیم يسبز رنگ را از رو یِمخمل يزد و جعبه  يلبخند. داد صیشت تلفن بند رفتنِ نفسِ افق را تشخهمان پ از

 .برداشت شیرو به رو

 !تولدت و بهت بدم يوقت نشد کادو_

رو به  ریتصو. دیکوچک بود مقابلش درخش يستاره  کینقش  شیطال که رو فیانگشترِ ظر. جعبه را باز کرد در

 .کرد ریرا ته دلش سراز ینیریافق حسِ ش ينفس ها يهمراه با صدا شیرو

_ذره شده هیدلم برات  نمت؟یبب یک! 

 :کرد و ادامه داد يخنده ا تک

 پس دختره؟ یچرا ساکت_

 ..اوشیس_

   جانم؟_

 !ترسمیمن م_

 یِکه به من و زندگ یمن بهت گفتم راه. خواستم راه و بهت نشون بدم. زمیعز یحرفا رو نزدم که بترس نیا_

منو به عنوانِ داماد و  یاجتماع تیموقع نیپدرت با ا یانتظار داشته باش دینبا. و سنگه شهیپر از ش شهین ختم مم

 تونمیم نمیدانشگاه بب رمیشنبه دارم م. کنمیام و م یسع يمن همه . انتخاب دخترش رو تخم چشمش بذاره

با من و  یکه اگه زندگ دمیو بهت م نیتضم نیمن مردم و مردونه ا.. نه ایبکنم  يکار لیتحص يادامه  يبرا

داشته  یآروم یِتا زندگ ذارمیم هیاز جونم ما!. دوئمیم ازاتین يکه جون تو تنمه برا ییتا جا يانتخاب کرد

 .اآلنت بهت بدم یمثلِ زندگ یزندگ هی تونمیمن نم یدونیم بافق خودتم خو یول.. میباش

که بدونم تو  یفقط در صورت امیباهات ب ایحاضرم تا ته دن. گفتمقبال هم بهت .. ستیمهم ن اتیمن ماد يبرا _

 ..ترسِ من. ترسمیرومونه نم شِیکه پ یراه یِمن از سخت.. یواقعا همراهم

 درسته؟ يپدرت و از دست بد يخواینم_
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 .داد رونیبا سکوت افق نفسش را با صدا ب همراه

ها؟ حاال  رهیسرش بره قولش نم اوشیس. دمیبهت قول م. دمیانجام م ادیاز دستم برب يبه شرفم قسم هر کار_

 !افق ترکهیداره م گهیدلِ صاب مرده د نیا.. بخند بذار دلم آروم شه کمی

 :آرام زمزمه کرد افق

 !خدا نکنه_

 رو به راهه تو خونه؟ یاآلن همه چ_

ساعت صحبت  کیبا رفت و فقط با.. که اومده تو اتاقشه یآرزو از وقت.. نطورهیظاهرا که ا یعنی.. دونمینم_

   ..شده بیخونه عج نیا یِهمه چ. رونیاز خونه زد ب رونیبعدم که اومد ب. کردن

 نگفت کجا بود؟ یبه کس.. دخترِ تنها هی.. يزدیباهاش حرف م_

از ترسم . هم که اومده انگار هزار برابر بدتر شده یاز وقت.. و غده يخود را یلیخ..اوشیس یشناسیآرزو رو نم_

 .بفهمم تونمیم... ادیازم بدش م. کنهینگام م يجور هی کنمیچون حس م شمینم کیبهش نزد

   اد؟یاز تو بدش ب یمگه ممکنه کس_

 :حوصله گفت یو ب دیکش یقینفس عم افق

 ؟ییتنها_

 .نشست اوشیس يلبها يرو يزیآم طنتیش لبخند

 ..يکه چجور یدونیآخ نم. تموم نشسته کنارم یهمه چ يِدیل هینه _

 اوش؟یس_

 !نجایا يومدیم يشدیپا م ارنیاز چنگت درم ب يدیترسیم یلیاگه خ ؟يهان؟ اعتراض دار_

 ؟یکنیاوضاع هم ول نم نیا يتو.. ییپررو یلیخ_

 :گفت یبا لحن آرام اوشیس

 کنم؟ کارشیچ.. فهمهیدل نم نیا_

 :را تکرار کرد و افزود لبخندش

 ...خونتون تنگ شده وارِیدلم برا د_

 :و با لبخند گفت دیکش ینفس راحت دیشن یآرام افق را که از پشت گوش ي خنده
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 یافتاد و حال و حوصله داشت یاتفاقا نم نیاگه ا.. نمایفربد و فرانک رفتن س.. بخن عشقِ من ينجوریا شهیهم_

 !میرفتیماهم م

_؟یکنیبت مصح یبا پدرم ک 

استرس و ترس قرار نبود  نیآن بود که ا ينگران و مضطرب افق نشان دهنده  يصدا.. دیلبش ماس يرو لبخند

اش  قهیشق يسردش دست رو ياردالن و چهره  يها ریتحق يادآوریبا . حاال حاال ها خلوتشان را رها کند

 :خسته گفت ییو با صدا دیکش

 ..تو بخند.. خورمیدوتامونم غصه م يالزم باشه جا. کنمیگفتم که درستش م_

 :سکوت کرد و او آرام تر گفت افق

 عشقِ من؟ يندار يفعال کار_

 !مراقب خودت باش.. نه_

 ..خدافظ.. من باش يتو هم مراقبِ دخترِ ترسو و اخمو_

بلند و  يبلند شد و رو به پنجره . شده بود دنیقابل نوش ریسرد و غ. را لب زد يگذاشت و چا زیم يرا رو یگوش

که  یاردالن.. اردالن.. مانع بزرگ مانده بود کیاش تنها  یبه زنِ زندگ دنیرس يحاال برا.. ستادیخانه ا عِیوس

بود  یتیعجب حکا..! ماراتُن کارِ هرکس نبود نیگذشتن از ا.. دیباریم نهیآتشِ خشم و ک شیتنها از نگاه ها

اش شده بود و  یاش گرفته بود حاال تمامِ زندگ يبه باز زانشیعز یِزندگ يکه برا یکس.. اش یزندگ تیحکا

چه راحت از .. انصاف نبودند یکاش انقدر ب.. مونسش لک زده بود يآخ که دلش برا.. ایتنها داشته اش از دن

و  ریاز هرکس خودش را اس شتریگناه که ب کیآن هم به جرمِ ! کنار گذاشته شده بود زانشیعز يهمه  یِزندگ

افق  دانستیخودش هم نم.. ختم شده بود نشیزتریکه به وصالِ عز یبود گناه ینیریچه گناه ش.. ودبنده کرده ب

 ...ستیفرصت زندگ نیو آخر نیاول شیاو برا دانستیفقط م.... پاداش کدام ثوابِ نکرده است

به  ریو با تح دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج یگوش. کوچکش توجه اش را جلب کرد یگوش امکیپ يصدا

را روشن  یمیخط قد نیاش ا یبه خاطر شهروز و تماس احتمال. آشنا بود يادیز شیشماره برا. شد رهیشماره خ

 ...شماره نیگذاشته بود اما ا

   ..را گشود امیرا فشرد و با اخم و تعجب پ دکمه

 ای،  میدیرو د گهیبار همد نیکه آخر يهمون کافه ا ایساعت ب هیتا  ای.. وقت تقاصه... اوشیتموم شد س يباز"

 "آرزو....و منتظر انتقامم باش نیبش
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*** 

 

 دهیکه آرزو را د يبار نیو آخر نیاول. پر تردد انداخت ابانیآن طرف خ يبه کافه  یشد و نگاه ادهیپ یتاکس از

 دادینشان م یدختر از آنچه که در مهمان نیبود ا دهیجا بود که جا خورده بود و فهم نیهم. جا بود نیبود هم

ماهرانه ،  يو عشوه  ظیغل شیدر آن لباسِ دکلته و زنانه، با آن آرا دنشیدر واقع بارِ اول با د. کوچکتر است

 رِیگوناگون از ز يمالقات بود که به راه ها نیبعد از هم! هجده ساله باشد ناممکن بود يدختربچه ا نکهیحدسِ ا

و  فتهیگونه ش نیدخترك را ا یدو مالقات و چند تماسِ تلفنتنها با  شدیباورش نم. کرده بود یشانه خال يباز نیا

به دروغِ  یبا او قرار نگذاشته است و پ یهمانیکه چرا بالفاصله بعد از م خوردیافسوس م! خود کند يدایش

 !شدیحساسش وارد م ي هیبه روح يکمتر يضربه  نگونهیا دیشا! دخترك در مورد سن و سالش نبرده است

شلوغ چرخاند تا عاقبت  ينگاهش را دورتا دورِ کافه . وارد شد اطیفه را باز کرد و با احتکا يِا شهیش دربِ

چرا  دانستینم. شد ریبه قلبش سراز يحسِ بد. گذاشته بود ثابت ماند زیم ياو که سرش را رو يچشمش رو

 !شیچند ماه پ ي نهآن هم بعد از آن اتمام حجت جانا..مالقات نداشت نینسبت به ا یحس خوب

 دینکش یطول. ستادیسرِ دخترك ا يباال. دیکش یقیاش را باز کرد و نفس عم یو اندام یبلوز کش يباال ي دکمه

هم او . حرف نگاهش کرد یب. دوخت اوشیس اهیشکسته اش را به نگاه س يها یکه سرش را بلند کرد و آب

نه .. "را عوض کرده بود زهایچ یلیزمان خ "دندیشیاند زیچ کیهر دو به ... او را اوشیرا و هم س اوشیس

 ...! شیدرد چند ماه پ یگذشته بود و نه آرزو همان دخترِ ملوس و ب رِیام گرید اوشیس

 زیم يچشم از نگاهش بردارد دستانش را رو نکهیبدونِ ا. نشست شیو رو به رو دیکش رونیرا ب یصندل اوشیس

 :دینگاهش کرد و آرام پرس یبیآرزو همراه با لبخند غر. در هم گره زد

 ؟یخوب_

 .مقابل نگاه دلتنگ آرزو جا به جا شد شیگلو بیمثبت تکان داد و س يرا به نشانه  سرش

 !يعوض شد_

 :به گردش در آمد و با بغض گفت اوشیصورت س ياجزا يرو چشمانش

 ..انگار يمرد تر شد.. موهات بلندتر شدن_

 :و گفت دیکش شیموها انیم یدست اوشیس

 ؟يدیرو فهم یهمه چ یبگ يخوایبود؟ م یمالقات چ نیدفت از اه_
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 :حرف نگاهش کرد و او ادامه داد یب آرزو

گفتم با .. ستمیکاره ن نیتو ا يمن بهت گفتم برا..ينبود يچون از اول تو باز یداشته باش ییادعا یتونیتو نم_

 نگفتم؟.. تیزندگ یگفتم برو پ. تونمیتو نم

 !دروغ بسته.. اوشیبودم س تیمن از اول وسط باز_

 .داد رونیتکان داد و نفسش را پر صدا ب يسر اوشیس

   بود؟ یچ یکه نوشت ییمنظورت از چرت و پرتا نجا؟یا امیب یخواست یچ يبرا_

. گذاشت زیم يبودند به داخل راند و دستش را به پشت رو ختهیر رونیشال ب رِیکوتاهش را که از ز يموها آرزو

 .شاهرگش افتاد يرنگ رو ید صورتبه ر اوشینگاه س

 ..خوامیرو نم ایتو دن یبهت گفته بودم ب ؟يراه نفسم و قطع کرد يچه جور ادتهی_

 .گفتن نداشت يبرا يزیدر واقع چ. نگاهش کرد ریبا تح اوشیس

که فرستاده  یبازم تو اون جهنم.. داشتم دیبازم ام.. من بازم سرِ پا بودم یول يو با حرفات زد اتمیتو شاهرگ ح_

 .کردمیبه تو شبم و صبح م دنیبودنم با فکرِ تو و رس

دودو  اوشیس دگانیبسته، مقابل د خیچشمش روشن و  يها یآب. چشمش سر خورد ياز گوشه  يا قطره

 .زدندیم

 ؟يو جهنم کرد میزندگ یمتیچرا؟ به چه ق_

 .شد زیر اوشیس يها چشم

هم چهار بارم  يرو.. آرزو؟ دمتیهم دو بار د يرو میدگکردم؟ من تو زن کارتیتو؟ مگه من چ یگیم یچ_

بود که گفتم به درد من  نیاز ا ریمگه غ.. موندینم ادمی افتمیق یحت دمتیدیاگه امروز نم.. باهات حرف نزدم

 ..دادم که يدیمگه بهت ام ؟يخورینم

 بودم نه؟ یو پرورشگاه ندهیآ یب يبچه  هیفقط چون _

 .نگاهش کرد رتیبا ح اوشیس

از ارث نداشتم؟ چون بودنت  یاون خانواده نبودم به دردت نخوردم؟ چون سهم یِدخترِ واقع نکهیفقط به جرمِ ا_

 با من به کاهدون زدن بود؟

 :گفت یو عصب دیدهانش کش يدست رو اوشیس

 !یزنیحرف م یراجع به چ فهممینم_
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   .و نگاهش سرد تر از هر وقت شد دیآرزو لرز يلبها

عاشق و .. محجوب.. آماده يلقمه .. درده سر یب.. خانوم و پپه.. پدرش ییدارا يوارث همه . .خواهرِ بزرگ تر_

 بهتر از اون ، نه؟ یک.. احمق

تنها پوزخند آرزو را نظاره کرد و با جمله . بپرسد يگرید زیچ دیزبانش نچرخ. تلخ تر از زهرمار شد اوشیس دهانِ

 !که از دهانش خارج شد ، مرد يا

کاش .. يدیسرم کوب يبا چوبِ افق تو میزندگ يآدما يتو هم مثلِ همه .. يداد حیتو هم افق و به من ترج_

باالخره .. کردیمثلِ من هضمش م یعاشق.. نبود رممکنیغ یبود ول نیهضمش سنگ.. بود يبودنت با من باز

 .شدیهضم م

 :زدیود و نفس نفس معرق از پشت ستون فقراتش راه گرفته ب. دیکوب زیم يمشت رو اوشیس

  تو؟ یگیم يدار یچ_

به  یتا همتون به نوع اهینخود س یپ نشیفرستاد یکه با همدست يدختر گمیدارم م.. بسته يباز گمیدارم م_

 !خبر داره زمیاز همه چ.. برگشته نیبرس هاتونیباز

.. شده بود و مبهوت جیگ.. اش گذاشته شده است نهیس يگاو صندوقِ غول آسا رو کیرا داشت که  یکس حسِ

 نکهیبر ا یدخترك مبن يگفته ها.. خارج بودنِ خواهرش.. افق يحرف ها. شدینامِ آرزو مدام در ذهنش تکرار م

  ..شدیدر سرش اکو م زیهمه چ.. کند لیتحص رانیخانواده اش قصد داشتند خارج از ا

 .دیخند یکرد و عصب هیاش تک یپشت صندل به

 !ستیممکن ن.. امکان نداره_

 ؟يرو کش بد يباز نیا یتونیتا کجا م يفکر کرد.. نبود رممکنیغ یول.. سخت بود دنشیفهم_

.. کرده بود ریو امروز گ روزیحوادث د انِیم ییگوشش با او بود و فکرش جا. دیشنیرا نم شیحرف ها اوشیس

 ..ممکن نبود! نه.. آرزو همان آرزو بود

 ..اوشیس_

در را باز .. ختیبه گارسون زد و از آنجا گر يتنه ا. دیدیچشمش را هم نم يجلو یچشمانش حت. جا بلند شد از

 رفتیراه م دیچقدر با.. مقصد گذشته بود. داشتیو خفه با سرعت قدم بر م کیبار يرو ادهیدر پ.. زد رونیکرد و ب

 ؟تا به آن روزها برسد و راست و دروغ مزخرفات دخترك را بفهمد

 :دیدخترك را شن يگشت اما صدابرن. شد دهیاز پشت کش راهنشیپ
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من افق .. يدیو تقاص م یمونیم. اوشیس يبر يو بذار یو به گند بکش میزندگ یتونینم.. يبر یتونینم_

 !ستمین

درست  شدیبود؟ باورش نم یفیکث يچه باز نیا.. شنودیاسم را م نیبار بود که ا نیاول يانگار برا... افق..افق.. افق

به اتمام  نگونهیو به ضررِ او ا ردیدست بگ نگونهیناتمام را ا يِرا رها کرده بود سرنوشت باز يکه او باز ییجا

   .برساند

 !یمنو بشناس يمونده بخوا یلیهنوز خ.. امیپشتت م يهم بر ایتا ته دن.. یلعنت ستایوا_

به .. را ادامه داد درخت گرفت و راهش يدست به تنه . خورد يقرار گرفت و سکندر شیپا يجلو یکیآبِ بار راه

 مانده بود؟ گریچقدرِ د یلعنت يتا آن گذشته . کردیعبور م انشانیو از م زدیآدم ها تنه م

 ..کنمیمنم تمومش م.. يرو تو شروع کرد يباز نیبدون ا نویا یول.. یبرو لعنت.. خوب برو لِیخ_

 .دیرا شدت بخش يسرعت قدم ها.. دخترك دور و دور تر شد يصدا

 !بهش گــمیم ؟يدیشن.. گمیو خودم به افق م زیهمه چ_

.. آمده بود شیمقصد به پا. توانِ راه رفتن نداشت گرید.. دیچسب نیبه زم شیپاها.. داد ستیفرمانِ ا مغزش

 يسرد و جد رفتیم نییکه باال و پا يا نهیبه دخترك نگاه کرد به با س تیازدحام جمع انِیبرگشت و از م

 یبه چشمان ب. کشاند یفرع ي کوچهرا گرفت و او را وارد  شیبازو ریز. تند کردبه طرفش پا . کردینگاهش م

 :شد و آرام گفت رهیروحش خ

 ؟یگفت یچ_

که اجازه  کنم؟یو الو ترکوندنتون و تماشا م نمیشیکه م ؟يخودت فکر کرد شِیپ یواقعا چ.. گمیگفتم بهش م_

 اون باشه؟ يکه سهمِ من بود مال لحظه ها یهم باشه کس يباز یحت دمیم

 .نگاهش کرد و سر تکان داد.. شد شتریب رشیتح اوشیس

 ..یخواهر افق باش یتونیتو نم.. ییبه تمام معنا طانِیتو ش_

 .زد شخندیگذاشت و ن شیبازو يآرزو دست رو. دستش را رها کرد و او را به عقب هول داد سپس

 یکس چیمالِ ه ذارمینم يا گهیچه هر خر د ریچه ام یباش اوشیچه س.. ذارمینم!..ستمیچون ن یگیراست م_

 !یشینم يا گهیکسِ د چیمالِ ه یستیاگه مالِ من ن.. یباش

دختر  کیمطمئن بود اگر طرف مقابلش . چشم بست هیو چند ثان دیرا کش شیموها یتاب و عصب یب اوشیس

 .کرد آرام باشد ینگاهش کرد و سع.. گذاشتینم یاز او باق يزیکم سن و سال نبود چ
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من  یول.. بود اولش درست يباز.. خوب اشتباه کردم لِیخ.. من دوستش دارم.. من.. دونستمینم نیبب_

 ..یعنی. نیخواهر دونستمینم

 :ستادیگفتن؟ جلو رفت و مقابل آرزو ا يچه داشت برا قتایحق. را گاز گرفت و سکوت کرد مشتش

افق .. نکن یعاقل باش و بچگ.. یکنیکه فکر م سین ياونجور یچیه. به واهللا دوستش دارم.. دوسش دارم_

 ..خواهرته

 .چند لحظه مات آن ها شد شدیکه از کنارشان رد م يآنقد بلند که عابر. کیریستیبلند و ه. دیخند آرزو

 منم مثلِ افق خرم؟ یکنیمن خرم؟ واقعا فکر م یکنیفکر م_

 ..خوب گوش کن نیبب_

حاال . از دست دادن يداشتم برا زیچ هیخراب شده  نیشتم تو ابرگ یمن وقت. تو گوش کن.. خان اوشینه س_

 میسر خواهرم و عشق زندگ يرو يخوایو تماشاتون کنم؟ البد م نمیانقدر بدبختم که بش يفکر کرد. اونم ندارم

 آره؟. نقل و نباتم بپاشم

 نیا.. گفتیمراست . و کوچک دخترك گرفت یجلو رفت و انگشت اشاره اش را مقابل صورت استخوان اوشیس

 !با افقِ او داشته باشد یارتباط تن چیه توانستیکوچک نم طانِیش

 يبرا.. يبود دهید شیکه چند ماه پ ستمین يریمنم اون ام.. منه يایدن يافق همه  یول.. من عشقِ تو نبودم_

 !یخرابش کن ذارمیخون امم تموم شه نم متیشده به ق.. اونم افقه. نفر مونده هیفقط  ایدن يمن از همه 

ممکن است  دانستینم ماندیآنجا م گرید قهیاگر فقط چند دق. فرو کرد و رو برگرداند شیموها يدستش را ال دو

  .بزند ییدست به چه کارها دهیمغزِ پوک نیبا ا

  ..يراه دار هی_

 .برگردد منتظر شد نکهیا بدونِ

که  یهر کس یخواست.. باش ریبرام ام یواستخ.. اوشیس خوامیهات م يبا همه باز.. خطاهات يتو رو با همه _

برام . من شد یِکس یب يایکه متعلق به دن یهست یتو تنها کس. رو ندارم یجز تو کس ایمن تو دن. باش یخواست

. کنمیرو فراموش م یهمه چ.. باشه قبولمه يهرجور.. یباش یهرچ.. ایباهام ب. رانیاز ا میبر ایب.. اوشیبمون س

 ..شمیم گهیآدمِ د هیتو بخواه 

 ییسرش را کج کرد و با شانه ها. دیچشمانِ دخترك بار.. شدیباورش نم. سربرگرداند و نگاهش کرد اوشیس

 :افتاده لب زد
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 !کنمیخواهش م_

 :بلند و پر از خشم گفت ییرا با تاسف تکان داد و با صدا سرش

وبالِ گردنِ من . ازش ندارم يکه تو گذشتم رد یهست یتو تنها کس.. آرزو رونیما بکش ب یِپاتو از زندگ_

 !نباش ممیوبالِ زندگ.. یستین

 یمیقد يپشتش به بنا. آرزو چند قدم عقب رفت. گم شد ابانیخ يرو ادهیعابرانِ پ انِیپا تند کرد و م سپس

را پس  شیایدن دیبا. پله اش نشست و صورتش را با دستانش پوشاند يهمانجا رو. برخورد کرد یساختمان

از .. بود شیایآشنا در تمام دن ضورِبود که حضورِ او تنها ح نیداشت؟ مهم ا یچه فرق.. ریام ای اوشیس.. گرفتیم

و  ینیسنگ انِیداشت م. لرزاندیرا م شیشانه ها شیصدا یهق هق ب.. گذشته بود اما او فرق داشت زشیهمه چ

برگشته است سر  اوشیس نکهیا الِیبه خ. شانه اش حس کرد يرا رو یکه دست رفتیتاوان به اغما م نیدرد ا

   .دیند يگرید زیخشن چ يچهره  کی وباال کرد اما به جز دو چشمِ نافذ 

 ..بلند شو_

 !خواست؟یاش چه م یچارگیاز ب گرید نیا.. شد رهیمرد خ يو به چهره  دیصورتش کش يرو دست

 ..پاشو.. منتظرت باشم ادیز تونمیمن نم_

 :دیغر شیدندان ها يرا کنار زد و از ال دستش

 !برو به جهنم_

دخترك را به طرف . انداخت شیبازو ریبه گردنش داد و دست ز یبلندش چرخ غیتوجه به ج یشهروز ب اما

 !نتوانست مقاومت کند یبود که حت جیو گ ریآرزو آنقدر متح.. سرِ کوچه کشاند و با زور سوار کرد یِمیقد کانِیپ

*** 

 

مانند  کرد،یسر و صورتش شره م يموقع هم که رو یو ب يبارانِ بهار. دیکوبیرحمانه م یاش ب قهیشق نبض

 تیهم ظرف یرحمت اله کیتحمل  يبه اندازه  یحت گرید. آمد ینبض فرو م نیا يهر نقطه  يرو یپتک

 يضربه  نیا. بود یفکا گریشده بود د ریهرچقدر غافلگ.. بود دهیهر چه کش.. بسش بود.. دیکشینم.. نداشت

   .کند یرا متالش اتشیرگ ح خواستیم.. رش را هدف گرفته بودمغز س یینها

 نیبه عمرش همچ.. هاست ونیزیسر و ته تلو یب يها لمیتصادفات مزخرف تنها متعلق به ف نگونهیا کردیم فکر

دو دختر از  نیخواهر بودنِ ا.. باورش سخت بود! باور کند توانستیهنوز هم نم. را تجربه نکرده بود يفاجعه ا
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آنقدر اتفاقات را مرور کرده بود و .. بود هشد قتشیتمامِ حق قهیاش بود و حاال در عرض چند دق یمحاالت زندگ

خودش را . در تن نداشت یجان گریافتاده بود که د شیقدم ها يبه دست و پا قتیحق نیفرار از ا يآنقدر برا

 یوقت.. به حرف آخر افق افتاد ادشی.. داشت وحشتناك بود که در آن قرار یتیموقع.. رها کرد یپارک مکتین يرو

جواب  دیحاال با. جواب گرفته بود هیهشدار داده بود و با قسم و آ نانیبا اطم یوقت.. فرصت گفته بود نیاز آخر

بار متعلق به او و گذشته اش نبود اما سهمش در خراب شدن تمام  نیاول يکه برا يگند داد؟یگند را چه م نیا

 !بود یماض ياز تمام خطاها شتریاش ب یدگزن

 يدر کدام نقطه  دانستینم یاو حت یول شدیم کیهوا کم کم تار. دستانش گرفت و چشم بست انیرا م سرش

از پشت  يآرزو لحظه ا ي نهیچشمانِ روشن و پرک. و بدبخت در خودش فرو رفته است چارهیب نگونهیشهر ا

ترسِ لغزش داشت و  شو تاب چیبا نگاه کردن در پ يکه روزگار ییبایهمان چشمانِ ز. رفتیچشمش کنار نم

 ينرفته بود برا ادشی.. از حد بود شیب اقتیل یو ب یخواهرِ ناتن نیهم يافق رو تیحساس.. حاال ترس از مرگ

و محبت  زدیکه از او م ییحرف ها.. ختیهم نگذاشت و اشک ر يشب نبودنِ آرزو چگونه تا صبح چشم رو کی

سرش مشت  يدستش را رو... کس پنهان نبود چیبر ه کردیاز او در چشمانش النه م فیکه هنگام تعر یمثل یب

 یآن بمب ساعت د؟یچیدرهم پ نگونهیخطا ا کیات با  یچطور زندگ... آخ اوشیآخ س ": دیشیکرد و با خود اند

 "..ات را تار و مار کرد یتمام هست دنشیکه با ترک یرا کجا کار گذاشت یلعنت

 ؟یاز اوناش_

صدا از جا بلند شد  یب.. زدیم ادیو درد را فر ادیچهره اش اعت. سرش انداخت يبه پسرِ باال یباال کرد و نگاه سر

تلفنش مدام . نداد و از کنارش گذشت یاش هم جواب یعصب يدر مقابل تنه  یحت..جواب گذاشت یو او را ب

پارك  يگوشه  کی.. اوردیطاقت ن عاقبت.. گرفتیاش م دهیافق ناد يشماره  دنیو او از ترسِ د خوردیزنگ م

گوشش  يرا رو یگوش. کرد کیرا به هم نزد شیناشناس ابروها يشماره . فرو برد بشیو دست در ج ستادیا

 :گذاشت و با شک جواب داد

 بله؟_

 !یشرف باش یانقدر ب کردمیفکر نم.. پسر زادیدست مر_

 .نشست مکتین يعقب تر رو یاش گذاشت و کم یشانیپ يرو دست

 داداش؟_

 !بسه يکه به هممون داد يدرد نیهم.. خراب ترم نکن.. ایبه من نگو داداش س_
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خواهش .. بذار خودم بگم داداش.. بدم حیخودم توض ياجازه بد دیبا یول يدیشن یچ یاز ک دونمیشهروز نم_

 !کنمیم

پسر؟  يداد يند تا ناموس و بازچ ؟يناموس نگه دار یخواستیم ينجوریا. حاضر بودم رو سرت قسم بخورم_

 !سیحالِ داد و قال کردن هم ن گهیانقدر خرابم که د

 !نمتیبب خوامیم ؟ییکجا_

 ییکه تاوانِ غلطا سین یمعن نیبه ا نیا یول. ایس نمتیبب خوامینم گهید. خوبم یتو نباش یتا وقت.. جام خوبه_

 !يدیرو نم يکه کرد

 :زد و آرام گفت يتلخند اوشیس

که  سین يزیچ يبرادر.. نذار چیه يفقط منو پا. دمیتو بخواه بازم تا آخرِ عمر م. دمیعمره دارم تاوان م هیمن _

 !یبا خبط و خطا منکرش ش

آدمِ  هیسال نبودنت  هیپاتون فرش نکردم که با  ریعمر خودم و ز هی. یبرادرت و نشناخت. جاس نیاشتبات هم_

 الکردار؟ يشد ریام یرفت. يبد لمیتحو گهید

 :خش دار گفت ییدستش را به گردنبندش بند کرد و با صدا. برادرش حالش را خرابتر کرد يصدا بغض

.. نکردم شهروز يخودم کار يباال سرم شاهده برا يخدا. تونیواسه خوشحال. واسه ننه.. واسه تو بود یهمه چ_

 ؟یقصاصم کن دهیمنو نشن يخوایم

آدمت . نگ زدم روشنت کنم چون تو مرامِ ما از پشت خنجر زدن جا ندارهبهت ز. خودته يقصاصِ تو گند کارا_

 !و تمام کنمیقطع م دیکه با ییرو از جا یزخمِ چرک نیا ای یشیآدم م ای. ایس کنمیم

 ..بود که نیهم تونیاگه ارزشم تو زندگ.. تو هم قطع کن شهروز.. ننه قطع کرد_

باز  یول.. کنار داغون شدم یگذاشت يدیدانشگاهت و بوس درس و دمیشن یوقت.. اوشیبرا من س نیسفسطه نچ_

 ادی. ادیباهم برب یمنه البد نتونسته مثلِ من از پسِ درس و زندگ يگفتم جا. و گفتم فشار روشه اوردمیبه روت ن

مالقات  يو اومده بود دمیکه فهم يروز ونکاش هم.. يو با عباس دار طیشرا نیگفتم هم.. خودم و تو افتادم

 ..یبرس نجایبه ا ذاشتمیکاش نم. کردمیدندونات و تو دهنت خرد م

 :رمق گفت یچشمانش گذاشت و ب يدست رو اوشیس

 همتون مگه نه؟ یِشونیپ يشدم ننگ رو_
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بوقِ  يصدا. داشتیدوبرادر بود که دل کوه را به لرزه وا م يآن قدر درد در صدا.. دیکش یقینفسِ عم شهروز

درست مثلِ خودش که در . افتاد نییاز دستش سر خورد و پا یگوش دیرس اوشیه گوشِ سکه ب یممتد گوش

 !معلق بود گرید ییایدن يگرد سر خورده بود و در هوا يکره  نیا ياز رو ستگاهیا نیبدتر

*** 

 

کردیرا دنبال م يچشمانش نم نمِ بارانِ بهار. چانه اش گذاشته بود ریاتاق نشسته بود و دست ز يپنجره  پشت .

بود  ییبایبهارِ ز.. ینوازش اله نیتازه کاشته شده در باغچه نمناك از قطرات ا يبود و گل ها سیخانه خ اطیح

دلتنگ .. میمر يدلتنگ نوازش ها.. شیها یدلتنگ کودک.. دل تنگ بود.. بود ریاش دلگ ییبایبا تمام ز یول

کودکانه شان با آرزو  يها يدلتنگ باز.. اش ییمهربان و عشقِ خدامنسجم کردنِ کانون خانواده با آن اخالقِ 

باد زمان  ي انهیتاز ریشکل ممکن اس نیتر رحمانهیبود که به ب يدلش تنگ روزگار.. باغچه ها نیدر کنارِ هم

 !دندگذشته نبو يآدم ها هم همان انسان ها یحت.. نمانده بود زیچ چیاز آن روزها ه گریکه د نگارا.. شده بود

. زدیدلش هم شور م یول ردیرا از فربد بگ اوشیمدام سراغِ س خواستیدلش نم.. فشرد شتریرا در دستش ب یگوش

 امیو نه پ دادیرا م شینه جواب تلفن ها.. از او نداشت يبعد از ظهر که با هم حرف زده بودند خبر روزیاز د

فاجعه و  کی يِحتما پا رودیخود فرو م ییگونه در الك تنها نیکه هرگاه ا دانستیم. شدیرا جوابگو م شیها

 ..شده بود شیروزها نیا يلحظه ها نفکیدلشوره عضو ال.. دیترسیاتفاق ها م نیاز ا گرید.. است انیاتفاق در م

 .منتظر شد "دییبفرما"گذاشت و همراه با  زیم يرا رو یکه به درِ اتاق خورد گوش يتقه ا با

 يبرا یاز آن شبِ شوم تا به امروز حت. از جا بلند شد و به طرفش رفت دیر چهارچوب اتاق دآرزو را که د قامت

کنارِ هم نشستند و نگران تر از هر زمان به . حرف نزده بود یو با کس امدهین رونیشام و نهار هم از اتاقش ب

 .شد رهیخواهرش خ شیرنگ و رو و بدونِ آرا یب يچهره 

 ؟يبهتر_

 :نگاهش کند با اخم گفت نکهیبدون ا آرزو

 !برگردم خوامینم_

او  يپا يدستش را رو. را تحمل کند یفشار و سخت نیاز ا شیاو ب خواستینم. خورد اما خودش را نباخت جا

 :گفت انهیگذاشت و دلجو
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بعدم هر . يدوباره کنکور بد کنمیکمکت م. دمیبرات انجام م ادیاز دستم برب يهرکار نهیاگه واقعا خواستت ا_

 هوم؟. یدرس بخون یکه دوست داشت یانشگاهد

 !با اردالن صحبت کن_

 .دیناراحت از لفظ او لب گز افق

 آرزو؟_

 !يبذار ونیخواستم تو باهاش درم. که گفتم خواسته نبود يزیچ. که گفتم نیهم_

 .شد رهیو با زور و نفرت به چشمان افق خ سربرگرداند

 !مملکت متوسل بشم نینکنه به زور و قانون ا يبهش بگو کار. هجده سالم و تموم کردم_

 :نگاهش کرد که بلند شد و سرد و خشک گفت رتیدهانش گذاشت و با ح يدست رو افق

براش بس  کنمیو آبروش و حفظ کردم فکر م رمینم نجایکه از ا نیهم.. نداشته باشه میبه زندگ يبگو کار_

 ..باشه

که کنارِ در  کردیرفتنش را نظاره م رونیو ناراحت ب رتیبا ح. شتندا رحمانهیجمالت ب نیا يبرا یجواب چیه افق

 :دیپرس یبیبرگردد با حالت عج نکهیو بدون ا ستادیا

 ؟يچقدر دوستم دار_

 :تلخ ادامه داد يکه با پوزخند کردینگاهش م یاستفهام یبا حالت افق

 ؟يبگذر زتیکه به خاطرش از عز يدوست دار يو اونقدر کتیخواهر کوچ_

 آرزو؟ هیمنظورت چ. مه که دوستت دارممعلو_

 :کرد و با بغض گفت هیبه چهارچوب در تک آرزو

 ..بذار.. پس بگذر ازش_

افق به طرف . ثابت شد زیم يرقصانِ رو یگوش ينگاه هر دو رو. کاره ماند مهیتلفنِ افق حرفش ن يصدا با

انداخت و ضربان قلبش  یگوش ينگاه به صفحه . رفت رونیتلخ از اتاق ب يپا تند کرد و آرزو با خنده ا یگوش

 .نگاه کرد وآرز یِخال يجواب داد و همزمان به جا جانیبا ه.. بود اوشیس. شدت گرفت

 اوش؟یالو س_

 ..افق_

 .را در دستش جا به جا کرد یجا خورد که گوش يگرفته اش به حد يصدا از
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 اوش؟یس یخوب_

 نمت؟یبب يایب یتونیم_

 فربد؟ يخونه  امیب.. آره_

چترش را برداشت . دیلباس پوش مهیقطع کرد و سراس. تکرار کرد شیرا برا یگفت و آدرس يخفه ا "نه" اوشیس

را پارك کرد و  نیماش. دیپارك د مکتین يرا رو اوشیس دیبه آن آدرس رس یوقت. و با عجله از خانه خارج شد

و شلوارِ  راهنیلباسش پ. کردیم دیچهره اش را تشد یاش آشفتگ یشانیپ يرو سیخ يموها. رفت شینگران پ

 دیباران آن قدر ها هم شد. بودند دهیبود که همان هم به تن و عضالتش چسب یرنگ اهیس يساده و مردانه 

به . شد کیچترش را باز کرد و نزد. شده سیخ نگونهیهوا مانده که ا نیرا در ا يادیحدس زد مدت ز. نبود

 .سرش قرار داد يبا او چتر را باالمحضِ سالم و دست دادن 

 !يشد سیخ ؟یرونیتا حاال ب یاز ک_

 .نگاهش کرد نیدستش را گرفت و غمگ اوشیس

 .ذره شده بود هیدلم برات _

 :به اطراف گفت یبا نگاه کوتاه افق

 م؟ینیبش_

 .پارك نشستند ينمناك و فلز مکتین يسر تکان داد و هر دو رو اوشیس

 ..نکنه بازم گمیهمش م شهیازت نم يچند بار زنگ زدم؟ هر وقت که خبر یدونیم_

  ؟يافق فکرات و کرد_

 .نگاه کرد شیمرد رو به رو يخسته و کالفه  يبه چهره  یپلک زدن بدونِ

 ؟يچه فکر_

 ؟يفکرات و کرد. یگفتم ممکنه مجبور به انتخاب باش. میوقت ندار ادیبهت گفتم ز_

 .که دستش را جلو برد و دستان سرد دخترك را دست گرفت کردیحرف نگاهش م یب افق

 تونمیم گهیکه م ياونجور. کنن يگذار هیطرحم سرما يکرده که حاضرن رو دایشرکت معتبر و آشنا پ هیفربد _

. کنمیاجاره م کیکوچ يخونه  هی. سهام بدم یدرصد کم يپول تقاضا يباهاشون وارد معامله بشم و به جا

تو رو .. یتو خونه م تو هست دمعوضش شبا که اوم کنمیروزا کار م. گردمیدنبالِ کارِ دوم و شده سوم هم م

پولمو جمع  یول.. ندارم یطلب و بده. رمیگیکم کم طرح که راه افتاد و گرفت پورسانتم و از شرکت م. دارمت
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کار  ياگه خودت بخوا یول یو خسته ش یمن دوست ندارم کار کن. بخرم مونیبرا زندگ یخونه نقل هیتا  کنمیم

 ..يِآزاد دیزن با.. مخالفم یلکاصال من با تعصب ا.. ارمینه نم یبکن

 اوش؟یس_

 .با عشق به سرانگشتانش زد يتوجه به نگاه مبهوت افق دستانش را باال آورد و بوسه ا یب

اگه با . میتونیم یول گذرهیخت مس کمی. میشیو دانشگاهم تموم نشد بچه دار نم میدیخونه رو نخر یتا وقت_

خور نبودم که نتونم از پس  رهیج. خودمم يعمره که رو پا هیمن . میایاز پسش برب میتونیم میقدم بردار گهیهمد

 ..سیزنه که با صالا.. شمیم ریمن زود ش.. تونمیم یبهم اعتماد کن...امیبر ب نهیهز

 :زد شیبار بلند تر صدا نیا افق

 اوش؟؟یس_

 ..دیام.. یچارگیب.. عشق.. ترس... درد. زدیم ادیفر زیدر نگاهش همزمان هزاران چ. نگاهش کرد اوشیس

 شده؟ یچ ؟یکنیفرار م یاز چ يدار_

 ؟یفقط بگو باهام هست.. نپرس افق یچیه_

رها کرد  مکتیخلوت دونفره شان بود را کنارِ ن بانِیکه سا يچتر. دیکش رونیدست او ب رِیدستش را نرم از ز افق

 .شد رهیو به رو به رو خ

 ..یول کنهیتصورش هم تنم و داغ م یحت.. قشنگه.. خوبه یکه گفت ییزایچ_

 ..برگشت اوشیو به طرف س دیبه صورتش کش یدست

.. خانوادمو.. پدرمو تونمینم. پشت کنم میعشق خودخواهانه به زندگ هیبه خاطر  تونمینم. اوشیس تونمیمن نم_

از  ياما تو دار. مونمیمن گفتم باهات هستم و م. رمیبگ دهیرو ناد ینیبیکه م ینیاهاش شدم اکه ب ییزایتمام چ

 ؟یکنیدرستش م يدادمگه قول ن.. هاش یبا سخت.. مشیبساز نجایبذار هم. یگیفرار م

که اگر اردالن  يوا کرد؟یرا درست م زیچه چ. صورتش را با دستانش پوشاند و سرش را تکان داد اوشیس

نگاه افق به نگاه  گذاشتیو نم دیبریشده راه نفسش را م.. هر دو دخترش ربط داشته یبه زندگ يروزگار دیفهمیم

 .کند دایپ یاو تالق

 ..شهینم گهید..افق شهینم_

 ...تا يدیاز دستت بر اومد انجام م يهر کار يمگه قول نداد م؟یتونیم یمگه نگفت.. بشه دیبا_

 :زد ادیو فر ستادیا شیروبه رو. از کنارش بلند اوشیس
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ام که پدرت گل  یبدبخت ک يمنه کوپن سوخته .. کردم جایشکر خوردم خوبه؟ من گفتم؟ من ب.. غلط کردم_

 دخترش و بده دستم؟

 نیهم يدوست داشت سرش را رو. دخترك نشست يزانو ریخم شد و ز. دلخور و مغموم نگاهش کرد افق

اش وارد  یکه سرنوشت به زندگ ياز فشار دانستیاو چه م. کند هیگر يها يبگذارد و ها فیظر يزانوها

 .کردیم

 اره؟یگفته مرد کم نم یک. جنگمیو زمان م نیدارم با زم. شمیاز هر طرف دارم له م ؟ینیبینم دمیدارم جون م_

و  درد مادر داشتن یدونیم.. همه کس ام رفت کنه؟ینم هیگفته مرد گر یاز درد؟ ک زنهیگفته مرد داد نم یک

 یدونیم ؟یچ یعنی يبد تویزندگ پاش يکه حاضر بود يدرد طرد شدن از برادر یدونیم ؟یچ یعنیشدن  ریضغ

 کشم؟یم یدارم چ ینیبیم ؟یدونیرو م نایا ؟یچ یعنیگوشه  هی کنهیو تف م ارهیمثل خلط تو رو باال م ایدن یوقت

دیچانه اش کش ریتا ز شیدستش را از کنارِ موها. نشست اوشیس ي قهیشق يرفت و رو شیلرازن افق پ دست.  

 ..دونمیم_

 .سر تکان داد يچشم بست و با تلخند اوشیس

 يجفت دست دخترونست و هر لحظه ترس دار هیکه برات مونده تو  یهمه آرامش یوقت یدونینم.. یدونینم_

تو رو به . رنیکه برام مونده رو هم ازم بگ يزیچ نیصبر کنم و بذارم آخر تونمینم! یچ یعنی رنیدستاشو ازت بگ

 !افق دمیپس نم ایدن

 ..يچجور گهید یکی.. يریاز خودت بگ یمنو تو نتونست تونه؟یم یک اوش؟یس رهیمنو ازت بگ خوادیم یک_

بذار .. کنهیهمه منو قصاص م يکه باال نشسته داره جا یاون..دهید ییبرام چه خوابا ایدن يخبر ندار.. یدونینم_

 !دمیتو رو از دستت نم.. بارم من خودخواه باشم هی

 :دست افق گذاشت و با درد زمزمه کرد ياش را رو یشانیپ

 ..افق یمال من.. یتو سهمِ من_

او فرو برد و آب  يموها يدستش را ال. از آرامش اضطراب و ترس بر دل دخترك انداخت شتریب شیها حرف

 .آرام تکانش داد. شدیباران بند آمده بود و پارك کم کم داشت شلوغ م. دهانش را با زور قورت داد

 م؟یصحبت کن مینیبش ییجا هی میبر يخوایم_

 ..خسته یلیخ.. خسته ام_
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ل منو به مگه د ؟یکنیچرا به جبران فکر نم ؟یتن منم بلرزون يچرا دوست دار.. اوشیس یکنینگرانم م يدار_

 ؟یشانست و مقابل خانوادت هم امتحان کن يخوایچرا نم ؟ياوردیدست ن

چشمانِ  یسرخ یول. دیبه چشمانش کش یباران و قطراتش دست يبلند شد و به بهانه  شیپا ریاز ز اوشیس

 :افق هم بلند شد و رو به او گفت. نبود که از نگاه افق پنهان بماند يزیچ اهشیس

 ..بچش باشه الِیخیب تونهیمادر هرچقدرم دلشکسته باشه نم هی. میکنیاز مادرت شروع م_

 .زنمیدست و پا م ایعاق ام کرده که دارم انقدر تو برزخ دن.. افق بخشهینم_

 .دیبه صورتش پاش یدستش را با هر دو دست گرفت و لبخند گرم افق

 میبر ایب. در کار نبوده ینینفر گرچه مطمئنم. از قلبِ مهربونش بهت برسه ینینفر ذارهینم يکه خورد يریش_

 !بار من ضمانتت و بکنم نیبذار ا.. اوشیس

 .دیاش را چند بار باال کش ینیکرد و ب یاخم اوشیس

 ..اصرار نکن. سین یشدن.. افق شهینم_

 .کشاند نیو تا کنارِ ماش دیتوجه به او دستش را با خودش کش یدخترك ب اما

*** 

 

که  یفیتمام دفاتر و تکال. پاره يرنگش نشسته بود و اطرافش پر بود از کاغذ ها یتخت تک نفره و صورت يرو

تمام  يخام بود برا الِیدور ماندنش خ الِیخ.. رفتنِ دوباره اش الِیخ.. همراه خودش آورده بود را پاره کرده بود

بار از  نیا.. آمد یوتاه نمبار ک نیا.. رفتینم. نندبدرقه اش ک روزمندانهیپ يبا لبخند ها خواستندیکه م یکسان

 ...گذشتیحقش نم

و  یمخف يسرش گذاشت و به نورها ریدست ز. دیتخت دراز کش يها را با دست پخش و پال کرد و رو کاغذ

 رهیآنقدر خ. اتاقش هم سرش را برنگرداند ي رهیشدن دستگ دهیکش نییبا پا یحت. شد رهیسقف اتاقش خ یرنگ

چشمش سر خورد و  ي هاشک از گوش. تنش افتاد يمرد رو کی يآشنا ي هیرنگارنگ ماند تا سا يبه نورها

خواست سربرگرداند . لب به دندان گرفت.. آشنا يوجود و بو کیکنارش پر شد از  یحجمِ خال.. دیبالش چک يرو

 .که دست اردالن مانع شد

 آرزو؟ يریگیازم م يرو دار یتقاصِ چ_
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را هم حس  شیاشک ها یآن قدر شکسته بود که حت. ردیپوزخندش را هم بگ ينتوانست جلو ینگفت ول يزیچ

 .اشک را پاك کرد یسیصورتش نشست و رد خ يدست اردالن رو. کردینم

 کم گذاشتم برات؟ یچ ه؟یچ يجزا يهمه زجر و آبروبر نیا_

لش از مرد ها بهم اصال حا.. خوردیلحنِ به ظاهر ناراحت و گرفته به هم م نیحالش از ا. شد و نشست بلند

 ...خوردیم

 ..تنهام بذار_

 .داد رونینفسش را منقطع و لرزان ب اردالن

مشکل و فاصله  نیبذار ا یکه نرفت یحد اقل تا وقت. گرفتیپرستارت سراغت و م. رمیبگ طیبرات بل رمیفردا م_

 ..نمونیکه ب يا

 !دور کردنم نقشه نکش يبرا خودیب. رمینم ییمن جا_

و اشتباه خفه  يبچه باز يخودت و تو یداشت.. آرزو یخودت خواست کنم؟یدارم دورت م یکنیچرا فکر م_

 !يکردیم

 .بود یراه نفس کاف کی دنِیبر يزده اش برا خیو  زیت يچشم ها. نگاهش کرد آرزو

 من که با دردم. ستیبلد ن يا گهیرفتن و گشتن و گند باال آوردن کار د یکه جز پارت ییبشم آرزو یتو خواست_

خونه نفس  نیاز ا يگوشه ا هیکنار اومده بودم و داشتم  یمن که با درد به اون بزرگ.. کنار اومده بودم

 ؟يدید ادیبرام ز نمیچرا هم.. دمیکشیم

 ییطال سوانِیگ نیو تابِ ا چیپ يروزگار. دیو کوتاه او کش ییطال يموها يدستش را جلو برد و رو اردالن

دست  میافتاد مر یقامت آنها م يرو شیو موها نشستیوسطشان م یوقت. کردیم یدنیرا براق و د میچشمانِ مر

 "وقت موهاشو کوتاه کنه اردالن چیمنم نبودم نذار ه ياگه روز "گفتیو با بغض م دیکشیم شیبه موها

اشان زد که  يپدر و فرزند ي شهیبه ر شهیت یوقت قایدق لیدل یب ي نهیک نیا..را کوتاه و با درد بست چشمانش

 .اردالن کوتاه شدند دگانِیموها مقابل د نیا

 .يکردیو بازشون م يکردیساعت هم تحمل نم کی یول بافتم؟یموهات و برات م يبود کیکوچ یوقت ادتهی_

 .شود دهید شیاشک ها نکهینفرت داشت از ا. و رو برگرداند دیبه چشم ترش کش یدست آرزو

 ..رونیبرو ب_

 ؟يندار یمن با افق فرق يبرا یبگم تا باور کن یچ گهید.. آرزو یانصاف یب یلیخ_
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 نه؟ گهید یمطمئن_

 .غم نگاهش کرد ایدن کیبا  اردالن

 یکیتره جفتتون هم برام  زیبرام عز یکنیکه فکر م یبه جونِ همون افق.. نمهیزتریکه عز یمیبه روحِ مر_

 !نیهست

 .با اشک سر تکان داد آرزو

به نامِ تک دخترت؟  يزد یو نداشت یداشت یچرا هر چ ؟يآشغال منو از خونت دور کرد کهیت هیپس چرا مثل _

 يبوده که هرکار نیخواستم؟ مگه جز ا یجز توجه ازت چ میثروتت و باال بکشم؟ تو زندگ خواستمیمگه من م

 اته مگه نه؟باشه از خون  یهر چ.. يحق دار. بود گهید زیچ هیافق برات  شهیهم یول ام؟یکردم تا به چشمت ب

 :چشم برهم گذاشت و کالفه گفت. او جا خورد ياز دانسته ها اردالن

ممکن بود ثروتم و از . خطرناك شده بودم ي دهیمزا هیمن وارد .. یکنیکه فکر م ستین ياونجور یچیه_

 !دخترم يتو که نبود. رو به نام افق بزنم یمدت کوتاه همه چ هی يمجبور بودم برا. دست بدم

 يکه ازت محبت خواستم و تو اون و به جا یچه وقت. من کال نبودم. چند ماه نینه فقط ا یول.. درسته نبودم_

 یلیس هیالکل و کثافت خفه کردم بلکه با  يکه خودمو تو یچه وقت.. يدیبخش دتیمن و افق به عروسک جد

 ..نباشم تا راحت یخواست. يکرد منو از خودت دورتر ؟يکرد کاریتو چ یول. رو ازت جلب کنم دیکه با یتوجه

 :او را در آغوش گرفت و آرام و شمرده گفت اردالن

 یپا به ماه دختردوممون بود ول میمر. شده بودم یکرده بودم و تو تهران کس دایتازه خودم و پ.. بود 75سالِ _

خونه تو تهرون  میتی هیاومدن دخترمون  ایسالم به دن يبرا مینذر کرد.. خطرناکه طشیشرا گفتیدکتر م

 میتصم...مادرت بود مانِیقا چند روز قبل از زایروز افتتاحش دق. از ماه ها قبل اقداماتش انجام شده بود.. میبساز

   .میگذاشت "آرزو يخانه "اسمِ اونجا رو هم . میاسم دخترمون و آرزو بذار میداشت

 :از اشکش را با دست قاب گرفت سیآمد و صورت خ رونیآغوش آرزو ب از

از  يسوز شیفقط ده روزت بود و پدر و مادرت و تو آت.. يکه آورده شده بود تو بود يبچه ا نیهمون روز اول_

که شبش  ختیانقدر بغلت کرد و اشک ر. و از دست داد مونشیو ا نید دیکه تو رو د میمر. يدست داده بود

 ..حالش بد شد

 .دوخت نییو نگاهش را به پا دیاشکش کش يدست رو. دیچک نییاز چشمِ اردالن پا اشک
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 میانتخاب من مر. رو انتخاب کنم یکیبچه و مادرش  نیب دیدکتر بهم گفت با یکرد ول مانیهفته بعد زا کی_

. نتونستن آرومش کنن نایمورف نیتر يکرد که کل پرستارا با قو هیبچه از دست رفته اونقدر گر دیفهم یوقت. بود

 ..اریمنو ب يو گفت برو آرزو دیو چسب مکت ي قهیدورشو گرفت  لیآروم تر شد و اشکاش مثلِ س کمیهم  یوقت

دست او را گرفت و با . شدیم دهیاردالن بود که در اتاق شن نِیف نیهق هقِ آرزو و ف يتنها صدا.. کرد سکوت

 :گفت دهیدورگه و خراش ییصدا

. ياش و بشنو هیبق ینخواست یهست یدر اصل ک يدیشن یون وقتنداده بودم چ حیوقت انقدر برات توض چیه_

که به لبت اومد  يبا هر خنده ا. میدیچون ما با تو دوباره نفس کش ستمیوقت بهم نگو بچه ات ن چیآرزو؟ ه

افق هم با اون همه  یتو اون برهه از زمان حت. مرده امون و فراموش کرد يجون گرفت و بچه  میمر

 میمن و مر يتو برا!..ستیکم ن رهیکه از دست م يغمِ بچه ا. نتونست من و مادرت و آروم کنه تشیمحبوب

من ارزشت از افق  يبرا.. سرِ بودنت باشه یکه منت يما نشد یتو ناخواسته وارد زندگ.. يبود یزندگ يمعجزه 

 بابا؟ گمیم یچ یفهمیم.. ستیباشه کمتر ن شتریب

 ..زار بزند تواندیو درد کند و تا م ییهمه تنها نیآغوشش را سنگرِ ا خواستیدلش م. در سکوت نگاهش کرد آرزو

 ..پس چرا_

و  یهم اگه اتفاق نیژاکل یحت کنه؟یبه حالمون م یچه فرق گرونید ایدونستنِ افق . اما و چرا رو فراموش کن_

و چه نه  یبدونه چون تو چه از خونِ من باش يزیچ ینداره کس یلیدل. بدونه يزیقرار نبود چ دیفهمیتوسط تو نم

 !فقط من.. یدخترِ من

 .و خودش را در آغوشش انداخت اوردیطاقت ن آرزو

 نیافق بود بابا؟ چرا سهمِ من بعد مامان تو ا تیافقه؟ چرا نورِ چشم يافتخارا برا يهمه  شهیپس چرا هم_

 شد بابا؟ چرا؟ ییخونه فقط تنها

دوبار تا  یکه حت ختیآنقدر بهم ر میبعد از مر نکهیا گفت؟یچه م. را نوازش کرد شیچشم بست و موها اردالن

و نوش و کار کرد تا  شیسخت خودش را آنقدر غرق ع يرفت؟ که بعد از گذشتنِ آن دوره  یمرزِ خودکش

 گفتن به دخترکش؟ ياش فراموش کند؟ چه داشت برا یرا در زندگ میحضور مر

 :گفت ینیغمگ او فاصله گرفت و با لبخند از

نشکن و خرد نکن  شتریذره ب هیهر روز  یانصاف یمنو با چوب ب یباش ول نجایهم.. نرو يبر خوادیاگه دلت نم_

 باشه؟.. بابا
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حس . رفت رونیصدا از اتاق ب یو ب دیکش فشیظر يبه چانه  یاردالن دست. با بغض و اخم سر تکان داد آرزو

 کیبودند که با  ادیآنقدر ز شیکمبود ها.. سال ها نیتمامِ ا ییتنها يسبک تر شده است اما نه به اندازه  کردیم

کوچک  يو بوسه  ریشب بخ کیدلش به  هک یزمان. پر احساس جبران نشوند يو چند جمله  مهیبغلِ نصف و ن

نرده  نیعاقبت هم از پسِ هم.. رساندیدوستانه شبش را به صبح م يها و دوره ها یخوش بود پدرش در مهمان

اشان  یرا از زندگ شیپا گریشب مهمانِ اتاقِ پدرش شد و د کیکه  دیرا د یفیراهرو زنِ الغر اندام و ظر يها

 ...نگذاشت رونیب

مرد لرزه به  يشماره . را دست گرفت یداد و گوش رونیاش نفس لرزانش را ب یاسم ام اس گوش يصدا با

 ..را گشود امیپ.. کردیشماره اش هم وحشت م دنید با یحت.. اندامش انداخت

  "نه؟ ای یشد؟ گفت یچ"

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یزنگ گوش يبار صدا نینثارش کرد که ا یکیلب فحش رک ریپرت کرد و ز يگوشه ا تیرا با عصبان یگوش

 :زد و طلبکار جواب داد یبه گوش یچنگ. دیاعصابش خط کش يرو

 ه؟یچ_

 شد؟ یچ.. نه و سالم هیچ_

 !یزنگ بزن یهر کوفت يشد؟ شمارم و بهت ندادم که برا یچ یچ_

 .شهروز باال رفت يصدا

برو .. گُه باال اومده که خودمم روش شناورم میاونقدر تو زندگ. نازِ تو رو ندارم دنِیعروسک من وقت کش نیبب_

 نه؟ ایبه خواهرت  یگفت گمیدارم م. ایمحلتون ب يو افاده رو برا پسرا سیف نیا

 :گفت یکرد و عصب یپوف...دیفهمیم اوشیمرد را با س نیربط ا دیکه با فیح

 !نشد.. نه_

  ؟یچونیپیمنو م يدار. منم صبر کردم گمیدست نگه دار خودم م یرو نشد؟ گفت یچ یچ_

 !رونیرفت ب. نشد گمیم ؟یزنیچرا داد م_

 !گمیخودم بهش م. از اولش هم به تو اعتماد کردنم اشتباه بود. خب لِیخ_
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 !نه_

 يکورسو.. وارد معامله شده است اوشیکه او با س دانستیمردك نم. دیاش کش یشانیو دست به پ دیگز لب

 ...و  کردیگذاشته بود را قبول م شیپا شیکه پ یراه اوشیاگر س دیشا.. داشت يدیام

 ؟یالو خواب_

  ..بهم وقت بده کمی_

جدا شن؟ مگه  يتوهم دوست دار یگیمگه نم ؟يخورد يتوهم باز یگیمگه نم. برا ما شاخ شد نمیا ایب! دهه_

 ؟يخوایاون روز؟ حاال وقت م يومدین یهمه برام قپ نیا

 :مشکوك بپرسد ییآرزو باعث شد با صدا سکوت

قرار  اوشینکنه باز با س ؟یخودت منو دور بزن الِیبه خ يخوایعقل فاسد م هیوجب قد و  مینکنه با ن. نمیبب_

 ؟یمرار گذاشت

 :زد ادیرفت و فراز کوره در  آرزو

و بهت بگم؟ من هنوز اسم تورم  زیکه من همه چ يکاره ا یو چ یهست یک یگیبه تو چه اصال؟ مگه تو م_

 !دونمینم

و حقتون  نیخورد يگفتم باز.. الیخیگفتم ب یول.. نداشت يمن گفتن به خواهرت کار يبرا.. گوش کن بچه_

گفتم بذار .. جماعت برخورد کنم فیبا ظر ستمیمنم بلد ن. فتهیخش م فشیگفتم دختره و روح ظر. شده عیضا

خودم به مدلِ خودم  ای یگیم. تو فقط انتخاب کن. ته؟یحال رهیسرش م یبهش بگه داره چه کاله شیآبج

 کنم؟ شیحال

 :زد ادیرا مقابلش نگه داشت و با خشم فر یگوش آرزو

 .گمیخودم تا فردا بهش م. کنه لتیخدا ذل_

 :آرام تر کرد و با آرامش و خونسرد گفت یکمرا  شیصدا شهروز

 ..يبه قولِ خودتون فعال با.. آ قربونش_

 :داد زد یچند مشت محکم به بالش وارد کرد و عصب. دیکوب نیزم يتلفن را رو دیچیپ یممتد که در گوش بوقِ

 !لعنت... لعنت به همتون_

*** 
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. جلو رفت واریبر د هیو با تک دیکش رونیدارش را ب ضامن  يچاقو دیخرابه شن رونِیکه از ب ییقدم ها يصدا با

شد چاقو را  کیکه نزد هیسا.. گشتیو باز م رفتیم ستادنیمرگ و ا يقلبش تا پا دیشنیم یقدم يهر گاه صدا

 بیحب. دیکش یقیآورد و نفس عم نییپا ادستش ر بیقامت حب دنِیدر دستش جا به جا کرد و آماده شد اما با د

 .قلبش گذاشت يرد و دست رووحشتزده نگاهش ک

 !قلب برام نموند بابا ؟یکن ينجوریا دیبا امیو م رمیکه من م يهر بار_

بود انداخت و دوباره کنارِ  بیکه در دست حب یلونیبه نا ینگاه. گذاشت بشیچاقور را بست و داخل ج شهروز

 .برگشت یمیوالورِ روشن و قد

 ان؟ یچ نایا_

 نجا؟یا یراحت. تشک نازك و پتو و بالش بار زدم آوردم هیپشت موتورم ... غذا و لباسن کمی_

 .با اخم نگاهش کرد شهروز

 !نکنه برام بسه دایجامو پ یکه کس نیهم.. خرابه ست. که راحت باشم سیهتل پنج ستاره ن_

 .والور گرفت يرا رو سشیجلو آمد و دست خ بیحب

رو هم با ترس و  لهیذره وس هی نیهم. سین يچاره ا یول نجایسختته ا یخعل دونمیم.. بخدا شرمندتم داداش_

 .کنهینم بمیتعق یدر آوردم تا مطمئن شم کس يهزار تا موش بدو خرگوش بدو باز. لرز آوردم

 .قدرشناسانه سرتکان داد شهروز

 .امیدر م تیگندبازار خالص بشم از شرمندگ نیبذار از ا. یلوط ونتمیمد_

 .دیکارتون نشست و کف دستانش را به هم مال يرو بیحب

به  یداشته باش يآوردم که اگه کار ضرور رانسلیا مکارتیو دو سه تا س یمیقد یگوش هیبرات .. حرفشم نزن_

   .یو بشکون مکارتینره بعدش س ادتیفقط . یزنگ بزن یکس

 .و چشم بست دیدست به صورتش کش شهروز

 یباشم ول يمثل نامردا از قانون فرار ينجوریا سیدلم رضا ن.. بمونم نجایا ادیز تونمینم. زننیباالخره رد امو م_

 .برام نذاشت يا گهیراه د يبهروز

ما بازم باس حواسمونو  یول. شک کنه نجایبه ا یکس کنمیفکر نم. رهیپرت و با نِیکه کال زم نجایاطراف ا_

 ؟يزنگ زد اوشیبه س. میدنگ جمع کن شیش

  .به چشمان محتاط او کرد یسر باال آورد و نگاه کوتاه اوشیآمدن نام س با
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 !زتینکن جونِ عز گاین ياونجور.. غلط کردم_

 .شد شیبا چاقو يو مشغول باز دیکش یپوف شهروز

 .زننیم شمیانگار زنده زنده آت. بیحب رمیگیم شیآت شنومیهر بار صداش و م_

 .ناراحت نگاهش کرد بیحب

 ..یترش کن مترسیبگم فقط م یچ هی خوامیم_

 :و آرام گفت دیلبش کش يمنتظر نگاهش کرد که زبان رو شهروز

داداش من .. من.. سین یکنیها هم که فکر م ياونجور اوشیدادا؟ بخدا داداش س یکنینم یانصاف یب کمی_

که از رو  رمیحاال گ.. خوردیداشت خون و دل م دمیدیم. زد يبه هر در دنتیکش رونیب يخودم شاهدم برا

 ..یاشتباه هی تیمجبور

.. درست بگرد اوشیدست مشت کردم گفتم س.. هزار بار از همون تو داد زدم. بیوجود نداشت حب یتیمجبور_

 يعمرمون و پا هی ایمن و س.. بشه دیروز دو روز نبود که تجد هیمکتبِ من مکتبِ .. پا کج نذار اوشیگفتم س

بشنوم فقط با سه ماه  دیمن با میدونِ شورِ عرق خورو ن میسفره نشست هیعمر که سرِ  کیبعد . میهم گذاشت

  م؟یو برداشت میکاشت ینبودنم گند زده به هر چ

 :را تکان داد و با درد گفت سرش

نبود که چشم به ناموس و پول داشته  یکس ایس. بود نایاز ا شتریانتظارم ازش ب. بیازش انتظار نداشتم حب_

.. چند سال نیا يزحمتا يهمه .. له شدم.. داغون شدم. زن جماعت بشه زونِینبود که انگل و آو یکس. باشه

ما دوتا . اون تنها داداشم نبود... ودممن تنها داداشش نب.. دود شد و رفت هوا دمیکه کش یزجر و بدبخت يهمه 

 کنمیزد که هرکار م يطور.. زد نمیبد زم. پشتش و از پشتم برداشت. میپدرِ هم بود. بیحب میپناه هم بود

 ..از جا بلند شم تونمینم

 جبران کنه؟ يدیچرا فرصت نم.. مونهیداداش پش_

 .در خودش جمع شد بیداد بلند شهروز حب يصدا از

اگه .. بردیمعتبر تر؟ د اگه از من قد ارزن حساب م نیسند از ا زنه؟یم کیکه هنوز داره با دختره ت مونهیپش_

نه . دیکشیدستش و پس م کنهیم یداره چه غلط مهیبهش زنگ زدم و فهموندم حال یبودم وقت جیهو يبراش جا

با وجود من هنوزم داره . رمیمن رامو م گهیم کنهیداره تو تخم چشام نگا م.. که پاشه صاف صاف بره جشنِ تولد

 ..رهیراه خودش و م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵٠۵ 

 :انداخت و او افزود نییسر پا بیحب

 دهیفهم یوقت.. کردهیپدرسوخته دوتا دو تا شکار م ب؟یتو چرا حب يدیگفت؟ خودت که شن یدختره چ يدینشن_

 دیبکنه؟ چقدر با خوادیم يها رو چجور یناموس یب نیجبرانِ ا.. به بزرگه دهیمثل زالو چسب هیخال سشیدختره ک

 ادامه بده؟ شوو بازم کارا دونمیارزش و پپه باشم که بدونه من گنداشو م یبراش ب

 داداش؟ یزنیچرا با خودش حرف نم_

 .دیکش یآه شهروز

دورو برشن مثلِ مور و ملخ؟  یگیمگه نم رونه؟یب قشیبا سند رف یگیرفت دور و برش؟ د مگه نم شهیمگه م_

رو حرف من حرف  ایس.. رفتمینم تونستممیاگه م.. نه یکه االن دندوناش تو دهنش خورد بود؟ ول تونستمیاگه م

 ..ادیهمه سال تو روم در ب نیطاقت ندارم بعد ا. زدینم

 .فرستاد یامکیکرد و پ يرا جاساز مکارتیس. برداشت  نیزم يرا از رو یشهروز گوش. سکوت کرد بیحب

نشده بفهمه  ریتا د دیبا.. آگاه کرد دیدختره رو با. شهیفعل يبهم زدنِ نقشه  ادیکه از دستم بر م يفعال تنها کار_

 ...خواهرشه نهیگز نیهترکارم ب نیا يبرا. دور و برش چه خبره

 :و با انزجار گفت دیلب باال کش بیحب

 .روش حساب باز کرد شهینم.. خرابه یلیجنسش خ_

 .زد و شماره اش را گرفت يپوزخند شهروز

اگه براش  یکنیفکر م. ام یکه بفهمه ک رهیمیمطمئن باش داره م.. جونورا دو سوته نیکردنِ ا یبرا من اهل_

 کنه؟یم ينصرفه همکار

 :و خشک گفت يپوزخندش را جمع کرد و جد یآرزو در گوش يصدا دنیچیپ با

 !نه و سالم هیچ_

 روندیکه م یراه دانستینم. کردینگاهش م يدیکه مشغولِ صحبت با دخترك بود با نا ام یدر تمامِ مدت بیحب

 یشهروز حرف یِعلبر استرس و اضطرابِ ف افزودنین يترس شب و روزشان شده بود اما برا. شودیبه کجا ختم م

مکالمه اش تمام شد سر تکان داد  یوقت. دآور ینم انیبه م کردندیو رو م ریکه شب و روز محله را ز یاز ماموران

 :دیو غرق در فکر پرس

 گه؟یم یچ_

 !کنهیداره م ییکارا هی... دوئونهیموش م_
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 نیبه ا شهینم.. هس بهش بگو یپرت خودت هر چ يجا هی ارمیخواهرش و م. گهید گمیو م نیمنم هم _

 !دختره اعتماد کرد

 .دییهم سا يشد و دندان رو رهیخ یگوش يبه صفحه  شهروز

 !ادیدر ن اشیموش و گربه باز نیا رِیاز ز يزیفقط دعا کنه چ. کنمیمنم تا فردا صبر م.. تا فردا مهلت خواست_

 :گفت دیرا قورت داد و با ترد شیآب گلو. دیاز حالت نگاهش ترس بیحب

 ؟یکنیم کارشیچ_

 .را در دستش چرخاند یشد و گوش رهیجواب به رو به رو خ یب شهروز

*** 

 

 !متوسل شم ها دینذار به زور و تهد.. شو ادهیپ کنمیخواهش م اوشیس_

 .کردینگاهش م یآرام يزار و کالفه به طرف افق برگشت که با لبخند مهربان و چهره  یحال با

به دست  امیم ینگ یبگذره خودم بگ کمیاجازه بده . نداره یخوب دید. نجایا امیب امیاول که برم با ستمیمن بچه ن_

 !فتمیو پاش م

که داره به بطالت  یزمان ؟یکن نیو تضم گرونیخودت و د یعمر و زندگ یتونیبگذره؟ تو م گهیچقدرِ د_

 ادهیبارم که شده به خاطر من پ کی کنمیخواهش م.. اته هیعل شهیم چیه نهیک نیکه با ا يهر لحظه ا.. گذرهیم

 !شو

صبر کن  دیخواست بگو. شد ادهیو پ دیرا کش رهیافق دستگ. فرو برد شیداخل موها یدست یچارگیبا ب اوشیس

را برهم بکوبد و کنارِ افق قرار  نیکار مجبور شد درِ ماش نیبا هم. قبل از اقدامش افق زنگ در را فشرد یول

 :رب گرفت و گفتض نیزم يرو شیبا پاها. ردیبگ

 !شهروزه يننه لنگه  ي نهیک.. خودهیاومدنمون ب_

آن نگاه  ينوك زبانش جا ماند و به جا ياما با باز شدنِ در توسط عباس حرف رو دیبگو يزیبرگشت تا چ افق

 .زده ثابت ماند رونیو از حدقه ب اهیجفت چشمِ س کی يمهربانش رو

 !سالم آقا_

 .نگاه کرد اوشیباز به س مهین یجوابش را بدهد با دهان نکهیبدون ا عباس

 پدرسوخته؟ يجواب بد يزبون ندار_
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. چند قدم عقب رفت اوشیکه س یآنقدر محکم و آن.. خودش را چگونه در آغوش برادرش انداخت دینفهم

 :و اشک گفت ياز شاد ختهیآم ییدستش را دور کمر برادرش حلقه کرد و با صدا

 !ياینم گهیننه گفت د.. داداش يایمن گهیفکر کردم د_

حرف به افق دوخت و  ایدن کینگاه سرخورده اش را با . را خراش داد شیشد و گلو يزیتکه سنگ نوك ت بغض،

 .دیسر عباس کش يدست رو

 ذارم؟یتو رو به حال خودت م يفکر کرد. يفکرا کرد نیاز ا خودیب_

 دیکه او را لبخند به لب کنارِ در د نیهم. جو کرد چشمانش افق را جست و. سرباال کرد و لبخند زد عباس

کش آمد و چشمانش را با  شتریب ریو تاخ جانیه نیا يافق برا يلبها. کرد و سالم داد نییسرش را باال و پا

عباس خواست در مورد آمدنشان  از اوشیس. شدند اطیهر سه وارد ح اوشیبا تعارف س. محبت باز و بسته کرد

و  ستادیباز ا مهیخودش هم کنارِ درِ ن. بعد از ورود عباس داخل شوند هیتا خودشان چند ثان دیبه مونس نگو يزیچ

 .داد شانیگوش به حرف ها

 بود مادر؟ یک_

 ..اطیتوپش افتاده بود تو ح.. ساالر بود_

رنگ را کنار  دیو سف يتور يافق پرده . باز کرد شیدر، راه را برا ي شهیبه ش يبه افق داد و با تقه ا يا اشاره

دست به زانو گرفت و  دنشینشسته بود، با د يبساط سبز انیمونس که م. داخل شد یمصلحت"اهللا  ای"زد و با 

افق جلو . ماند یباق دهیخشک شد و خم شیاهاپ د،یرا پشت سر افق د اوشیکه س نیشد اما هم زیخ مین ریمتح

قامت  يخشک شده رو یاز بهت و سوال، با نگاه ییایدن انیو زن، م دیگونه اش را بوس یرفت و با سالم گرم

نگاه  يسر باال نکرد تا غم و شکوه .. سالم داد و آرام جواب گرفت اوشیس. پسرش دوباره نشست يشرمنده 

کنارِ عباس و  مانیپش یخطاکار ول ی، مانند کودک ریهمانگونه سر به ز.. شود وزشمادرش دوباره کابوسِ شبانه ر

 .نشستآن ها  يرو به رو

 !میاطالع اومد یکه ب دیهمدم جون؟ ببخش نیخوب_

دختر کنارِ  نیا. ذهنش غرق بود يسوال ها انِیهنوز م. مونس نشست يلب ها يرو یرنگ یکم جان و ب لبخند

 ..خانه نیپسرش و در ا

 !هیچه حرف نیا. دخترم يخوش اومد_
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. کرد لبخندش را حفظ کند یسع.برد و برگرداند اوشیس نیمخاطب بودنِ افق نگاهش را تا چشمانِ غمگ تک

 :سکوت که بر فضا حاکم شد لب تر کرد و آرام گفت

 ..پسرتون باهاتون حرف داره_

 :داد و گفت رونینفسش را با صدا ب. را نگا کرد اوشیچشم س ياز گوشه  هیچند ثان يتنها برا مونس

 !هتازه دم ییچا.. گاز و روشن کن ریعباس مادر پاشو برو ز_

 :که افق گفت زدیخواست برخ عباس

 هوم؟. مینگاه به درساش بنداز هی میمن و عباس بر.. ستیالزم ن ییچا_

همراه با او از کنارِ مادر و پسر گذشت و  ،یکوتاه دیتکان داد و افق با ببخش "باشه" يبه نشانه  يسر عباس

 .وارد اتاق شدند

 :گرفته گفت ییصدادستانش را در هم قفل کرد و با  اوشیرفتنش س با

 ؟یبگ يزیچ يخواینم_

... 

 ؟یدونیهنوزم من و مرده م_

   .گذاشت و خاك دستش را تکاند يها را کنار لهیشنبل يدسته  مونس

 یب يبا پسرا ای یکنیبا خودت لج م يدار.. برات مونهیکمر نم يخم شد نایا يکه رو ينجوریا ده؟یکارِ جد_

 اقتت؟یل

 کنه؟یم کاریچ نجایدختره ا نیا_

فقط .. نفرت یحت ایشده با گله ... شده با خشم. کردیو دوباره نگاهش م گرداندیکاش سربرم. به دندان گرفت لب

 ..کردینگاهش م

  .مادرش انداخت یو خاک دهیشد و چشم به دستانِ چروک کینزد یکم

که  یهر پول. صورت مسئله رو درستش کردم یکه کردم و جبران کنم ول ییوقت نتونم خطاها چیه دیشا_

.. هرچقدرم که قد بکشم.. ریننه؟ نگات و ازم نگ. ندارم بمیقرون حروم هم ته ج هی یحت.. گرفته بودم پس دادم

   ..خورمیم نیزم يگرینگاهت و ازم م یهر قدر که مرد باشم وقت.. باشم يهر چقدرم قو

 :با درد چشم بست و زمزمه کرد مونس
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 ؟یکنیاز من گله م يحاال دار.. یخودت خواست_

 دیکه با يمن به اندازه ا. عمر شکسته و مرده موندنم تاوان بدم کینذار با  یول.. يحق دار یبگ یهر چ_

 !ته دلم روشن باشه دیام هیبذار حد اقل .. بارهیداره برام م واریاز در و د. کشمیهنوزم دارم م.. دمیکش دمیکشیم

 ...گله داشت.. غم داشت ایدن ایچشمانش دن. باالخره برگشت و نگاهش کرد.. سربرگرداند

 ادینتونست به بچه هام  ختنمیعمر جون کندنم و عرق خون ر کیباشم؟ چرا  نهیبچه هام آ يچرا نتونستم برا_

که تو چشم  يو داد؟ هر خار شیتاوان زرنگ باز یکیو اون  شیتاوان سادگ یکیچرا . بده درست رفتار کنن

 ن؟یچشمم و ازم گرفت يچرا سو.. کنهیاول منو کور م رهیشماها م

بر . دستش را جلو برد و دست مادر را باال آورد. زدیگرفت تا اشک نر شیدندان ها انیلبش را م اوشیس

 :انگشتانش بوسه زد و با بغض گفت

 گهید ذارمینم.. ننه دمیبار بهت با شرفم قول م نیا. کنمیرو درست م یاشاره کن خودم همه چ هیتو فقط _

 رحمانهیانقدر ب. بهم درس داد یزندگ.. ستمیقبل ن اوشِیس گهید.. من عوض شدم. فتهیب نییه خاطر ما پاسرت ب

 !کنم دایمجازاتم کرد تا خودم و پ ییانقدر با تنها. کرد همیتنب

 ..که یداره؟ تو ازش خواست کاریچ نجایدختره هنوز ا نیپس ا_

 کارم؟ نیمن مرد ا.. ینگو پسرت و نشناخت. به من نگاه کن ننه_

 .سرتکان داد مونس

 ..اوشینشناختمت س_

 :و آرام گفت دیکش یآه اوشیس

 خوامیم.. اشتباهام دوباره قبول کرده يانقدر بزرگ و خانومه که منو با همه . اونم دوستم داره. دوستش دارم_

 ..یول هیادیغلط ز دونمیم.. بزرگه يلقمه  دونمیم. باشه میزنِ زندگ

 :مونس لب زد. بود زیهمه چ يایچشمان مادرش گو. رها کرد مهیسکوت مونس حرفش را ن با

 حواست به خودت هست؟ چیدخترِ اردالن؟ ه_

 .سر تکان داد یدرد مشت شد و به سخت نیهجومِ ا ریز دستانش

 دایتر پدخ نیمن خودم و با ا. کنمیشده پاش جون بدم ولش نم. گذرمیازش نم. هیدخترِ ک ستیبرام مهم ن_

اشکام و رو  يهمه .. دختر دا زدم نیهم يدردادم و رو زانو يمن همه . شده قیمثلِ خون تو رگام تزر. کردم

 !برگشتم ننه یمن باهاش به زندگ.. ختمیاون ر يپا
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 :را نگاه کرد و مطمئن گفت مادرش

 !دختر جونِ منه نیا.. رتشیازم بگ یکس ذارمینم_

گفت یچارگیبا ب دیشماتت بارِ مونس را که د نگاه: 

 ینقل يخونه  هیتا چند سال  یبرات بسازم ول یکه االن توش يخونه مثل خونه ا هینتونم  دیبهش گفتم شا_

 کنمیشده سنگ به شکمم بند م.. امیشده خونه نم. کنمیشب و روز کار م. ننه کنمیکار م. کنمیبرات دست و پا م

داده به ثروت  حیبودن با من و ترج.. هرو قبول کرد یزندگ نیاون ا. براش بسازم یمعمول یزندگ هیتا بتونم 

 !کنمیدرستش م..پدرش

و ناباور نگاهش  رهیآنقدر خ.. شدیهنوز باورش نم. افق ثابت ماند يباز شدنِ در اتاق عباس ،نگاه مونس رو با

آنها  يهر دو نیمونس نگاهش را ب. افتاده دوباره کنارش جا گرفت نییپا يبه ماجرا برد و با سر یکرد که افق پ

 :گفت تیچرخاند و در نها

 ؟يذاریبا دخترم تنها م قهیمن و چند دق اوشیس_

نگاهش  اوشیس. خواست اعتراض کند که مونس با چشم به درِ اتاق اشاره کرد. با وحشت نگاهش کرد اوشیس

 .و نگران اتاق را ترك کرد لیم یعاقبت ب آن دو به گردش در آورد و نیرا با ترس ب

 اوشیحاال که مطمئن بود س. شرم داشت. بود رهیخ يحرف به نقطه ا یبود و ب دهیچیانگشتانش را در هم پ افق

مونس  مِیمال يصدا.کردیخانه شرم م نیرا گفته ، حاال که نگاه مونس عوض شده بود از بودنش در ا زیهمه چ

 .ردافکارش را پاره ک يرشته 

 گه؟یراست م اوشیس_

 .گذاشت شیزانو يو دست رو دیکش یمونس آه. باال کرد و تکان داد یرا کم سرش

خصوصا که اآلن جوونا . کنم حتیمثل تو رو نص یکمتر از اونم که بخوام دختر با کماالت یلیخ رزنیمنه پ_

 یتونیم.. نگاه به دور و برت بنداز هی. اما دخترم. نداره یو خانواده دخالت رنیگیم میتصم ندشونیآ يخودشون برا

 ؟ینیفرقِ ما رو با خودتون بب

 .شد رهیجواب به نوك انگشتانش خ یکرد و ب یاخم افق

دست خواهر و  یتونیمدت کارگر خونتون بوده؟ م هی یکه دوستش داشت یکه مادر کس یهضم کن یتونیم_

 خونه؟ نیتو ا يایشب شام ب کیو  يریپدرت و بگ

 ..نمیبیخجالت نم يبرا يزیمن چ_
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 .دستش گذاشت يدست رو مونس

عمر به خاطر انتخابت  کی يدوست دار کنن؟یفکر و م نیخانوادت هم هم ایآ یول.. یلیبزرگوار و اص یلیتو خ_

و  يدیقبال شن. تو رو ضمانت کنم یندارم که باهاش بتونم خوشبخت يزیمن چ. دخترم نیبب ؟يسرکوفت بشنو

و  يجو هیامروز و فرداست که خبر مردنش از کنار . دمیشوهرم و ماه هاست که ند. هیمن چجور یِزندگ یدونیم

در هفته ... هیبساط سبز نیبکنم در حال حاضر هم میزندگ يبرا تونمیکه م يکار يهمه . کانال به گوشم برسه

اونقدر ساده و کمه . منه یِزندگ نییباال و پا يهمه  نیا.. از آشناها یکیآپارتمان  رمینظافت م يدو روز هم برا

 !باال بزنم نیپسرم آست يبرابهش  هیبا تک تونمیکه نم

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

.. بچه ست نیباتریو ز نیباهوش تر ن،یمادرش بهتر يچه کور و الل باشه چه معلول برا.. بچه چه کر باشه_

باشم بازم  نیهرچقدرم که ازش دل چرک.. هرچقدرم که به خطا رفته باشه.. دهیمن مروار يمن برا اوشِیس

خودت .. باشه نیتو هم هم يضمانت کنم برا تونمیاما من نم.. مهیزندگ دیبازم ام.. نهیریبازم برام ش.. وجودمه

ه اگه ک ادهیحسرت نداشته هاش اونقدر ز یدونیخودت م.. یدونیداشته هاش و نداشته هاش و بهتر از من م

. ونمیکنم مد نیتو تضم ي ندهیآ يرو برا يپسر نیمن اگه همچ. شهیخدا تموم م يبخواد برات بشماره روزا

 ..خودم ونِیمد.. خدا ونِیمد.. تو ونیمد

 .سر باال کرد و ناراحت نگاهش کرد افق

چند ساعت  دم؟یچقدر خند دم؟یعمر داشته به کجا رس کیمن با . ستیمهم ن اوشیس يمن نداشته ها يبرا_

.. يدیشما که د. هیمن برابر با زندگ يبرا اوشیس. رو به خاطر داشته هام دوست ندارم یشاد بودم؟ من زندگ

 ..چرا گهیشما د یدونیشما که م

 ..مهربان نگاهش کرد مونس

. بود اما غفور دوره گرد. میداشت یخوب یپدرم ساواك بود و زندگ. عاشق غفور شدم پونزده سالم بود یوقت ادمهی_

تنم کبود .. هفته غذا نخوردم کی..خوامشیو گفتم م ستادمیپدرم ا يروز به خاطر همون دوره گرد تو رو هیمن 

انقدر .. درسته عاشقم بود دم؟یشد؟ به کجا رس یچ شیجینت. گذشتم میعاقبتم باهاش فرار کردم و از زندگ.. شد

همون عشقِ اون  يِاز صدقه سر.. کرد میندگرو سقف ز نجایا یو دست فروش يعاشق که با همون دوره گرد

از اونجا فرار کردم به کجا  دم؟یبه کجا رس یول. بزرگ نشدن ابونیخونه بناممه و بچه هام تو خ نیروزاشه که ا

شب  یندون یبه واهللا قسم وقت یول. نمیبینم کشیوقت کوچ چیه.. عشق مقدسه.. برسم دخترم؟عشق قشنگه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵١٢ 

سه ماه قبل  يهنوز اجاره  یوقت.. شهیتموم م يگاز بذار يو رو یبارِ قابلمه کن یگرسنه چ يسه تا بچه  يبرا

و با دست  يذاریم اهیس لونینا يبچه ات و تو يمدرسه کتابا فیک يبه جا یوقت.. رسهیسر م دیرو نداده ماه جد

عشق هم  ییبه زناشو دهیجاش و م يعشق باز یوقت.. شهیعشق تموم م يدیدستش م سیخ يلرزون و گونه 

 ..تا روزگارت به سر برسه یسیو بنو یسیانقدر بنو يمجبور گهید.. فیتلک شهیم

 دیصورتش کش يمونس پشت دستش را رو. ناگفته داشت نگاهش کرد ایدن کیکه  یحرف اما با نگاه یب افق

 :و با محبت گفت

 رتیغ.. گذرهیاز خودش هم م یبه خاطر خانوادش حت.. من مرده اوشِیس.. یشیبدبخت م اوشمیبا س گمینم_

ساخته  اوشیمثلِ س يمرد يتو برا یول. خوادیجون م يبگه خاطرخواهه شک ندارم که طرف و تا پا یوقت.. داره

و از خودت کم  یانقدر بکَن.. یش ختلُخت لُ دیبا یکن یکیمثلِ اون  یو با کس تیزندگ ياگه که بخوا.. ينشد

و  دارهیرو پا در هوا نگه م یکیباشه  نیطرفش سنگ کیاگه  یزندگ يوزنه .. یباهاش برابر باش یتا بتون یکن

دلت  يبودن و موندن با پسرِ من انقدر خواسته .. حاال تو به من بگو دخترِ قشنگم... زنهیم نیرو زم یکیاون 

از  یلیخ. .داشته هات و.. و تیدور؟ زندگ يو بنداز یاز پوست و جونت رو بکَن هیال هیهست که به خاطرش ال

 ؟یتونیم.. باورهات و دیشا.. اصالتت رو.. رو دتیعقا

آنقدر .. بود ادیاو آنقدر ز ياما حجمِ حرف ها "آره" دیآمد تا بگو شیهزار بار تا پشت لبها. انداخت نییسر پا افق

 بودن با.. گفتیمونس راست م.. گم کرده بود تیرحم واقع یب يایبود که او را در دن نیسنگ شیحرف ها

 نیزتریعز یحت.. نبود میدر آن سه زیچ چیکس و ه چیکه ه یشروع.. نداشت دیبا شروعِ جد یفرق اوشیس

   ..گذشته اش یانسان ها در زندگ

 يبه دسته  یچنگ.. دلشوره در دلش هزار برابر شد دیچهارچوبِ در د انیرا که م اوشیکه مجددا باز شد، س در

مونس آجر  يگفته ها.. تلخ قیانگار حجم اتاق پر شده بود از حقا.. زدیبگر خواستیم.. زد و برخاست فشیک

 :کرد و آرام گفت یکوتاه هبه مونس که همراه او برخاسته بود نگا.. آمد یو بر سرش فرو م شدیم

 !مزاحم شدم دیببخش_

 :شانه اش گذاشت و مهربان گفت يدست رو مونس

 !خودته دخترم يخونه  نجایا_
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 اوشیس یِخیچشمانِ سرد و . گذشت اوشیصدا از کنارِ س یلب تشکر کرد و ب رِیز..وردهجوم آ شیبر گلو بغض

پشت سرِ افق راه افتاد تا از خانه برود که .. دیچرخیآن دو م يبا وحشت و پر سوال رو ،یتوخال يمانند حفره ها

 :مونس متوقف شد يبا صدا

 .جا نیکارت که تموم شد شب برگرد هم_

از دخترك در  ییرد پا یدوباره برگشت حت یاما وقت. زد و تشکر کرد یتمام فشار و ترس لبخند کم جان انِیم

 !افتیخانه ن اطیح

*** 

 

 و با اخم گفت؟ دیدفتر عباس کش يبرگشته و شلخته  يبه ورق ها یدست

 چه طرزشه؟ نیآخه ا.. آخر نشد آدمت کنم عباس_

به  یخرچنگ قورباغه اش گرفت و نگاه يچشم از نوشته ها. دشانه باال انداخت و مشغول نوشتن ش عباس

چشمش  کیبرگشته بود  یاز وقت. گفتینشسته بود و ذکر م ونیزیدر دست مقابل تلو حیمادرش انداخت که تسب

کنترل را . باشد دیناام وحد شکسته  نیتا ا کردیهرگز فکرش را هم نم. چشمش را آه کیبود و  دهیرا اشک د

 پتو نشست و گفت؟ يکنار مادر رو. را خاموش کرد ونیبرداشت و تلوز

 ؟یکنیرو م یچ يغصه  يباز دار.. من که گفتم حالش خوبه_

 :چشمش را زدود و با بغض گفت ياشک گوشه  مونس

 ؟یو بدن چ رشیاگه حکم ت ؟یچ ادیسرش ب ییاگه بال خوره؟یم یچ پوشه؟یم یخوبه؟ چ_

 ..مادرِ من هیبدن؟ فرار ریمگه قاتله که حکم ت_

 :و با اشک گفت دیلب گز مادر

آمدنش  رونیبه ب يدیام گهید رنشیبار اگه بگ نیفرار کرد؟ ا یخودش؟ آخه با چه عقل يخونه  ومدیپس چرا ن_

 .سین

ذهنِ او شده  يروز بود که ملکه  نیسوال ها چند نیتمام ا. دیاش کش یشانیبه پ یدست یکالفه و عصب اوشیس

 .کردیاوپراتور حالش را خراب تر از قبل م ي، صدا زدیهربار به آن دو شماره زنگ م یول. بود

 !يفکر کردم بشنو. گفتمیکاش اصال بهت نم_
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بعد از  ارهیها رو برام م يسبحان صبح به صبح سبز. دمیارتباطم و با همه بر نایا الیبشنوم؟ جز ل خوامیم یاز ک_

شدنِ  یتو محله سر بلند کنم؟ شرمِ زندون تونمیمگه م. دهیم لیرو تحوسفارشا  برهیو عباس م کنمیظهرم بسته م

 ...برادرت کم بود

 ..دیکرد و لب گز سکوت

 دورو براست هان؟ نیهم دیکجا رو داره بره؟ شا.. اوشیکن س داشیبگرد پ_

 .اش پوزخند زد یبه سادگ اوشیس

بازداشت  ریاز ز یبا هزار بدبدخت. خود منم انقدر پرس و جو کردم بهم مشکوك شدن. خونه مادر ادیب تونهینم_

 ..محله پر ماموره. در رفتم

  .اش کرده بود چارهیبود و درد زانو ب دهیباز شب فرا رس. دیکش شیدست به زانو مونس

شهروز  يبرا دمشونیدر د ياز بازار برگشتم و جلو یپس وقت.... اومده بودن دمِ در نیهم يپس مامورا برا_

 ..اومده بودن

 :گرفته گفت ییسربلند کرد و با صدا عباس

 !داداش سبحان ازم قول گرفت بهت نگم.. خونه رم گشتن_

 يبه عباس دستش را دور شانه  يبا چشم غره ا اوشیس. را سر داد هیدهانش گذاشت و گر يدست رو مونس

 :مونس حلقه کرد و گفت

قرار . ننه شنیدردا تموم م نیا يباالخره همه .. گردهیشهروزم برم. دمیبهت قول م شهیدرست م یهمه چ_

 !بمونه ينجوریکه تا آخر عمر ا سین

با . رفت رونیزودتر از عباس بلند شد و ب اوشیس. کشاند اطیزنگ در نگاه هر سه شان را به طرف ح يصدا

 .و سالمش را موشکافانه جواب دادشد  نهیسبحان پشت در دست به س دنید

 نشد؟ يخبر_

دوستش  نیتر یمیشهروز صم. از او پنهان مانده است يزیچ کندیچرا حس م دانستینم. سر تکان داد اوشیس

 ..پس ممکن بود. بود

 .مونس خانوم و دست به سر کرد نیاز ا شتریب شدینم گهید. خونه یخوشحالم برگشت_

 .هم فشرد يرا رو شیبغلش گذاشت و لبها ریرا ز دستانش

 سبحان؟ یکه دو به شک یبگ يخوایم یچ. لنگهیکالمت م يجا هیباز  نمیبیم کنمیفکر م یچرا هر چ دونمینم_
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 :دست دست کرد و با شک گفت یکم. گفت نیاش آفر یدر دل به زرنگ سبحان

 .از شهروز خبر دارم_

 .گارد گرفت نیگخشم يافتاد و با چهره ا نییپا اوشیس دستان

 کنهیم یداره سع. سواالم براش يسر هیمن دنبال . حالش خوبه دونمیفقط م.. کجاست دونمینم.. زود قاط نزن_

 .معلوم بشه یهمه چ ستیکه ن یاون مدت

 يروز هیهر  یدونیم چیه ن؟یگردیدنبالِ مجرم م نیقانون نشسته شما دوتا دار ل؟یوک یاسم خودت و گذاشت_

 اشه؟ هیچقدر عل هیکه فرار

 ؟يایباهام ب یتونیم! يهست که ازش خبر ندار ییزایچ هی. یبهت نگفتم که داد و قال کن.. ایآروم باش س_

 :اش انداخت و گفت یبه شلوار خانگ ینگاه اوشیس

 واستا اومدم قهیدو دق_

به طرفش پا . دست تکان داد شیکوچه برا يسبحان از ابتدا. دیخانه سرك کش رونیرا عوض کرد و ب لباسش

 .تند کرد و هر دو با هم شروع به قدم زدن کردند

به  یول. یکنیو کارا رو خراب م یکنیزود داغ م شهیچون هم. بگم يزیبهت چ خواستمیصادقانه بگم نم_

 ؟یکن یکمک يراه بنداز يخرابکار نکهیبدون ا نباریا یتونیم. دارم ازیکمکت ن

 :کرد که سبحان افزود یاخم اوشیس

 ..هم معتقده جونت در خطره. چرا بد ازت شکاره دونمینم. یانیبدونه در جر دیکه البته شهروز نبا_

 ؟یدونیم یبگو چ. سبحان ينصف جونم کرد_

تو . سیکارِ شهروز ن يکاله بردار دونستهیم قتیدر حق. بوده يداده بهروز يکه شهروز و از زندان فرار یکس_

 ..یانداختن آدم اصل ریگ يگفت شهروز و دام کرده برا شهیم. ودهب یمدت هم دنبالِ عامل اصل يهمه 

   .کردیسرخ بود که آتش را در خودش ذوب م يچشمانش دو گو. مشت شد اوشیس يها دست

 ..باز يرو نگفتم بر نایا ا؟یس_

 !بگو سبحان شویبق_
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آب خوردن  یشهروز و به راحت يدزد يببره نقشه  شیاز پ ينتونسته کار يکه شده و بهروز یدادگاه کینزد_

که  الشونیبه خ. خارجش کردن مارستانیهوش از ب مهیپرستار تو حالت ن هیمسمومش کردن و توسط . ختهیر

 !شهیدستش رو م قیطر نیو از ا فتهیبه تکاپو م یشدن شهروز عامل اصل بیبعد غ

 :بود گفت رهیخ يبود و غرق در فکر به نقطه ا ستادهیکه ا اوشیتازه کرد و رو به س ینفس

 ..!بزرگ تره یلیهدفشون خ. کرده یو هاپول ونیلیپونضد م نیکه ا ستنین یدنبال آدم گهیم شهروز

 :دیشده پرس زیر یرو برگرداند و با چشمان اوشیس

 ؟یچه هدف_

 :گفت گارشیهمزمان با روشن کردن س سبحان

 هی. موش داره يگذار هیسرما يداوطلبا يهمه  نیزرنگ هست که ب يبابا هیشرکتا  نیا ي دهیتو بازار مزا_

راحت شد هر جور دلش  متایق يکه از بابت همه  الشیخ جهیدر نت. کنهیمطلع اش م متایق يموش که از همه 

شرکت  ياون موقع که کاله بردار نکهیمثل ا. شهیمطلع نم متیآقا موشه فقط از ق نیالبته ا. تازونهیم خوادیم

 يسوم موجود کیهم . دو نشون زده ریت هیطرف با . گرفتهیتازه داشته شکل م تیفعال نیانجام شده ا يبهروز

قدرت گرفتن خودش و وارد عرصه  يرو برنده بشه هم برا دهیکرده و باعث شده نتونه مزا یرو هاپول يبهروز

 ..شدنش پول پس انداز کرده

 ؟رو بهت نایشهروز گفته ا ؟یزنیاز کجا انقدر مطمئن حرف م ه؟یحاال طرف ک_

بود  یکاف. دنشیساده بود فهم یلیخ. کردم قیاشو خودم تحق هیبق. کرد فیشهروز فقط اصل ماجرا رو برام تعر_

آقا ! بلـــه دمیکه بعد د. کنه تیخواسته فعال ییرو چه پروژه ها يبهروز ریدو سالِ اخ نیتو ا نمیکنم بب يریگیپ

 !زده صاف زده تو ساخت و ساز. کارا رو بزرگ کنه خواستهیم

 

نشست و به  یفروش يکنار بساط سبز یشگیهم يپله  يبه هم رو اوشیس يشدنِ ابروها کیبا نزد همراه

 .ندیهم اشاره کرد بنش اوشیس

ساخت و  يحدود هزار و پونصد واحد برا يزیچ هی. رهیبزرگ تو شرقِ تهران قراره پا بگ یلیخ يپروژه  هی_

 هی. کنه دایو پ خوادیکه م یدو سال نتونسته اون نیفعال تو ا یول.. هیا هیگذار ترک هیسرما هیطرح مال ... ساز

 ..یمعمول مانِواحد آپارتمان فکر نکن آپارت گمیم.. ایبزرگه س یلیخ يمجموعه 

 ؟یخب که چ_
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 یحیدر باب فضا و امکانات تفر یکیسهم کوچ هیخان هم خواسته  يبهروز يآقا نیا.. ادنیرقبا ز نکهیمثل ا_

پروژه  نیا يتهران برا ياردیلیم يقطبا نیتو فکر کن بزرگتر. خوانیتر کار و درسته م يقو يبایرق یببره ول

  .ننیکم

 ..در فکر فرو رفت اوشیس

 .میکردیکه فکرشو م هیبزرگ تر از اون یلیپس کار خ_

همزمان با  یدونیم. کنهیم دیرقبا خوب ص نیا يریوسط قالب انداخته و داره از آب گاللود درگ نیا یکی نیبب_

 کلون انجام شده؟ يشهروز چند تا کاله بردار

 :دیپرس ریسر برگرداند و با تح اوشیس

 نفره؟ هیهمش کار  یگیم یعنی_

 .سر تکان داد سبحان

. مونهیرقبا هم دور م نیب يریو همزمان از درگ برهیاز همه استفاده م. نفر که همه جا موش داره هی.. گفتم که_

همه خوب به جون هم افتادن دستش و  یوقت. جلب توجه کنه یبه راحت تونهیو م دهیسفسابقه اش هم  ينجوریا

. بکشه رونیگله گنده ها ب نیپروژه رو از دست ا نیبتونه ا هیکاف. شهیو وارد گود م کنهیپر قدرت تر از همه رو م

 !بکشه یلینتونه اسمش و با تر یتو تهران کس گهیکه د کنهیم دایچنان خودشو پ شه؟یم یچ یدونیم

. کنهیخوب سرِ صاحب شرکتا رو گرم م کیظاهرا کوچ يها يکاله بردار نیا... هیبه چ یحاال معلوم شد چ_

 !گرمه دهیسرِ همه به مزا یشک کنه؟ اونم وقت یآدم نیبه همچ ادیم یک

شاه دزد  میبفهم یوقت. میکن دایموش ها رو پ نیاز ا یکی هیفقط کاف. یکنیکه فکرشو م هیکار آسون تر از اون_

 !برهیهفته هم وقت نم کی یمدارك و برائت شهروز حت هیجمع کردن بق گهید هیک

 .شد انینما اوشیس يلبها يرو یفیاز مدت ها لبخند ضع بعد

 ..واقعا دمت گرم سبحان_

 :به شانه اش زد و گفت يضربه ا سبحان

 تیعصبان يوگرنه ممکنه از رو. بهش نرسه يشده باشه و دست بهروز میقا یخوب يشهروز واقعا جا میدعا کن_

 کاریکه چشمش دنبال اون پروژست انقدر ب یمغزِ پوکش هنوز انقدر کار نمکنه بفهمه کس. کار و خراب کنه

 !مونده دهیمزا يفقط چند ماه تا اعالم برنده  یمخصوصا وقت.. دنبال شهروز فتهیکه ب ستین

 م؟ینداره تا اسم شرکت و بفهم یراه چیه_
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 .تکان داد ینف يسرش را به نشانه  سبحان

کردن به اون  دایپروژه ثبت شده که دست پ یفقط اسمش به عنوان متقاض.. متاسفانه تو بازار فعال سکرته_

 ..ستیمثلِ ما ن ییکار آدما یاسام

 م؟یکن داشیپ دیبا يپس چجور_

مونه و ممکنه  هیصورت زمان عل نیاانجام بشه و شرکت خودش و نشون بده که در  دهیمزا میصبر کن دیبا ای_

و منتظر بشه گنداش  رانیا نهیشیکه باال آورده نم يهمه گند نیتازه مطمئنا طرف با ا! شه کونیکنف یهمه چ

آقا موشه رو  میبگرد نکهیا.. راه دوم مونهیفقط م! ختهیخودش ر يبرا يفرار ينقشه ها هیصد درصد .. ادیباال ب

 !شهیتا آخر بهار انجام م دهیدر هر صورت مزا! میکن دایپ

 :دیغر شیدندان ها يشد و از ال رهیخ يبه نقطه ا اوشیس

 !رهیگیدنبال موش گشتن فقط وقتمون و م.. فیبرم دنبال روباه کث میمستق دمیم حیمن ترج_

 :طرف سبحان برگشت و ادامه داد به

 يخبردار بشه و برا دهیکله گنده ها بوده که تونسته از مزا نیاز ا یکیهست وابسته به  یهر ک اروی نیا_

 مگه نه؟. کنه فیخودش برنامه رد

 ..ردش و زد شهیم نجایاز هم.. نیآفر_

شده تک به تک . سیبازار برام بنو نیا ياز کله گنده ها ستیل هی. میریگیاحتمال و در نظر م نیتر يپس قو_

 !کنمیسراغشونو پرس و جو م رمیم

 !پرونده نوشتم ياسماشونو تو. کنمیات حاضر مفردا بر_

بعد از مدت ها . دستش را گرم فشرد و تشکر کرد اوشیس. دو از جا بلند شدند و به طرف خانه حرکت کردند هر

بزرگ خالص کند  يگرفتار نیشهروز را از ا توانستیاگر م دیشا. سبک تر شده است یکم کردیحس م

   .مشکالت را حل کند یه تر باقآسود یالیراحت تر و با خ توانستیم

 دانستینم. اش را هم خاموش کرده بود یرفته بود گوش یافق از وقت. حوض نشست يشد و لبه  اطیح داخل

بذار با .. اوشیدنبالش نرو س "مادرش آرامش کرده بود  يجمله  کیاو و مادرش چه گذشته است اما تنها  نِیب

دخالت تو و  یاجازه بده ب. نهیشیشونت م يو رو گردهیاگه کفترِ جلد خودت باشه برم.. خودش خلوت کنه

 "رهیبگ میتصم شیزندگ ياحساس برا
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بودن و ماندن .. گفتیبدون او تصور کند اما مادر هم راست م يرا لحظه ا یزندگ توانستینم.. زدیشور م دلش

   !که دل کندن از آن کار هرکس نبود ییزهایشتن از چگذ.. خواستیبا او گذشتن م

آرزو  يهمه اوضاعِ نابسامان حرف ها نیا انِیاگر م. آورد یدلش طاقت نم.. دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

نکرده بود  یگناه.. دیبه او بگو يزیاز آرزو چ خواستینم. را گرفته بود مشیچه؟ تصم زدیاشان م شهیبر ر شهیت

 نیا یو باز کردنِ مسائلِ راجع به او فقط پِ فتنگ.. رسانده بود انیآرزو را شروع نشده به پا! که به آن اقرار کند

ارتباطشان با هم به  یوقت.. دیترسیکه افق هشدار داده بود م یاز آن شکاف قتیدر حق.. کردیرابطه را سست م

نامش را جست و جو کرد و تماس را ! واهمه داشت یبزرگ يهانه ب نیهمچ دنیکش شیتارِ مو بند بود، از پ کی

. بوق متوقف شد يصدا. منتظر جواب ماند اقیچند برابر شد و با اشت جانشیه یخوردن گوش نگبا ز. برقرار کرد

شد و بر  یآرزو پتک محکم ي "بله"افق،  يصدا ياما به جا.. زد و با عشق نامش را بر زبان آورد يلبخند

 .آمدسرش فرو 

 :و نگران گفت دستپاچه

 افق کجاست؟_

 ؟ياز لو رفتنِ نقشه هات ترس دار ایدست دلت بلرزه  یترسیم ؟یباهام حرف بزن یترسیم_

 ؟يخوایاز جونم م یچ گهید. مسخره رو تمومش کن آرزو يباز نیا_

 تو؟ ایمن _

 .پا له کرد و از خدا صبر خواست ریسنگ کوچک را ز تکه

 افق کجاست؟_

 ...خاموشه شک ام رفت که نکنه شیگوش دمید. حمومه.. نترس نخوردمش_

 :دیپرس میمال یمکث کرد و با لحن یکم

 ؟ينه؟ بهم بگو که تمومش کرد نیتمومش کرد_

 از جونِ من؟ يخوایم یچ قایرو تموم کردم ها؟ دق یچ_

اون تو . باش الشیخیب .. سیافق از جنس امثالِ من و تو ن. خوامیم یچ یدونیخودت خوب م.. داد نزن_

 .میهم ساخته شد يما برا. میفهمیما دوتا حرف همو خوب م.. نداره طانیوجودش ش

 ..دمتیکه د يلعنت به روز_
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 !ریام تونمیمن بدون تو نم.. نشو المیخیب یول.. من هزاران بار فرستادم تو هم بفرست. آره لعنت بفرست_

 تو؟ یگیم يدار یچ ه؟یکدوم خر ریام_

 يا يتاوانِ باز..  يانقدر راحت کنارم بذار دمیاجازه نم ؟يدیفهم يریمن ام يبرا یباش اوشیس یهر ک يبرا_

 ؟يشنویم. منم یکه راه انداخت

 :گفت صالیو با است دیکش شیبه موها یچنگ اوشیس

من و خواهرت  یخراب کردنِ زندگ.. رو گهیهمد میدوست دار گمیدارم م ؟يد المصب دل ندار ؟یفهمیچرا نم_

 ؟یمتیبه چه ق

 :داد و آهسته و سرد گفت رونینفسش را با خشم ب.. آرزو قطع شد يصدا

رو تو  یهمه چ يخودم زنگ زد یاگه به گوش. شمیو منتظر تماست با خودم م ذارمیتا صبح چشم رو هم نم_

 تیعشق دوست داشتن وگرنه با.. امیم ایو باهات تا ته دن شمیم الیخیهمه کس ام رو ب. کنمیذهنم چال م

 !اوشیکن جناب س یخداحافظ

 .را قطع کرد یگوش اوشیپشت همِ س يگفتن ها "الو"توجه به  یرا گفت و ب نیا

*** 

شده بودند، نشسته بود و با  ضیبخشِ تراس عر نتیکه با آمدن بهار ز يریو حص دیسف يها یصندل يرو

رفته بود سه  ادشیفنجان بود که  يسته بر انتهانقش ب يآنقدر غرقِ طرح ها. کردیم يفنجان قهوه اش باز

 دهیاز زبان مونس شن راتلخ  يکه آن حرف ها روزیاز د.. حرف و و حرکت همانجا نشسته است یساعت تمام ب

تا رو  انیعشق از م گرید يرا باور داشت و از سو شیطرف تمام گفته ها کیاز .. بود در خودش گم شده بود

عشق و منطقش در کشمکش بود که قلبش  انِیآنقدر م. کردیم يادآوریو خودش را  دیکشیپود جانش زبانه م

 .فشار در حالِ له شدن بود نیا رِیز

بود  ستادهیاردالن کنارِ در ا.. سر باال کرد. گسِ عطر پدرش را آورد يو با خودش بو دیچیدر اطرافش پ يبهار باد

شود  ایرا از زبان خود دخترك جو قتیتاق کشانده بود تا حقاو را تا پشت در ا شیبارها پاها. کردیو نگاهش م

اتفاق که افق را  نیا دیترسیم. داشت میب قیحقا دنیاز شن قتیدر حق. کردیهر بار دلش غرور را بهانه م یول

که هست تلخ  ینیاش را از ا یاش زندگ یداشته باشد که تلخ قتیرو به آن رو کرده بود آنقدر حق نیاز ا نگونهیا

 !تر کند
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از  زیو تند و ت دیپاش شیسرد به رو ياردالن لبخند. بهاره و بلند از جا بلند شد یپدرش در باران دنیبا د افق

. را به اردالن داد شیشد و جا ادهیآورده بود پ شیپا شیکه آماده و روشن، پ ینیرضا از ماش. کنارش عبور کرد

آرزو  يصدا نباریا. قبل دوخت يهمان نقطه  بهنشست و نگاهش را  شیاپدر دوباره در ج نِیبا دور شدنِ ماش

 .دیکه در آن غرق بود خط کش ییایافکار و دن يرو

 ؟یبه فال اعتقاد نداشت_

 :داد و آرام زمزمه کرد رونیسر باال کند نفسش را ب نکهیا بدون

 .هنوزم ندارم_

 رم؟یفالت و بگ يخوایم. من دارم یول_

 .دیخودش کش يحوصله نگاهش کرد که کنارش نشست و فنجان قهوه را جلو یب افق

   ..و جذاب یچشم ابرو مشک. نمیبیمرد قد بلند م هی.. نمیاومم بذار بب_

ب نگاه قد بلند و س دهیمجنون کش دیافق ناراحت و مغموم تا کنار درخت اش  یچشم زندگ هیشد و به مرد

 ...دلش بد تا کرده بود دو روز با نیچقدر در ا.. دیشیاند

 نجاست؟یحواست ا_

 :حوصله گفت یو ب دیچشمانش کش يدستانش را رو کف

 آرزو؟ يدیرو از کجا د یتو اون بازارِ شام مرد چشم ابرو مشک_

 :با تمسخر گفت ختهیآم یبا لحن آرزو

 ..دنیهمه د بایتقر گهیزورو رو د يآقا نیا.. نمیفالت و بب ستیحتما الزم ن_

 .موشکافانه نگاهش کرد افق

 ش؟یدید_

 .اخم سر تکان داد و رو برگرداند با

 همون شبِ تولد؟ ش؟یدید یک ؟یچرا نگفت_

 ..دمشیبرم د نکهیقبل ا_

 :تلخ گفت يو با لبخند سربرگرداند

 ..خوب بود قتیبار سل کیچه عجب _

 :زده گفت جانیه. دست سرد آرزو گذاشت يدستش را جلو برد و رو. دیافق درخش چشمانِ
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دوست داره خودش و  شهیهم یداره ول یدل بزرگ یلیخ. خونگرم و مهربونه یلیخ.. گول ظاهر سردش و نخور_

  .تفاوت نشون بده یخشن و ب

چشمان افق را  جانیبود که آتش ه ادیچشمانش آنقدر ز يسرما. خاص نگاهش کرد یحرف و با نگاه یب آرزو

دست آرزو برداشت  يدستش را از رو. دیبر سرش کوب یوز را مانند پتکدو ر نیزود خاموش کرد و تمام حوادث ا

   .انداخت نییو دوباره سر پا

 ؟يدوستش دار یلیخ_

 .زد يآرزو جوابش را از نگاهش خواند و پوزخند. به آرزو نگاه کرد یاستفهام یحالت با

 ست؟ین يکردیکه فکر م یاون یاگه بدون یحت_

 ه؟یمنظورت چ_

 يخورد يباز یاگه بدون ؟یدروغه چ یدونیکه دربارش م يزیهمه چ یاگه بدون گمیدارم م.. منظورم واضحه_

 ؟یچ

 :ناباور زمزمه کرد.. ختیر شیپا ریهر چه که بود، آب شد و ز.. افق نماند ي نهیبه نامِ قلب در س يزیچ

 ؟یدونیم یچ_

 نهیداد و دست به س هیتک یبه پشت صندل. ش بهتر بودبعد از مدت ها حال. را گرفت روزیپ يژست انسان ها آرزو

 :باال رفته گفت ییبا ابرو

 !یدونیکه تو نم ییزایچ_

 ؟یدونیم یگفتم ازش چ. آرزو مثل انسان حرف بزن_

 .گرد گذاشت و به طرفش خم شد زیم يدو کف دستش را رو آرزو

پوله که دخترا رو به  ادیص هی يدیبراش جون م يکه دار یبگم اون نکهیا. دونمیرو م یدونیکه نم يزیهر چ_

نه پدرش ورشکسته شده و نه  نکهیو نه خانوادش تو قم ان؟ ا رهینه اسمش ام نکهیبسه؟ ا دهیم يخاطر پول باز

 يهمه .. بود يدوستت دارماش باز ي هبگم هم نکهیا ه؟یخبر یکوفت چیاز حسابِ اون ورِ آب و سهم ارث و ه

   تو دامش بسه؟ یفتیآروم آروم ب نکهیا ير بود براگفتناش تظاه وونتمید

زخم  نیکه ا دیفهمیحاال م. اندازدیچنگ م شیبر گلو رحمانهیب یدست کردیحس م. حرف نگاهش کرد یب افق

 رهیآرزو به نگاه خ. کردیقصد جانش را م شیاز پ شیب دیپاشینمک م شیرو یبلکه هر بار که کس. شدیکهنه نم

 :تکرار کرد دینیاز جانبش نش یحرف چیه یوقت. اش چشم دوخت
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 !بود يباز یهمه چ گمیحرفام و؟ دارم م يشنویم_

 ؟يدیتو از کجا فهم_

 .دیحرص خند با

 فیهمش کث گمیم.. دروغ بود گمیدارم م.. يخورد يباز گمیدارم م دم؟یمهمه؟ واقعا مهمه که از کجا فهم_

 ؟يشنویم.. پول بابات دنیباال کش يبود برا يباز

... نه.. شدیباورش نم. مغزش داغ شد. شد کیآرزو کم کم به هم نزد يابروها. انداخت نییو سر پا دیلب گز افق

 !امکان نداشت

 ؟..تو_

 :افق را باال آورد و ناباور زمزمه کرد ي چانه

 ؟یدونستیتو م_

براش  يبخواشبه برات مهم بشه و  کیارزشت  یباعث شده خواهر ب یچ دونمینم. آرزو يخبر ندار یچیاز ه_

که از  ییتو نیا.. نه آرزو نباریا یول یدل منو بسوزون کمی قیطر نیاز ا یدوست داشت دمیشا. یدل بسوزون

 ..افتاده که ییما اتفاقا نِیب. يخبر ندار یچیه

 ..و باز یدونیرو م نایا يتو همه  ؟یگیم یمعلوم هست چ چیه_

 نیقلبِ او را تا ا اوشیس کردیباور نم. کردیاش م وانهینگاه خونسردش د. ستادیبلند شد و مقابل افق ا شیجا از

 ..کرده باشد ریحد تسخ

 ؟يو خار کیحد کوچ نیتا ا.. افق خورهیحالم ازت بهم م_

 .درمانده سر تکان داد افق

   انقدر ناممکنه؟. کننیموضوع مقاومت م نیا دنِیفهم يچرا همه دارن برا. آرزو میرو دوست دار گهیهمد_

 .شدیم نییاش از خشم باال و پا نهیس يقفسه . سرش را با انزجار تکان داد آرزو

 ..خورهیحالم ازتون بهم م.. خورهیحالم ازت بهم م_

 :ناچار تکرار کرد.. آورد یاز حالِ او سر در نم. افق از جا بلند شد و نگران نگاهش کرد.. عقب رفت عقب

 ...که برهیسوال م ریکدومتون و ز یچرا؟ انتخابِ من زندگ_
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 ایحالش از دن گرید. شدیراه نفسش باز داشت تنگ م. گذاشت و از پله ها باال رفت شیگوش ها يدست رو آرزو

و از مقابل چشمانِ ناباورِ افق  ختیر یهر آنچه داشت و نداشت داخل ساك کوچک. خوردیبهم م شیو آدم ها

 :و ترس گفت رتیبا حو  دیرا از پشت کش شیافق بازو. گذشت

 ؟يریکجا م_

 .گونه اش را با خشم پاك کرد يو اشک رو دیکش رونیرا از دست او ب دستش

 !همتون.. نیشیم مونیپش.. یشیم مونیپش يروز هی_

را پشت سر  ضیعر يکوچه . بهت و سوال کنارِ در جا گذاشت و به سرعت از خانه خارج شد ایدن کیرا با  افق

از او .. دیچیپیافتاد دلش در هم م یم یلمس يصفحه  يکه رو یبا اسم..خوردیاش مدام زنگ م یگوش.. گذاشت

امروز  یانسان خواهرش است ول نیتر طرفیب شیها یدر تمامِ بدبخت کردیفکر م دیشا.. منزجر بود شیاز پ شیب

را  دشیتهد اوشیبود که س نیهم يپس برا. او را نداشت ي هیتحملِ سا ينا یحت گریلحظات د نیبعد ازا

 ..نداشت يواهمه ا چیبود که ه نیهم يبرا.. نگرفته بود يجد

 گریاش هم د یگوش.. را پشت سر گذاشته است ابانیچند کوچه و خ دانستینم. به گز گز افتاده بود شیپاها

چشمش را به .. خاموش شده بود. دیکش رونیاش را ب یفرو برد و گوش شیمانتو بیدست در ج.. خوردیزنگ نم

. شارژرش از داخل ساك ، به طرف دکه حرکت کرد دنیکش رونیدوخت و همراه با ب یروزنامه فروش يدکه 

 !انتقام.. دیشیاند یم زیچ کیتنها به  گرید.. جلو دارش نبود زیچ چیه گرید

*** 

 .گرفت رمردیمتعجب پ يرنگ را باال آورد و مقابل چهره  دیسف شارژر

 تو شارژ؟ نیبزن نویا شهیم_

نه و او را از سرش باز  دیخواست بگو. داخل دستش انداخت بیبزرگ و عج یحوصله به گوش یب ینگاه رمردیپ

 :جوان از پشت سرش گفت يکند که پسر

 !داخله زیپر.. تو يایخودتم ب دیبا یول شهیم_

خم شد و . افتی وارید نییرا جست و جو کرد و آن را پا زیبا چشمانش پر. حوصله داخل شد یتکان داد و ب سر

 :اخم کرد و گفت. دیاندامش د يو مشتاقِ پسر را رو فیبرگشت نگاه کث یوقت. کرد زیشارژر را وارد پر

 ه؟ینگاه کردن_

 :و گفت دیجلو کش شیرا برا یمرموز صندل يبا لبخند پسر
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 مگه؟ يمجبور. نیخب بش_

گوشش  يرا رو یرا گرفت و گوش اوشیس يتعلل شماره  یب. را روشن کرد یتوجه به او نشست و گوش یب

 .دیچرخیم شینگاه هرز پسر هنوز رو. گذاشت

 بهم زنگ نزن؟ گهیمگه نگفتم د_

 :در دل و کالمش پر شد و گفت رینظ یب یبا سرعت نفرت

 ..یبهش گفت_

 .داد رونینفسش را ب اوشیس

 ؟یکنیبرا من بغض م يزنگ زد یگند بزن یخطا رفت؟ نتونست رتیشد؟ ت یچ_

 !ازت متنفرم_

من انقدر .. همسن خودت بگرد آرزو یکیبرو دنبال . حس و نسبت به تو دارم نیهم قایچون منم دق.. خوبه_

 ..مشکل دارم که

 !اوشیرو نگفتم س یهنوز همه چ. يداد يبهش نگفتم که منم باز یول_

 يدوست دار يبرو هر کار ته؟یحال دمیکه نکردم تاوان نم يکار يمن برا نیبب ؟یچرا معطل.. خب برو بگو_

 ..بکن

 .مردمیداشتم م.. انصاف یکردم ب یمن بخاطرت خودکش_

 ..که یصفت تر از اون طانیتو ش.. آرزو ایمظلوم و ن يمن تز آدما يبرا يخودیب_

 ؟یکنیچرا باورم نم.. دوستت دارم احمق گمیم_

چشم بست و اجازه . او خشک شده بود ينگاه هر دو رو. سرباال کرد. به طرفش برگشت رمردیدادش پ يصدا با

 .رها شود دگانشیداد اشک از د

 !دارم اجیبهت احت.. اوشیس شتیپ امیبذار ب کنمیخواهش م. کس و ندارم چیه. رونیاز اون خراب شده زدم ب_

 :دیکش ادیفر اوشیبار س نیا

بشه؟ اگه  یمن که چ شِیپ يایب يخوایم ست؟یغرور و شرم تو وجودت ن به اسم يزیچ ؟يتو عزت نفس ندار_

 آره؟ يایهم باهام راه م تیدخترونگ يآبرو يحتما تا پا ایمن بگم باشه و ب

 :جواب داد دیلرزیکه م يچانه ا با
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 !شکشیپ یکه گفت ییزایچ هیبق.. و دادم میتو زندگ يمن برا_

که بتونه رفتنِ تو رو  ستین یطیاون اآلن تو شرا. به افق فکر کن یکنیاگه به پدرت فکر نم.. برو خونه آرزو_

   .!هم تحمل کنه

 ریو ز میزندگ يکه همه  یباش یمال کس ذارمیفقط نم.. باشه بدم یحاضرم تاوانش هرچ.. ریام خوامتیم_

. خونه دمگریبشم برنم شرفیشده همخواب هزارتا ب.. کارتون بخوابم يشهر رو نیشده تو ا. کردم یزندگ شیسا

 !رمیجا نم چیه یتا قبولم نکن

مثلِ  يدختر يمن دل ندارم برا. ازت بکنه و ببره يزیچ هیپس انقدر دور خودت بچرخ تا هر کس .. به درك_

 !نزن.. یبه من زنگ نزن لعنت گهیبارِ د کیفقط . تو بسوزونم

.. باز هم پس اش زده بود.. شدیدر سرش اکو م اوشیس يحرف ها.. که قطع شد، دستانش لرزش گرفت یگوش

 !شکل نیبه بدتر نباریا

 گرید.. بود ستادهیا شیپسر درست رو به رو. سرش را دوباره باال کرد. بود ياش جار دهیاز د لیمانند س اشک

. کند و قصد رفتن کرد که تنش با تن پسر مماس شد زیرا با همان پانزده درصد شارژ از پر یگوش. تحمل نکرد

 :گوشش گفت ریرد و زسرش را جلو آو

 .دمیهم م یپول خوب.. جا دارم_

 .شد دهیاز پشت کش شینرفته بود که بازو یاما هنوز چند قدم.. رفت رونیپسر زد و ب ي نهیبه س يا ضربه

 م؟یبر.. باهات امیتا پنجاهم راه م يخوب حال بد.. دمیتومن م ستیب.. با توام عروسک_

 :زد ادیو فر دیرا پس کش دستش

 !ــوخفه شـ_

 ؟يجا دار ؟يبر يخوایکجا م.. شهیم کیهوا داره تار.. د رم نکن_

پا در آن  گرید یحاضر بود شهر او را در خود ببلعد ول. دیرا سرعت بخش شیبا اشک رو برگرداند و قدم ها آرزو

از  یکی يرو. بود یکیهوا رو به تار! توانش را نداشت.. با افق چشم در چشم شود توانستینم گرید.. خانه نگذارد

اشک  زشیبا هر بار ر.. صورتش متنفر بود ياز نم رو. پارك نشست و ساکش را در آغوشش فشرد يها مکتین

چند درصد  نیدعا کرد هم. دیلرز بشیدر ج یگوش. افق مهمان کند دگانیده ها برابرش را بر د خوردیقسم م

 یو ب یشخص پشت تلفن، عصب يبا پا فشار. ردیاز او بگ ینتواند سراغ یکس گریشارژش هم تمام شود و د
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 یول فیضع ي "الو" کیبا  تابیناشناس باز هم خوش باور و ب ي شماره دنیبا د. دیکش رونیرا ب یطاقت گوش

 :شهروز گفت اوشیس ياما به جا. جواب داد دیپر ام

 ..الو_

 ؟يخوایم یچ گهیاز جونم؟ تو د يخوایم یچ_

 نیا. کنمیتا فردا ظهر خبرت م یخودت گفت ؟يطلبکار زنمیمنو که هر بار زنگ م ینیبیتو خواب م.. چخه بچه_

 ت؟یبه آبج یگفت. نشد يظهر شب شد از تو خبر

 .دییهم سا يرا در دستش فشرد و دندان رو یگوش آرزو

 !یبرو به درك لعنت... آبم قطعه يها گند زد یدونیبه قول خود شما چاله م ه؟یچ یدونیم_

با همان . شدیشهروز قطع نم یدر پ یپ ياما تماس ها. را قطع کرد و هق هقش سکوت پارك را شکست یگوش

 :حال زار جواب داد

 رم؟یبم يذاریچرا نم_

 :گفت يسکوت کرد و جد یاش کم هیگر دنیبا شن شهروز

 شده؟ یچ_

 یو سرت چقدر ب یهست یک دونمینم. فقط آش و با جاش بردن. نشده یچیشده؟ ه یچ یگیشده؟ تازه م یچ_

 گم؟یم یچ یفهمیم. قبول کرده ينجوریو هم اوشیس. خبر داره یبگم افق از همه چ تونمیفقط م. کاله مونده

 :دیکش ادیفر دیشهروز را که د سکوت

 ؟يشنویم_

 ؟ییکجا.. ینکش لعنت غیج_

 ..تو جواب سوالم و بده.. به تو چه که کجاام. تو جهنمم.. جهنم_

همان پسر را  هیکر يهوا چهره  یروشن یکیتار انیم.. با وحشت برگشت. آرزو نشست يبازو يرو یدست

 .دیصورتش دست کش يپسر کنارش نشست و رو. و وحشت کرد دیلرز نباریا. داد صیتشخ

 !دمیهشتاد تا م.. جهنم و ضرر. رو دودر کردم یبه خاطرت کاسب_

 .دینشن يگرید يکشدارِ مردانه صدا يان صداجز هم یزد ول شیصدا. دیشن یرا از پشت گوش شیصدا شهروز
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... لج نکن عروسک.. شه یشارژتم االناس خال.. يجا که ندار.. دمیهم روش م گهیده تا د یقبول کن قممیرف_

 ..یاوخ ش ذارمینم

شهروز از . کردیزده از حدقه فقط نگاهش م رونیب یحرکت و با چشمان یو وحشت زده بود که ب دهیترس آنقدر

. دست پسر دور شانه اش حلقه شد. جواب دادن نداشت ياما نه نا و نه جرات برا زدیم ادیفر یآن طرف گوش

 ..هم آرام تر و کشدار تر شیصدا

 ..ها پرهیمرغت از قفس م ادیمامور ب.. پاشو ناز نکن...نگا لباشو.. يهم زد يچه عطر_

.. دیدو یاصل ابانیخود بلند شد و رو به خ يکدام توان از جابا  دینفهم.. دیتنش لرز يحرکت دست پسر رو با

 :زار زد هیگر انیگوشش گذاشت و م يرا رو یگوش

 ..دنبالمه یکی.. توروخدا کمک کن_

 تو هان؟ یهست يکدوم گور_

 ..یاصل ابونیسمت خ رمیدارم م.. خونمون هست کیپارك نزد هی.. پارك هی_

دو رو برت شلوغ باشه .. امیهمونجاها باش تا ب.. برت شلوغ باشهدورو .. تف به اون ذات تخست بچه يا_

 ته؟یحال

 ابانیها رد شد و آن طرف خ نیماش ياز ال به ال.. از پسر نبود يخبر. به پشت سرش انداخت ینگاه آرزو

همه جا ... شدیم نییباال و پا یبه طرز وحشتناک دنیاش از شدت دو نهیس.. خاموش شده بود یگوش..ستادیا

 ..بود دهیمرگ را به چشم د.. دیدیو پر از شهوت پسر را م فیچشمان کث

*** 

 

به لباس  یچنگ. به پشت پرتاب شد بیگاز موتور چند برابر شد و حب يکه به دسته ها وارد کرد صدا يفشار با

 :کنارِ گوشش با وحشت گفت. شهروز زد تا تعادلش را حفظ کند

بابا اآلن چرخش .. يدیگاز م ينجوریا يکه دار سین تسونیداو یابو قراضه هارل نیا. بیداداش آروم مرگه حب_

 .میشیکله پا م رهیدر م

 :جواب داد بیگفتنِ حب "ابوالفضل ای"و همراه با  دیکش ییبه هم ال کینزد نِیدو ماش انِیاز م شهروز

دو ساعت که مچل تو . هیکجاست و تو چه وضع سیدختره معلوم ن. بینکن حب غیج غیمثلِ دختر اون پشت ج_

 !چپ کنن يموس موس کنم دختره رو لقمه  تونمینم کیتراف نیتو ا گهیاآلن د. ياریلگن و ب نیشدم تا ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵٢٩ 

 :زار زد ختیریکه از شدت باد لب و لوچه اش کج شده بود و از چشمانش اشک م بیحب

 ..بگو یگیبه من م یسرت و به باد نداد هرچ دهیورپر نیااگه آخرسر . دهییگاوت زا نتتیبب یکی. خطر داره دادا_

 .اردالن شد يبه خانه  کینزد ابانیگوشش ، راهنما زد و وارد خ ریز بیحب يها ییگو اوهیتوجه به  یب

 نیخونه ا کینزد يا گهیپارك پارك د نیمن که جز ا ش؟ینیبیم نیشر گفتن چشاتو باز کن بب يبه جا_

 !شناسمیارونمی

رو ها  ادهیاز پ يگرید زیشبح ناواضح چ کیبود و جز  کیهوا تار. شدند رهیرو خ ادهیکنار پ يدو به عابرها هر

   .شدینم دهید

 !اون صندوق صدقات شیپ.. داداش اونجا رو نگا_

جدول کنار صندوق صدقات نشسته بود و خودش را به عقب و  يشد که رو رهیخ يشده به دختر زیر یچشمان با

زد  یترمز محکم دیکه رس شیپا يجلو. راحت تر شد صشیهر چه فاصله اش با او کم شد تشخ. دادیجلو تاب م

اما  دیکش ینفس راحت روزشه دنِیآرزو با وحشت سر باال کرد با د. پرت شد نیزم ياز پشت سر رو بیو حب

 شیشد و رو به رو ادهیو طلبکار پ یو گستاخ و غد، به شهروز نگاه کرد که عصب ستادیصاف ا. خودش را نباخت

 .ستادیا

   راحت شد؟ التیخ_

 :به دور و بر کرد و آرام گفت ینگاه آرزو

 !ومدیدنبالم ن گهید یول.. .بودم دهیترس_

دستش را گرفت و او . اش دوباره جان گرفت قهیشق يپسرك در ذهنِ شهروز نبض رو يتکرار شدن حرف ها با

 .را به طرف خودش کشاند

 تو؟ یکنیم یچه غلط رونیوقت شب ب نیا_

 !رمیبه تو چه هان؟ اومدم بم.. ولم کن_

 ؟يایم یچرا قُپ يندار گرید تو که ج ؟يدیلرزیم یمثل سگ داشت نیبرا هم ؟يصدام کرد نیهم يبرا_

 .دیدستش را رها کرد و دو دستش را پشت گردنش کش. به ترسش برد یپ دیدخترك را که د سکوت

 ..يزیچ ياگه مامور. بمونم ادیز تونمینم. طهیاوضاع خ نجایشد؟ ا یچ نمیاز اول بگو ب_

 ..اومد يداداش اسمش و برد_
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دست آرزو را ..شده بود شیروزها نیگشت ارشاد کابوسِ ا نیماش. انداخت بیبه پشت سر حب یو نگاه برگشت

 :گفت بیرو به حب ابانیخ انیاز م. کشاند ییداخل همان پارك کذا ابان،یو با خودش به آن طرف خ دیکش

 ..شد تک بنداز يزیچ.. موتور و بزن جک منتظر شو_

 :دستش را رها کرد و رو به او گفت یمکتیکنارِ ن. دیکشیو دستش را پس م زدیمدام غر م آرزو

امثالِ من  رتیرگ غ. نجامیفکر نکن واس خاطر جون و آبروت ا. مثل آدم جون بکن بگو چه مرگت شده_

 !حاال حرف بزن. شهیمثلِ تو قلنبه نم يفکر یب يچموشا يبرا

 :با خشم گفت دادینشست و همانطور که مچ دستش را ماساژ م مکتین يرو آرزو

رو  یهمه چ اوشیس. دونهیرو از دم م یهمه چ. با افق حرف زدم. میهر دومون زد یعنی. به کاهدون يزد_

 ..یکه فکرشو بکن هیتر از اون يجد یلیخ هیقض.. باهم ان یراست یراست نایا. بهش گفته

 :گفت رتیشده از ح زیر یو با چشمان دیکش ششیبه ته ر یدست شهروز

 تو؟ یگیم یچ_

   ؟يدار ییمشکل شنوا_

 :لب زمزمه کرد ریز. شد رهیخ يو مبهوت کنارش نشست و به نقطه ا جیگ

 رو بهش گفته؟ یپسره؟ چرا همه چ نیا هیهدفش چ_

خواهر احمقِ من  یزندگ يداره رو یبا چه هدف سیمن اصال مهم ن يبرا.. تا صبح دنبال هدفش بگرد نیبش_

 ..که نهیمن مهم ا يبرا. رهیم یاسک

 اوشیس یفهمینم ست؟یآره؟ د تو عقل تو سرت ن یبهش و باهاش معامله کن یکه مثل زالو بچسب نهیمهم ا_

 ..یاپاسپ هیکه  یخودت و بکش يبرا مرد دهیاجازه م رتتیچطور غ س؟ین یمرد عشق و عاشق

 ..خفه شو_

. ختیریگذاشته بود و اشک م شیگوش ها يدستش را رو. داد دخترك سر برگرداند و نگاهش کرد يصدا با

 .زد مکتیبه سطل آشغال کنار ن یبلند شد و لگد محکم

 ...استغفراهللا... جا نیصبر بده نزنم هم.. خودت صبر بده ایخدا_

 .دیدیدختر جنون را به چشم م نیکنار ا. ردیکرد آرامش اعصابش را دست بگ یکنارش نشست و سع دوباره

 یزدنت همه چ رونیبا ب ؟يآخه تو چرا انقدر بچه ا ؟یثابت کن يخوایرو م یچ رون؟یب ياز خونه چرا زد_

 شه؟یدرست م
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و آبروم عفت  ادیکردم که اگه ن دشیتهد یحت. کس و ندارم چیشهر ه نیا يبهش گفتم تو.. بهش زنگ زدم_

 انقدر ازم متنفره؟ یعنی.. دیاما ککش نگز دمیو م

گفت یباال رفت و عصب شیصدا. شهروز منقبض شد فک: 

 فقط؟ یگرفت ادیو  نیهم ؟يریانتقامِ خواهرت و بگ ينجوریتا ا یبشه؟ خودت و بهش عرضه کن یکه چ ادیب_

 .سر بلند کرد و نگاهش کرد آرزو

و سرشون کاله  دیکنیم دیدوست دار یبا هزار تا دختر هر غلط ینه؟ وقت نیفقط شما مردا عفت و ناموس دار_

 شهیم خوادشیو از ته دل م شهینفر م هیدختر عاشق  هیکه  نیهم یول شه؟یچرا ناموستون لکه دار نم نیذاریم

 آره؟. کشنیرو تنش دست م.. پرسنیم متیازش ق... بندو بار و خراب؟ یب شهیم.. ناموس یب

دورگه از خشم  ییچشمش را چند بار باز و بسته کرد و با صدا.. صدادار شیت شد و نفس هاکم کم مش دستش

 :گفت

بهت گفتم .. عفته یناموس ننگش هزار بار بدتر از دخترِ ب یپسرِ ب شه؟یناموس نم یگفته پسر ب يکدوم خر_

 م؟یبر شیطبق توافق پ ينگفتم؟ اجازه داد. با من اوشیحسابِ س

 :شد و ناراحت گفت رهیاش خ مرخیشهروز چند لحظه به ن. صورتش را با دست پوشاند آرزو

 شه؟یدرست م یبا تو پارك نشستنت چ.. خونت متیپاشو برسون_

 !رمیجون بدمم نم نجایاگه ا خورمیقسم م.. رمینم_

 :دیو غر دیکش یچارگیسرش را با ب يموها شهروز

.. سراغت؟ شب شده ادیب گهید یکیبعد رفتنِ من  قهیکه دو د یبمون ؟یبمون يخوایکجا م.. تو یکنیغلط م_

صبحش هم الشه ات و . میکنیشکمت و سفره م يپا ند گنیپهلوت م ذارنیم يزیت. پرسنینم متیازت ق گهید

 رو؟ نایا تهیحال. پل و تموم ریز ندازنیم

 :داد و گفت رونیشهروز نفس پر حرصش را ب. دادیجواب تنش را به جلو و عقب تکان م یب آرزو

 !جا جون بده نیبمون هم. کنم يمثل تو باز یلوس يندارم با ناز بچه  یمن وقت اضاف. یباشه هرطور راحت_

لرزان  ییاز جا بلند شد و با صدا.. دیپارك را کاو يدور شد چشمِ آرزو با وحشت فضا یکه چند قدم نیهم

 :زد شیصدا

 بود؟ نیهم رتتیغ_

 :گردد گفتبر نکهیو بدون ا ستادیا شهروز
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 مگه؟ یمیچ. صرفت کنم رتینداره غ یلزوم_

به طرفش . نثار دخترك کرد " یلعنت"راهش را ادامه بدهد اما نتوانست دستش را دوباره مشت کرد و  خواست

 .کردیبرگشت که همانگونه با ترس نگاهش م

  .دلت خواس بکن یطنتیتو همون خونه هر ش.. برسونمت خونه ایب_

 :به طرفش پا تند کرد و با بغض گفت آرزو

روزا کار و تموم  نیمن تو هم.. میکنیم يفکر هی گهیبا هم د. منو ببر با خودت..ذارمیپا تو اون خرابه نم رممیبم_

 !دمیقول م.. کنمیم

 :خورد و با تمسخر گفت نیچشمانش چ يگوشه . سرش را به پشت پرتاب کرد. دیبلند خند شهروز

مغز تو کله ات پِهِنه؟ بچه تو  يجا ؟یمن باش شِیپ يکه دوست دار ستمیه ام؟ من مرد نمن خواج يفکر کرد_

 ؟یشیچرا انقدر زود با همه پسرخاله م

چند . برام بسه ياتاق بد هیبهم . يکردیهمون بار م یبکن يکار یخواستیاگه م. دمیبار د کیمن مرام تو رو _

 !کنمیم که سرشون به گشتنِ من گرم بشه کارام و حل يروز

 :زد ادیآرزو از پشت سر فر. سرش را با افسوس تکان داد و برگشت.. انداخت شیبه سر تا پا ینگاه شهروز

 ..لعنت.. لعنت به همه اتون. ادیسرم ب ییچه بال ستیبرام مهم ن گهید.. نمیشیم نجایبه روحِ مادرم هم_

اش را از موتور گرفت و با سر  هیتک دنشیبا د بیحب. را پشت سر گذاشت ابانیبه گردنش داد و خ یعصب یچرخ

   "شده؟ یچ"دیپرس

 .سر باال انداخت و سوارِ موتور شد شهروز

 .حماقت کردم یبه حد کاف. نجایاز ا میزود سوار شو دود ش_

 !شهروز دختره؟_

 :زد ادیو فر برگشت

 ...خوادیم دیشا.. به ما چه؟ مالِ خودشه ب؟یبه من چه حب. زهره مار و دختره_

 داداش؟؟_

از . دیکش يبلند ينرفته بود که نگه داشت و نعره  ياما هنوز چند متر.. موتور را با پا خواباند و گاز داد جک

 :آرام کنار گوشش گفت بیحب. و نگاهش کردند ستادندیرو ا ادهینعره اش چند نفر در پ يصدا
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 ؟یکن کاریچ يخوایم_

 !زده به سرش. منم با خودت ببر گهیم_

 .موتور زد کیبه الست يشد و لگد ادهیکه پ کردیحرف نگاهش م یب بیحب

با مشت بکوبم وسط  خوادیدلم م.. ارمیدارم کم م یکی نیدر مقابل ا یدست رو زن بلند نکردم ول میتو زندگ_

 ..شیآب يچشا

 ..ادیم گُرخهیاآلن خودش م.. اومده یبابا قپ_

 :و با خشم گفت دیرا کش بیحب ي قهی

 !منم با خودت ببر گهیم. خونه رهینم گمیودت؟ مبرا خ یگیم یچ_

 .شدینم دهیانبوه درختچه ها دخترك د انیم. نگاه نگرانش را به پارك دوخت بیحب

   ننه ات؟ شیپ شیببر يدو روز یکی یتونیم_

تنم و کبود  میبا س زنهیم ؟یشناسیرو نم نهیشدم؟ سک ریبگم؟ مگه از جونم س یببرم چ ؟يشد وانهیداداش د_

 ..بابا کنهیم

 :گفت یو با درماندگ دیبه صورتش کش یعصب یدست

که منم بلند  زنهیکنم؟ با خودم ببرمش تو اون خرابه؟ فردا پسفردا که بفهمه سابقه دارم انگ م کاریچ یگیم_

 ..کرده

با  .که آرزو نشسته بود رفتندیم ییبه دست و قهقه زنان به همان سو گاریبه چند پسرِ جوان افتاد که س نگاهش

   .دیپر شیچرم موتور زد و ندانست چگونه از جا یبه صندل يدست ضربه ا

همانگونه که .. که در خودش جمع شده بود دیدرختچه ها آرزو را د ياز ال به ال دیپارك رس يبه ورود یوقت

پا تند .. اش نبض گرفت یشانیپ. گفتندیم ییزهایتوقف کرده بودند و با خنده چ شیپا يپسرها جلو زدیحدس م

بود و او را  نییاما سرش پا. تبه ساکش زد و به طرف او برگش یهمزمان آرزو هم چنگ. شد کیکرد و نزد

به  یبرزخ یشهروز با نگاه. نگاهش کرد رتیسر باال کرد و با ح دیشهروز را مقابلش د يکفش ها یوقت. دیدینم

 :دیغر شیدندان ها يو از ال دیدست آرزو را کش ردند،کیبودند و نگاهشان م ستادهیپسرها که همانجا ا

 !یکه فرقِ خرابه و خونه رو خوب بفهم ییجا برمتیحاال م. بچه ننه یخودت خواست_

*** 
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مرد او را م شیب سرعت دانستینم.. اش شده بود یاز کجا وارد زندگ دانستیکه نم يمرد. ترساندیاز حد  با مرد

عفت اش .. مانده بود را نجات داده بود شیکه برا يزیکه امشب تنها چ يمرد.. داشت یاش چه نسبت یزندگ

ممکن است  کردیبود که حس م دهیموتور کش يواو را آنقدر از ترس و وحشت افتادن از ر يمردانه  راهنِیپ... را

 یساک.. جا بگذارد ضیاتوبانِ عر انِیتکه پارچه در دستش، م کیهر لحظه از تنش کنده شود و او را همراه با 

اش با  یدر زندگ.. اش هرگز سوارِ موتور نشده بود یدر زندگ.. کردیم دیترس را تشد نیبود هم ا نشانیکه ماب

تنش  يمرد را رو کیو شهوت رانِ  فیگاه مانند امشب دست کث چیمتعدد ه يبا پسرها شا یوجود وقت گذران

 .!دانستیرا خوب م نیا.. نشده بوداش هرگز تکرار  یامشب در زندگ.. حس نکرده بود

.. دیترسیداشت کم کم م. کردیماه غلبه م فیشب بر نور ضع یِکیو تار شدیراه خلوت تر م رفتندیجلوتر م هرچه

دست  الِیناکجا آباد پرت و وحشتناك خ نیبود که در ا ینانیمگر او مرد نبود؟ چه اطم.. گفتیمرد راست م

ساك  کی نشانیماب يتنها فاصله  که بهیمرد غر کیبه سرش نزند؟ شرفش را به که سپرده بود؟ به  يدراز

بود؟ از عشقِ  دهیبه کجا رس.. گفت "يوا يا"درونش  يا ییصدا. دیآن بر خودش لرز کیکوچک بود؟  یِدست

 ..!بود یچقدر راه کوتاه شیتا حراجِ عزت و آبرو اوشیس

به جز چند ساختمان و .. چرخاند ریبا نِیر چشم باز کرد و نگاهش را دور تا دورِ زمکمتر شدنِ سرعت موتو با

رو  يبا وحشت به خرابه  ستادیموتور که ا. اش نشست نهیس يترس بختک شد و رو. شدینم دهید يزیخرابه چ

 ییصدا. دیرا شن شیصدا. دیدینم يگرید زیاز او چ یاهیس ي هیبه جز سا. شد ادهیشهروز پ. نگاه کرد شیبه رو

 :زدیموج م ریکه در آن تحق

   .پرنسس يخوش اومد یشیدرو يبه کلبه _

با .. شدیباورش نم. دوخت شیرو به رو يکاره  مهین يخانه  يشد و نگاهش را با ترس رو ادهیموتور پ يرو از

 :ترس لب زد

 ؟يمنو کجا آورد_

 .او گرفت ي دهیصورت ترس يخارج کرد و آن را رو بیچراغ قوه اش را از ج شهروز

 !حرف نباشه گهیپس د یخودت خواست.. بخورمت اوردمین. نترس_

 :زد ادیفر دهیترس ییچشمش گذاشت و با صدا يدست رو آرزو

 ؟یکنیرو ثابت م یچ يانصاف؟ دار یب ابونیب نیتو ا ياریمن گفتم منو ب_

 :گفت یکه عصب دیرا شن شیشد و صدا دهیتوسط شهروز کش دستش
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 !و ندادن بتیگرگا ترت نجایتا هم فتیراه ب.. ومدهیبهت ن یخوب_

دخترك را رها کرد و به سمت مهیساختمانِ ن وارد که فضا روشن  دینکش يا هیثان. رفت یکاره که شد مچ دست

سقف داشت اما . کاره بود مهین يمغازه  کیبه  هیشب. آرزو نگاه مبهوتش را اطراف خرابه به چرخش در آورد. شد

را با  کیکنیکهنه نشست و پ میگل يرو شهروز. نداشت رونیبه ب يگریدر اش راه د يبرا کیراه بار کیجز  به

 .فندکش روشن کرد

 .نکن یبیغر نیبش_

 ؟یکشیخجالت نم نجا؟یا يآورد یراست یمنو راست یبرداشت ؟یتو کارتون خواب یعنیکجاست؟  نجایا_

 :روشن کرده بود کنجِ لبش گذاشت و با تمسخر گفت کین کیرا که با آتشِ پ يگاریس

. نمیبیواسه خجالت نم يزیچ نجایمن ا. ذاشتنیم متیتو که داشتن روت ق. ییکه باس خجالت بکشه تو یاون_

 ..سقف خدا ام ریز

 :زد ادیزد و فر شیپا يجلو يبه متکا يبا خشم لگد آرزو

 .خودت و ببرن اقتتیمرده شورِ ل. مونمیهم نم قهیدق هی نجایمن ا_

 .شد زیت شهروز

 یخفه ش کمی.. یخوابیم نجایا يسگ و گرگا شیامشب و پ یدرشت حرف بزن يادیز. ؟ حواست باشه يهو_

 !يشنویم رونیصداشون و از ب

. شد رهیخ رونیجلوتر رفت و با ترس به ب یکم. پارسِ چند سگ گوش داد يلب بست و با ترس به صدا آرزو

 ...هروز نشستش يلبها يمحو رو يلبخند

ها موقع فرار از خونه هم  هیبچه ما دونستمینم. جمعن نجاینشده همشون ا قهیکه دو د ادهیادکلنت انقدر ز يبو_

 !زننیادلکن م

 !بمونم نجایا تونمیمن نم. کنمیخواهش م میتو؟ پاشو بر یستیآدم ن ؟یترسیتو نم_

 :داد و گفت رونیرا با لذت ب گاریس يحلقه . داد هیتک واریچشم بست و به د شهروز

 ..من جلوت و نگرفتم. يبر یتونیم_

 .گذاشت شیزانوها يرو یدستانش را با ژست خاص سپس

 .ات و نجات بدم کهیت هیکامل بخورنت تونستم  نکهیقبل از ا دیشا. وقت اومدن صدام کن هیاگه _
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فاصله کنارش نشسته بود و چشمش با دخترك با . پلکش را باز کرد کی يال دیکه از جانبِ دخترك نشن ییصدا

لذت  ندیحال بب نیاو را در ا یکم یشده حت نکهیاز ا. تر شد قیلبخندش عم. بود رهیخ رونیب يترس به فضا

 .بردیم

آرزو فاصله اش را با او تمام .. به سرعت چشم گشود. دیچیاش پ ینیعطرِ او در ب يبو نباریچشم بست اما ا دوباره

را  گارشیکرد و خاکستر س یپوف. قبل زل زده بود يرا بغل کرده بود و به همان نقطه  شیزانوها. کرده بود

  .تکاند

 !خجالت نکش. نیبغلم بش ایب يخوایم_

 ؟یکنیمن انقدر حظ م دنِیتو؟ از ترس یهست یچجور آدم_

 !نبود سریم هیاز چند ثان شتریرقصانش ب يها ینگاه کردن در آب. نگاهش کرد رهیاخم و خ با

 شد؟ یچ. خونه پاپات ينر یول یخرابه بخواب يتو که حاضر بود.. يتو که شجاع بود_

 :دینال آرزو

 !کنمیمن تا صبح سکته م... تورو خدا_

 :حوصله زمزمه کرد یرو برگرداند و ب کالفه

 يجونور چیروشنه ه کیکنیپ نیا یتا وقت. به من نچسب بردار بخواب يخودیب. پتو هست بالش هم هست_

 ..ورا نیا ادینم

 بخوابم؟_

   .هم بلدم يا گهید يکارا یبخواب يداره؟ دوس ندار يمورد.. آره بخواب_

.. نه یول. داد حیخودش را هزار بار لعنت کرد و ماندن در آن پارك را ترج. هم فشرد يرا رو شیدندان ها آرزو

گذاشت و چشم  شیزانو يوسرش را ر. شهر بودند يشب ها يکم خطر تر از درنده ها ابانیب نیا يدرنده ها

 .دیشهروز را شن يگذشت و صدا يا قهیچند دق. بست

 ؟يخوریم يزیچ_

 .جوابش گذاشت یب

 ؟يخوریم. هس رینون پن کمی. با تو هم_

 ..ولم کن_

 .نان در دهانش گذاشت يباال انداخت و تکه ا يشانه ا شهروز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵٣٧ 

 ..که يخوردیها رو م ونجهیهمه  کردمیولت م_

 :وافر گفت یزد و با حظ يسر باال کردنِ آرزو و نگاه پر نفرتش لبخند با

 ..یشیزود سگ م ادیخوشم م_

 يبرا ازیتا پ ریرو س یهمه چ اوشیگفتم؟ س یبهت چ يدیهان؟ اصال شن یباش الیخیانقدر ب یتونیم يچجور_

حال  نیبا ا. کردمیتلکه ات م گفته داشتم. دادمیم تیرفته رو به روش و صاف گفته داشتم باز. کرده فیافق تعر

تو  یچ.. بگو یشناسیو م اوشیس یکنیم عاکه اد ییتو. بازم عاشق و معشوقن.. بازم باهاشه.. دهیافق بازم بخش

 از جونش؟ خوادیم یمغزشه؟ چ

 تو؟ یزنیجوشِ کدومشون و م ا؟یس ایبرا تو خواهرت مهمه _

 !به تو چه؟ تو جوابِ منو بده_

 .چشم بست یگذاشت و عصب نییرا پا لقمه

و  یو روشن کن تیتو قرار شد آبج. ینداره دخالت نکن یکه بهت ربط يکن تو کار یسع.. دخترك نیبب_

داستان داره  نیا. به خودم و خودش مربوطه اوششیاش ، بخش س هیبق. راه ما همونجا از هم جدا شد.. يکرد

 ..ادیکش م يادیز

 ؟یقعا دوست داشته باشن چرو وا گهیاگه افق راست بگه و همد_

 گرید يگاریداد و س رونینفسش را پر صدا ب. نگاهش به رو به رو مات شده بود. خشم به طرف آرزو برگشت با

 .روشن کرد

 دختر؟ ي؟ مغزِ خر خورد.تو یِو آبج اوشیس_

 نشه؟ اوشیچرا س.. شیپاک.. شیعاشق مهربون.. شیعاشق سادگ. همه عاشق افق بودن ادمهی یاز وقت_

اگر . گفتیبار راست م نیعقل ا نیریدخترك ش. اش داد یشانیبه پ ینیگرفت و چ گارشیاز س ینیسنگ کام

 چه؟ شدیعشقِ مسخره ختم م کیراه به  نیا يانتها

بهش دل  یکه اشتباه یبه کس دنینرس شهیجزاش م.. اون وقت خودش با دست خودش حکمش و امضا کرده_

 ...داده

 یرا با مهارت خاص گاریکه س دیبه طرف آرزو چرخ رتیچشم گشود و با ح.. برداشته شد شیلبها انیاز م گاریس

 :داد و گفت یتکان "هیچ" یسرش را به معن دیاش را که د رهیآرزو نگاه خ. لبش گذاشته بود يگوشه 

 ؟یکشیبهمن م_
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 ...يا هیاون و نذار فکر کنم همه جوره پا نیبنداز زم.. میماها پولِ مارلبورو ندار_

 .را مقابل شهروز نگه داشت گاریزد و س يتلخند

 !ستمینترس معتاد ن.. شهیپر نم گاریالکل و دود س یمن با تلخ یِزندگ يچاله ها_

نگاهش خود به خود به سمت . مانده بود یرنگ یصورت ياش هاله  لهیتیف يرو. را پس گرفت گارشیس شهروز

را لعنت  طانیزود چشم بست وش یزل زد ول شیلب ها کوتاه به ي هیچند ثان. شد دهیدخترك کش يلب ها

 .گار گرفتیاز س یو کام ستادیا رونیب کیتار يجا برخاست و پشت به او و رو به فضا. گفت از

 بخوره؟ زیپات ل يدیشد؟ ترس یچ_

 ..بچه یکم يادیدادنِ من ز زیل يبرا_

 :و با درد زمزمه کرد دیکش شیزانوها يکنارش را رو يپتو آرزو

 !تو سرشونه یبخونم چ تونمیاز نگاشون م.. با مردا سر و کار داشتم يدیکه کش ییگارایهمون س ياندازه _

 .به طرفش برگشت و ابرو باال داد شهروز

 تو سرمه اآلن؟ یچ ؟يجد_

 .نگاهش کرد یو با حالت خاص رهیخ آرزو

 ..خودت بگو_

 .چند قدم جلو رفت و بدون پلک زدن نگاهش کرد شهروز

.. تو قانونِ من دست رو زن بلند کردن از اَخِ سگ حروم تره فیح یبزنمت ول يخوریوقته تو سرمه تا م یلیخ_

 ...یفتیچرخِ من ب يال. ستمین اوشیمن س. نکنه  ریمن گ يدست و پات و خوب ببند که به چرخا

 .انداخت و با کفش له اش کرد نییرا پا گارشیس

 ..یشیله م_

چقدر تفاوت داشت با .. ستین شیب ییوالیه شیحتم داشت مرد رو به رو گریحاال د. سربرگرداند ظیبا غ آرزو

چشمانش موج  یاهیفراتر از درد در س يزیاما چ.. نگاهش، با تمامِ وحشتناك بودن هرز نبود.. اطرافش يمرد ها

   .زدیم

با تمام ترس و لرزش .. بود یراض.. گذشتیشب هر طور شده م نیا.. بالش گذاشت و چشم بست يرا رو سرش

چشمانش  يال. روزشیعاشقانه و پ يبه تحملِ افق و نگاه ها دیارز یم والیه نیخرابه و با وجود ا نیبودن در ا
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.. شد نیچشمانش سنگ... کردیدود م گاریزانو نشسته بود و غرق در فکر س يرو يمرد کنارِ ورود.. را باز کرد

 "مرد که بود؟ نیا"..شبِ مخوف سپرد یِکیخودش را به تارسوال  کیمرد تار شد و با  رِیتصو

 رهیدور دست خ يچراغ ها يو به سوسو دیبه صورتش کش یدست.. پرت کرد رونیرا هم ب گاریس نیآخر شهروز

 نیآمد هم یم ادشی یاز وقت.. دانستیرا فقط خودش م رفتیکه م یچه بود؟ راه اوشیهدف س یبه راست. شد

.. آورد ینم ادیخودش را هم به  يگذشته  یگم شده بود که حت یحوادث اشتباه انِیاش آنقدر م یزندگ.. بود

 یب يخانه اش خرابه ا یبرادرش وقت يگود قرار داشتند؟ چقدر مهم بود راه خطا نیا يکجا شیو کارها اوشیس

 گار؟یپاکت س کیو  رینان و پن يبود و تمام توشه اش قدر کریدر و پ

که  یمهم تر از تمام اتفاقات... هنوز هم او مهم تر بود.. زدیحرف اول را م اوشیهنوز هم س. را تکان داد سرش

خودش  يو آبرو ندهیاو را آ. نقطه بود نیپررنگ تر اوشیس شیبرا. دادیاش رخ م یداشت به سرعت در زندگ

   !دیترسیمن د،یترسیبرادر کوچکش م ي ندهیکه از آ ياز مرگ هم آنقدر یحت. دیدیم

 کیآرام جلو رفت و از نزد. بود دهیدخترك در خودش جمع شده و خواب. و رو برگرداند دیکش شیبه موها یدست

 !زانو بزند شیرو شیپ طانیش يداریدر ب شدیباورش نم دیدیهرکس او را در خواب م. نگاهش کرد

*** 

 

به انتظارِ افق نشستن  گرید. انداخت و قدمش را سفت تر برداشت نگیهولد مِیبزرگ و عظ يبه لوگو ینگاه

نداشته باشد اما همان جا در خانه  یدخالت مشیاز او نگرفته بود تا در تصم یبه سفارش مادرش سراغ. بود هودهیب

   !به انتظار سرنوشت نشستن هم کارِ او نبود

پدرش با چند شرکت  یفربد و ضمانت تلفن یانیدرمشهروز با پا يکارها يریگیدو روز عالوه بر پ نیتمامِ ا در

 شدیبر طرح استخدام م هیو با تک دیرسیاز آنها جوابِ مثبت م یکیاگر تنها از . معتبر قرارِ مالقات گذاشته بود

 يلباس ها يبرا یدلش حت. دیرنگش دست کش یکت و شلوار مشک يبه لبه . فتدیجلو ب یقدم بزرگ توانستیم

 یِتنگ نیتنگ بود اما در تنش ا یاش کم دهیعضالت ورز يکت برا نِیآست.. م تنگ شده بودفربد ه يِا هیعار

 .آمد یبه چشم نم یجزئ

با اردالن به  یبر مالقات بدونِ هماهنگ یاصرار مبن یبعد از کم. سالم داد يو جد ستادیا یمنش يبه رو رو

 يژورنال ها دنیرنگ نشست و مشغولِ د یچرمِ مشک ياز مبل ها یکی يرو. شد تیطرف اتاق مهمان هدا

  .شد زیروز م
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! نبرده بود ادیسبحان به ذهنش وارد شده بود از  ستیل ينامش بر رو دنِیرا که با د یهنوز هم شُک! ... اردالن

مانند فراز  ینبود اما حضورِ شخص يدیبع زیبود چ يگذار هیسرما يطرح برا انِیاز متقاض یکیاردالن هم  نکهیا

   ..کردیم نیبه آن تنش را داغ و سرش را سنگ اجعفکر کردن ر یکه حت کشاندیم ییاو مغزش را به جاها کنارِ

 يتقه ا. رها کرد و همراه با او پشت در اتاق اردالن قرار گرفت زیم ي، ژورنال را رو یباز شدنِ در توسط منش با

 .بود ستادهیشهر ا رِینظ یب يِویاردالن پشت به او و رو به و.. باز گذاشت یداخل شد و در را کم. به در زد 

 .سالم_

 :گفت تیتکان داد و با جد يسر. طرفش برگشت و خوب نگاهش کرد به

 .نیبش.. بفرما_

 ..ستین یدوئل روز مناسب نیا يپرواضح بود امروز برا.. کردیم دیاش را تشد یاردالن بدشانس يگرفته  ي چهره

 ..رمیگیوقتتون و نم ادیز_

 !منتظرت بودم نایزودتر از ا. جوون نیبش_

اردالن دستانش را در هم قفل کرد . پا انداخت يرا انتخاب کرد و پا رو تشیریبزرگ مد زیرو به رو به م یِصندل

 :و کالفه گفت

روشن  زهایچ یبعض فیزودتر تکل یهرچ دمیم حیترج یول.. ستیمالقات ن نیا يبرا یهرچند اصال روزِ خوب_

 !بشه

به چانه اش  یدست. بود شانیو پر دهیتک نگونهیحتما به خانه برنگشته بود که اردالن ا.. آرزو افتاد ادیبه  ناخداگاه

 :و نگران گفت دیکش

 افتاده؟ یاتفاق_

   .اتفاقِ بزرگه هینشستنِ خود تو خودش حاصلِ  نجایا.. فتهیمن م یِتو زندگ ادیاتفاق؟ اتفاق ز_

 :را کنار گذاشت و صاف گفت هیتعارف و حاش. را از رو بسته بود رشیشمش. حرف نگاهش کرد یب اوشیس

 ن؟یبشنو نیوقت دار.. و اومدم امیبهتون گفتم م_

 !میبزن یحرفمون و با منطق و کامال مدن دمیم حیترج یندارم ول يوقت اضافه ا چیمثلِ تو ه ییسودجو يبرا_

موضوع به صرف منطق و  نیکه ا دیدونیخودتونم خوب م. جناب اردالن ستمین نجایا یمنطق يحرفا يمن برا_

 !شهینم تیهدا نیخوایکه شما م ییعقل به جا

 :زد و خونسرد گفت يپوزخند اردالن
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جسارت حساب کرد و  نیا يرو شدیم.. یهست یقبال هم بهت گفته بودم ، پسر جسور و با اعتماد به نفس_

 ..اما جاها برد یلیباهاش تو رو به خ

 :گرفت و افزود اوشیرا رو به س انگشتش

 !یذاشتینقطه ضعف من نم ياگه دست رو_

 .شدیجنگ داشت شروع م.. جا به جا شد شیدر جا یکم اوشیس

 دونمیم. کردمیفکر و م نیشما بودم هم تیاگه منم تو مقام و موقع دیشا. دیکنیم يدر موردم چه فکر دونمینم_

 ..من واقعا افق و یباورش سخته ول

 !ستیکه عواقبش اصال خوب ن اریاسم دخترِ منو تو دهنت ن_

خودش و  یول. باشه ارمیاسمش و نم. من شده یِزندگ يهمه  نیکنیکه من و از آوردنِ اسمش منع م یکس_

 ن؟یپاك کن میاز زندگ نیتونیم ؟یچ

 .ستادیو ا دیکوب زیم يبا دست رو اردالن

سرت به کجا  ؟یکنیمثلِ افق فکر م يکه باهاش به داشتنِ دختر يدستت دارتو  یچ ؟یبا استناد به چ_

 ه؟یچه جرات نیا ش؟یدیخواب د يخورده؟ تو

 یِنداشته باشم به معن ياردیلیو حساب م استیر یو صندل زیم هیندارم؟ اگه مثلِ شما  یچیه نیکنیچرا فکر م_

 ه؟یچ قایاز نظرِ شما دق یچیندارم؟ ه یچیکه ه نهیا

 .زدیموج م شیدر حرف ها ریتمسخر و تحق. سرش را با خنده تکان داد اردالن

 ..فکر کردن بهش هم مسخرست یحت_

 .ستادیاز کوره در رفت و ا اوشیس

هچ .. خوادیم یکه واقعا چ نیدیوقت نفهم چیه.. نشده دهید شیعالقه و عشق دخترتونم مسخرست؟ کل زندگ_

 ما به هم؟ يعالقه  ای نهیحاال مسخره ا. کنه هیبهتون تک.. وقت نتونست از احساسش بهتون بگه

 :زد ادیفر اردالن

 !يتوهم زد. وجود نداره يعالقه ا_

 ن؟یمطمئن_

 شناسم؟یمن دخترِ خودم و نم یگیم يدار_
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خونه و خانوادش کرده  میقبول کرده که من و وارد حر.. دخترِ شما من و همه جوره قبول کرده جنابِ اردالن_

 ..قبول کرده که.. قبول کرده که از من براتون گفته. تا با پدرش آشنا شم

 !ستیخوب ن يتندرو نیعاقبت ا. بس کن جوون_

 .دیبا درد خند اوشیس

 ن؟یکنیم ریکشتنم آدم اج يبرا ایزندان  نمیندازیم شه؟یم یچ_

 :آرام تر گفت یو کم دیبه صورتش کش یدست اوشیس. با خشم نگاهش کرد اردالن

 يرو. دمیهزار تا بهتر از اونا رو ارائه م. ماه وقت بود کی ي جهیاون طرح نت. سازه ندهیطرحم آ نیخودتون گفت_

. پشت نداشتم جنابِ اردالن میمن تو زندگ. رمپشت دا هیاگه فقط بدونم  ذارمیو م میمردونگ ياستعدادم همه 

 هی تونمیم کنمیبار حس م نیاول يبعد از افق برا یول. و بسازم میزندگ تونمیبده م نانینبوده که بهم اطم یکس

اما . درسته ثروت و امکانات شما رو ندارم..برسم ییجاها هیبه  تونمیم...مرد خونه ام باشم تونمیم.. بسازم یزندگ

شرکت معتبر استخدام  هیمنم تو . میو بساز مونیزندگ دیاجازه بد.. من مرد کارم.. لرزهیقدمم نم.. دلم قرصه

 ..نره افق و بمیتا دستم تو ج نیمطمئن باش.. شمیو کم کم بلند م شمیم

 نه؟یمفقط ه یزندگ يفکر کرد.. یکنیفکر م ییایرو یلیخ_

   ..سازمی، م سازمیبگم م یوقت. اردالن خان هیکیحرف من . اشم ساختم نیمن با بدتر از ا_

   افق؟ يپا پوال_

 .وسط صحبت خشکش زد و مبهوت نگاهش کرد اوشیس

 ه؟یمنظورتون چ_

روز به زبون  هیمثل من و سه بار تو  یاسمِ آدم يجرات دار ؟یطرف یبا ک يفکر کرد. واضحه یلیمنظورم خ_

 يدیچقدر اطرافم چرخ. و خوندم وشونیامثالِ شما حرف نزده سنار ؟يفکر کرد یخودت چ شِیتو واقعا پ ؟ياریب

خواهرش  نکهیتک دختره؟ ا یبفهمتموم شه و  قاتتیتحق دیتنها وارث ثروتم افقه؟ چقدر طول کش یتا بفهم

زود به درك  ای ریکه د رمردهیپ هیکرد؟ تنها مانعت  شتریاز ثروت نداره چقدر طمع ات و ب یو سهم هیناتن يبچه 

 آره؟ یشیو گنده م يخوریعمر م کی نشیو تو از خورج شهیواصل م

 .با تاسف سر تکان داد شیبه خون نشسته برا یبا چشمان اوشیس
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اگه ..من نبودم دیثروت شما و دخترتون نقشه کش يکه برا یکس. برف اردالن خان يتو نیسرتون و کرد_

حماقت  نیبشه بزرگ تر دنشیکه ممکنه نفهم دیدیدیرو م ییها تیواقع نیکردیخوب چشمتون و باز م

 ..تونیزندگ

 !حرف دهنت و بفهم_

. تموم بشه یتو دستم و همه چ نیانتظار نداشتم دست دخترتون و بذار. تا صادقانه حرف بزنم نجایاومده بودم ا_

 ..ده کرده بودم جزآما يزیهر چ يخودم و برا

 :رسا گفت ییتکان داد و خواست به طرف در برگردد که اردالن با صدا يسر

 تا خوبه؟ ستیدو_

 رهینگاه خ. کردیاشاره م شیرو شیدست گرفته بود و به چک پ يو گنگ نگاهش کرد که خودکار سربرگرداند

 :گفت دیرا که د اوشیس ي

   ..ندهیآ یعنیجوون  هی يبرا ونیلیپونصد م.. پونصد تا_

 :تکان داد و ادامه داد ياردالن سر. کردیحرف و با تاسف نگاهش م یب اوشیس

.. بده ینبود که دل به هر کس يافق دختر دونمیم نکهیا يفقط برا.. یآپارتمان نقل هیبه عالوه  ونیلیپونصد م_

 ..دخترم يدر ازاآپارتمان  هیو  ونیلیپونصد م.. سخت تر از دل کندنش خواهد بود دنشیدل بر دونمیم

 .دیلبش گذاشت و با درد خند يدست جلو اوشیس

 ن؟یکنیدخترتون و معامله م نیدار_

 .کرد یاخم وحشتناک اردالن

. اهدافت يدخترِ منو نردبون نکن برا.. یکه به آرزوهات برس دمیم یدارم بهت فرصت. کنمیدخترم و معامله نم_

 .یو چشمش و کور کن یبا تصاحبِ قلبش وارد عقلش بش دمیاجازه نم.. زودباوره.. افق سادست

 ونِیلیاز پونصد م نیکه دار نیمگه نه؟ دست کم نگرفت هیچقدر جد انیجر نیدونیپس خودتون خوب م_

 !نیگذریناقابلتون م

 .دیکوب زیم يمشت رو اردالن

 گم؟یم یچ يشنویم. مینیبیاتم نم هیسا یزنده ام نه من نه دخترم حت یتا وقت یول دمیهشتصد تا م_
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 یزندگ ياگر معجزه  دیشا.. اگه عشق نبود دیشا! بود یبیعج يایچه دن. انداخت و فکر کرد نییسر پا اوشیس

 رونیمکان ب نیو با لبخند از ا کردیاول شرش را کم م يِشنهادیپ يافتاد با همان پانصد تا یاش اتفاق نم

 !داشت متیو ق لصفت بود و نه عشقش به افق معاد ریام اوشِینه او س گریاما د.. رفتیم

 قبوله؟. رونیب رمیم شیاز زندگ شهیهم ي، برا رمیگیم اردیلیم کی_

بود، در  چیه اریلیم کی نیاش در مقابل ا ییدارا. دیشیاند یکرد و کم يدندان قروچه ا. دیاردالن درخش چشمانِ

 !نگاه دخترش يدر مقابلِ خاموش شدنِ چلچراغِ نگران کننده  اردیلیم کی...تر چیمقابل دردانه اش ه

 .گرفت اوشیپشتش را امضا کرد و آن را رو به س. داد و چک را نوشت یرا تکان سرش

 یحت. يریشهر م نیدر ازاش از ا یول. کنمیبا بانک همانگ م زنمیزنگ م. وصولش يبرا یش تیاذ کمی دیشا_

 !کنمیمشکل و حل نم نیبا سالحِ پول ا گهید نمتیاگه اطراف تهران هم بب

حرف  یو ب رهیچند لحظه خ. لبش بود يلبخند دردمندش هنوز هم گوشه . چک را از دستش گرفت اوشیس

دورگه  ییاتاق پرت کرد و با صدا يآن را گوشه . بعد آرام چک را باال آورد و در دست مچاله کرد. نگاهش کرد

 :از بغض و درد گفت

با من بگذره  یندادن شما از من و زندگ تیشده افق به خاطر رضا یحت.. افته ینم نجایا راهم به گهیمن د_

تومن  هیدخترت و به  يعشق و عالقه .. ایک یباشه جناب اردالنِ حاتم ادتی یول.. افتهینم نجایراهم به ا

 !یفروخت

در به افق  يکه نگاهش از ال نیاما هم. تکان داد و برگشت ياردالن سر نیقرمز و خشمگ يمقابل چهره  در

دهنش نگه داشته بود و چشمانش مانند ابر  يافق دستش را جلو.. و خشک شد دیچسب نیبه زم شیافتاد پاها

 .دور شد نجاجلو رفت ، سر تکان داد و به سرعت باد از آ یکه قدم اوشیس. دیباریبهار م

بلند اردالن هم به  ادیبا فر یکه حت دیچسب نیمبه ز یبا چنان بهت شیاز مقابلش گذشت، پاها هیکه با گر افق

 !امدیخودش ن

 !بد یلیخ.. يدیرو بد م يباز نیتاوانِ ا_

 رونیبا همان حالِ دگرگون پشت سرِ اردالن ب. به او زد و به سرعت از کنارش گذشت یمحکم يتنه  اردالن

توجه به  یاز دور نگاهش کرد که ب دیکه رس نگیهولد اطیبه ح. رفتیم نییپا يرفت که به دنبال افق از پله ها

 يکرد و دست رو اوشیآخر را به س هقبل از سوار شدن نگا. شد نشیاردالن سوارِ ماش یاپیپ يصدا زدن ها

 يشک مهمان گوش ها یکه ب ییهنوز داشت در ذهنش حرف ها.. هنوز در بهت بود. دیصورتش کش
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منقبض انگشت اشاره اش  يو با چهره ا ستادیکنارش ا. شد کیداردالن نز. کردیشده بود را مرور م نشیزتریعز

 .را باال گرفت

 .يدیبود و نفهم یاردالن ک نیو بب نیحاال بش.. يدر افتاد یبا بد کس_

 ..يکار نیمن همچ. من خبر نداشتم_

با . افق تنها گذاشت نِیماش یِخال يتوجه به جمله اش از کنارش با خشم گذشت و نگاه او را دوباره با جا یب

پله نشست و سرش را  نیآخر يمختلف ، رو يتوجه به رفت و آمد انسان ها یو ب دهیهمان کت و شلوارِ اتو کش

مگر بدشانس تر از او . شدینو خراب م از يزیبسازد چ خواستیهرگاه م.. بود نیهم شهیهم. دستانش گرفت انیم

 وجود داشت؟ ایدن نیهم در ا

پله  يخوش پوش از کنارش پا رو يدختر. کردیم کیو اعصاب نداشته اش را تحر خوردیمدام زنگ م تلفنش

. شخصِ پشت خط دست بردار نبود. حوصله چرخاند و بلند شد یسرش را ب. نگاهش کرد رتیگذاشت و با ح

 :کالفه جواب داد

 بله؟_

 ..دست اول دارم يتو پسر؟ برات خبرا ییکجا_

 :بد با ذوق افزودفر. داد رونیجواب نفسش را ب یب

شنبه صبحِ اولِ وقت  يو قرارداد کار طیشرا نییمذاکره و تع يطرح زنگ زدن گفتن برا نیاز شرکت نو_

 ..تو پسر يدار یچه شانس. یشرکت باش

 .زد پوزخند

 ..یلیخ_

 گوشت با منه؟. طرحِ تهران نینو گمیچته تو؟ دارم م_

 :رفت و آرام گفت رونیب نگیهولد ياز محوطه  ادهیپ

 !فربد دمیشن_

 شده؟ يزیچ_

 ؟يخونه ا_

 طرح همراهته؟ یِکپ.راجع به کارِت میحرف بزن دیبا ایب.. آره_

 :فرو برد و گفت شیموها يرا ال دستش
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 ؟یاوک.. منتظر شو..نرو ییجا. میزنیحرف م امیفربد؟ گفتم م_

 بد گذشت؟ یلیبا اردالن خ. شناسمتیمن م.. اوشیشده س يزیچ هی_

 .بلند کرد یخال یِتاکس يرا دردمند تکان داد و دستش را برا سرش

 خوب بگذره؟ یلیخ یانتظار داشت_

 اد؟یخسته م ينجوریصدات چرا ا.. يشد يجور هی.. آخه ینه ول_

 .داد و چشم بست هیتک نیماش یِرا به پشت صندل سرش

 گهیجِر خورد د گهید يجا هیو  دمیجا چسب هیاز بس که از .. نا ندارم گهید.. دمیبر گهید... چون خسته ام فربد_

   ..جون تو تنم نموند

 :حالش برد و آرام گفت یبه خراب یپ فربد

 !ییجا يبر یباز پا نش ایزود ب. شده یچ نمیبب نجایا ایخب تو آروم باش پاشو ب یلیخ_

 .ننده دادفربد را به را يکرد و آدرس خانه  یرمق خداحافظ یو ب آرام

ها  یحجمِ کمِ پنج تومان. شلوارش فرو برد بیدست در ج هیپرداختن کرا يشد و برا ادهیآپارتمان پ مقابل

آدمخوار ها  ي لهیمشکالت مانند قب يهمه . بود دهیته کش گریهم د شیپول ها.. لبش نشاند يرو يپوزخند

 !بود دهیبر گریمهلک د و یدر پ یضربات پ نیاز ا. کردندیو آرامشش حمله م ینفس به زندگ کیو  کجای

 یب. دیخودش د يدرِ واحد نگاه نگرانِ فربد را رو يرو به رو. باز شد شیدر برا هیرا زد و بعد از چند ثان فونیآ

آرام شدنش  يبرا هیفربد کنارش نشست و چند ثان. کاناپه پرت کرد نیاول يرمق کنارش زد و خودش را رو

 :دیو نگران پرس اوردیطاقت نعاقبت  یول. سکوت کرد

 شده؟ یچ یبگ يخواینم_

 .گم شد نیسنگ یبغض يمردانه اش ال به ال يشد و صدا نییباال و پا شیگلو بیس

 .رفت هیو با گر دیو شن میگفت گهیکه به همد یباز، هر چ مهیپشت درِ ن.. افق اومده بود شرکت_

 مگه به هم؟ نیگفتیم یچ_

   ..چک پول کف دستم گذاشت اردیلیم هیول کردنِ دخترش  يمردك برا.. فربد یهمه چ_

 .خودش جا به جا شد يبا ترس در جا فربد

 ..ينگو که قبول کرد_

 .با خشم نگاهش کرد اوشیس
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 ؟ينکنه تو هم بهم شک دار.. مچاله کردم انداختم روش_

 خب؟.. نبود نیمنظورم ا_

 !پدرش هم نتونست بهش برسه یحت.. و در رفت دیخب؟ شن یچ_

 .اش گذاشت یشانیپ يخم شد و دو دستش را رو اوشیحاکم شد که س انشانیلحظه سکوت م چند

 شهیم یچ...بگم یزنگ بزنم و بهش چ دونمیاصال نم. انقدر حالم خراب شد که مثلِ ماست همونجا ولو شدم_

 ؟یطیشرا نیگفت تو همچ

 کرد؟ یقاط یلیاردالن خ_

 !یلیخ.. فاسده فربد یلیمغزش خ.. من افق و برداشتم بردم اونجا کنهیفکر م! هه_

 :آرام و محتاط گفت فربد

 بود؟ یهدفت چ یعاشق افق بش نکهیحق نداره به نظرت؟ قبلِ ا_

به افق . من مثل مرد قول دادم.. رمیو بگ تشیمن نرفته بودم رضا. ستیصحبت حق داشتن و نداشتنِ اردالن ن_

من اندازه  يمثل اردالن برا یآدم. برام مهم نبود چقدر باورم کنه. پدرش ثابت کنم و کردمقول دادم خودم و به 

 زِیهمه چ یبه اون مردك ب دادیاگه افق و م. ستین یزرنگ تر از اون کس کنهیچون فکر م. ارزش نداره یپاپاس

 شد؟یخوش به حالش م یلیطماع خ

 .دیدست به چانه اش کش فربد

 ؟یفتبهش نگ یچیاز فراز ه_

 .نه سر تکان داد يبه نشانه  اوشیس

 ؟یگفتیم دیبا یکنیفکر نم_

اردالن باال ببرم؟ من  شیآشغال خودم و پ هی دنِیکش نییام؟ که با پا یآدم نیچرا فربد؟ من همچ گهیتو د_

که برم  کنمیپام له نم ریرو ز گهید یکی. کنمیهمکفش خودم شروع م ياز طبقه . سازمیاگه قراره بسازم خودم م

 !شمیمثلِ اون نم یآشغال هی يِکثافت کار ونِیو مد میزندگ. باال

 

 !من و باش گفتم با خبرِ شرکت روزت و ساختم.. باشه آروم باش_

 :درد چشم بست و زمزمه کرد با

 ه؟یچ طشونینگفتن شرا_
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کار  يخصوصا که سابقه . بدن یکارِ اول سود چندان يبرا کنمیفکر نم. طرح و بخوان دمیاحتمال م ینگفتن ول_

کم کم سهام  گهید يبا طرحا یتونیبعدا م. هیخودش کل یکه فعال استخدام بش نیهم. يهم ندار يو رزومه ا

 !تمومه گهیتوش د يبار که بر کی. معتبره یلیشرکت خ نیا. يبخر

   .حوصله تکان داد و از جا برخاست یرا ب سرش

. گذاشت یمرخص يبه پا شهیم يانصراف نداد يچون نامه . مبا مسئول آموزش دانشگاه هم صحبت کرد_

  .یماه اقدام کن نیهم دیفقط با. یدوباره ترم قبل رو بخون دیبا يحاضر نشد شیترمِ پ يامتحانا يفقط برا

فشارِ دندان  ریلبش ز. دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش. فربد باال برد و وارد تراس شد يحوصله برا یرا ب دستش

پر  شیصدا دنِیشن يدلش برا. گوشش گذاشت يرا رو یافق را گرفت و گوش يشماره . آش و الش بود شیها

 !فشرد؟یقبل تمام قلب و وجودش را م از روزِ شتریهر روز ب چیجان پ اهیبود که مانند گ یچه عشق نیا. دیکشیم

رنگش نشسته بود و  یصوتتخت  انِیحتما حاال م.. دلش به درد آمد دیچیبوقِ ممتد که در گوشش پ يصدا

 یِاگر از اول وارد زندگ دیشا. باز هم خودش را سرزنش کرد یتمام نشدن ياشک ها نیا يبرا.. ختیریاشک م

در  یپ يرد شدن ها.. دست از گرفتنِ شماره برنداشت. کردینم نیروزگارش را با اشک و آه عج شدیدختر نم نیا

که حس  نیهم شد،یکه تماسش رد م نیهم. گوشش گذاشت يرا رو یبار دهم گوش يگرفت و برا دهیرا ناد یپ

حس حضورِ کم رنگ و مسخره هم  نیهم شود،یم دهیدکمه کش کی يخط رو يانگشت افق در آن سو کردیم

لرزانِ افق در  يصدا دنِیچیرا قطع کند، که با پ تماسچشم بست و خواست .. زجر آور بود یِدلتنگ نیبهتر از ا

 .دیبا هم لرزدست و دلش  یگوش

 الو؟_

 :زد شیقلب صدا مِیداد و از صم رونیرا چشم بسته و دلتنگ ب نفسش

 افقم؟_

 يکُر گهیهمد يبا اسمِ من برا نیداشت د؟یبهتون رس یفقط بهم بگو چرا؟ با معامله کردنِ من چ اوش؟یچرا س_

 نم؟یواقعا براتون فقط هم ن؟یخوندیم

 :به نرده داد و زمزمه کرد هیتک. شودیسوزن سوزن م ینواح يقلبش از همه  کردیم حس

که  رهیم ادتی یشیچرا چند روز که ازم دور م. ارمیبه زبون ب یمزخرفات نیهمچ يمن غلط بکنم اسمِ تو رو برا_

 ؟یمن یِزندگ يهمه 

 :گفت شانیپر یدستش را مشت کرد و با حال. آرامِ افق بود ي هیگر يصدا دیشن یکه از پشت گوش يزیچ تنها
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 تیمثلِ من وارد زندگ یسگ هیکه  ينذار بگم لعنت به روز.. لعنت بفرستم افق میروزِ زندگ نیزترینذار به عز_

 ..تیشد و گند زد به همه چ

 ..بسه_

نه  هیاشکا به خاطرِ منه؟ چرا  نیا يهمه . ادیاز خودم بدم م روزیو بدتر از د شتریبسه؟ هر روز دارم ب یچ_

که از  يچرا مثلِ روز. منتظرت موندنه افق ينجوریمردن بهتر از هر روز ا ؟یرو تموم کن یو همه چ يارینم

 ؟یکن صمو خال یکُشیچرا نم ؟يرینم میاز زندگ یو رفت یگذاشت خبریخونمون ب

 :زمزمه کرد هیبا گر افق

 .. تونمینم_

افق دارم .. ستمین اقتیل یب یکنیبذار بهت ثابت کنم انقدرا هم که فکر م ایب یتونید المصب اگه نم ؟یتونینم_

کاره؟  يکجا یعنی رمیمیبا درد بگه دارم م شیمرد غرورش و له کنه و به زنِ زندگ هی یوقت یفهمیم.. رمیمیم

 ..و برو يکه بهم داد ینفس نقدریهم ریبگ.. تمومش کن ایمالِ من شو  ای.. رونیبرزخ بکش ب نیمنو از ا

 اوش؟یس_

 .دیچشمان نمدارش کش يبا خشم دست رو اوشیس

چقدر دوستت داره  یبفهم نکهیبرات گرون تموم شد؟ د چرا؟ مگه جز ا یلیپدرت؟ خ يدرد داشت حرفا یلیخ_

. حق داره.. مثلِ من یکیمثلِ تو رو بده دست  يدختر خوادینم. از دستت بده افق خوادیبهت ثابت شد؟ نم یچ

 !یبمون مناتاق که فقط مالِ  يوت کردمیبه واهللا قسم قفلت م ياگه دخترِ من بود

 :سکوت کرد و او با درد افزود افق

بار  يکه برا یبرا من.. ستمین یچیبهم ثابت شد ه گهیبارِ د هیکه  یبرا من.. انصاف یدردش مالِ من بود ب_

پدرت حق داشت غرور . خورمیجرز هم نم يسبز رنگ به درد ال يبدونِ اون اسکناسا دمیفهم میهزارم تو زندگ

من .. خودش جلو بره نیرو با قوان يپول دستشه حق داره بخواد باز ایدن نیتو ا یهر ک.. مثلِ من و بشکنه یکس

و دوباره  ششیپ رمیم گهیتو بخواه هزار بارِ د.. بود افق نیهم ومدیکه از دستم بر م يتمام کار... رو قولم واستادم

و حرفاش و به جون  زیآم رینگاه تحق گهیو هزار بارِ د بندمیتو بخواه چشم م. زنمیحرفا رو از نو م نیا يهمه 

موشِ  هیمنم .. که مرحله نداره هیباز هیپدرت فقط  يبرا ادیکه از دست من بر م يکار يهمه  یول.. خرمیم

به  میرسیم میجلو بر میبخوا یلیخ... راه ته نداره افق نیا.. بازهیغول م يبراش که هربار تو مرحله  کمیکوچ

 مگه نه؟ یانتخاب کن یقبال بهت گفته بودم ممکنه مجبور ش.. یدوراه
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 ..اوشیخسته ام س یلیخ_

کارت کنم افق؟ تو  یچ.. که تو دستام جا بشه هیبزرگ تر از اون یلیخ خوامیکه م يزیانگار چ.. من خسته ترم_

 نگه ات دارم؟ يچجور.. راه نشون بده هی

 :گفت دهیبر دهیهق شد و بربه هق  لیافق تبد ي هیگر

 ..ادینذار از خودم بدم ب.. حرف نزن ينجوریا_

بار  نیمتولد بشم و ا گهیبارِ د هیبه من؟ اگه  دنتیبار پدر و مادرم و خودم انتخاب کنم م نیو ا رمیاگه بم_

 باهام؟ یشیاگه پولم از پارو باال بره خوشبخت م.. دستم به دهنم برسه

 :دینال افق

 ..اوشیس_

هرچقدرم که  یدنبالت بدوئم ول ایمن حاضرم تا ته دن.  یکن بفهم یسع.. کنم بازم برات کمم افق يهر کار_

 ..از اولشم خواستنت اشتباه بود... شهیمحو م میکه تو دو قدم یسگ دو بزنم تو باز برام همون سراب قشنگ

اش  نهیس يقفسه  يدست رو. اددیجان م ایدن یِهق هقِ افق و تنگ انِیداشت م. را در دستش فشرد یگوش

 :توانش گفت نیگذاشت و با آخر

 ..منم خوبم یتو که خوب باش.. مثلِ من از دست نده  یکیکردن و بخاطر  یحق زندگ..کن یزندگ_

فربد . پرده را کنار زد و داخل شد.. رنگ انداخت دیسف یصندل يقطع کند رو نکهیآورد و بدون ا نییرا پا یگوش

 .فروغ نگاهش کرد یشد برگشت و ب دهیدستش که کش. گذشت الیخیاز کنارش ب.. بود ادهستیا واریکنارِ د

 .رونیحالت نرو ب نیبا ا_

 .ولم کن_

تمامِ شهر  خواستیدلش م. بود دهیاز همه کس و همه جا بر.. رفت رونیاز نگاه نگران دوستش گرفت و ب چشم

 يچشمانش بهانه . خواستینم دنیداد کش.. خواستینم دنیدلش هوار کش.. خسته اش له کند يپاها ریرا ز

مرد ها .. زندیریها اشک نم دگرفته بود مر ادی.. منع شده بود ختنشیاز ر یکه از کودک یاشک... اشک داشت

کدامشان  چیپس چرا نا و توانِ ه. کشندیمردها هوار م.. ندیسایمردها دندان م.. زنندیمردها لگد م.. کوبندیمشت م

از همه از  شتریکه ب دیرسیم ییکدامشان به جا شد؟یمانند او خسته م نگونهیا دنیم مرد از درد کشرا نداشت؟ کدا

مردها  نگونهیاز ا یچرا کس د؟یبخشیم شینداشته ها يکدام مرد داشته اش را پا ؟باشد زاریب شیخواسته ها

 آورد؟ ینم ادیدرسِ مکتب را به  نینگفته بود؟ چرا ا يزیچ
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چقدر از  دانستینم.. زدندیم یلیقطرات باران بر پوست صورتش س. شد سر باال کرد سیکه خ شیکفش ها رِیز

.. دندیکشیم ادیفر کصدایبود و در سرش هزاران صدا  شینگاهش تنها به کفش ها.. فربد دور شده است يخانه 

خواست .. کردینگاهش م هانیو وحش بکارمرد طل.. و سر باال کرد ستادیا. از جنسِ انسان برخورد کرد يواریبه د

که با سرش برخورد  يدیشد يکنارش بزند که دستش از پشت سر قفل شد و تا خواست سر برگرداند، با ضربه 

 ..و تار شد رهیچشمش ت شِیکرد همه جا پ

*** 

 

نگاهش را دور تا دور خودش به حرکت . تمام تنش خشک شده بود. شد زیخ میو ن دیبه گردنش کش یدست

لخت خرابه  نِیو زم یگل يوارهایحاال که نور بر د. گذرانده باشد نجایرا ا شبیتمام د شدیباورش نم. درآورد

به صبح رسانده  یوحشتناک يجا نیاش را در چن یشب از زندگ کی شدیبود، انگار تازه داشت باورش م دهیتاب

 بیبود و با حب ستادهیشهروز کنارِ موتور ا. دیکش یدرِ خرابه کم یِخال ينشست و خودش را در جهت جا. ستا

 ياش که موقع خواب گوشه ا يتوجه به روسر یو ب دیکش شیبه مانتو یدست. او را شناخت. کردیصحبت م

 .واضح تر بود شانیصدا الحا. داد هیتک واریافتاده بود جلو رفت و به د

اردالن تا حاال هزار بار دنبال دختره .. سیکار خوش ن نیعاقبت ا. رد اش کن بره داداش يشنویاز من م_

 !نزن رونیب نجایاز ا گهیتو د. ببرمش شهر تونمیمن م. گشته

 شدینم شبید. ستمیبرا منم خطر داره؟ خودم که پپه ن تهیحال. بیگوشم تحملش کنم حب خیب سیاز خدام ن_

 !تو فقط موتور و بذار بمونه.  برمشیخودم آوردمش خودمم م. دهمونجا ولش کر

  .فقط تو به اعصابت مسلط باش. بمونه داداش_

 :لب گفت ریکه چشمش به آرزو افتاد ز بیحب. رفت رونیو ب اوردین طاقت

 !صاحابش اومد_

 يموها دنیبا د. دادیم دیدعوا و جنگ اعصاب جد کیطلبکارش خبر از  يچهره .. به طرفش برگشت شهروز

 :گفت یو عصب دیآرزو کنارشان رس. گفت و رو برگرداند ياستغفار شانشیآزاد و پر

منو . خرابه بمونم نیتا آخر عمرم تو ا ستیقرار ن نینگران نباش. دمتون گرم نیآفر. نیکشیخوب برام نقشه م_

 ن؟یدیفهم کنمیم کاریو چ رمیکجا م ستیبه شما هم مربوط ن. همونجا نیبذار نیببر نیاز هرجا برداشت
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لب  ریز. نبود یشدن میدخترك تسل ي رهینگاه خ. نگاهش کرد یرکیز ریو ز دیچانه اش کش ریبه ز یدست شهروز

 :آرام گفت

 .میزنیحرف م امیبرو تو م_

 ياشاره ا بیشهروز به حب. او دوخت یِو چشمان گستاخش را به نگاه عصب ستادیتوجه به او همانجا ا یب آرزو

 :دیاو را تا داخل خرابه برد و غر. دیو در مقابلِ سر تکان دادنِ او دست آرزو را کش داد

 هیکه من هستم اون  ییجا یبکن ول یخواست یخودت هر غلط يالس وگاسه؟ تو خونه  نجایا يفکر کرد_

 گم؟یم یکه چ تهیحال. يداریسرت برنم يپارچه رو از رو کهیت

 یمیمخالفتش ن نیبا کوچکتر دیترسیبود که م یعصب يبه حد شیچشمانِ رو به رو. حرف نگاهش کرد یب آرزو

 .ستادیو کنار ا دیکش رونیاو ب یعصب يپنجه  يدستش را از ال. از صورتش را از دست بدهد

 !رونیجهنم ببر ب نیمنو از ا_

مشت  هیخونت و مثل آدم  يگردیبرم ای. زنمیکه با زبون انسان باهات حرف م هیبار نیآخر نیبچه؟ ا نیبب_

 هی ذارمیم برمیبار صاف م نیا ای.. یچ یچ دونمیو نم يدوستت بود يبه پاپات که شبو خونه  یگیم فیاراج

 شد؟ رفهمیش. یباش گهید یکینشده رو تَرك  ادهیکه از تَرکم پ ییجا

 :با بغض گفت آرزو

 !برم تونمینم ؟یفهمیچرا نم. گشتمیبرم شبیبرگردم د خواستمیاگه م.. رمیخونه نم_

 اد؟یانقدر از خواهر بدبختت بدت م ؟ید چرا لعنت_

 :نشست و با نفرت گفت لشیساك و وسا کنار

 .تو اون خونه گردمیحقم و نگرفتم برنم یتا وقت. رونیب زنمیاگه برگردم بازم م. ستیمن ن ياون خونه جا_

 اوشه؟یحقت س_

 .جواب گذاشت و چشم بست یاو را ب زِیآم ریتحق ي جمله

. دوستم يخونه  رمیم.. روزه. انقدر پول دارم که آواره نمونم يببر رونیخراب شده ب نیاز ا.. منو ببر شهر_

 !ینگرانِ من باش ستین يازین

 :به او کرد و خونسرد گفت یهینگاه عاقل اندر سف شهروز

 کیانقدر نگرانت نبود که بتونه ردت و از نزد ییاپاپات با اون همه پول و دار. ادیاز اعتماد به نفست خوشم م_

 ..سر به تنت نباشه خوامیکه م یاون وقت من. پارك به خونش بزنه نیتر
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 .کاره گذاشت مهین قیعم یگفت و جمله اش را با نفس ياستغفار

حاال هرچقدر کرمته . گازش و گرفتم رفتم شیبشه ش قهیپنج دق. مونمیمنتظر م قهیفقط پنج دق رونیاون ب_

 !و معطل کن نیبش

کردنش لعنت فرستاد  یبه او و امر و نه. را از پشت سرش پرتاب کرد یرفت، آرزو سنگ بزرگ رونیخرابه که ب از

کاره اش را  مهین گاریس دنشیبا د. موتور نشسته بود يرفت شهروز رو رونیب یوقت. و خودش را جمع جور کرد

گذاشت و  يروزید يساکش را همان جا. شد رهیگاز به رو به رو خ يانداخت و همراه با فشردنِ دسته ها نییپا

گاه در  چیرا ه شبیشک د یب. کاره انداخت مهین ينگاه آخر را به مغازه . شهروز سوار شد يبا گرفتنِ بازو

شد و از ترس دستش را دورِ کمرِ شهروز موتور به عقب پرتاب  یِبا راه افتادنِ ناگهان. کردیاش فراموش نم یزندگ

 انیپا يدخترك، تنها برا يکردن ها غیج غیرا به لبخند محو تکان داد و در مقابلِ ج ششهروز سر. حلقه کرد

  .کرد شتریو ب شتریعذاب سرعتش را ب نیدادن به ا

که پا در آن  ياز محله ا.. اش انداخت یرونیبه مساحت ب یو نگاه ستادیا تیگران يبزرگ با نما يخانه  مقابلِ

خواست به طرف درِ . شد ادهیآرزو از موتور پ. رو به رو شود يگذاشته بودند مشخص بود قرار است با چه خانه ا

 :شد و گفت ادهیخانه برود که شهروز پشت سرش پ

واقعا خونه دوستت  جانیکه ا ینگم به شرط يزیقبول کردم برنگردونمت خونه و به پاپات چ.. واستا يهو يهو_

 .پس واستا عقب بذار کارم و بکنم. باشه

 دهیو داد کرده بود که فهم غیدر طولِ راه آنقدر ج. کرد خونسرد باشد یو سع دیاش کش یشانیدستس به پ آرزو

 .ستیانسان کارِ او ن نیبود بحث کردن با ا

 یجهنم بدتر از جهنم هی يبرد.. دمت گرم یمنو دست گرگا نذاشت. یکه هست یهرک. .. ییدا.. عمو.. اروی نیبب_

راه ولم کن بذار خودم  سیگفتم سرِ پل.. اونم دمت گرم يخاك و خاشاك خوابوند نیکه توش نشسته بودم و ب

.. شو  الیخیرو ب نهیگز هی نیا یول.. گرم دمتبازم  نجایتا ا يآورد يرد شد سایاز جلو پل مزباندیبرگردم مثلِ ج

کجاست  نجاینداره ا یبه تو ربط.. ینه ننم یمن يتو نه پاپا. شه تیکه حال زنمیدارم با زبونِ خودت حرف م نیبب

 !پس بزن به چاك

شانه باال انداخت . خودش را نباخت و سوار شد.شهروز نشست يلبها يرو يمدلِ حرف زدنِ دخترك پوزخند از

 :و خونسرد گفت
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. کنمیرو واسه پاپات اس ام اس م نجایآدرس ا یول رمیمن م.. یبیبِ یاوک. پس منم به زبون خودت جواب بدم_

 ...فکر کنم دوباره شب بشه و یکن دایپ گهید يجا هی يتا بخوا

 .دیکوب نیزم يباحرص پا رو. فتدیب هیآرزو کم مانده بود به گر. کرد و موتور را روشن کرد ینچ نچ

دست  يمنو بسپار نکهیمثلِ تو نوکر خونه ام باشن چه برسه ا ییآدما کشمیمن خجالت م ؟یباش یآخه تو ک_

 ؟یکنیچرا ولم نم.. دوستم

 :گفت فونیاز آ ییشد و خواست به طرفش برود که صدا ادهیپ. شهروز را پوشاند يچهره  یوحشتناک اخمِ

 اونجا چه خبره؟_

 :گفت فونیآ يریرو به لنز تصو آرزو

 !تو امیدر و باز کن ب. آرشام منم_

 .ستادیا فونیآ يآرزو را کنار زد و جلو روزشه

 ..کجاس نجایا نمیبب نییپا قهیدو د ایجنابِ خون آشام ب_

 :رو به شهروز زار زد. برود شینمانده بود تمام آبرو يزیچ. سرش را با دو دستش گرفت یچارگیبا ب آرزو

 ...یمن و به حال خودم بذار لعنت.. تورو خدا برو_

. ظاهرِ او شد خِیو م دیباال پر شیابروها.. نگاه از آرزو گرفت و به پسرك چشم دوخت اطیباز شدنِ درِ ح با

اش به شدت  یو به قولِ آنها آمپول یمصنوع کلِیبود که در ه یپوشش پسر تاب و شلوارك جذب و مضحک

با . ردیخنده اش را بگ يجلو تنتوانس. انداخت زشیتم يشده و ابروها خیس يبه موها ینگاه. زدیذوق م يتو

 .دیگفتنِ پسر جلو رفت و لپش را با دو انگشت کش "دییبفرما"

 عمو؟ يچطور_

 :زد ادیفر آرزو

 ..آرشام تورو خدا برو کنار بذار برم تو. گمشو برو حاال ش؟یدید_

 .اش را عقب زد نهیبود که دست شهروز س امدهیجلو ن یقدم

 ؟يبچه حفره ا نیا قت؟یبود رف نیتو؟ ا يکجا بر_

 ؟یباش یک یعالجناب _

 .طرف آرشام برگشت و چشمانِ به خون نشسته اش را به او دوخت به

 داره؟ يمورد.. عروسک نیا یِفعل يِایاول_
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 :و رو به آرزو با خنده گفت دیکش شیبه موها یدست آرشام

 بابا؟ قهیعت نیا هیک_

 .دیکش غیدهانش گذاشت و ج يآرزو دست رو. پرت کرد اطیکه بر دماغش فرو آمد او را تا وسط ح یمشت

 !شیبرو گمشو آشغال کشت_

 :گفت رفتیدماغش گذاشت و همانطور که عقب عقب م يجلو رفت که آرشام دست رو یقدم

 !سیمامان؟؟ زنگ بزن پل ؟یکنیرو من دست بلند م. نیواستا فقط بب.. سیپل زنمیاآلن زنگ م_

 :گفت دهیعقب رفت و ترس یکه دخترك قدم حال چشمانش آنقدر خراب بود. به طرف آرزو برگشت شهروز

 !میبر ایتو رو خدا ب! یلعنت يآبروم و برد.. رمیم یاصال هرجا بگ.. میبر ایب.. سیبه پل زنهیاآلن زنگ م_

آرام و  شیدندان ها يو از ال ستادیا شیرو به رو. درخت خورد يجلو جلو رفت که پشت دخترك به تنه  آنقدر

 :دیپر حرص غر

نکنه تنِ ما بو .. شیدیبخشیبه خودم م يدست و دلباز بود ؟يومدیم يزیپره پِیو برا من تر ياز اوناش بود_

 هان؟ ده؟یم

 :گفت هیگذاشت و با گر شیگوش ها يدست رو آرزو

 !نداره ياون با دخترا کار.. یآرشام فرق داره لعنت_

آن قدر در محله .. فرق برده بود نیبه ا یپسر پ دنِیخودش با د.. و چند لحظه چشم بست دییهم سا يرو دندان

دستش . ببرد زیبه همه چ یپسر پ دنِیبار د کیبود که با  دهیمسائل مشت بر دهانِ گنده الت ها کوب نیبابت ا

هرچقدر با .. کردیم يهرکار. باشد دکرد خونسر یدرخت گذاشت و سع يتنه  يسرِ دخترك رو يرا از باال

و  ییبایبه ز يدختر دادیکه اجازه نم یتیلعنت به مرام و ترب.. شدیبه او ندارد باز هم نم یربط کردیخودش تکرار م

   !صاحب و آزاد رها کند یشهر ، ب نیاو را در ا يِتُرد

 !دست روت بلند نکنم دمیبرو آرزو وگرنه قول نم.. موتور يرو نیبرو بش_

 دینکش قهیبه دق. موتور نشست يرش گذشت و روو متعجب از به زبان آورده شدنِ نامش از کنا دهیترس دخترك

 یِتاکس ستگاهیشهروز موتور را کنارِ ا. از آنجا دور شدند یکه شهروز هم سوار شد و قبل از وقوعِ هر اتفاقِ احتمال

 :نگه داشت و کالفه گفت میسیب
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که مچلِ تو شدم  يروز هی نیو مشکل دارم که ا یمن انقدر بدبخت.. صاف بذارتت خونت دمیآدرس خونه رو م_

مثلِ تو با مرداب  ییدخترا يشهر برا نیا. لج نکن و برو خونت. کنمیدارم ازت خواهش م.. ادیبرام مثلِ جوك م

 !یداخل که خودتم نفهم کشتتیچنان م. نداره یفرق

 .انداخت نییشد و سرش را پا ادهیپ آرزو

چاره  گهید یبشکنه ول ششیغرورم پ خواستمینم. نشیبب ایخودت ب يدوست دار. دمیقول م.. آنا يخونه  رمیم_

 !مونمیمدت اونجا م هی. ستین يا

 :تکان داد یسرش را عصب شهروز

 ه؟یآنا ک_

 .مادرش هم با مادرم دوست بود.. دوستمه_

دل  شیبرا ازیاز حد ن شیجا هم ب نیتا هم. او خارج بود يکار از عهده  گرید. نگاهش کرد رهیلحظه خ چند

 :حوصله گفت یتکان داد و ب يرس. کرده بود يسوز

 !شد زنگ بزن يخبر تازه ا. يشمارم و که دار_

 توانستینم گریکه باال آورده بود د يبا گند. رفت یرو برگرداند و به طرف تاکس ظیبا غ یبدونِ خاحافظ آرزو

نثارِ  يا "یلعنت "..ممکن همان دخترك آدامس و مادرِ پر چانه اش بود ي نهیتنها گز. شود یاطراف آرشام آفتاب

   .گاز موتورش سوارِ سمند سبز رنگ شد يتوجه به صدا یرحم و فضول کرد و ب یب يوالیه

*** 

 

 يدوباره رو. آمده از اتاقش را برگشت و در را قفل کرد مهیسالم دادنِ زهرا و حنانه راه ن يصدا دنِیشن با

و او  زدیبود که پدرش به خانه سر م يبار نیسوم نیامروز ا. گذاشت شیپاها يشست و سرش را روتختش ن

پدرش با گفته  يساله  نیحرمت چند دیترسیبود که م ریآنقدر با خودش و افکارش درگ. حاضر نبود در را باز کند

 يرویبود که هضمشان جان و ن نیسنگ شیها دهیآنقدر شن. دلش بشکند و قلبِ هر دو ترك بخورد يها

پدرش را  يحرف ها.. سال ها خواهر خودش نبوده نیتمامِ ا يآرزو شدیهنوز هم باورش نم. دیطلبیم ییاهورا

اش بود و  هیهق هقِ گر يرا هم از پشت درِ اتاقش گوش داده بود اما جوابش تنها صدا حاتشیتوض.. بود دهیشن

 يرفتارها لِیدل. کردیرا درك م زیحاال کم کم همه چ. آمد یم تخت و رخت خوابش فرو يکه رو ییمشت ها

در .. درس و سر به راه شدن دور شده بود يچرا به بهانه  دیفهمیحاال م.. اش حاال واضح بود زکردهیخواهر عز
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قابل باور پدرش در مقابل  ریرفتار غ.. دردناکش يها دهیشن. دیشیاند یم زیذهنش همزمان به هزاران چ

جواب مانده بود و  یکه باز هم ب یو بدتر از همه تلفن اوشیدردناك س يحرف ها.. ز خانه رفتنِ آرزوا اوش،یس

 يگذاشت تا باز هم صدا شیها شگو يبه در، دست رو يبا خوردنِ تقه ا! کردیحال و روزِ خرابش را خرابتر م

 يبرا یبزند ول رونیپانزده ساله نبود که با قهر از خانه ب يدختربچه . حق به جانب اردالن را نشوند حاتیتوض

 رِیز یهمه تظاهر به خوشبخت نیاز ا گرید. دیشیاند یم یخانه و زندگ نیاش به رفتن از ا یبار در زندگ نیاول

که به صرف داشتنِ پول و رفاه در فرق سرش  یو شانس یخوشبخت نیاز ا! سقف پر رمز و راز خسته بود نیا

 .با درد چشم بست دیاردالن که به گوشش رس يصدا. بود زاریب دندیکوبیم

بابا نذار فکر کنم تو  رونیب ایب. یکم آروم بش هیصبر کردم تا  م؟یباهم حرف بزن یمنطق دیبا یکنیافق فکر نم_

 !يهم مثل خواهرت بچه ا

   .سوزاندینام قلبش را م نیا دنِیها شن یچقدر تازگ.. آخ آرزو آرزو

 !دخترم میچند لحظه در و باز کن با هم حرف بزن.. اوناست شِیمادرِ آنا زنگ زد گفت پ. حال خواهرت خوبه_

 ..من و به حالِ خودم بذار.. برو بابا کنمیخواهش م_

من و تو رو به  خواستیم.. پدر بود یاون ب ينقشه  نایا يهمه .. منم بشنو يحرفا یول ذارمیبه حال خودت م_

انقدر به  یدونیازش نم یچیشده و ه تینفر که تازه وارد زندگ هی يدیچرا اجازه م. زه که انداختجونِ هم بندا

 ..خودش جرات بده که

گذاشت و دستش را جلو  مهیچهارچوب، حرفش را ن انِیافق م ي دهیتک يچهره  دنِیدر و د یِباز شدنِ ناگهان با

 :و با خشم گفت دیافق سر عقب کش. برد

شما صبحِ اول وقت  یچون وقت میباهم دنبالِ آرزو بگرد ومدمیداشتم م.. اونجاست اوشیسمن خبر نداشتم _

من تا صبح چشم رو  نیداد حیرو به گشتن دنبالِ آرزو ترج یاز همه جا رفتن به اون شرکت لعنت الیخ یبازم ب

آرزو بودم بدتر از  يمن اگه جا. فهممیرو خوب م یحاال همه چ یول. ختمیخواهرم اشک ر يهم نذاشتم و برا

 !بابا اوردمیرو سرت م نایا

 افق؟_

 یخواستیشما م. بزنم خوامیهنوزم نم.. بشم مونینزدم که بابتش پش یوقت بهت حرف چیه میتو زندگ.. برو بابا_

 ییزایدرد چ. بابت داشته هام شرم کردم بسمه یهرچ.. بسه گهید.. دمیخجالت بکشم که کش یزندگ نیمن از ا

 !برام بسه دمید و دمیکه شن
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. سر خورد و مشت شد نییدستش تا پا. دیدر کش يدست رو یاردالن با ناراحت. کرد هیرا بست و به پشتش تک در

آشپزخانه مغموم و ناراحت  يزهرا از گوشه . دیکش رونیاش را ب یشلوارش فرو برد و گوش بیدست در ج

که  نیفراز را گرفت و هم يهمزمان شماره . از کنارش با خشم گذشت و پله ها را باال رفت. کردینگاهش م

 :گفت یعصب دیچیپ یدر گوش شیصدا

 تمومه؟_

 ..نتونه پا شه گهیکه د میزد يجور هی.. نگران نباش_

درز خودم و خانوادم  يوقت نذاشتم ال چیه میتو زندگ.. نیکارش و بساز گفتمیوگرنه م ستمیکه قاتل ن فیح_

 ن؟یکرد کارشیچ. ذارمیبازم نم. کنه ریمگس گ

 !دوستش يجلو درِ خونه  مشیانداخت_

 !ازم ببره یحوصله ندارم اسم زه؟یکار تم_

 :کوتاه نا مطمئن گفت یبا مکث فراز

  .سالح تو کار نبود ای يزیت یول. شلوغش کردن يادیز کمیشد بچه ها  يریدرگ_

 :و کالفه گفت دیصورتش کش يدست رو اردالن

 ره؟ینم_

 :گفت یباز هم با مکث کوتاه فراز

 .شد دیشد شیزیچند تا ضربه با چوب به سرش زدن که خونر. شهینم يزیاگه به موقع برسوننش چ_

   ؟یکنیم زیگند و تم نیا يچطور رهیاگه بم_

 .کارش پرت کرد زیم يرا رو یمنتظر جوابِ فراز نشد و گوش گرید

 * 

 :به اتاقِ افق زد و ناراحت گفت يه اتق زهرا

 !یکنیضعف م ينخورد يزیاز صبح تا حاال چ. باز کن برات شام آوردم.. افق مادر منم_

به نگاه نگران  يدر را آهسته باز کرد و لبخند خسته ا. برداشت و از پشت در بلند شد شیزانو يرا از رو سرش

 .زهرا زد

 !ندارم لیم.زهراجون خورمینم_
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بخور بذار راحت  يزیچ هیلقمه  هی. جون تو تنت نمونده دخترم. يالغر شد یکل شمیجور نیهم شه؟یمگه م_

 !سرم و بذارم رو بالش

 ینیدر را دوباره بست و س یکوتاه یبا عذر خواه. بزرگ را از دست زهرا گرفت ینیرمق س یتکان داد و ب يسر

 یِعکسِ زمان هشت سالگ. شد رهیتخت نشست و به عکس دو نفره اش با آرزو خ يرو. گذاشت زیم يرا رو

را دست  یگوش. فشرد آغوششو قاب عکس را در  ختیاشک ر.. چند ماه قبل از مردنِ مادر قایدق. آرزو بود

، و اجازه داد اشک دیتخت دراز کش يرو. باز هم خاموش بود. آرزو را گرفت يبار هزارم شماره  يگرفت و برا

  .زدیبالشش بر يآرام و آهسته از کنار صورتش سر بخورد و رو

 یب. بود اوشیس يشماره . را نگاه کرد یگوش ياز جا برخاست و صفحه  مهیسراس لشیزنگ خوردنِ موبا با

 :تعلل و نگران جواب داد

 اوش؟یالو س_

 ؟یافق خانوم خودت_

 .ضربان قلبش باال گرفت هیاز ثان يشد و در کسر کیبه هم نزد شیابروها

 شما؟. بله خودمم_

 !ریشبتون بخ.. فربدم_

 !ممنون_

 !قد نداد يا گهید يذهنم به جا یمزاحم شدم ول دیببخش.. راستش_

 .به همراه نداشت یخوب يتُنِ صدا نشانه  نیا. دهانش را با زور و ترس قورت داد آب

 افتاده؟ یاتفاق_

خبر  ادیبا من ز تشیمیخانوادش از صم. مونهیمن م شِیشب پام. حالش بهم خورده کمی اوشیراستش س_

 !نیاریدرش ب یو از نگران نیزنگ بزن هی شهیاگه م خواستمیم. زنهیمادرش هم مدام داره زنگ م. ندارن

 :با ترس زمزمه کرد. دیکوبیوار م وانهینبض سرش د. از جا بلند شد اریاخت یب

 شده؟ یچ_

 .نامطمئنِ فربد حالش را خراب تر کرد لحنِ

 ن؟یزنگ بزن نیتونیم.. ناخوش احواله کمی.. ستین يزیچ_
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 شماست؟ يخونه .. امیمن اآلم م... من_

 ..یعنیخب .. مارستانمیمن االن ب. نیایب ستین يازینه نه ن_

 .دیآ ینفسش باال نم کردیحس م. تخت نشست يرمق رو یرفت و ب جیگ سرش

 دا؟شده؟ توروخ یچ_

 انیاوضاع رو به راه شد در جر نکهیمن به محضِ ا. نیو بکن گمیکه م يشما کار.. نیافق خانوم نگران نباش_

 !ذارمتونیم

رو به  دیسف وارِیباز از ترس و وحشت به د مهین یافتاد و با دهان نییاز دستش پا یگوش. دینشن يزیچ گرید

 .ماند رهیخ شیرو

*** 

 

 :دکتر را گوش کرد يدردناك و متورمش را بست و صدا يها چشم

 ینشون نداد ول يزیاسکن و عکس چ یت یس. امشب رو تحت نظر بمونن نمیبیدر هر صورت بنده صالح م_

 !به مداخله داره ازین عایکه سر هیمورد یداخل يزیخب خونر

دهانش را چند . بود دشییو منتظر تا ردکینگاهش م یفربد با ناراحت. با زور چشم باز کرد دیفربد را که د سکوت

از دهانش خارج  ییاز شدت برخورد ضربات مشت به گلو و صورتش صدا یول دیبگو يزیبار باز و بسته کرد چ

 :و ناراحت گفت لیم یب وبه منظورش برد  یفربد پ. تکان داد نیسرش را خسته به طرف. شدینم

 !رسونمشیم عایبود سر يباز اگه مورد میدیم یشخص تیرضا هی. کهیخونه هم نزد. بمونه خوادیخودش نم_

 :تکان داد و رو به پرستار گفت يسر دکتر

 .بهشون نیرو بد صیترخ يبرا یشخص تیفرم رضا_

شب گذشته  مهین يساعت از دو. دیدو صشیترخ يبه دنبال کارها یساعت میتخت رها کرد و ن يرا رو اوشیس

عقب  یِصندل يرو اوشیس. گرفت شیکرد و راه خانه را پ نیسوارِ ماش لچریو با کمک و یبود که او را به سخت

 :استرس گفت رو پ دیکش شیبه موها یدست. دیچیپیبود و مدام به خودش م دهیخواب نیماش

 يزیاگه چ. مارستانیب يموندیم يحد اقل سه روز دیبا يکه تو کتک خورد ينجوریا.. لج اوشیس يلج کرد_

 ؟.میبرگرد يبشه چجور

 :جواب چشم بست و او دوباره افزود یب اوشیس
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آخه؟ لعنت به  يریگیتو چرا انقدر ساده م. ینوشتیو م تیشکا دیبا يتا داغ بود.. يکالنتر میرفتیحد اقل م_

 !صبر کن کشمیمن فردا اونجا رو به خاك و خون م. ادیخودش و تمام دم و دستگاهش ب

 دیبکشد و به فربد بگو ادیفر. حرف بزند خواستیم دلش. شکمش گذاشت و با درد چشم بست يرا رو دستش

فراز  روزِیچشمانِ پ ادی. شدیشک نابود م یب کردیم دایزد و خورد پ نیاز ا یاطالع نیاگر افق کوچکتر... الل باش

خم شده بود و خونابه از  رشکم یاپیپ ياز شدت لگد ها یوقت.. نگاهش نقش بست يدوباره پشت صفحه 

رو  روزمندانهیلبخند پ کیکه جلو آمدند و با  دیرا د شیبه خون نشسته قدم ها يبا چشم ها کرد،یدهانش شره م

   .متوقف شدند شیبه رو

 !نمتیبیم زیر یلیشد افخم؟ خ یچ_"

 .کردیو با نفرت و خشم نگاهش م زدیاز شدت درد نفس نفس م اوشیس

 بشه؟ یبه جونم که چ ینوچه هات و انداخت_

 .ابل سرش خم شد تا خوب چشم در چشم شوندو مق دیبلند خند فراز

موش و له کنه فرصت  يمثلِ من که منتظر فرصت بود تو یکی يخب برا یول. کارِ پدر زنِ محترمت بود_

 .بود يو بکر ییطال

 :دیتف کرد و غر رونیدهانش را ب خون

 !یخودت خواست...فراز کنمینابودت م_

 .و مقابل صورتش نگه داشت دیکش رونیرا ب يد يو ياز پشتش ظرف د فراز

 نه؟یمنظورت ا انایاح_

 .زد رونیاز شدت خشم از حدقه ب شیها چشم

 تیبا شخص يها ياز اون مشتر یکی ارن؟یب يبرا خونت مشتر يسپرد یچند روز قبل از اسباب کش ادتهی_

ولو تو خونت گشت کوچ هیخودت فکر کن چقدر پول کف دست شاگرد بنگاه گذاشتم تا اجازه داد . خودم بودم

   !نبود یسخت ادیآشغاالت کار ز نیاز ب يد يو يد هیکردنِ  دایپ! بزنم

کنارش شدند و ضربات با  يآدم ها رِیو به طرفش حمله برد اما دستانش دوباره اس دیکش يبلند ينعره  اوشیس

 کردیو همانگونه که کتک خوردنش را نگاه م دیفراز لبش را باال کش. دندیبه سر و بدنش کوب يشتریشدت ب

 :گفت
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انقدر دنبالِ دخترِ مونگولش سگ . دارم يمهم تر يمن کارا. ستیبه من مربوط ن گهیتو و پدرزنت د يمسئله _

تمام راند  ازِیسرِ اردالن با تو گرمه امت یبزرگه چون تا وقت ازِیامت هیفقط  نیمن ا يبرا. دو بزن تا جونت در بره

 !منه ها مالِ

 یِهوشیب تیضربات بود و در نها افتنِیتمام تقال ها تنها شدت  ي جهینت یرا رها کند ول شیکرد دست و پا تقال

 "او

درِ . دیدیرا م ریتصاو شیپلک ها انیچشمانش آنقدر متورم بود که با زور و از م. چشم باز کرد نیتوقف ماش با

 :نشست و گفت شیپا ریفربد ز. شد زیخ میرا به کار انداخت و ن شیکه باز شد بازو نیماش

 !نباشه تیمن کار يخودت و بنداز رو_

خودش  يرا گرفت و وزن او را رو شیفربد بازو. او را کنار زد و با حرکاتش به فربد فهماند تنها کمکش کند یول

گوشِ . بود یبفرصت مناس اوشیس يبرا. او را به آسانسور رساند و با هم سوار شدند بتیبا هزار مص. انداخت

 :گفت یآرام و به سخت. دهانش بود يفربد درست باال

 !نگو یچیبه افق ه_

چشم ببندد و خودش را لعنت  اوشیجواب ندادنش باعث شد س نیهم. سربرگرداند و ناراحت نگاهش کرد فربد

نند او خونسرد و آرام حتم داشت فربد ما.. نامِ فراز و اردالن را به زبان آورد ياریو هش یهوشیب انِیکند که چرا م

 .عمل نخواهد کرد

دست فربد  نکهیقبل از ا. کنارش گرفت وارِیرا گشود و دست چپش را به د شیباز شدنِ درِ آسانسور چشم ها با

 یرا به او سپرد و با کمکشان قدم گرشیدست د. باز شد و فرانک جلو آمد مهیزنگ برسد درِ خانه سراس يرو

هم از تنش رفت و  روی، همان قدر ن دافق افتا سِیکه نگاهش به نگاه ناباور و چشمانِ خ نیبرداشت اما هم

دهانش، مقابلش  يرو ینگاهش هنوز به افق بود که با دست. فربد او را با زور به داخل کشاند.. خشک شد

ما هنوز تنش کامل ا. که به سالن آورده بودند خواباندند يتخت تک نفره ا ياو را رو. ختیریو اشک م دیلرزیم

را  کیتار مهین يقرار گرفت و هق هقش سکوت خانه  شیپا يسرِ افق رو هبه تشک تخت برخورد نکرده بود ک

حرکت ماند و نگران  یب اوشیبا باال آمدنِ دست س یول ردیفرانک جلو آمد تا او را در آغوش بگ. شکست

حرف زدن نداشت اما حالِ  ينا. به حرکت درآوردافق آرام  يموها يدستش را ال به ال اوشیس. نگاهشان کرد

آرام به  يبا ضربه ا. ستین سریکس م چیه يآرام کردنش جز او برا دانستیخراب بود که م يبه حد كدختر

به چشمان و  اوشیبازِ س مهینگاه ن. و مقابلش نشست دیباال کش یخودش را کم. چانه اش، سرِ افق باال آمد
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دستش را  اوشیس. زشیعز يکبود و وحشتناك چهره  يها يبلند یاو بود و نگاه افق به پست سِیصورت خ

تن و صورتش سوز  يرو يزخم ها ياز جا شتریچشمانِ دخترك ب سِیطرح خ. دیصورت او کش يجلو برد و رو

دست . وان بدهدتا گریحاضر بود هزاران بارِ د یو اشک اهیچشمانِ س نیا يبرا. نگاهشان به هم قفل شد. داشت

 :گذاشت و آرام گفت شیگلو يرا رو گرشید

 !نکن هیگر_

 :گفت هیلب به دندان گرفت و با گر افق

   ..یفقط بگو ک.. اوشیبال رو سرت آورده س نیا یک_

 :گفت یگرفته و زخم ییبا گلو. کردیهرطور شده آرامش م دیبا.. بزند يکرد لبخند یسع

 !منم زدم.. نموکتک خورد نینب.. چند نفر الت بودن_

شده  یتوروخدا بگو چ ندازه؟یروز م نیمن خرم؟ االغم؟ الت و دزد آدم و به ا. اوشیبه من نگاه کن س_

 !نیو بهم بگ تیواقع نیتا مجبور بش کنمیاحد و واحد انقدر شلوغش م يوگرنه به خدا اوش؟یس

  .آن ها بود ينگاه نگرانِ فربد هنوز رو. تازه کرد یبست و نفس چشم

 !نترس ستین یمهم زیچ.. کردم مشیفکر کردن من قا.. بهت گفته بودم دنبالشن.. شهروز_

تکان داد  يسر. هم همزمان و ملتمسانه به نگاه نگرانِ او بود اوشیچشمانِ س. برگشت و به فربد نگاه کرد افق

 :دورگه از خشم گفت ییو با صدا

   .پرت و زدنش يجا هیبردن . کرده میقا اوشیفکر کردن شهروز و س يبهروز يدارو دسته _

گوشش آرام  ریز. فرانک جلو آمد و شانه اش را گرفت. شد رهیخ ينشست و با اشک به نقطه ا نیزم يرو افق

 :گفت

 !يبد هیاآلن بهش روح دیتو با شه؟یخوب م اوشیس يتو خودت و بباز. آروم باش دخترِ خوب_

گذاشت و با  شیبازو يسرش را رو. دیکشیچشمانش را بسته بود و آرام نفس م. برگشت و نگاهش کرد دوباره

 :اشک گفت

 .مردمیم شدیم شیزیاگه چ_

و  رمیمن برم داروهاش و بگ نیمراقب باش نیتونیم. مسکن و آرام بخش زدن یبهش کل. دیخواب نکهیمثلِ ا_

 برگردم؟

 :گفت و پشت بندش افق از جا بلند شد و گفت یآرام ي "آره" فرانک
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 خوبه؟ نیفقط مطمئن. سرش هستم يامشبم خودم باال. خونه رمیخوب نشده نم یمن تا وقت_

 :با محبت سر تکان داد و گفت. دلش به حال زار دخترك سوخت فربد

 !ستمون کلفته نترسپو. میخوریم يروز هی میزنیم يروز هیهممون .. گهیمرده د. افق خانوم گهینکن د هیگر_

اش به  یتمامِ هست شدیباورش نم. نشست اوشیس يپا رِیزد و دوباره ز يو دردمند فیاشک لبخند ضع انِیم

اش بلند نشود و  هیگر يهم فشرد تا صدا يرا رو شیلبها. نبود صیقابل تشخ يچهره ا.. روز افتاده باشد نیا

 .کرد نیظلم را از ته دل نفر نیا یِلب باعث و بان ریز

*** 

 

 :نگه داشت و با خواهش گفت اوشیپر از سوپ را مقابل س قاشقِ

 !يبخور که حد اقل بگم چهار تا قاشق خورد نمیا_

   .دیباال کش یتخت گذاشت و خودش را کم يدستش را رو اوشیس

 ..گهید تونمینم_

 يبرا. شد رهیخعضالت شکم و کمرش  يرو يها یچیگذاشت و ناراحت به باند پ زیم يبشقاب را رو افق

سابقش انتقال  یِخاطر تختش را دوباره به اتاق خال نیو به هم داشتینگه م انیاش باالتنه اش را عر یراحت

 دیسکوت افق را که د. بود انیبا وجود گذشت دو روز هنوز هم آثار ضعف و درد در چهره اش نما. داده بودند

 .او گذاشت يچانه  ریدستش را جلو برد و ز

 خونه؟ يبر يخواینم_

 .سرتکان داد افق

 :گفت يکرد و جد اخم

 !لج نکن افق من خوبم نجا؟یا ادیپدرت بلند شه ب يخوایم_

ازش  دمیم حیکه افتاد ترج ییبعد از اتفاقا.. اوشیببره س نجایمن و از ا يتا تو خوب نشد تونهیکس نم چیه_

 .دور باشم کمی

 ؟یبهش دروغ گفت_

 .نگاهش کرد ناراحت

 به نظرت؟ شدیم یام چ نجایا گفتمیاگه م. ممجبور بود_
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 .دیچشمش کش يداد و دست رو رونینفسش را ب اوشیس

 .خوردمیم شونیفوقش هفت هشت تا هم از ا.. یچیه_

 .گذاشت اوشیدست س يگرفت و دستش را تو دهیطعنه و درد کالمش را نشن افق

 .اوشیس يمردیم یداشت. یالیخیبرام جالبه که انقدر ب ؟یکن تیشکا يخوایهنوزم نم_

. بود زیدروغ جا نیاز ا شتریو نه ب دیرا بگو قتیحق توانستینه م. افق کالفه شده بود يسوال و جواب ها از

 :بر انگشتانش زد و آرام گفت يبوسه ا. دستش را گرفت و باال آورد

 !به وقتش زیهمه چ. خور بمونم يتوسر ستیقرار ن. ان یمسائل شخص نیا_

_؟يبرنگرد یشکل نیا رونیب يریکه هربار تو م رمیبم یاز نگران دیمن با ه؟یوقتش ک 

 ياصال حرف ها ینگاه نگران بود که گاه نیو ا بایحضورِ ز نیآنقدر دلتنگ ا. حرف نگاهش کرد یب اوشیس

او را  شانِیپر يموها. افق بود مارشیت یشده بود وقت یخواستن شیکتک خوردن هم برا. دیشنیدخترك را نم

 :گفت یکرد و با لحن خاص تیپشت گوشش هدا

 .دوستت دارم شتریب یشلخته و نامرتب ينجوریا یوقت_

 :و ناراحت گفت دیکش شیبه موها یدست افق

 ..و گمیم یمن چ.. اوشیحرف و عوض نکن س_

 :خورد و با خجالت گفت یتکان. کاره ماند مهیحرفش ن اوشیشدن دستش و پرت شدنش در آغوشِ س دهیکش با

 !وونهید رهیگیدردت م_

 .دیسرش شن يبمِ او را از باال يصدا

 ره؟یگیتو دردم م يتنِ پنبه  نیبا ا_

 .زد شیموها يرو يرا دور کمر دخترك حلقه کرد و بوسه ا دستش

 !خوردمیکتک م شتریعمدا ب يخوریجم نم شمیاز پ قهیدق هیو  یرسیانقدر بهم م دونستمیاگه م_

خواست سرش را بلند  یکوتاه دیزد که با آخ گفتنِ او هول شد و با ببخش شیبه پهلو یهوا مشت آرام یب افق

 .چشم بست شیموها اهیس شمیابر انِیکرد و م شتریفشار دستش را ب اوشیاما س. کند

 تو؟ يدیم ییچه بو_

 .فاصله گرفت ینگران کم افق

 ..دو روزه حموم نرفتم دم؟یم يبد يبو_
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 .زد و سرش را دوباره در آغوش گرفت شیبه رو يلبخند پرمهر اوشیس

 .!يدیم یزندگ يبو_

گرفته گفت ییو با صدا دیکش یقینفس عم دیافق را که د سکوت: 

 .افق خوامتیم شتریخواهم مگه نه؟ از خودم ب ادهیز یلیخ_

 :و آرام گفت دیکش یخطوط فرض شیبا انگشتش رو افق

چرا انقدر برام  ش؟یآت يتو رمیو بازم دارم با کله م نمیبیهمه مانع و م نیه اام ک وونهیمن چقدر د ؟یمن چ_

 ؟..چرا انقدر دوستت دارم. رمیهمونجا بم خواستیآوردتت خونه دلم م يفربد اونجور یوقت اوش؟یس يزیعز

 :نشاند و با احساس گفت شیموها يپشت سر هم اش را رو يبوسه ها. از لحنِ پرمهرِ دخترك گرم شد اوشیس

 .گمیم يدارم جد... وجود نداره افق یاوشیس گهید رنتیاگه بخوان ازم بگ_

 .سربلند کرد و با شک نگاهش کرد افق

 ؟یگیم ينجوریچرا ا_

 نه؟ یدونیم.. یگفتم که بدون.. گفتم ينجوریهم_

کوتاه  ییانتخاب اول و آخرم تو نهیبب یوقت.. رهیاولش تند م زیو تو همه چ شهیاگه منظورت به باباست اون هم_

 !کنهیاونم مثل من بهت اعتماد م.. اوشیس ادیم

 .زد يلبخند دردمند اوشیس

 بذارم؟ یچ يبودنت و پا نجایا ؟يمادرم و من فکر کرد يبه حرفا. کنهیوقت منو قبول نم چیافق؟ پدرت ه_

 :آرام تر گفت اوشیانداخت و س نییسر پا افق

 هییو هر لحظه همون جا شهیتو هم يجا. از دور نگات کنم گهید تونمینه؟ من نم ای یباش اوشیقراره مالِ س_

بهتر و  یبدون من زندگ يدیم حیترج ای میبا هم جلو بر نهیس نیبه ا یکنیم هیتک. يبود شیپ ي هیکه چند ثان

 ؟یداشته باش يدرد سر تر یب

 ..من.. ستین یشک من سر مسائل مال.. قبال هم گفتم_

خام کردنت  الیبودم که به خ یبه هر حال کس. نشدم تیمخصوصا که من نرمال وارد زندگ.. یترسیم دونمیم_

اآلن .. ارمیاسم تو رو همراهش به زبون م رمیگیکه م یکه هر نفس ینیبیم يحاال دار یول. شدم تیوارد زندگ

 يبو. بودنت و بدونم نیا فیتکل دیاافق من ب. کنمیم يبهتم گفتم بخاطرت هر کار.. خوامتیچقدر م یدونیکه م
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که  یهمه اتفاق نیبعد ا. کنمیکنارم حس م ینباش یوجودت و باش.. مهینیب يهر لحظه تو.. تنمه يرو گهیتنت د

 ..و يبر يافتاد اگه بخوا

 :گذاشت و مطمئن گفت اوشیس يلبها يدو انگشتش را رو افق

مشکال رو  يهمه .. مطمئن ترم گهیاآلن د یقبال هم گفتم ول نویا. امیباهات م يتا هر جا که بر.. من باهاتم_

   .مونمیکه هستم م یینجایهم شهیهم.. رمیبدون که من نم نویاگرم حل نشد ا یول. میکنیحل م

 .به نوك انگشت او زد يبوسه ا اوشیس

 ...افق یروز نباش هیکه اگه  يوا_

شوخ گفت یو با لحن دیافق را کش یِنیب نوك: 

 !انداختنم يبه چه روز يروز نبود هیفقط . نیدت بباصال خو_

يبود که صدا الیو غرقِ خ دیکش یوحشتناك م يها يکبود يدستش را آرام رو. شد نیافق دوباره غمگ نگاه 

 .باعث متوقف شدنِ حرکت دستش شد اوشیآرام س

 ..بچه نینکن همچ_

 ره؟یگیدرد م_

 :چشم بست و با لبخند گفت يلحظه ا اوشیس

 .رهیگیدرد نم...نه_

 :هوا و مصرانه گفت یب افق

 اد؟یقلقلکت م_

 .با همان لبخند سر باال انداخت اوشیس

 !دست نکش به تنم انقدر خب شه؟یم یچ یبدون يچرا انقدر اصرار دار_

بلند شد و همزمان صورتش از  اوشیآرامِ س يخنده  يصدا. کرد یفیو اخم ظر دیپس کش عایدستش را سر افق

 .شد درد جمع

 !يریکه همون ام رهیم ادمیوقتا  یبعض_

 !ماسته.. ستیکه حس نداشته باشه که مرد ن يبده مگه؟ مرد_

 :و با خجالت زمزمه کرد هشدارگونه

 اوش؟یس_
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 جونم؟_

 !يکه درد دار يزدیغر م یصبح کل.. ها یضیمثال مر_

 .شد شتریب اوشیس زیآم طنتیش لبخند

 ...ياصلِ کار. که قربونت برم کنهیهمه جام درد نم_

 :بشقابِ سوپ را دست گرفت و با اخم گفت. و از جا بلند شد اوردیطاقت ن گرید افق

 ..بهتون رو داد دینبا یطیشرا چیتحت ه.. گهید نیمرد_

 .زد یدستانش را باز کرد و چشمک. داشت شیلبها يرا رو يریمشهور ام يهنوز همان لبخند ها اوشیس

 ..دنیتا فرانک و فربد نرس نجایا ایب. شهیروت نم خوادیتو هم دلت م دونمیمن که م. ول کن بشقاب و_

 !بسه اوشیس_

 :از پشت سرش با خنده گفت اوشیس. برگرداند و با حرص قدم برداشت رو

 !میکن نیبابا فقط تمر_

که با حرص  دیآرامِ او را شن يرفتن صدا رونیدرِ اتاق را باز کرد و قبل از ب. ردیخنده اش را بگ يجلو نتوانست

 :گفت

 ..اآلن در برو. سیخس یشیباالخره که مالِ من م_

 اوشیس يها یتمامِ شوخ دانستیم. باز کرد شیو آب داغ را رو ختیر نکیخورده را داخل س مهیسوپِ ن بشقابِ

نگاه . کردیو رو م ریدو روز مانند خورده ذهنش را ز نیکه در ا ستییزهایمنحرف کردنِ فکر او از چ يتنها برا

. دادیو او را آزار م شدیخانه محافظت م يضااع يمثلث سه گانه  انیکه م يزیچ. زدیم ادیرا فر زیچ کی اوشیس

 اما کجا؟ دیلنگیاز کار م یبزرگ يجا.. درست و بجا نبود زیهمه چ.. نبود شیسرِ جا زیهمه چ

 :که آرام به فرانک گفت دیفربد را شن يصدا. آمد و منتظر شد رونیاز آشپزخانه ب دیچرخشِ کل يصدا با

 !دمِ ظهره. خواب باشن دیآروم برو تو شا_

را به ناچار  شیوارد راهرو شد و گوش ها اریاخت یفرانک ب يجمله  دنِیبا شن یجلو برود و سالم کند ول خواست

 .آرام آن ها کرد يمهمانِ حرف ها

 !يدادید اقل به اون خبر مح. فربد مادرش صد بار زنگ زده_

زنگ بزنه باهاش حرف  گمیامروز م. دو روز هم بگذره یکیزنه دق کنه؟ بذار  يخوایسر و صورت؟ م نیبا ا_

 .درآد یبزنه از نگران
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 .تر شد کینزد شانیصدا

 نه؟ ای ستهیپشتش با دینفر با هیباالخره . میبهش بگ دیبا يجور هی ؟یبه داداشش چ_

به جونِ  میقانون و بنداز يِفرار هیتازه . انگار ازش شماره دارم یزنیحرف م يجور هیفرانک؟  میبگ یچ_

اردالن و دارو دستش و نصف  زنهیم. پسره کله خرابه گفت؟یم یاز داداشش چ اوشیس يدیاردالن؟ مگه نشن

 !روز انداختن نیاگه بفهمه داداشش و به ا کنهیم

گفتنش آنقدر بلند بود که هم فربد و هم  "نیه" يادهانش نگه داشت اما صد يرا با وحشت جلو دستش

اشکبار و خشک شده،  يفرانک که افق را با چشم ها. و با شتاب به طرف راهرو راه کج کردند دندیفرانک شن

 :جلو رفت و نگران گفت دیراهرو د انِیم

 .بدم حیبرات توض نیبش ایلحظه ب هیافق _

خودش از نو  يرا برا زیداشت همه چ. و آن ها به گردش درآورد اوشیاتاقِ س يدرِ بسته  انینگاهش را م افق

و  یکیآن همه تار انِیدوباره به ذهنش هجوم آورد و م اوشیس يغرق در خون و کبود يچهره . کردیمرور م

 یحمله برد و ب فشیو ک مانتوجان به طرف  یب يبا پاها. حبس شد نهینفسش در س. دیدرد نامِ پدرش درخش

 اوشیس يآخر صدا يلحظه . دیفرانک آن ها را پوش يشدنِ دستش و باز و بسته شدنِ لب ها دهیتوجه به کش

پدرش  يفقط صدا. دیشنیکه نم ییزهایچ.. گفتیم ییزهایدستش را به چهارچوبِ در گرفته بود و چ. دیرا هم شن

به  یچنگ. گرفتیجان م شیاز پ شیهر لحظه ب دگانشیمقابل د اوشیو حالِ زار س شدیبود که در سرش اکو م

روح  یمتظاهر و ب یِزندگ نیآخر را به ا يپدرش ضربه .. رفت رونیتوجه به تقال کردنِ آن ها ب یزد و ب فشیک

 ...وارد کرده بود

*** 

 

 :دیگذاشت و کالفه پرس یمنش زِیم يرا رو فشیک

 پدرم کجاست؟_

تاب شد دستش را به طرف  ینگاه منتظرِ افق که ب. مشهود بود شیلرزش صدا. نگران به او کرد ینگاه یمنش

 :فراز گرفت و نا مطمئن گفت تیریاتاق مد

 ن؟یخبر بدم اومد. اونجان_
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. و در زدن درِ اتاق را باز کرد و داخل شد یبدونِ هماهنگ. نداد و راهش را به طرف اتاقِ فراز کج کرد یجواب

و با  دیافق چشمانِ اردالن درخش دنِیبا د. بودند یال بحث و بررسدر ح یماکت بزرگ ياردالن و فراز رو

 .به طرفش رفت يلبخند

 ؟ییهویچرا انقدر . دخترم يخوش اومد_

را  شیاشک و داد حرف ها یکرد آرام باشد و ب یسع قهیچند دق نیمثل تمام لحظات ا. کرد آرام باشد یسع

 یساختگ یجلو آمد و با نگران یکم به فراز کرد که ینگاه  .دیلرزیم یمردمک چشمانش از خشم و ناراحت. دیبگو

 :گفت

 !نیبش ایحالت خوبه؟ ب_

 :رفته زمزمه کرد لیلرزان و تحل يبست و با همان صدا چشم

 .من و با پدرم تنها بذار_

 يسربرگرداند و پرشکوه و درد به چهره . از کنارش گذشت و درِ اتاق را بست یحرف و پرسش چیه یب فراز

حرف نگاه و دل دخترش  داندیکه م زندیداشت چهره اش داد م نانیاطم. شد رهیپدرش خ يدرهم و گرفته 

 شیرحمِ رو به رو یسنگدل و ب دمر.. شناختیاو را نم گرید.. نگاهش کرد. ستادیجلو رفت و مقابلِ پدر ا.. ستیچ

 :با بغض گفت تکان خورد و يدیبا لرزش شد شیلبها.. اش نبود یکودک يپدرِ آن روزها

 بابا؟ يکرد کاریچ_

 :و ادامه داد دیکه اشک از چشمش چک دیبگو يزیخواست چ اردالن

 ؟يکرد کاریبا خودت چ.. با من.. مونیبا زندگ_

.. دخترم یستیمن با يکه به خاطرش جلو رو ستین یباور کن اون کس یگفته ول یاون پسره بهت چ دونمینم_

 ..یکن بفهم یسع

 :را با افسوس تکان داد و گفت سرش

   بود؟ نیپدرِ من ا. يمن آورد يسرِ پدر ییبگو چه بال... جوابِ منو بده بابا_

 :گفت هیرا رو به درِ اتاق گرفت و با گر دستش

 ؟يدیدستپختت و د ش؟یانداخت يبه چه روز يدید_

 .شد رهیخ ينشست و با اخم به نقطه ا زیپشت م اردالن
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که مسجد  یستین یهمون.. کرد يگذار هیخونه سرما میتیصد تا  يکه برا یستین یتو همون.. شناسمتینم گهید_

که تو هزار تا انجمن و  یستین یهمون.. کنهیم میهزار نفر تقس نیو ب شینذر يمحله هرسال روز عاشورا غذا

 !یستین.. دست داره هیریخ يموسسه 

 :گرفته گفت ییسر باال آورد و با صدا اردالن

 يتو تو. ریگفتم از خانوادم فاصله بگ. بهش هشدار دادم.. خودش خواست یول. کارِ من بود.. کنمیانکار نم_

 یدونیتو نم. گذرهیداره م یچ استیس فیکث يایتو دن نیوقت نذاشتم نه تو نه آرزو بفهم چیه. يمن نبود يایدن

. یگذاشت یجوون يعقل و دلت و پا. یونجو. دخترم زننیم ییپله باال رفتن دست به چه کارا هی يآدما برا

 ..چشمات کور شده و

 هیهمون روز که عالقم و به  دیمن با. دمیو د دمیدیو م دمیشنیم دیکه با ییزایامروز چ.. چشمِ من بازِ بازه پدر_

هر . شدمیم دیازت ناام یو ازم پنهون نگه داشت میزندگ قتیحق نیبزرگتر دمیهمون روز که فهم.. یتومن فروخت

 .دمیبه آرزو حق م شتریب کمیدارم  گذرهیکه م يروز

 .ستادیو ا دیکوب زیم يدست رو اردالن

باشم که صالحِ  یاصال من ک.. دخترام یاصال به من چه از زندگ.. توهم سرت و بذار برو.. آره حق بده بهش_

 شما رو بخوام؟

 یتو چشمم نگاه کن بگو با مردنِ او همه چ.. جواب بده بابا گست؟ید یکیصالحِ من تو کتک خوردن و مردنِ _

 ؟یکشیاونم م ؟یقلبم و چ.. شهیدرست م

 !باشه آره ازیاگه ن_

 .زدیاش نفرت و درد در چشمانش موج م یبار در تمام زندگ نیاول يبرا. سرش را با نفرت تکان داد افق

که مامان و به  يروز ياز فردا. یشما با رفتنِ مامان احساس و قلب و تو خودت کشت.. شمیمن مثلِ شما نم_

مهم نبود نمره .. نه ای میمهم نبود مسواك بزن.. میبرات مهم نبود شب ساعت چند بخواب گهید میخاك سرد سپرد

شما از .. مدرسه میقرمز بر يو صبح با چشا میکن هیمهم نبود شبا از نبود مامان چقدر گر.. میاریچند خونه ب ي

نه ما .. پول چاپ کن نِیفقط و فقط ماش ياز همون روز شد.. رونیب یمن و آرزو رفت یِهمون روز از زندگ يفردا

کردن  یهمه تظاهر به زندگ نیا.. ستیکه از هفت روزِ هفته دو روزشم خونه ن ینیژاکل ینه حت میبرات مهم شد

م؟یو خنده شام خورد یسقف با دلخوش هی رِیز یبس نبود؟ ک آرزو مادر  يکنم؟ انقدر برا یتونستم بچگ یمن ک

و چند  یس کنمیحس م یسالمه ول شیو ش ستیب. رفت میو جوون میشما سنگ صبور شدم که نوجوون يو برا
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 ابونیکنارِ خ يها کهتا حاال تو د.. نشدم سیبارون خ ریتا حاال ز.. نکردم يتاحاال برف باز. سال از عمرم گذشته

 ریکه چند ساله من و خواهرم و اس يا نهیقرنط نیاز ا رونیب دمین نفهمم... نکردم بابا یمن زندگ.. آش نخوردم

 ..کننیم یزندگ يکرده آدما چجور

 .قلبش در حالِ تکه تکه شدن است کردیحس م. گذاشت و افق چند قدم جلو رفت زیم يسرش را رو اردالن

بابا؟ مگه خودت  يدم و دستگاه بود نیا يمامان حاضر شد زنت بشه کجا یوقت.. يکرد دایمامان و پ یوقت_

اگه مادر و  یمگه نگفت ؟یخودت ساخت یمجلل و با دستا و تالش یِزندگ نیا يطبقه به طبقه  یهزاران بار نگفت

دارم  مانیکه بهش ا يبه مرد ممن يذاریپس چرا نم ا؟یک یاردالن حاتم يشدیوقت نم چینبود ه تاشیحما

 کنم بابا؟ یشما تظاهر به زندگ ي هیسا و تیحما ریز دیبا یکنم؟ تا ک هیتک

 .سر باال کرد و خسته نگاهش کرد اردالن

 ..که اون مردك یاز کجا مطمئن. ستین میقد يزمونه زمونه . دخترم ستین یکنیکه فکر م ينجوریا یزندگ_

بار که شده بهم اعتماد  کیچرا .. شعور دارم.. عقل دارم... پدر ستمیپونزده ساله ن يمن بچه .. من مطمئنم_

 ؟یکنینم

 :و گفت دیرد اشک صورتش کش يرو دست

برم  خوامیم گهید.. بسه گهید.. کنمیم یتوجه و احساس تو خونت زندگ کمیعمره که دارم تو حسرت  هی_

 ..ای يدیم تیرضا.. خودم و بسازم یِزندگ

 ؟یکنیم دمیبا رفتن تهد يدار ؟يتوهم از خونه بر يخوایم_

 :انداخت و با بغض لب زد نییپا سر

 يمن ارزش قائل نباشن جا دیعقا يکه برا ییچون جا.. دمیبر گهیچون د رمیآره م.. قهر نذار يرفتنِ من و پا_

 ..چون رمیم. ستیمن ن

چشمانش محو  ياز پشت پرده  يلحظه ا اوشیس يچهره . شد رهیباال کرد و دوباره به چشمانِ پدرش خ سر

 .شدینم

 یستیاگه قراره مقابلم با.. چون طاقت ندارم رمیم! رحم یب یلیخ.. بابا يرحم شد یب.. شناسمتینم گهیچون د_

 ..يو عذابم بد يپام بنداز يسنگ جلو یکه راحت تر بتون رمیم

 .زد يتلخند اردالن
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که دلت  ییهرجا.. برو باشه. خودته يمن برا يها ینگران يکه همه  یفهمیم يخودت مادر شد یوقت _

 خوادیدلت م يهرجور. يو ندار تمینه من و نه حما گهید یرفت رونیکه از خونم ب يلحظه ا یول.. روب خوادیم

 گهیکه بگم ده روزِ د یستیآرزو ن.. که بگم قهر کرده و نازت و بکشم یستیتو آرزو ن. خودت و بدبخت کن

 !یرفت گهید... افق یرفت گهید ياگه بر. من جداست شِیحسابِ تو پ. شهیم مونیو پش گردهیبرم

 :و با درد گفت دیلرز شیلبها.. شدیدرد داشت له م نیفشارِ ا ریز.. دیچکیم ياز چشمانش مانند ابر بهار اشک

 انقدر قبولش سخته؟.. دوستش دارم بابا_

بسته شدنِ در را  يدر دلش دعا کرد صدا. زد زیبه م يدستش را مشت کرد و تقه ا. پشتش را به او کرد  اردالن

 :حال، محکم و مقتدر گفت نیبا ا یول.. نرود رونیدر ب نیاز ا زشیشنود و عزن

اگه  یول.. خط بزن تیانتخابت من و از زندگ یِپ يریاگه م.. انتخابِ تو وجود نداره يبرا ییمن جا یِتو زندگ_

 نیآخر نیا. ياریاسمِ اون پسرِ مفت خور و تو دهنت نم گهیلحظه د نیاز هم یبا من و همراه من بمون يبخوا

 !حرفمه

آوارِ فرو  نیاز شدت ا شیپاها.. ختیر شیپاها ریز شیخرده ها.. دخترك از هزار جا شکست و خرد شد قلبِ

 اوشیتاوانِ عشقِ س.. بود دهیاش به کجا رس یزندگ.. شدیباورش نم.. شده پس رفت و از زانو تا شد ختهیر

دهنش نگه داشت و چشم  يدستش را جلو.. کرده بود فیتعر شیکه مونس برا یتر از آن نیسنگ.. بود نیسنگ

 یول.. دخترك بدوزد يدر دل دعا کرد پدر رو برگرداند و چشمانِ مهربانش را به نگاه شکست خورده . بست

 بتیآن ه شِیکه پ یقلب.. ندانست زیماندن را جا.. آن ها خواسته بود يبرا يگرید زیبار سرنوشت چ نیانگار ا

مشخص  شیراهش از پ. دادیبه او نم یکردن و حساب و کتابِ منطق رفک يو کبود جا مانده بود اجازه  یزخم

در  يدیام يهنوز هم کورسو.. هنوز هم نگاهش به پدر بود. افتاد و عقب عقب رفت نییپا دیدستانش نا ام.. بود

دستش را ..و رفت دیو جانش پرکشهم از دل  دیخورد، همان چند جرئه ام یپشتش که به درِ چوب. دیتابیدلش م

مشت اردالن  يکه بعد از بسته شدنِ در ، صدا دیو ند ختیگر.. ختیاز آنجا گر هیگرفت و با گر رهیبه دستگ

و  دیند.. ختیفرو ر شیمردانه اش، چگونه کنارِ پا يخلوت را شکست و اشک ها نیچگونه سکوت تلخِ ا

خودش .. خودش بود و دلش طفق گرید! یراحت نیبه هم.. شد یالپشتش خ..قدم برداشت انیلرزان و گر.. دینفهم

 !روشنش عشق بود و عشق يکه تنها نقطه  یبیسخت و پر فراز و نش یِزندگ.. شیرو شِیپ یزندگ کیبود و 

*** 
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آب دهانش را با ترس قورت داد و  بیسرخ شده بود که حب يگردنش آنقدر متورم و چشمانش به حد يرو رگ

 .او گذاشت ي نهیس يدست رو

 .من بهت خبر دادم فهمنیم. نمهیس يسرم رو ياریدر ب يتابلو باز.. يدوس دار یداداش جونِ هر ک_

 :زد ادیرا دست گرفت و فر راهنشیپ ي قهیحرکت  کیبا  شهروز

 نیبه ا يبهت گفتم کدوم ننه مرده ا ؟یخودت یِمرگ رفته تو نگرانِ اعتبار جاسوس يتا پا اوشیس نه؟یمهم ا_

 روزش انداخته؟

 :به رنگ گچ گفت یو با صورت دهیترس بیحب

کتک خورده و  دمیحرفاش فهم نیکه ماب رهیفقط فربد زنگ زده بود از تو خبر بگ. دونمیبه قرآن نم.. دونمینم_

اگه . امروز دوباره عکسِ تو و داستانِ فرارت بود يروزنامه ها يشهر؟ همه  يبر یداداش پا نش. دهیخونش خواب

 ..رنتیبگ

 .دیپشت سرش دو بیحب. او را کنار زد و با شتاب به سمت موتورش رفت بیحب ي نهیبه تخت س يضربه ا با

 کنه؟یرو دوا م يرفتنت چه درد. بیخر نشو جونِ حب.. شهروز رنتیگیم_

 :دیجمع شده از شدت خشم غر يو با چهره ا دیرا با دست کش شیموها

 رتیغ یبشه؟ هنوز انقدر ب یکه چ نجایمرگ زده من بتمرگم ا يتا پاداداشم و  یکدوم الدنگ ستیمعلوم ن_

 ...کنمیدهنش و آسفالت م.. تو تشک فتهیب اوشینشدم که من باشم و س

 :موتور شد و قبل از گذاشتنِ کاله کاسکتش گفت سوارِ

 .ذارمیاعدام هم برم زندش نم يبار تا پا نیا خورمیقسم م.. بیباشه حب زیهمه چ یب يِفقط اگه کارِ بهروز_

که  نیهم. نزد یحرف گریبه شهر د دنیاز اطالع دادن به او پشتش نشست و تا رس مانیناراحت و پش بیحب

راه  سِیهرگاه از کنارِ پل. فربد را به شهروز داد يو آدرس خانه  دیکش یراه را پشت سر گذاشتند نفسِ راحت سِیپل

هراس نداشت  زیچ چیانگار از ه. دیدینم زیچ چیه گریچشمانِ شهروز د. شدیحبس م نهینفسش در س گذشتندیم

 انِیاز پا. از حد توانش مرام و معرفت خرج کرده بود شیو رفاقت، ب یدوست نیا يخودش برا ياو ، به نوبه  یول

پشتوانه رها  یرا هم تنها و ب قشیوانفسا تنها رف نیدر ا توانستینم یول دیترسیجرم شدنش م کیکار و شر نیا

 ..کند

 :موتور را مقابل آپارتمان متوقف کرد و گفت شهروز

 نجاست؟یا_
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 .نباشه و برده باشنش خونتون نجایا دیاول من نرم؟ اصال شا یمطمئن.. آره_

 .بیباس راحت بشه حب المیخ. رمیهر جا باشه م_

 :شد و گفت ادهیبا او پ هودهیکالفه از بحث ب بیحب

به . هیفربد چجور آدم نیا شناسمینم. کنمیو موتور و آماده م ندازمیشد تک م طیاگه اوضاع خ. نجامیمن هم_

 !کنهینم بیع يبازم کار از محکم کار یول ومدیم ینظر مرام

 .طبقه به طرف دربِ آپارتمان راه افتاد دنِیتکان داد و بعد از پرس شیبرا يسر

 دهیپر يباز شد و فربد با چهره ا يادیز ریدر با تاخ. ضرب گرفت نیزم يرو شیو با پاها ستادیواحد ا مقابلِ

شهروز با . انداخت و با ترس تعارف کرد تا داخل شود يکنار يبه واحد ها ینگاه دنشیبا د. پشت در ظاهر شد

 :که فربد گفت گشتیم اوشیبه دنبالِ س چشمبا . وارد خانه شد و سالمِ آرام فرانک را جواب داد یاخم و عصب

 ؟يکرد دایپ يرو چجور نجایا_

 کجاست؟ اوشیس.. یاونش مهم ن_

مرد جوان با آن  يچهره . از اتاق ها شد و در را بست یکیوارد  یکوتاه دیفربد با ببخش يبا اشاره  فرانک

فقط  اوشیشباهت چهره اش با س.. از حد خشن و غلط انداز بود شیپشت لبش ب ي دهیو کش رهیت يها لیسب

 یِرانیا يها لمیف يگنده الت ها ادی دنشیبا د ینگاه کل کیدر . بود اهشیس يلخت و چشم و ابرو يدر موها

 :فربد وارد اتاق شد و رو به او گفت. افتاد یم یمیقد

   .باش تا بره نجایهم این رونیب_

 !يدادیکاش راهش نم.. خطرناکه فربد یلیخ_

 :و کالفه گفت دیپشت گردنش کش یدست فربد

 .تا بره ستین نجایا یکس گمیبهش م. شلوغش کنه دمیترس.. ه فرانککله خراب_

 ؟يو نشونش بد اوشیس يخواینم ه؟یمنظورت چ_

 :اش نگه داشت و آرام گفت ینیب يدستش را جلو فربد

دوتا  نیا. میو با هزار جور مسکن و خواب آور آروم کرد اوشیکنه؟ س یکه قاط نهیپسره رو بب ؟يشد وانهید_

 !شهیبه پا م امتیبشن ق ریباهم درگ

 نییشهروز سرش را پا. فربد در را باز کرد. که به در خورد هر دو با وحشت به طرف در برگشتند يتقه ا با

 :انداخت و با اخم گفت
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 .جوابِ منو بده من باس برم رونیب ایب قهیدو دق_

 .ستادیاتاق را پشت سرش بست و رو به او ا در

هم خودت هم ما . آقا شهروز ستیاومدنت درست ن نجایا یول. چشممه يشم رودوست منه قدمِ برادر اوشیس_

 !میافت یم يتو بد دردسر

 :و کالفه گفت دیچانه اش کش ریبه ز یدست شهروز

 !برم تونمینم نمیتا نب. نمیو بب اوشیس خوامیم_

 .ستین نجایا اوشیس_

  .و کالفه نگاهش کرد رهیسر باال کرد و خ شهروز

 نیا يتو دونهینم گهیکسِ د چینه تو نه ه یول.. آقا فربد یداداشِ ما مرام گذاشت يِچقدر پا سیازم پنهون ن_

 يانقدر مثلِ اسپند رو.. شناسمیوجودم و م یکجاست وگرنه من خود ب اوشیبگو س. دلِ صاحب مرده چه خبره

 ..تو درد سر میفتیکه هممون باهم م پرمیم نییباال و پا شیآت

نگاه شهروز که به او افتاد . کرد هیبه چهارچوبِ در تک اوشیکه در اتاق باز شد و س دیبگو يزیچلب باز کرد  فربد

 نیچقدر دلتنگ ا. خسته اش نگاهش کرد يپلک ها ياز ال اوشیس. باز ماند و خشک شد مهین شیلب ها

 ياز فاصله  شیصدا دنِیشنحسرت . شدیحضورش داشت کم کم آرزو م. شده بود کریبزرگ و غول پ بتیه

.. واقعا او باشد شدیباورش نم قهیتا چند دق دیشن يداریخواب و ب انِیرا م شیصدا یبود که وقت ادیآنقدر ز کینزد

مثلِ همان ..چهره اش سخت شد. دیصورت و تن برادرش چرخ يتمام زخم ها ينگاهش رو.. شهروز جلو رفت

دستش را باال .. گشتیدر خون و گل به خانه باز م و غرقِ شدیم ریمحله درگ يبا بچه ها اوشیکه س ییوقت ها

   .نگه داشت شیزخمِ ابرو يبرد و رو

 کردن؟ کارتیچ_

 .کرد يچشم بست و تلخند اوشیس

 .نه؟ نترس داداش هنوز زنده ام ایمردم  ینیبب ياومد_

 :بم اش گفت يانداخت و با صدا نییدستش را پا. دییهم سا يدندان رو شهروز

 یفقط قبلش بگو ک.. رهینم نییکرده و پا ریهست که تو گلوم گ زایچ یلیخ.. بدونم دیهست که با زایچ یلیخ_

 ..بال رو سرت آورده نیا

  .تخت نشست يراه آمده اش را برگشت و با زور و درد رو اوشیس
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 شد؟ یچ یو نداشت دنمیتو که چشم د ؟يتو که منو پاك کرده بود_

 ..خار تو چشمت بره ستمین یبازم راض یهم بکن یهر غلط یدونیخودت م... طفره نرو_

 .گله نگاهش کرد ایدن کیبرگشت و با  اوشیس

 يزخمت رو دیحتما با یول.. خورمیدارم م يکرد یپشتم و خال یاز وقت. داداش خورمیوقته دارم م یلیمن خ_

 مگه نه؟ یش دهیتنت باشه تا د

 .مبل نشست و دستانش را درهم قفل کرد يمقابلش رو. هم فشرد و جلو رفت يلب رو شهروز

من . و باختم میهمه چ. و از دست دادم مونمیو ا نید يخودت و گم کرد يچجور دمیفهم یوقت.. یمنو کشت_

چطور .. نخواستم يا گهید زیوقت چ چیه یبش یخودت کس يو برا یبرس ییتو به جا نکهیجز ا ایدن نیتو ا

 ؟یتونست

 .داد یسرش را تکان اوشیس

آدم شدم .. و زمان زد پسِ کلم نیزم یو آدمم کن یتو دست بجنبون نکهیقبل از ا.. بود تموم شد یچهر_

 ..پشتوانه بودن یبا ب.. شدن کسیبا ب. تاوونِ آدم شدن و با تنها شدن دادم یآدم شدم ول.. داداش

 :داد و آرام گفت رونیب ینفسش را عصب شهروز

 ه؟یکارِ ک_

 .بجا بود یشد ول رید کمی.. خوردمیکتک و م نیا دیزود با ای ریداره؟ د یچه فرق_

 :دیکرد و با شک پرس زیچشم ر شهروز

 کارِ پدرِ دختره ست نه؟_

 :شهروز که با خشم از جا بلند شد ، گفت. و با اخم سر تکان داد يجد اوشیس

 ..اشم خودم حل کنم هیبذار بق یتا حاال منو به حالِ خودم گذاشت_

 یبش يخواینکنه زده به سرت و واقعا م ؟یتازه به فکرِ حل کردن ا؟یس یرو حل کن یچ ؟یخودت حل کن_

 دامادش؟

 .نگاهش کرد یبا حالت خاص اوشیس

که دارم باهاش  هیدختر نیاول.. افق و دوست دارم یول یدونیو از کجا م یدونیتا کجا م.. یدونیم یچ دونمینم_

  .دمیجونمم بخوان م.. به خاطرش کتک خوردن که سهله. کنمیفکر م ندهیبه آ

 .دیخند کیریستیبلند و ه شهروز
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از تو  شتریب!!! اردالن.. ایدخترِ اردالن س ؟يتو زده به سرت؟ احمق شد. باور نکرده بودم یبودم ول دهیشن_

 فقط؟ ینیبیخودت و م یِنیباز؟ چرا تو نوك ب يدید ییچه خوابا.. شناسمشینشناسم کمتر از تو نم

چهره . انداخت یدرد باز داشت به جانش چنگ م. اش گذاشت نهیس يقفسه  يچشم بست و دست رو اوشیس

 :اش را جمع کرد و گفت

 یوقت.. دمیچاك نم یجلو کس نهیثابت کردن عشقم س يمن برا. یفکر کن يدوست دار يهرجور يمختار_

کثافتام چشم بست و  ياون دختر رو همه  نیدیآشغال روم خط کش کهیت هیو مثل  نیهمتون پشت بهم کرد

حاال که .. بلند شم هزن شد پشتوانه م و کمک کرد دوبار هی.. دخترِ همون اردالن شد همه کسم.. دستم و گرفت

خنک  ينجوریبذار اگه اردالن ا ه؟یلیکه بهش دادم دو سه تا مشت و لگد خوردم خ يمن بابت اون همه درد

 !کشمیکه من دست از افق نم نیخ اتون فرو کنو تو م نیا یول.. بشه هیم

و مصمم بودنش  تیبه جد یپ يکه از حرف ها شناختیم يبرادرش را آنقدر. سرش را ناباور تکان داد شهروز

 :به خون نشسته زمزمه کرد ینشست و با چشمان شیجلو. ببرد

 ریشبا نون پن تونهیماست؟ م ياون دختر وصله .. یگیم یچ سین تیحال.. اوشیس يتو خر شد.. يخر شد_

   نمدار بخوابه؟ يجا تونهیبخوره؟ م

. شهیما دونفر شرف و عزت تو لکه دار نم یِزندگ یشدن یکیمطمئن باش با .. نخور شهروز ناشویا يتو غصه _

 !تخت التیخ

و برادر کوچکش بزرگ شده بود .. نداشت یشوخ.. شد دهیپتک شد و بر فرق سرش کوب اوشیکالم س ي طعنه

 نیو ا گریبارِ د کی عیوقا نیا یو به تمام نشستیم دیبا.. داد و برخاست یسرش را تکان. تر بود يجد شهیاز هم

 :تگف اوشینرفته بود که س رونیهنوز از اتاق ب.. دیشیاند یتر م قیبار عم

 !نیهمتون باورم کن کنمیم يکار.. شهروز ارمیم رونتیجهنم ب نیاز ا يبه زود_

اما بعد از آن .. برادرش را داشت دنِیو بوس دنیدر دلش هوس در آغوش کش. نگاهش کرد جینامطئن و گ شهروز

کنارِ درِ  وارِیمشتش را آرام به د.. ستیعیو طب يعاد زیرفتار کند که انگار همه چ يطور توانستیهمه اتفاق نم

   .رفت رونیاز اتاق ب یحسرت و دلتنگ ایدن کیو با  دیاتاق کوب

 

 دیرا شن شیبرخالف انتظارش صدا یکنار برود ول شیشهروز منتظر بود او از جلو. ستادیراه مقابلش ا انِیم فربد

 :که آرام گفت
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 ..خودش بلند شه يپا يبار رو نیبار هم شده باورش کن بذار ا کی.. عوض شده شهروز اوشیس_

 :به کتفش زد و آرام زمزمه کرد يضربه ا. زدیموج م نانیدر نگاه فربد اعتماد و اطم. باال کرد سر

 ..مراقبش باش_

 .بعد مقابلِ نگاه نگرانِ او راه آمده را بازگشت و

*** 

 

 يمونس، اواسط کوچه  يسرخورده به درِ خانه  یدر دستش فشرد و با نگاه شتریو کوچکش را ب یدست ساك

 شیرا پ يگریراه د یدرست است ولخانه تا چه حد  نیآمدنش به ا دانستیبود که نم جیآنقدر گ. ستادیا کیبار

 نهیگز نیاز جانش اول زتریعز يجا، خانه  نیرفتن انتخاب کرده بود ا يکه برا يدیجد ریدر مس. دیدینم شیرو

 یکم ادهیپ يبا پا. او و مونس گفته شد، از حضورِ دوباره شرم داشت نِیکه ب ییاما بعد از آن روز و حرف ها. بود

باشد به  يپدر يکه متعلق به خانه  يزیچ چیو نه ه نینه ماش. ستادیپسربچه ها ا يِتر رفت و کنارِ باز کینزد

هنوز در شش و بشِ رفتن . یشخص ي لهیتمامِ توشه اش چند دست لباس بود و چند وس. بود اوردهیهمراه خود ن

 .دیرا از کنارش شن يپسربچه ا يو نرفتن بود که صدا

 !شناسمیمن شما رو م_

از عرقِ او را  سیدستش را جلو برد و دست تپل و خ. زد یمیعباس لبخند مال دنِیطرف صدا برگشت و با د به

   .فشرد

 منو؟ یشناسیم.. سالم آقا عباس_

 !يکه با داداشم اومده بود یهمون خانوم. شناسمیبله که م_

 .کرد و با محبت نگاهش کرد دیرا تشد لبخندش

 ما؟ يخونه  نیایب نیخوایم_

 بشیاز ج يدیکل. رها کرد يرا گوشه ا یکیزد و توپ پالست ییبایپسرك لبخند ز. کان داد و منتظر شدت سر

 :افق معذب و ناراحت گفت. و در را باز کرد دیکش رونیب

 ..ينجوریزشته ا. میکاش زنگ بزن_

 .تو نیایب.  ستین ازیزنگ ن. ادیب تونهینم کنهیآخه مادرم کمرش درد م_
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استرس تمام جانش را دربرگرفته بود. ساکش را محکم تر در دست فشرد يسر پسرك داخل شد و دسته  پشت .

   .شد دایچهارچوبِ در پ انِیتراس برسد مونس م يعباس زودتر از او داخل شد و تا او به پله ها

 !دخترم يخوش اومد_

بنا به عادت . یود محبت بود و مهربانهر چه ب. آن روز نبود تیدر چهره اش جد. داد و آرام جلو رفت سالم

به ساك دست دخترك  یتوجه نکهیمونس بدونِ ا. گونه اش کاشت يرو يسرش را جلو برد و بوسه ا شهیهم

 .خانه نشاند يجا نیکند به داخل تعارفش کرد و او را بهتر

 ؟يمادر؟ تنها اومد يچرا خبر نداد_

 :گرفته گفت ییانداخت و با صدا نییسر پا افق

 ...راستش_

زن قلبش را روشن و چراغان زِیشفاف و تم يها لهیت. سر بلند کرد. دستش نشست يمونس رو دست ینگاه 

 .کردیم

 !شده دخترم؟ به من بگو یچ_

. دردمندش شد يبخشِ چهره  نتیز شیسد مقاومتش شکست و اشک ها هیاز ثان يچگونه در کسر ندانست

.. کرد نگفت اوشیکه پدرش به س ییاز ظلم ها. مونس گذاشت و از ته دل هق هق کرد يشانه  يسرش را رو

و قلبش  ختیرون ریزن ب ينگفت اما هر آنچه در دل و جانش بود برا يزیدر مقابلِ او چ شیها یاز شرمندگ

 :گفت انهیو دلجو دیکش سشیصورت خ يمونس دست رو. سبک شد

 ستنیهاشون راه و روش درست رو بلد ن یبعض یمنته. خوانیو مبچه ر رِیصالح و خ شهیپدر و مادر هم_

که تو هم در مقابل احترام پدرت و  نیهم یول یبشکن ينجوریباعث شده ا یچ قایدق دونمیمن نم. دخترم

 ..یهست یو فرزند صالح لیداره که دختر اص نینشون از ا يومدیو تو روش در ن ینشکست

 :لرزان گفت ییبا صدا افق

 یزندگ نیب یمجبور بش دیگفت شا شهیهم. رو انتخاب کن یکیمن و پدرت  نِیوقت نگفت ب چیه اوشیس_

پدرم امروز علنا  یول.. وقت پدرم و برام انتخاب قرار نداد چیه یول یرو انتخاب کن یکیبا من  یاآلنت و زندگ

 .اوشیس ایمن  ایگفت !رو انتخاب کنم یکیازم خواست 

 .و موشکافانه نگاهش کرد يجد مونس

  انتخابت بذارم؟ يرو پا نجایاومدنت به ا_
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 :خواست جواب بدهد که مونس افزود افق

. خودته يخونه  نجایا یو از پدرت دور باش یفکر کن يتا هر وقت که بخوا.. يندار یفرق چیتو با دخترِ من ه_

من . يرو ندار یکس دونمیمن م. یتا راحت باش دمیشده خونه راهش نم. ندون مادر اوشیس يرو خونه  نجایا

غلط  میتصم يرو ندار ییجا نکهیو ا باراج ياز رو یستیمجبور ن. یبمون تا با پدرت صاف ش نجایا.. مادرت يجا

 !دخترم يریبگ يو عجوالنه ا

 :دستانش را در هم قالب کرد و ناراحت گفت. در خودش جمع شود یکالمِ مونس باعث شد کم تیجد

بود که  ییجا نیو آخر نیاول نجایکه انتخاب کردم ا یراه يبرا یو بهم بزنم ول شتونیآسا واستمخینم_

 !امیب تونستمیم

 :در چشمانِ مونس گفت رهیباال کرد و خ سر

سابقم و پشت در اون خونه  یِزندگ يمن همه . حرف اول و آخرِ منه اوشیس. من انتخابم و کردم مونس جون_

 !با اونه یو زندگ اوشیمربوط به س ماتمیو تصم یبه بعد تمام زندگ نیاز ا. نجایگذاشتم و صاف و صادق اومدم ا

 :آرام لب زد مونس

 مادر؟ یمطمئن_

 :گفت يداد و جد سرتکان

 اوشیس یِتا با زندگ کنمیم ادیاز دستم برب يهرکار یول. با فرهنگ من براتون سخته يقبول دختر دونمیم_

  .هماهنگ باشم

 وصلت نباشم؟ نیبه ا یکه من راض یکنیتو فکر م_

 .انداخت نییرا به هم فشرد و با خجالت سر پا شیلب ها افق

 ..یول نیشما حق دار_

و درشت چشمانش  رهیت یِن یدر ن. میصاف و مستق. نگاهش کرد. چانه اش را با دست گرفت و باال آورد مونس

محکم و استوار دل و جان دختر را به هم قفل  یخیمانند م شیحرف ها. و شک وجود نداشت دیدتر يذره ا

 .کرد

رو که  یمن موظف بودم به عنوان بزرگتر راه و چاه.. بود فهیوظ کیاون روزمه اون  ياگه به خاطر حرفا_

فقط . یچرا برگشت پرسمیهم نم ینگفتم چرا؟ اآلن که برگشت یاون روز رفت یوقت. روت بذارم شِیپ دمیدیم

. مونهینم یحرف چیه يجا برا گهید یمن گذاشت يخودت پا تو خونه  مِیلحظه که با اراده و تصم نیاز هم.. بدون
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 ذارمینه م گهید. یمن يچون و چرا عضوِ خانواده  یب يو اومد يخودت انتخاب کرد یوقت.. توئه يخونه  نجایا

 !یشرم کن بودنت يبرا ينه حق دار فتهیب نییسرت پا

 :زد و افزود يبا محبت نگاهش کرد که مونس لبخند افق

من . يکه قبولش کرد یهاش و خودت دونست یخوب دونستمیچون م هیچجور مرد اوشیبرات نگفتم س_

تا .. نترس افق یچیاز ه گهید. یهاش قبول کن يهاش و کنار بد یو گفتم که خوب شیبد کمیکردم  ينامرد

بهت قول  نویا. ناراحتت کنن توننینم اوشیس ینه پدرت و نه حت.. کس چیه یمن و دخترِ من يتو خونه  یوقت

 !دمیم

 :مونس چند ضربه به پشتش زد و آرام گفت. سرش را جلو برد و او را دوباره در آغوش گرفت افق

 کجاست؟ اوشمیس.. حاال راستشو بهم بگو_

 .سوزاندیو روح و جانش را م دیکشیدلش را به آتش م اوشیس ادی. دیو نگاهش را از او دزد دیآرام کنار کش افق

 !دهیدوستش خواب يخونه .. بدحاله کمی اوشیس_

با تمامِ  یول. نبود يباشد کار دشوار يپسرش در چه حال و روز نکهیحدسِ ا. سر تکان داد و خاموش ماند مونس

 :گفت ی، از جا بلند شد و با آه آرام شدیسوزن سوزن م یکه داشت از نگران يقلب مادرانه ا

 اد؟یب نجایتا ا تونهیم.. خونه ادیبگم ب زنمیبهش زنگ م_

 .با خجالت سر تکان داد افق

 .فکر کنم آره_

 .میدیم حیبراش توض ادیبذار ب. یینجایا یبهش بگ خوادینم.. خوبه_

کرد منتظرِ  اوشیکه با س یاهگفت و با چشمانش شماره گرفتنش را نگاه کرد و بعد از صحبت کوت ي "چشم"

 :زد و آرام گفت شیبه رو يمونس لبخند. جواب ماند

 !خونه ادیساعت م کیگفت تا .. پاشو برو لباسات و عوض کن_

 * 

 يچهره  دنیاز د. مرتب کرد شیموها يرا رو دیو شالِ سف ستادیاتاق ا یِمیزنگار گرفته و قد ي نهیآ يبه رو رو

آورد و از ته دل  یشک طاقت نم یب دیدیم نگونهیاو را ا اوشیاگر س. خنده اش گرفت نهیآ يخودش جلو

پا به  ینکرده بود اما وقت يرییتغ دشیعقا. عقب رفت یو قدم دیتر کش نییپا یاش را کم ینخ کیتون. دیخندیم

در احترام قائل بود آنق شیبرا. مونس را حفظ کند نیخانه گذاشته بود قسم خورده بود تمام حرمت ها و قوان نیا
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شانه را . وفق دهد طیکه ممکن است با شرا ییشدنش به جمع خانواده ، خودش را تا جا رفتهیکه به حرمت پذ

 .رفت رونیو ب تاتاق گذاش يداخل ساك، گوشه 

که حرمت  یکس.. خواستیم اقتیمانند او ل یداشتنِ عروس. پر مهر و از ته دل زد يلبخند دنشیبا د مونس

 زیآرام و محبت آم. متفاوت بود یلیخ شیو جنسش با هم تراز ها داشتیکوچک را هم نگه م يخانه  نیهم

 :گفت

 .نکن دیدخترم به خاطر ما خودت و مق_

 :گفت نیو دستپاچه و شرمگ دیشالش کش يبه گوشه  یدست. دیزنگ خانه رنگ از رخسارِ افق پر يصدا با

 !راحتم_

. رو به رو شود اوشیبا س خواستیبود که م يبار نیانگار اول. زش انداخته بودرا به لر شیتمام دست و پا استرس

پر و  نیریش یعیکه مدام از ما یحسِ قلب.. بود یناب و تکرار نشدن شیلحظه ها برا نیامروز و ا يحال و هوا

 وارِیسردش را به ددست . باز گذاشت یو در را کم ددوباره وارد اتاق ش. رساندیو ضربانش را به اوج م شدیم یخال

   .کنارِ در گرفت و منتظر ماند

عشقش بود انتظارِ او را  يکه خانه  يدر خانه ا. دیروحش پر کش دیچیکه در خانه پ اوشیسالمِ گرمِ س يصدا

. ستادیکه ناراحت و مغموم جلو رفت و مقابلش ا دیدر مونس را د ياز ال.! بود بیمانند و عج یب یحس دنیکش

   .کردیرفتار م يخونسرد و عاد توانستیکه م یینگاهش نگران بود اما تا جا

 مادر؟ يبهتر_

 .سر تکان داد اوشیس

 .نگران نباش اآلن خوبم.. ستین یمهم زیچ_

هر چه .. دوباره ضربان قلبش اوج گرفت اوشیس يچهره  دنِیبا د. حرف سر تکان داد و کنار رفت یب مونس

در  یو ناگهان ریو سر به ز دیبه شالش کش یدست. شدیسخت تر م شیرفتن برا رونی، ب ندمایاتاق م نیدر ا شتریب

سکوت . را نگاه کند اوشیس ياز حدقه در آمده  يسر باال نکرد تا چشم ها یداد اما حت یسالم آرام. را گشود

 :گفت اوشیرو به س جانیشد، عباس با ه یکه طوالن نشانیب

 .گفتیداشت به مامان م یوقت دمیخودم شن. ما شِیاومده بمونه پ_
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او و مونس در گردش  نینگاه بهت زده اش ب. بود یچراغان اوشیس يچشم ها. عباس سر باال کرد يبهانه  به

گذاشت و  نیزم يرا رو يچا ینیمونس س. کردیم ییخودنما شیلبها يلبخند محو و ناباور رو کیبود و رد 

 :رو به افق گفت. است فتادهین يا يعاد ریاتفاق غ چیونسرد بود که انگار هو خ يحرکاتش آنقدر عاد. نشست

 !نهیمجسمه هم بش نیبلکه ا نیبش. ينخورد یچیه ياومد یاز وقت. مادر نیبش_

با  یدخترِ خجالت نیا شدیباورش نم. کردیهنوز داشت نگاهش م اوشیس. انداخت نییمونس نشست و سر پا کنارِ

 :گفت جانیرو به مونس با ه. خانه، همان افق خودش باشد نیو درا افهیشکل و ق نیگل انداخته، در ا يلپ ها

 چه خبره؟ نجایا_

 :گفت نهیو با طمائن ختیر یرا در نعلبک يچا مونس

 .پسرم نیبش_

 :گفت یافق گذاشت و با مهربان يزانو يبه کمک عباس مقابلشان نشست، دست رو اوشیکه س نیهم

هم تو هم عباس حواستون به حرکات .. از امروز به بعد هم دخترِ خودمه. بمونه نجایبه بعد قراره ا نیاز ادخترم _

خودش راحت  يمثلِ خونه  خوامیم. بشه دیمق ایکه معذب  نیکنینم يکار. با هر دوتاتونم. و رفتارتون باشه

 !باشه

 :زد ادیو فر دیشل دستانش را بر هم کوب یشیبا ن عباس

  ..آخ جون_

 :گفت تیکه مونس انگشت اشاره اش را به طرف او گرفت و با جد کردیهنوز داشت با بهت نگاهشان م اوشیس

 نباریفقط حواست باشه که ا. یکنیدختر و مشخص م نیا فیخوب که شد زودتر تکل يکه خورد ییکتکا يجا_

 مادر؟ گمیم یچ یفهمیم. یشینمرد  شیهم که حاللت نشد از ده فرسنگ یتا وقت.. جفت چشمام روته

و جوشش  انیکه از درونش به غل یبهت و هزاران حس انِیم اوشیبا شرم لبش را به دندان گرفت و س افق

 .درآمده بودند، سرش را هاج و واج تکان داد

*** 

 

و کالفه به اطراف جلو  یعصب یشهروز با نگاه. دست تکان داد شیموتور بلند شد و برا ياز رو دنشیبا د بیحب

 :دیسرش را جلو آورد و نگران پرس بیحب. موتور را روشن کرد یمعطل یرفت و ب

 شد داداش؟ یچ_
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 :حوصله گفت یداد و ب یمحکم گاز

 ..کنم دایخودم و پ کمیبذار .. بیاآلن نه حب_

و کنارِ موتورِ پارك  جدول ياز پارك رو یپرت يگوشه . بود شتریب شهیو پارك از هم ابانیبود و تردد خ عصر

از همه جا،  دهیو بر الیخیشهروز ب یول کردیمدام با ترس سرش را چپ و راست م بیحب. شده نشسته بودند

متوجه استرس . فشردیرا در دستانش م وهیآبم يفلز يبطر ش،یرو به رو يبه آسفالت داغ و ترك خورده  رهیخ

 :که شد با حرص چشم بست و گفت بیحب

   .ن ور و نگاه کن نکبتور او نیکم ا_

 کاریچ نجایاصال ما ا...از دهنمون تا نا کجامون پارست رنمونیبگ. یترسیانگار خودت نم یزنیحرف م يجور هی_

 م؟یکنیم

 .دستانش گرفت انیاش را م یشانیگذاشت و پ شیپا ریخورده را ز مهین ي وهیآبم

 !یتو فقط به فکر همون نا کجات. البته فقط من.. میکنیفکر م.. بیفکر حب_

 م؟یفکر کن مینیتو خرابه مون بش میبر شهینم. ترسمیداداش؟ خب منم واس خاطرِ تو م میداشت_

 :زمزمه کرد بیربط حب یب يتوجه به حرف ها یب

 !لنگهیبزرگ کار داره م يجا هی_

 خب به منم بگو کجا؟_

 .صورتش زل زد طرفش برگشت و با چشمانِ سرخ به به

 ..بیحب گنیخودشم بخواد بگه چشاش دروغ نم.. سیباشه اهل دروغ گفتن به من ن یهرچ ایس_

 :مکث کرد و گفت یکم

 !خوادیدختره رو واقعا م_

هربار که دختره  دمیمن بودم و د. همه گنداشو بهش بگه رفتیکه نم خواستیخب اگه نم.. من که گفتم بهت_

 ..یچه حال دیدیرو م

 !لنگهیجا داره م هی گمیدارم م.. احمق یکن فیرو نگفتم داستان عشقشون و برام تعر نایا_

 .شد و سر تکان داد رهیبه رو به رو خ. غرقِ در فکر نگاهش کرد و او رو برگرداند بیحب

   .میدونیکه ما نم دونهیم ییزایچ هی دهیورپر_
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 .و چهره اش را جمع کرد دیفهم "دهیورپر"منظورش را از  بیحب

 م؟یکه ما ندون دونهیم یچ یچ نشیریاون با عقلِ ش_

 !ستیکرده ن فیکه برامون تعر ياونجور یکه همه چ نهیحد اقلش ا.. زایچ یلیخ_

 !شدم داداش جیمن که پاك گ_

 :و گفت دیزبر پشت لبش کش یرگیبه ت یدست شهروز

روز  نیکه به ا خوادیم. سپر کرد نهیمن س یکه به خاطرش جلو حت خوادیم. خوادیدختره رو واقعا م نیا ایس_

 يچجور خوادشیو واقعا م ستیاگه برا پولش دنبالش ن! سوال هیفقط  مونهیم نجایپس ا. زنهیافتاد و بازم دم نم

 داده و بعد رفته سراغ بزرگه؟ يرو باز کهیکوچ یشده که اول آبج

 

 .دیچانه اش کش ریبه ز یدست بیحب

 شه؟ینم. بود بعد واقعا عاشق خواهر بزرگه شد ياول هدفش باز دیشا_

 .کرد ینچ شهروز

 يزیاز چ زنهیچشاش داد م. کردیم فیبرا دختره تعر اشیکار فیکث يهمراه همه  نمیبود ا نیاگه همچ_

 !رهیم گهید يجاها هیحسِ من . ترسهینم

 کجا؟_

 !نبوده ایاون و س نِیب یچیو ه گهیداره دروغ م دهیورپر ای. کاله مونده یکرده و ما سرمون ب یبا دختره تبان ای_

 .و رو کردنش شد ریو مشغولِ ز دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش

 ؟یکنیم کاریچ_

سبحان در  يکه صدا نیهم. گوشش گذاشت و منتظر شد يرا رو یرا بدهد گوش بیجواب حب نکهیا بدون

 :آسوده گفت یالیداد و با خ رونینفسش را ب دیچیپ یگوش

 !داداش یکنیخطت و روشن نم گهیفکر کردم د_

 مان؟یا یخوب. يچند روز هیکه خاموش کردم  نهیا. احساس کردم بهم مشکوك شدن_

. با رمز و دقت حرف زدن ها خسته بود نیاز ا.. زهایگر نیاز ا گرید. کرد آرام باشد یچشم بست و سع شهروز

 :و گفت دیبه دور دهانش کش یدست

 باهات حرف زد؟ شهیم يکارِت دارم چجور. پوکهیاره ممغزم د. ستمیخوب ن_
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 :مکث کرد و آرام گفت یکم سبحان

 ؟يندار يفعال کار. اس بزنه قتیبه رف الیل گمیم_

 يتلفنش شنود شده باشد و جا دیترسیاحتماال م. متوجه منظورش شده بود. را قطع کرد یکرد و گوش یخداحافظ

قرار را  گاهیبزند و جا امکیپ بیحب مکارتیبا خط خواهرش به س خواستیمنظور هم م نیبه هم. قرار لو برود

 :کرد و گفت بیرو به حب. دیبگو

 !باس دستم باشه تیگوش ؟یبرا خودت دست و پا کن گهیخط د هی یتونیم_

 :دیسر تکان داد و مشکوك پرس بیحب

 شده؟ يزیچ_

 ییوسط اتفاقا نیدوست ندارم به خاطر من ا. هتو باهام در ارتباط باش قِیقراره از طر شیسبحان با خط آبج_

 ..که فتهیب

 دزد ناموس؟ میما شد گهیحاال د. داداش گهیدستت درد نکنه د_

 :و کالفه گفت دیرا با دست کش شیموها

 !حالم و بدتر نکن گهیتو د. کردم ریگ یتو چه اوضاع ینیبیم يدار. بینکن حب دیکل_

 يجدول بلند شد و به صفحه  يشهروز از رو. را به طرفش گرفت یسر تکان داد و گوش شیدلخور برا بیحب

 ریدر سرش است غ ییکه چه فکرها نیا دنِیکوچک دور بود فهم طانِیاز آن ش یتا وقت. شد رهیخ لشیموبا

و شک را کنار گذاشت و  لتعل. هم سخت تر بود گذراندیکه از سر م ییها یممکن بود اما تحملش از تمام سخت

 کیرا به هم نزد شیخط ابروها يدر آن سو يدختر يپرعشوه  يصدا دنِیچیبا پ. ره اش را گرفتبه ناچار شما

 :گفت يکرد و خشک و جد

 آرزو کجاست؟_

 :گفت يزد و با لوند يپشت خط لبخند يِجذاب و جد يصدا ریتحت تاث آنا

 شما؟... خب؟ حمومه یزنیچرا م_

 :دور خودش زد و گفت یدخترك چرخ يکش دار و پر نازِ حرف ها ياز ادا کالفه

 رون؟یب ادیب یک یدونینم.. ام یک فهمهیخودش م نهیشمارم و بب_

 !رونیب ادیساعت م مینترس تا ن. بهت زنگ بزنه گمیم_
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 بیدوباره کنار حب. را با حرص قطع کرد یلب، گوش رِیز یانداخت و همراه با فحش یگوش يبه صفحه  ینگاه

 :نشست و با حرص گفت

 !شنیصداشون و نازك تر کنن دلبر تر م یهرچ کننیچرا فکر م دونمینم. آدامس تر یکیاز  یکی_

 م؟یبر ستیبهتر ن. بزنه خونیمامور از کجا شب میفهمیشب بشه نم. شهیم طیداره خ نجایداداش اوضاعِ ا_

 .را دست گرفت و نگاهش کرد بیحب يقراضه  یِگوش

 .میریبذار سبحان اس بده م_

داشت زنگ  امکیپ يبرخالف انتظارش به جا. دیدر دستانش لرز یحرفش تمام نشده بود که گوش هنوز

 :به اطرافش جواب داد یبا نگاه. خوردیم

 بله؟_

 شهروز؟ یالو خودت_

 شد پس؟ یچ_

 .ارهیاوضاع فاجعه به بار م نیقرار گذاشتن تو ا. امتهیدر بازم ق يجلو_

 :فه گفتو کال دیاش کش یشانیبه پ یدست شهروز

 نشد؟ يخبر. یفتیتو دردسر ب خوامینم. شو الیخیپس کال ب_

اآلن داشتم باهاش . کمک بخوام ایمجبور شدم از س ینشو ول یشهروز عصب. شده رمیدستگ ییزایچ هی_

شده که اگه از صحت  رشیدستگ ییزایچ هی گفتیم یول ستیاوضاعش مساعد ن نکهیمثل ا. کردمیصحبت م

 .میکینزد یلیاش مطمئن بشه به هدف خ

 .شهروز به هم گره خورد يابروها

 نگفت پس؟ يزیچرا به خودم چ ده؟یفهم یچ_

 تو؟ یخوب. زدیمطمئن حرف م یول دهیفهم یچ دونمینم ش؟یدیمگه د_

 :در ذهنش تکرار شد اوشیس يجمله  کیبست و  چشم

 "نیهمتون باورم کن کنمیم يکار.. شهروز ارمیم رونتیجهنم ب نیاز ا يبه زود"

 :لب زمزمه کرد رِیداد و ز یتکان نانیرا با اطم سرش

 !خداکنه.. خدا کنه سبحان_
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*** 

 

 

 یرنگ ییمویکوتاه ل يبا همان حوله . را گرفت شیو نم موها دیچیرنگ را دور سرش پ دیکوچک و سف ي حوله

 لِیپشتش به او بود و موبا. آنا ثابت ماند يخارج شد و نگاهش روبود از رخت کنِ حمام  دهیچیکه دورِ کمرش پ

 .دیکش رونیب ستشرا از د یگوش عیو سر یجلو رفت و ناگهان. کردیو رو م ریآرزو را ز

_؟يهات بردار يباز یعوض نیدست از ا يخوایم یک 

 :شد و گفت نییباال و پا شیاز ترس در جا آنا

 .کردمینگاه م. یآروم وحش_

و خوش  دیسف يپاها ينگاه پر حسرت آنا رو. هم انداخت يرا رو شیتخت نشست و پاها يرو شیبه رو رو

 .تراشش ثابت ماند

 !یکنیو روشن نم تیگوش یگفتیتو که م_

 .خطم روشنه یکیاون . فعال کردم ریخطم و غ.. نکردم_

 !خورهیم مکارتیدو تا س تیگوش دونستمینم_

 :حوصله گفت یبرداشت و ب شیموها يرا از رو حوله

 .حاال بدون_

  .نفر بهت زنگ زد هی_

 .باال کرد و چشم در چشمِ آنا شد سر

 زنگ زد جواب نده؟ یمگه نگفتم هر ک_

 :لب گفت ریدرهم ز يشهروز با اخم ها يشماره  دنیرا دست گرفت و با د یگوش

 چه مرگته تو؟_

 !کم مونده بود من و بخوره. زدیم یعصب یلیبود آرزو؟ خ یک_

 .زد و سرش را با تاسف تکان داد يپوزخند

 !هیدردش چ دونستمیکاش م. فتهینم نییو پا قمیبه  دهیکه چسب دونیالت چاله م_

   .تخت نشست يآنا گرد شد و کنارش رو يها چشم
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 .میخندیم یکل. ومدیباحاال م پیریبه نظر از اون ت نجا؟یا ادیامشب ب یزنیجونِ من؟ چرا زنگ نم_

خانه  يمهمان ها نیتر هیاز پا یکیزنده بود  میکه مر یتا زمان نیمیمادرش س. با افسوس نگاهش کرد آرزو

. گذشته بود یلیخ کردندیم يباز شانیکه همراه آنا، ساعت ها با عروسک ها يشک از آن روزگار یب. شان بود

 یِرفت و آمد ها قطع شد و دوست. بود تهرابطه را هم گسس نیا گر،ید يزهایدر کنارِ تمامِ چ میدر واقع مرگ مر

اگر آدمِ  دیشا. آرزو قطع شده بود یِلیم یآنا و او ابتدا محدود به مدرسه و بعد و با گذشت زمان، به خاطر ب

و  یدوست یول شدیدوستانش م نیتر کیو نزد نیاز بهتر یکیآنا امروز  داد،یم دانیم یکردن بود و کم یدوست

که  یتیمیآنان بود، با وجود تمام صم همانِیهم که م يدو سه روز نیدر هم. او نبود دل متعلق به جنسِ درد و

 یب ي بهیغر کیسرد و رفتارش مانند  شیآنا و مادرش و برادر بزرگش به خرج داده بودند، هنوز هم نگاه ها

بود، بودن در  چوبچهار یخودشان سست و ب يآن ها هم مانند خانه  يخانه  نِیاما از آنجا که قوان. روح بود

 !ممکن بود ي نهیتنها گز شیبرا نجایا

 یخبر مهم اوشیاگر از س. شد رهیخ یگوش يشهروز نگه داشت و با شک به صفحه  يشماره  يرا رو انگشتش

 داشت چه؟

  ؟یزنگ بزن يخوایم_

او را لمس  يشماره . ستادیبزرگ ا اطیمشرف به ح يآنا برخاست و رو به پنجره  ياز سوال و جواب ها کالفه

 .دیچیپ یشهروز در گوش یِعصب يهنوز دو بوق نخورده بود که صدا. گوشش گذاشت يرا رو یکرد و گوش

 شاال؟یا يحمومِ عروس بود_

 :باال تنه اش سفت کرد و سرد و خشک گفت ياش را رو حوله

 !صورت بهم زنگ نزن نیا ریچون گفتم در غ یداشته باش يخبر اوشیاز س دوارمیام_

 .کرد آرام باشد یفوت کرد و سع رونینفسش را ب شهروز

 !نمتیبب دیبا_

 .دیخند

 شاپ؟ یکدوم کاف زمیباشه عز_

 !وقت هی ارمیام حرصم و از تو در ن یبد قاط.. رو اعصابِ من جفتک نزن بچه_

 :دیغر یعصب

   رو؟ گهیهمد مینیبخوشت اومده هر روز ب یلیخ. نشد بهم زنگ نزن يزیبهت گفتم تا چ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵٩١ 

 !دعا کن اشتباه کرده باشم.. ینیبیبد م یچونیبهت گفته بودم بپ نمت؟یبب دیبا گمیم تهیحال_

 :گفت ادیو با فر دیرا درهم کش شیاخم ها آرزو

 .يریکبیکار و بکن ا نیحتما ا دیدستت بهم رس_

 ..کنمیم داتیباالخره که پ_

از  يبرگشت آنا با چشم ها یوقت. را قطع کرد یگوش یگفتن "برو به درك"جمله اش تمام شود و با  نگذاشت

و کوتاه را از  یگل گل راهنِیانداخت و پ نییمقابل چشمانِ ناباورش حوله را پا. کردیزده نگاهش م رونیکاسه ب

   .دیکش رونیتخت گذاشته شده بود ب يکه رو يداخلِ کاور

 !حد اقل رونیرم بصبر کن ب ایح یب_

 .باال بکشد شیرا برا پشیتا ز ستادیو پشت به او ا دیرا پوش راهنیپ

 !چقدر برام گشاده نمیکه خجالت بکشم؟ بکش باال بب یمگه دوست پسرم_

زد و با  يلبخند. بود فشیو کوتاه مخمل قالبِ اندام ظر بایز راهنِیپ. و نگاهش کرد دیباال کش شیرا برا پیز آنا

 :وافر گفت یحظ

 .ادیبهت م یلیخ.. آرزو يشد گریج_

کرد و لب  یمختلف بررس يایخودش را از زوا. کرد نییباال و پا یرا کم سشیخ يو موها ستادیا نهیرو به آ آرزو

 .دیباال کش

   .ستیبدك ن_

 .تخت انداخت يباز کرد و خودش را رو نیرا به طرف شیدست ها سپس

 !رمیبم امشب انقدر بخورم تا خوادیدلم م_

 يها یاز مهمون خوامینم. مرتب باشه دیبا یبرنگشته همه چ مارستانیتا مامان از ب. ستیخبرا ن نیاز ا رینخ_

 ..ماهانه منع شم

چه . فکر کرد اوشیناخداگاه به س. سرش گذاشت ریرا ز شیتوجه به او دست ها یبه او کرد و ب یچپک ینگاه

را با  یساعات نشییو تمام باال و پا ایتوجه به دن یاو هم در کنارش حضور داشت و ب یشب نیاگر در همچ شدیم

   گذراندند؟یهم م
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و با اخم  دیخودش د يپاها يچشمانش نگاه او را رو يِاز ال. وارد اتاق شد دیباز شد و ام یآرام ياتاق با تقه  درِ

   .بلند شد

 .سروش دم و دستگاه ها رو آورده ن؟ییپا نیاینم_

 .شد زانیو از گردنِ برادرش آو دیرا برهم کوب شیدست ها آنا

 هستن؟ ایک. دیعاشقتم ام_

 :حواس لب زد یآرزو بود آرام و ب يباینقص و ز یاما ب شیآرا یظاهرِ ب يکه نگاهش هنوز رو دیام

 دستگاه هاش سبکه. شه که صبح نشده زود جمع کنه و بره یج يبه سروش گفتم د. همه بر و بچ هستن_

 ن؟یشماها حاضر. نداره يکار

 :گفت جانیو آنا با ه ستادیا نهیاو مقابل آ ي رهیخ يتوجه به نگاه ها یب آرزو

 مگه نه؟ میترکونیم. بشه امشب یکه چ يوا_

 يدیتو که هنوز نپوش. شهیم طیاوضاع خ زهیبگه و مامور بر يزیچ یکس. صدا باس کم باشه یول میترکونیم_

 !ادهیپسر مسر ز.. نباشه آنا عیضا ادیبپوش ز یچ هیکه؟ 

 .دیبلند و با ذوق خند آنا

 .میایربع م هیتا  میشیحاضر م رونیداشت؟ برو ب رتیماهم غ ي دهیآقا داداشِ خارج د_

رفتنش آرزو برگشت و با  رونیبه محضِ ب. رفت رونیتکان داد و با نگاه آخرش به آرزو از اتاق ب يسر دیام

 :استهضا گفت

 !نبود زیداداشت قبال ه يچشا_

 ؟يخواینم يجوراب شلوار.. تو يشرف نبود یقبال انقدر ب نکهیبرا ا_

 .کاناپه ولو شد يسر باال انداخت و رو آرزو

 !ببرن ضیشدم بذار همه ف شرفیحاال که ب.. خوامینه نم_

در هفته سه روز شب کار بود و تا هشت  نیمیس. شد شیلباس ها دنیباال انداخت و مشغولِ پوش يشانه ا آنا

سرشان باعث شده بود  يتنها ماندن ها و نبود پدر باال نیهم. ماندیآنا و برادرش م ارِیبزرگ در اخت يصبح خانه 

 یِمهمان کیبه مکانِ  لیبود تبد مارستانیدر ب نیمیس فتیکه از قضا نوبت ش ییروز از روزها کیخانه را در ماه 

جوان بودند و به قولِ آرزو و آنا، خوراك  يفقط و فقط دختر و پسرها شیکه اعضا يا یمهمان. وار کنند وانهید

برعکسِ . ستادیا نهیو مقابل آ دیبلندش، نوبت به او رس يبا حاضر شدنِ آنا و تمام شدنِ کارش با موها.. آنها بود
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 شیچشم ها ریز. را نداشت هیخط چشم و سا نِیو سر و کله زدن با قوان شیآرا يامشب اصال حوصله  شهیهم

و حجم دهنده اش  رنگیرژ ب. کنند ییخودنما شهیتر از هم یچشمانش وحش یِکرد که آب اهیمات س يرا با مداد

  .نم دارش را با ژل حالت داد يو موها دیکش شیلبها يرا رو

به ستوه آمده  دادیکه آنا به خرج م یتیه حساسهم نیاز ا. ستادیپاشنه دارِ آنا را پا کرد و کنارِ درِ اتاق ا يها کفش

 :خسته و کالفه رو به او گفت. بود

 !اتاق نیا يخفه شدم تو گهید نییپا رمیم_

جوان  يرفتنش نگاه دختر رونیبا ب. رفت رونیتختش باشد ب يافتاده بر رو یِحواسش به گوش نکهیبعد بدونِ ا و

بداند  نکهیا يبرا.. خواستیناب م طنتیش کیدلش . دیدر چشمانش درخش طنتیافتاد و برق ش یبه گوش

 يشدن شماره  مانیجلو رفت و قبل از پش.. تا حد مرگ کنجکاو بود ستیبم و پرجذبه ک يصاحبِ آن صدا

 :کرد پیو استرس تا جانیو با ه دیکش رونیخودش را از کشو ب یِگوش.. شهروز را به ذهنش سپرد

 "آدرس نیبه ا ایب یرو در رو باهاش حرف بزن يخوایاگه م یول... هیچ ما یِوحش يمشکلت با گربه  دونمینم"

*** 

 

برده باشد و  طشیبه شرا یکوچک پ طانِینبود ش دیبع. جلو رفت یبه پالك خانه کرد و با شک قدم ینگاه

 نیروز ها به بدتر نیشک نداشت در هم. کردیم یوانگیرسما داشت د بیبه قولِ حب. تله کار گذاشته باشد شیبرا

در آن خرابه نشستن و به انتظارِ  ماا! دهدیرا به باد م انشیافتد و تمام تالشِ خودش و اطراف یم رینحو گ

 دیقسم خورده بود کارها را سر و سامان بدهد او هم با اوشیحاال که س. هم کارِ او نبود دنیسرنوشت سماغ مک

الف بچه باشد و بر  کیدست  ي چهیباز نکهیاز ا. آورد یدر م هدیچیکالف در هم پ نیو سر از ا کردیم یحرکت

   !شدینشده روشن م رید دیبا زیهمه چ.. بود زاریکند ب يزیبرنامه ر ادرشبر ياو برا ياساس گفته ها

 کینگاهش چند پسرِ جوان قرار داشتند که پ رراسیدر ت. در را باز کرد يرها کرد و ال يرا گوشه ا دیو ترد شک

رنگش را باال زد و  یتوس راهنیپ نیآست. زدندیبودند و با هم حرف م ستادهینسبتا بزرگ ا يبه دست، دورِ استخر

گردنش را به چپ . دیبه گوشش رس یآرام یِقیموس يشد صدا اطیکه داخلِ خ نیهم. ترس و دلهره وارد شد یب

ظاهرش آن قدر . خانه بدرقه کرد يِا تا ورودنگاه متعجب جوان ها او ر. و راست چرخاند و از کنار استخر گذشت

از پشت سر  هیو چند ثان دیکشیدست از حرف زدن م گذشت،یبود که از کنارِ هر کس م ریو آن ها مغا طیبا مح
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 !شدیم بتشیه ي رهیخ

 

باورش . به هم گره خورد یبه طرز وحشتناک شیابروها. کیتار مهین شیباز بود و فضا مهیبزرگ ن يخانه  درِ

 دنیاما د ستیرند و مشکوك ک يصاحبِ آن شماره  دانستیهنوز نم. خوانده باشند ییجا نیاو را به چن شدینم

لوس و  يِباز کی.. خوردیم شامشبه م يباز يبو. کردیاز شک و شبهه اش کم نم يمتفاوت ذره ا طیمح نیا

 !بچه گانه

مهمان  يِبه رقص و شاد ،يدرِ ورود يدر کنارکه  يشخصِ تازه وارد دنِیبود با د ستادهیسالن ا يکه گوشه  آنا

سخت  ادیز ستیمرد از دوستانشان ن نیآن که ا صِیتشخ. رفت شیپ یبه لب آورد و قدم يبود لبخند رهیها خ

 .شهروز گذاشت يبازو يشد و دست رو کینزد. نبود

 !نیخوش اومد_

 .دیرا از نظر گذراند و بازورش را عقب کش شیسر تا پا. با شک و ظن به طرفش برگشت شهروز

 شناسمت؟یم_

 :جذاب و خشنِ او به حرکت در آورد و با لبخند گفت يچهره  ينگاهش را رو دخترك

 .که بهتون اس ام اس داد یهمون. آنا ام_

 آن طور که دادیاجازه نم یقیموس يصدا. کشاند ياو را به گوشه ا یخورده و عصب نیچ يا یشانیبا پ شهروز

 .واضح صحبت کند خوادیم

 اصال؟ یهست یک. نجایا يمن و صدا کرد یبرا چ_

 .آنا..دوستشم_

. دیرا کش شیموها یکرد و کالفه و عصب فشیبه دست ظر یشهروز نگاه. را مقابلِ شهروز نگه داشت دستش

اعصابش را به شدت  شدندیجوان چپ و راست م يدستان پسرها انِیپروا م یکه ب ییرقص دختر ها دنید

 :کرد و با حفظ آرامش شمرده گفت نشیشلوارِ ج بیدستش را بند ج. کردیمتشنج م

 آرزو کجاست؟_

 .بلند گذاشت هیپا زِیم يرا مقابلش رو یدنیلبخند لوس و اغواگرش را تکرار کرد و ظرف نوش آنا

 !ارمشیم رمیم یکن ییرایتا از خودت پذ_
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قابلِ  ریمرد غ نیا بِیو غر بیعج پِیمطمئن بود ت. چشم به دنبالِ آرزو گشت از کنارِ شهروز گذشت و با بعد

 ،یتاب و عصب یشهروز ب. خوب و سرگرم کننده.. بود یخوب يسوژه . سازدینفوذ، شبِ او و دوستانش را م

خودش هم . دیدست کش شیهابار به مو نیهزارم يگرفت و برا شیرو به رو ي رهینگاهش را از ظرف ت

 کردیو کالفه بود که دعا م یآنقدر عصب. کندیم یچه غلط قایمرفه دق يخبر ها یب ایاز دن نیوسط ا دانستینم

 يادیداشت ز گریبچه گانه د يها يباز نیا. اش را مقابلِ آرزو حفظ کند يقبل خونسرد يها يبتواند مانند سر

 !شدیکش دار و لوس م

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا_

ممکن گرد شده بود و  يآرزو تا جا يچشم ها. کرد شیشده نگاه به دخترِ رو به رو زیر یمانو با چش سربرگرداند

 .کرد و سرش را جلو برد انشیعر يگذرا به پاها یشهروز نگاه. دییسایهم م يرا رو شیدندان ها

 ؟یکه چ نجایا يمنو کشوند ؟یراه انداخت هیاحمقانه چ يِباز نیا. ازت بپرسم دیمن با نویا_

 نرّه غول؟ يکرد دایپ يرو چجور نجایبهت گفتم ا.. دمیمن به گورِ بابام خند ؟؟یچ_

حاضر در  يو با زور از کنارِ دختر و پسرها دیمچِ دستش را سفت و محکم چسب.. آمد یداشت سر م طاقتش

 :دیگوشش غر ریآرزو ز. رقص گذشت ستیپ

 .منو ولم کن يبریم يکدوم گور_

 ياز ال. وحشتناك شده بود که آرزو ناخداگاه آب دهانش را قورت داد يچشمانش به حد.. طرفش برگشت به

 :دیغر شیدندان ها

 نه؟ ایخرابه اتاق متاق داره  نیا_

داخلِ اتاق شد و بعد از وارد .. دیخانه چرخ یِضلع غرب لِیطو يو قبل از او داخلِ راهرو دیمچ دستش را کش آرزو

انگشت اشاره اش را باال آورد و . کردینگاهش م یحالت چیه یشهروز ب. شدنِ شهروز در را پشت سرش بست

 .مقابلِ او نگه داشت

 رو بهت داد؟ نجایآدرسِ ا یک. یکنیم یچه غلط نجایحاال مثلِ آدم بگو ا_

 :شد و با نفرت زمزمه کرد رهیخ يبه نقطه ا. زد شیبه رو يپوزخند شهروز

 آنا مگه نه؟_

. یشناسیتو من و خوب نم نیبب. موش و گربست يِبچه مثل خودت که عاشق باز هی ؟یداره ک یچه فرق_

 هینبود که بشم آدامسِ دهنِ  نیا يبرا نجایاگه اومدم ا. ستین تیحال. ادیبر م ییاز دستم چه کارا یدونینم
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 گمیبهت م نهیبرا هم. چ و خم دارهیپ یلیخ.. گره داره یلیمن خ یِزندگ. دهیمشت دختر و پسرِ تازه به بلوغ رس

 !یکن دایخودت و پ ینتون گهیتو بترکم و د يکه طاقتم تموم شه رو يروز ترسمیچون م ته؟ینده حال میباز

.. دوختیرا به سقف م شیسوال چشم ها نیشب بود با ا نیچند. کردینگاهش م یپلک زدن یبدونِ حت آرزو

 :دیو محکم پرس يسرش را باال کرد و جد

 .گمیبهت نم یچیه یاوشیس ي کارهیتا ندونم چ.. یهست یرو تموم کنم بهم بگو ک يباز يخوایاگه م_

او را دست  يبازو. دیلنگیم يادیز يزهایچ انیم نیپس حدسش درست بود و در ا.. شهروز سخت شد نگاه

 :گرفت و با خشم گفت

کجاهاشو دروغ .. اوشیبه جون س یکه منو انداخت يباال آورد یطیبگو چه خ.. برمینفست و م نجایبه موال هم_

 ؟یلعنت یگفت

 .و تکرار کرد دیدستش را پس کش آرزو

 !گمینم یتا نگ. که گفتم نیهم_

. نبود میرا مستق یصراط چیدختر ه نیا.. فشرد شیدندان ها انِیرا م شیدستان و لب ها انیسرش را م شهروز

 :فتگ ریسر باال کرد و با تحق. او افتاد ينگاهش دوباره به پاها

   که خودش و ببازه؟ يدیبراش پوش ینه؟ چ ياز راه به در کرد ينجوریرم هم ایس_

   .شد نییآرزو با خشم باال و پا ي نهیس

 ؟یکوبیاوش و تو سرِ من م یالنفس بودن س فیضع يدار_

 ییبایظاهر و ز نیگذشتن از ا.. کوتاه به برادرش حق داد ي هیچند ثان يتنها برا. نگاهش کرد هیچند ثان شهروز

 :آرزو گفت یِدر چشمانِ وحش رهیجلو رفت و خ یکارِ کدام مرد بود؟ قدم

چرا؟  یدونیم ارهیکم م یزن نیهمچ يجلو يهر مرد.. یاز حد سهل الوصل ادیتو ز.. النفس نبود فیبرادرم ضع_

 !ازیبرطرف کردنِ ن يامثالِ تو رو فقط ساختن برا یچون

او شد يپنجه  ریصورت شهروز ننشسته بود که مچ دستش اس يروآرزو باال رفت اما هنوز  دست قدرتمند. 

 !میکنیم يباشه باز خواد؟یم يدلت باز!میندار يباز یوحش.. گهینه د_

شلوارش  بیو داخل ج دیکش رونشیسپس ب. رساند و آن را در قفلِ در چرخاند دیرا از پشت سر به کل دستش

 .عقب رفت یآرزو با وحشت قدم. گذاشت

 ؟یعوض یکنیم کاریچ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۵٩٧ 

 .شدیامشب رام م دیکوچک با یِوحش نیا. و خونسرد جلو آمد بیشانه باال انداخت و دست در ج شهروز

 نکهیقبل از ا.. من فاکتور گرفتم نجا؟یبه ا نیکه آخرش برس نیدینم بیرو ترت ییها یمهمون نیمگه همچ_

 !بغلِ عمو ایتنت نوچ و چندش شه ب يکه همه  یانقدر برقص

 :زد ادیفر رزوآ

 !یگیم یچ يدار یفهمیتو نم.. رونیبرو گمشو ب_

 .تر شد کینزد شهروز

به  دنیرس يها رو برا يباز نیا يمگه همه ..نکن يباز رینکن درسته؟ گفتم با دمِ ش يبهت گفتم باهام باز_

 داره؟ یچه فرق. نشد داداشش اوشیس ؟ينداد بیترت اوشیس

 یعقب رفت و به دراور چوب یقدم شیها دهیبا وحشت و شوکه از شن. دیآرزو خشک شد و به هم چسب يگلو

  .دیچسب

 ؟یگیم يدار یچ_

 .دست دورِ کمرش انداخت و سرش را جلو برد. تن دخترك مقابلش به لرزش افتاده بود. ستادیمقابلش ا شهروز

 آره؟ يشنویبه نفعت که نباشه نم_

 دیفهمیحاال م. دیرا د اوشینگاه س يدر چشمانش لحظه ا. شدند رهیرا باال آورد و هر دو در نگاه هم خ سرش

 :سر تکان داد و زمزمه کرد يبا ناباور.. آشناست شیمرد چرا برا نیا يچهره 

 !امکان نداره_

. له کند شیفشار پنجه ها ریتن دخترك را ز نجایهم خواستیدلش م. شد شتریدست شهروز دور کمرش ب فشارِ

 :کنترل شده گفت یلب باز کرد و با حرص و خشم

 گذشت؟ یچ اوشیتو و س نِیب.. پرسمیبار م نیآخر يبرا_

 يانگار ماه ها بود که برا. دیگونه اش چک ينگاه دخترك شکست و اشک قطره قطره رو يمنجمد رو ي هیال

 :نگاهش کرد و با درد گفت. تلنگر بود نیمنتظرِ هم ختنیفرو ر

تو . امیدن يشده بود همه . دوستش داشتم. تم باهاش باشمخواس. يگفت بچه ا.. یگفت پاک.. یفیگفت ح_

 یداشته باشمش ول خواستمیم. و داغ کرد خبندونمی یِچشماش کلِ زندگ يگرما دمشیکه د يبار کیهمون 

 ..بده نه حاضر شد باهام بمونه مینه خواست باز.. نخواست

 :و تکرار کرد دیبه گونه اش کش دست
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 ..یفیفقط گفت ح_

نگاه  قیچشمانش را عم. نگاهش به او متفاوت شد هیاز ثان يدر کسر.. شهروز از دور کمر دخترك باز شد دست

.. عقب رفت یقدم. زدیناب سوسو م تیمعصوم کیرنگش  یآب يها ین ین یِرحمیو ب یدر پسِ گستاخ. کرد

دند و دستش را ش اغد يها اشعه  میحر.. انگار حرارت که به تنِ دخترك بازگشت، دست او هم سوخت

 :دستانش گرفت و گرفته و خش دار گفت انیسرش را م. سوزاندند

 ..که یچرا گفت ؟يداد میپس چرا باز_

سقفم  هی یکه حت ینیبیم.. رو ندارم يا گهیجز اون کس د. فقط مالِ من بمونه خواستمیم. دوستش داشتم_

بودنش  نیبازم اون و بهتر.. بازم افق.. نخواست یول! بسازم یزندگ هیباهاش  خواستمیم.. ستیسرم ن يباال

   .دیو به گند کش میزندگ

  .شد کیبار آرزو بود که با چشمانِ اشکبار به او نزد نیچشم بست و ا یبا ناراحت شهروز

 ياگه اهلش بودم حد اقل برا.. دادمیمردا پا م ياگه اون کاره بودم و به همه .. اگه به قولِ داداشت پاك نبودم_

که تو بهم  يبازم براش بچه بودم مگه نه؟ همونجور.. خواستیبازم منو نم.. نه یول.. داشتمش یساعت چند

 !نینیبیکه همتون منو بچه م يهمونجور.. بچه یگیم

 !آروم باش_

 يچشمانِ شهروز رقصِ انگشتانش را دنبال کرد و صدا. او گذاشت ي نهیتخت س يجلو رفت و دست رو آرزو

 :دیا شنآرام و گرفته اش ر

 !کنمیبه تو م. به برادرت نشد ثابت کنم. ستمیکه ن کنمیثابت م.. ستمیبچه ن یول_

خطرناك  يباز نیا.. اش حبس شد نهینفس در س. خشک شد یحرارت آن کیسرش را باال کند تمامِ تنش از  تا

در  یبیمرموز و عج يو حس ها خواستیدستانش پس زدنِ دخترك را م. کردیبود که فکرش را م یتر از آن

 یدخترك را کنار زد و به سخت.. افتیبرزخ سوزاننده خودش را  نیا انِیم ییعاقبت جا. کردندیمقابلش مقاومت م

را  یتند کس يقدم ها يصدا.. شد اطیکه در تنش بود قدم برداشت و وارد ح یبا تمامِ توان. قفلِ در را باز کرد

برگشت  یوقت. شد دهیدستش از پشت کش. حرکت کرد اطیرف در حتوجه به او به ط یب یول دیپشت سرش شن

 :آرزو جلو آمد و آرام گفت. و دوباره نگاهش به صورت دخترك افتاد تمام تنش مور مور شد

 !همه يبرا... کم بودم شهیتو هم کم بودم مگه نه؟ هم يشد؟ برا یچ_
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از .. یناگهان يطرف حرارت آن بوسه  کیاز . داندگر اطیو کالفه نگاهش را چند بار دور تا دورِ ح چارهیب شهروز

 ختنِینگاه سرخورده و رو به فرور نیهم ا یاز طرف.. اش با خودش و وجدانش یطرف جنگ درون کی

با زور لب باز کرد . بود دستانشدست دخترك هنوز در .. واحد پر بود از هزاران احساسِ همزمان کیدر ..دخترك

 :و گفت

 ..ينکرد یکارِ خوب_

اگر  دانستیم. بردیسوال م ریتمامِ اعتماد به نفسش را ز شیمرد رو به رو ياراده .. زد یعصب يپوزخند آرزو

خودش هم . ماندیبلند شدنش نم يبرا یتوان گریننگ و خجالت جا بگذارد، د نیگونه برود و او را با ا نیهم

  !داده شود حیهم که شده ترج ربا کی يبرا خواستیفقط و فقط دلش م.. کندیچه کار م قایدق دانستینم

  ...تونمیم نمیاز ا شتریب ياگه بخوا ومد؟یخوشت ن_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يبهت زده  يمقابل چشم ها ه،یاز ثان يو هوا معلق شد و در کسر نیزم انِیحرفش تمام نشده بود که م هنوز

 قیآب چند نفسِ عم يباال.. نفس کم آورده بود.. آورد رونیتقال کرد و سرش را ب.. چند پسر وسط استخر افتاد

زانو نشست و انگشت اشاره اش را به  يشهروز مقابلش رو.. دیکش شیچشم ها يو با وحشت دست رو دیکش

 :طرف او گرفت

اگه امشب از تو و مزخرفاتت و .. یکن دایو خودت و پ يایبه خودت ب شهیباعث م نیا.. خوابونهیو م شتیآت نیا_

 يبعد قبل از باز يپس دفعه .. یستیاهلش ن دونمیخوب م یکه هرچقدرم چرند بگ نهیحس گذشتم برا ا نیا

هنر  یهرزگ...در ضمن... جلو ایب یاهلش اگه نیبب.. ریبگ ادیرو  يباز نیا فیکث نیمرد اول قوان هیکردن با حسِ 

 !ستین

 .رفت رونیمهمانان به سرعت از آنجا ب یِرا گفت و مقابلِ چشمانِ ناباورِ آرزو و آنا و مابق نیا

*** 

 

 یِعیطب ينکرده بود و امشب، به لطف جوشانده ها شیرها يلحظه ا یچند روزِ لعنت نیکه در تمامِ ا يدرد

باال  یاش گذاشت و خودش را کم یشانیپ يکف دستانش را رو. آرام تر شده بود دوباره اوج گرفت یمونس کم
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افق در اتاقِ  يبرا. بودند ختههالِ کوچک جا اندا انِیم یفیکنارِ عباس، ردعباس کنارش و مونس در . دیکش

بابت  یبه اصرارِ مونس و به خاطر نگران اوش،یتر بود جا انداختند و س زیعباس که به نسبت راحت تر و تم

   .بود دهیحالش، کنارِ آن ها خواب

او و  یِزندگ. راز و دار و دسته اش لعنت فرستادبارِ هزارم به ف يقفل کرد و در دل برا نهیس يرا رو شیها دست

دو آدم  نیاتصالِ ا ينبود فراز نقطه  انیافق هم در م ياگر پا دیشا. به هم گره خورده بود یبیاردالن به طرزِ غر

 یحت. بود دهیشیبا سرنوشت شهروز اند فشیربط کث وسه روز به فراز  نیا يدر لحظه به لحظه ! شدیبه هم م

و فرار از  دهیمزا يِدیکل يواژه ها دنیبود ، با وجود شن دهیرا در آن روز شن نیبا ژاکل شانیکه حرف ها یزمان

 نیاشان با همچ یبرادرش و عوض شدنِ زندگ ییرها يبتواند برا زدیو خام کردنِ اردالن باز هم حدس نم رانیا

اول به فراز داشت  يه از همان لحظه ک يا ینیحسِ شک و بدب.. اشتباه نکرده بود! طرف باشد یهمانسانِ م

احمقانه و  يها يراه انداختنِ باز يکار، به جا ياگر از همان ابتدا دیشا. کردیخودش را سرزنش م. اشتباه نبود

بلکه  شد،یها گرفتار م یبدبخت نیا یِتا به حال نه تنها عامل اصل شدیبا سبحان همراه م شتریب یکم هودهیب

اتاق  يخود به طرف درِ بسته  يِنگاهش به خود!.. کردینم ریگ يو بلند یهمه پست نیا انیاش هم م یزندگ

بود  بیعج.. زدیرا پس م مانشیتاوان و قمار، تمامِ افکارِ پش نیبه حاصلِ ا دنیشیبا اند! اما نه.. شد دهیکش

آن  وار،ید کی يله ها نبودند امشب در خانه اش و تنها به فاص يباز اهین سیاگر تمامِ ا نکهیبه ا دنیشیاند

 !را نداشت یپاك و دوست داشتن يفرشته 

بلند  ستینامِ اردالن را در آن ل یوقت. و چهره اش را جمع کرد دیکش شیابروها قیزخمِ عم يرا رو دستش

 ي نهیبه گز دنیشیاندین گرید.. شده بود دهیبرو برگشت به سمت فراز کش یبود ذهنش ب دهید انیمتقاض يباال

پازل را کنار هم قرار داد تا  يگم شده  ياز همان روز آن قدر تکه ها.. محال بود شیبرا يناباور نِیفراز در ع

فراز .. را ساخت شیرو شِیو رذلِ پ فینشست و طرحِ کث شیتکه هم سرِ جا نیحرف او ، آخر کیعاقبت با 

آن .. و بزرگ شد دیردالن خون مکاعتماد ا ي هیسا رِیبود که آرام و خفاش گونه، سال ها ز یفیهمان روباه کث

خودش را بنا کرد و با استفاده از چند موشِ  ینیرزمیبزرگ و ز يِامپراطور همزمانبود که  ركیقدر محتاط و ز

به .. نمانده بود دهیبه مزا يادیز زیچ. را داشت شیکه به قولِ خودش آرزو دیرس ییو کاربلد، عاقبت به جا فیکث

 یزمان.. که سبحان هشدارش را داده بود یهمان.. در باره اش حرف زده بودند نیکه با ژاکل يا دهیهمان مزا

شان نقشِ  یکه در زندگ یاثبات خودش به کسان يشانس را برا نیسرنوشت ا دیشا.. تلف کردنِ وقت نبود يبرا

بازگشت اعتماد  ازِیبرادرش امت يدر کنارِ آزاد شد،یاگر فراز ناك اوت م.. گذاشته بود شیرو شیداشتند پ يدیکل
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جانِ سالم  اناتیجر نیهم بود که ناخواسته از تمامِ ا یدو اردالن نیو در کنار ا.. از دست رفته اش را هم داشت

 !بردیبه در م

 اهیو س رهیو پر رمز و رازِ اطرافش ت فیکث يایچند روز حساب و کتاب کرده بود که ذهنش مانند دن نیدر ا آنقدر

 ادیبا به .. بود بایروشن و ز يو معجزه وارِ افق تنها نقطه  یحضورِ باورنکردن ،یاهیس نیا انِیو در م. شده بود

افتخار  شیچقدر برا...نشست شیلبها ياز لبخند رو گکمرن يو هاله ا دیآوردنِ چهره اش اخم از صورتش پرکش

همه باز هم دروغ  نی، با ا دیدیاز خانه و پدر را در چشمان افق م ییجدا یِغم و نگران نکهیبا ا.. بود انتخاب شدن

که  یحس.. از اعتماد به نفس و غرور تمامِ وجودش را پر کرده بود زیلبر یحس.. ستیخوشحال ن گفتیبود اگر م

هم . داده بود حیکوچکش را به قصرِ اردالن ترج يافق او و خانه .. خودش هم قابل وصف نبود يراب یحت

.. گذشتیروزها م نیحتم داشت ا. افتخار بود شیبرا نیبود و ااو فقط و فقط خودش  یِاکنون مرد زندگ

 قیرف ان،یم نیاما ا.. گذاشتیاحترام م مشانیبه ناچار هم شده به تصم يو اردالن هم روز شدیمشکالت تمام م

انتخابِ  یزندگ طیشرا نیدر بدتر نکهیا. شدیوقت از ذهن و دلش پاك نم چیسخت بودنِ افق ه يو همراه روزها

 ..و لذت بخش بود یاش باشد فراموش نشدن یزن زندگ

نگاهش را با استرس به .. کردیبه او دلش بهانه اش را م دنیشیبا اند. بلند شد شیرا کنار زد و آرام از جا پتو

شود تمامِ  داریخوابش سبک است و اگر ب دانستیم. بود دهیپهلو خواب يمونس دوخت که پشت به آن ها و رو

 .بردیو با خودش م شستیرا م انهمرد يافق تمام قول ها دنِید ياما وسوسه  شکند،یدش به او ماعتما

. دیکش ریو محتاط بودن ت دنیاز شدت آرام نفس کش شیپهلوها. گرفت واریزور از جا بلند شد و دست به د با

نظر داشت و در دل دعا  رِیهمزمان مادرش را هم ز. چهره اش را با درد جمع کرد و به طرف اتاقِ عباس رفت

 .نشود داریو مونس ب ردیو لطف خدا قرار بگ تیبار را مورد عنا کی نیهم کردیم

مونس  يچشم ها.کردیرو به اتاق بودنِ صورت مونس کار را هزار برابر سخت تر م.. باز کرد اطیاتاق را با احت درِ

نفسش را . در را باز گذاشت تا برگشتن آسان تر باشد يداخل رفت و در را پشت سرش بست اما ال. بسته بود

سرش را .. بود دهیپهلو خواب يو رو به او رو ودصورتش گذاشته ب ریافق دستانش را ز. داد و برگشت رونیآسوده ب

جنبه و بدبخت نبود که  یکنارش بخوابد؟ آنقدر ب دادندیاگر اجازه م شدیچه م. کج کرد و با محبت نگاهش کرد

 !نتواند خوددار باشد در مقابل

تنش  یو نازک یبلوزِ نخ... و رو کرد ریو پرعطش وجودش را ز صانهیچشمانش حر. رفت و مقابلش نشست جلو

را نوازش  شیدستش را جلو برد تا بازو. داشت یمیمال نِیبود چ شیبازوها يکوتاهش که تا رو نِیبود که آست
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حس .. کندیچه کار م دانستیخودش هم نم.. دیستش را پس کشتماس د نیمانده تا ا متریکند اما تنها چند سانت

که  یانگار از آن...! نه.. دیطلبیم ییخدا ییرویو جوشش بود که مقابله کردن با آن ن انیدر درونش رو به غل یگرم

 ..!جنبه تر بود یهم ب کردیفکرش را م

نتوانست  گرید.. از چهره اش را پوشانده بود یمین اهشیلخت و س يموها. نگاهش کرد يشتریو با دقت ب دوباره

نور  رِیز شیبایز يچهره . کنارشان زد اطیو با احت دیکش بایز يتارها يدستش را آرام رو.. تماس بگذرد نیاز ا

.. شد رابینگاه پر خواهش س نیهم با شدیکاش م.. قیو عم یطوالن. نگاهش کرد. مهتاب مشخص شد میمال

همه  نیاش ا یزندگ یِشانس و خوشبخت يحاال که پرنده  دانستینم.. شدیو نمآرز نقدریکاش خواستنش ا

حضورِ او را در  یانگار وقت.. از هوسِ در قفس انداختنِ روح و جسمش گذشت شودیبه اوست چگونه م کینزد

به احساسات  یکی یکیمدت از کنارشان با اراده گذشته بود  نیا مامِهرآنچه که در ت دیدیخودش م یِزندگ مِیحر

باده  يناب بود برا یِعطرِ تنش هوسِ م.. برد کینزد یچشم بست و سرش را کم. زدندیمردانه اش تلنگر م

چشمانِ افق که با .. از تکانش سر بلند کرد. دخترك نشست يگونه  يچشم بست و بوسه اش آرام رو.. خوار

 :دهنش گذاشت و آرام گفت يشد، با ترس دست رو زوحشت با

 !منمنترس _

افق کمتر شد ول وحشت س. شدیم نییاش با ترس باال و پا نهیس يهنوز هم قفسه  ینگاه که کنار  اوشیدست

 :نشست و با همان ترس گفت شیرفت، در جا

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 :گفت طیشرا نیخجول و معذب از به وجود آوردن ا اوشیس

 .کنم دارتیب خواستمینم دیببخش_

 .به درِ اتاق انداخت یکرد و نگاه تیرا پشت گوشش هدا شیموها افق

 !شهیبد م یلیخ نهیاگه مونس جون بب.. اوشیس رونیبرو ب_

خاص  یبا حالت. خودش چسباند یِشانیاش را به پ یشانیدست پشت سرِ او گذاشت و پ یآن یبا حرکت اوشیس

 :زمزمه کرد

 !دلم برات تنگ شده بود_

و پتو را  دیترس یکم. بود صیهم قابل تشخ یکیتار نیچشمانش در هم بیعجبرق . حرف نگاهش کرد یب افق

 .دیتنش باال کش يرو
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 ..رونیبرو ب_

شود و همزمان درد را در تمام  دهیصورتش کش يخنده باعث شد زخم ها. دیبه ترسش برد و خند یپ اوشیس

 .نقاط صورتش حس کند

 ؟یترسیچرا م. و برم نمتیاومدم بب قهیدو دق.. دختر اریدر ن يباز یکول_

 .کردیهمچنان با شک نگاهش م افق

 ..يشد يجور هیآخه _

 .شد رهیدخترك خ يرا کج کرد و با همان لبخند به لب ها سرش

 ؟يچه جور_

 !میزنیفردا حرف م رون؟یب يبر شهیم_

 یکنیم نیریخودت و برا مادرم ش يجور هی. يدو کلوم باهام حرف نزد نجایا ياومد یاز وقت م؟یزنیحرف م_

 ..انگار تا به حال اصال

نشست و با اعتراض گفت اوشیس يلب ها يافق رو دست: 

 !آروم_

 :گفت طنتیبه انگشتانش زد و با ش يبوسه ا اوشیس

 .ستمیمن مردش ن.. افق رمیمیمن م. امر کرد؟ رسما حروم اعالمت کرد یمونس خاتون چ يدینشن_

 :با حرص گفت کردیهمانطور که با ترس به پشت سرِ او نگاه م افق

که خوش به حالت  نجایا ومدمیمن ن.. خام به سرت نزنه الِیخ ؟یتونیکه حاال نم یکن کاریمگه قرار بود چ_

 !گمیتو اتاقم به مونس جون م يایب گهیبارِ د هیبخدا اگه . رونیپاشو برو ب.. بشه

 .را با درد دراز کرد شیپا کیو عقب تر رفت  یبا اخم کم اوشیس

 !يپر رو شد یلیخ_

 ؟یکه چ نجایا ياومد يتن و بدن پاشد نیبا ا. یضیتو؟ مثال مر ایمن _

گرد شده نگاهش  يافق با چشم ها. سرش گذاشت ریو دست ز دیاو دراز کش يتوجه به غر زدن ها یب اوشیس

 .کرد

 نجا؟یا يدیچرا خواب_
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 !ریشب بخ_

 :دینال افق

 .شهیاآلن پا م.. توروخدا اوشیس_

 :با ترس گفت دیرا د اوشیس يبسته  يو چشم ها یالیخ یب یوقت

 !سالم مونس جون_

.. شود و با وحشت چشم به در بدوزد زیخ مین شیبه سرعت برق در جا اوشیکوتاه باعث شد س يجمله  نیهم

گذاشته بود و از ته دل  دهنش يافق دست جلو. با حرص سرش را برگرداند دیدر ند يرا جلو یکس یوقت

   .هم فشرد و از جا برخاست يرا با حرص رو شیدندان ها. دیخندیم

 !کارت و نیا کنمیم یتالف خورمیقسم م_

 !صداش کنما یواقعن نبارینذار ا.. اوشیبرو س_

بود که  دهیافق ترس يمزه  یب یِآنقدر از شوخ. رفت رونیاز اتاق ب یبه او رفت و عصب يچشم غره ا اوشیس

 قیچشمانش را بست و چند نفسِ عم. دیخز شیپتو رِیدقت تر از قبل ز یبه مونس هم نگاه نکرد و ب یحت گرید

لب  يزبانش را رو. لبانش نشست يکم کم اخم از چهره اش رفت و لبخند رو.. زدیقلبش هنوز هم تند م. دیکش

 :خودش زمزمه کرد يو آرام برا دیکش شیها

 !تنگ شده یلیخ ریام يانگار دلت برا... نومافق خا کنمیم یتالف_

 * 

 دیکبوترها فهم يبود و سر و صدا دهیکه داخل اتاق تاب یاز نور شفاف. مونس چشمانش را باز کرد يبا صدا صبح

و  دیچشمانش کش يگفتن مونس که دوباره بلند شد، دست رو "اوشیس" يصدا.. زود است یلیکه هنوز خ

 .نشست

 بله؟_

 :آمد و با اخم گفت رونیاز آشپزخانه ب مونس

 !دنیبسته خواب.. ظهره مادر يکله _

 :و کالفه نگاهش را به ساعت دوخت و معترض گفت یخمودگ با

 !هفته تازه_

 .گذاشت شیرا رو ریو نان و پن يچا يحاو ینیپهن کرد و س شیکوچک چهارخانه را جلو يسفره  مونس
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 !رهید یپنج هم پاش یوار بش الیع يخوایاگه م.. هست رمیهفت برات د_

 ییشک امروز از آن روزها یب. گرفت شیرا پ اطیشستن دست و صورتش راه ح يپتو را کنار زد و برا اوشیس

 !شدیچپ بلند م يبود که مونس از دنده 

 يبرا یشده حت.. خواستیبار در خانه ماندن را م نیاول يدلش برا. برگشت رخت خوابش جمع شده بود یوقت

 :نشست و آرام گفت شیرو به رو!.را از رو بسته بود ریاما انگار مونس شمش. روز کی

 ؟يچرا تو برد. کردمیمن جمعش م یذاشتیم_

 :و با همان اخم گفت ختیر یرا در نعلبک يبا آرامش چا مونس

 !یعقب یبازم از زندگ یهم کار کن فتیاگه سه ش یحت. يکار دار یکل. گهیبخور و بخواب بسه د_

قرار  يبرا ایدوما شرکت گفت شنبه ب. شدم لیعل ینیبیخونه قربونت برم؟ اوال که م نمیبش خوامیخودم م مگه_

 .تا شنبه هنوز سه روز هست. داد

 :و گفت دینوش ياز چا يجرعه ا مونس

دلِ من تا از آسمون  يخونه ور ینیبش ستیدوما قرار ن. کنهیو ماشااهللا پاهات خوب کار م یستین لیاوال عل_

 ششیانقدر پ یزنگ زدم با اوستات صحبت کردم ول روزید. خدا گفت از تو حرکت از من برکت. ادیبرات پول ب

 میشیبازم بدقول م یاستخدام بش کهمنم اصرار نکردم چون گفتم فردا . ششیپ يکه قبول نکرد بر يبدقول شد

صبح ساعت هشته . ستیسخت ن ادمیز.. ت که روز مزدهکار هس هی. صحبت کردم دریعوضش با آقا ح.. و زشته

کم  دونمیم یهم هست يدرشت و قو.. یکنیبار جا به جا م سهیو چند تا ک يریخاور م هیهمراه . تا هشت شب

 !نشده بجنب ریتا د. اآلنم سرِ مغازه منتظره توئه. تننداخ نیخدا رو شکر روم و زم.. يارینم

 :ناباور زمزمه کرد. گفتن نداشت يبرا یحرف. کردینگاهش م رتیگرد شده از ح یبا چشمان اوشیس

 ننه؟ یگیم یچ_

از نگاه  شیافتاد نگاه ها یکه م شیپا. گذاشت و نگاهش کرد یخورده را داخل نعلبک مهیاستکانِ ن مونس

 !شدیشهروز هم خطرناك تر م

که نصف شب  يو شکر انقدر خوب شدتو که خدا ر.. فلج.. لیعل.. ضیمر.. کار کنه یطیتحت هر شرا دیمرد با_

شده به . و گذاشته پشت سرش به تو پناه آورده شیدختر زندگ نیا. يخونه رو بگرد يمثلِ روح همه جا

مادرت و  یعنی یکنیم يزقل دو قل با هیکنارش و  ینیشیم ياگه فکر کرد.. یدل کوهم بکن دیخاطرش با
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وگرنه .. یقبلِ اذون خونه باش خوامینم یهم بکن يشده کارگر یشه و مشغول ش فیکارِت رد یتا وقت. ینشناخت

 !اوشیندارم س یشوخ. رسهیدستتم به افق نم.. کنمیو حاللت نم رمیش

 نییسر پا. خوردیاخم و تخم از کجا آب م نیا دیفهمیحاال م. را با زور قورت داد رشینان و پن يلقمه  اوشیس

 :خش دار گفت ییانداخت و با صدا

 يچند وقتم اگه شل گرفتم چون دنبالِ کارا نیا. حواسم هست ننه. انگار مفت خورم یزنیحرف م يجور هی_

 !شهروز افتاده بودم

 زنمیبراش دل دل م قهیکرده و من دارم هر دق گرمیکه خون به ج نیهم. یشهروز برس يبه کارا خوادیتو نم_

 نیریخونه هست که دلت و ش نیتو ا یکیه حاال ک یول يمرد کار دونمیم. تو به فکر خودت و زنت باش. بسه

   .شهیسست م یدست و پات از کار و زندگ کنهیم

به طرف اتاقش راه افتاد . ندازدینگاه به اتاقِ افق ب دیکشیخجالت م یحت گرید. تکان داد و بلند شد يسر اوشیس

 :که مونس گفت

 ياجازه  یکه ب ستین يافق دختر.. حل بشه دیدختره تا قبل از عقد با نیبا پدرِ ا يدار یهر مشکل.. در ضمن_

مخصوصا که اون پنبه ست و . کنار هم بودنتون هم گناهه يجوریهمن یول.. بپوشه دیپدر و خانوادش لباسِ سف

از بابت  المیخونده بشه خ تیمحرم ي غهیص هی. عاقد جور کنه هیسپردم  لیبه مش اسماع!..شیآت يتوام شد

 !خدا هم راحته

 .به طرفش برگشت يوربا نابا اوشیس

و ناراحت  دیمق ينجوریدختر تو خونه ا نیا ستیدلم رضا ن یول.. فتهیب یاتفاق ستیقرار ن.. نگاه نکن ياونجور_

اگر مخالف نبود . باهاش صحبت کن.. و بالغه دهیافق هم رش.. شهیعوض نم يزیچ یول نیشیمحرم م. باشه

 !میکار و هم حل کن نیزودتر ا

 یچه کس گرید. مونس اداره تمامِ امور را در دست گرفته بود. به زبان آورد و سر برگرداند  يآرام وزور "یچشم"

 مخالفت کند؟ شیدر مقابل خواسته ها توانستیم

*** 

 

تا صبح . کرد و درِ اتاق را باز کرد ضیتعو نیبلوزِ چهارخانه و شلوارِ ج کیرا با  شبشید یِخواب راحت لباس

 نیبا ا اوشیرفتنِ س رونیب تیو مونس و در نها اوشیپچ پچ س يصبح هم صدا. هم نگذاشته بود يچشم رو
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 مهیخوش ق يبو. بپرسد يزینداشت چ اتهمه جر نیبا ا. بگذرد دنیخواب رِیحال آنقدر نگرانش کرده بود که از خ

خواست . افتاد يچشمش به بساط سبز. آمد یغذا م ياز خانه بو یساعت هنوز هشت بود ول. بود دهیچیدر خانه پ

 .بزرگ وارد هال شد يگرد و چاقو ینیبه دنبالِ مونس بگردد که با س

 !يچه زود پا شد. دخترم ریصبحت بخ_

 !نتونستم خوب بخوابم شبمید. کار دارم یلیامروز خ.. ریصبح شما هم بخ_

 .سر تکان داد شیو تنها با لبخند برا دینگاهش را دزد مونس

 !کنمیمنم صبحانت و آماده م یبه دست و صورتت بزن یآب هیتا تو _

 !خورمیهم م ییزایچ هیتو راه . چند جا سر بزنم دیبا. مونس جون ستیالزم ن_

 :چاقو را کنار گذاشت و گفت. در عذاب است دایشد يزیاز چ زدیچهره اش داد م. موشکافانه نگاهش کرد مونس

 دخترم؟ یدلواپس باش ينجوریباعث شده ا یچ_

 .دوخت اطیداد و چشم به ح هیخانه تک وارِیبه د افق

 دیاون نبا. کنهیحسابِ من با پدرم فرق م. خاموشه شیهنوز هم گوش. دوستشه يکه خونه  هیآرزو چند روز_

 !از خونه دور بمونه نیاز ا شتریب

 مگه خواهرتم قهر کرده؟_

 .بغض سر تکان داد با

بزرگ تو  یخال يجا هیآرزو . عوض نشد فقط بهش حق دادم برام یچیه مهیخواهر ناتن نکهیا دنِیبعد فهم_

 !میتو سرکش شدنش هممون مقصر. میبراش پر کن میکدوممون نتونست چیکه ه کنهیحس م شیزندگ

 .داد رونیب ینفسش را با ناراحت مونس

 !امن هست حاال؟ دختر بچه ست مادر مونهیکه م ییجا_

برم باهاش حرف  خوامیم. آدرس خونشون و دارم.. خبرم یوقته که ازشون ب یلیخ یدوست مادرمه ول نیمیس_

 !ترکهیدلم داره م ينجوریا. بزنم

 ؟يزود نیصبحِ به ا یول. مادر یکنیم یکارِ خوب_

 .سر تکان داد افق

 ریام کمیهم دوست کوچ.. هم اون. از دستم ناراحته یفکر کنم حساب. به دوستم سر بزنم دیقبلِ اون با.. نه_

 !محمد
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 ؟يریامسال مدرسه نم. هم هوا به سرت بخوره کمیبرو .. برو دخترم_

 !رهیسرو سامون بگ میزندگ تیاول موقع دیبا. ترم برنداشتم نیا.. فعال که نه_

 :را به طرف اتاق کج کرد که مونس گفت راهش

 !راحت برس الیکارهات و با خ. تا شب سرِ کاره اوشیس_

   .فتو لبش را به دندان گر برگشت

 حالش؟ نیبا ا_

 .دیپاش شیبه رو یلبخند گرم مونس

خونه .. گمیمن تجربه دارم که م.. شهیم نیخونه نش یکن یمرد و که خال يپا رِیز.. نبود مادر يحالش طور_

 ادتی یکنم ول سهیمدام پسرام و با غفور مقا خوامینم. شروع شد یهفته سرماخوردگ کیشدنِ پدرش با  نینش

 ..دهیزود وا م يبذار شبه الال یل یاگه ل. دهیتالش هول م يزنه که مرد و برا نیا. باشه دخترم

 .آماده شدن وارد اتاق عباس شد يگفت و برا یخجوالنه چشم افق

. 

. 

و  نیکنار حس شهیمثلِ هم رمحمدیام. بچه ها چشم دوخت يِگذاشت و به باز مکتین يرا رو رکاکائویش وانِیل

 :با لبخند رو به او گفت هیمهد. بود شیها يبا ماز يمشغولِ باز گریچند پسرِ د

 !بدجور بهت عادت کرده افق. کم حرف و افسرده شده بود یلیخ يکه سر نزد یمدت نیتو ا_

 !بهش سر بزنم شتریبه بعد ب نیاز ا دیبا. کردم يسهل انگار یلیخ. افتادم ادشی دمیعباس و که د_

   مگه نه؟ يومدینبود حاال حاالها نم رمحمدیام_

 .دیتپلش را بوس يسرش را جلو برد و گونه . کرد هیدلخور مهد يبه چهره  ینگاه

   .افتاده يتو چه چاله ا میزندگ ینیبیم يتو که دار ه؟یمهد يبر ادمیاز  شهیمگه م_

 :گفت يدستش را گرفت و با دلسوز هیمهد

 !يتو که به پدرت وابسته ا يمخصوصا برا. دونمیسخته افق م یلیخ.. رمیبم یاله_

 :انداخت و مغموم و گرفته گفت نییسر پا افق

هم برام اندازه  اوشیس.. هیالزم بود مهد یول. فکرشم بکنم که ازم دلخور باشه تونمینم یحت.. منه یِپدر زندگ_

 کردمیحمل مت.. کردمیحلش م يجور هیاگه فقط مخالفت بود . احترام بذاره ماتمیبه تصم دیبا.. زهیپدرم عز ي
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فکر . سوزهیم گرمیافتم ج یم اوشیس ي افهیق ادی یهنوزم وقت. قابل بخشش بود ریکه کرد غ ییکارا یول

 !اتفاقا فکر کنه نیبه خودش و من و ا شتریمقدار ب هینبودنم باعث بشه  کنمیم

 ترش کنه؟ ياونجا رفتنت جر یکنیفکر نم_

 ...رهیو ازم بگ اوشیبخواد س گهیبارِ د هیاگه . چقدر منو رنجونده دهیکه فهم دونمیم. هینکنه مهد دوارمیام_

  .دیکش شیچشم ها يداد و دست رو رونیب یرا با کالفگ نفسش

 مگه نه؟ یگذرونیخوش م یعاشق حساب ياونجا در جوار آقا.. مایخودمون یول_

 یتیضربان قلبش را به نها بشیاتفاقات د ادی. کرد لبخندش را پنهان کند یرفت و سع هیبه مهد يغره ا چشم

 .رساندیاوج م

 يمونس جون با همه . ستین یکنیکه فکر م ياونجور یچیه یول یکنیفکر م یخودت چ شِیپ دونمینم_

که خود به  هیرفتارش طور یول کنهینم لیرو به آدم تحم یچیه. مهربون بودنش مقررات خاصِ خودش و داره

 !هیداره مهد یبزرگ یروح یلیخ... یقائل يادیخود براش احترامِ ز

  ..يروزا رو پشت سر بذار نیا يکه همه  نهیآرزوم ا.. خوشحالم برات_

 د،یعرق کرده کنارش رس یکه با سر و صورت نیهم. محمد را صدا زد ریزد و ام هیمهد يبه رو یگرم لبخند

 :و با محبت گفت دیکش شیموها انیدست م

 ؟باهام مرد جوون يندار يکار.. برم دیبا_

 :محمد در هم شد و ناراحت گفت ریام يها اخم

 ..افق ياین گهید ينر_

 .معذبش کرد شهیاش کاشت که مثلِ هم یشانیپ يرو يبوسه ا افق

 !هر وقت که بتونم بهت سر بزنم دمیقول م یول. محمد ریشلوغه ام یلیروزا سرم خ نیا_

 :محمد سر تکان داد و با خواهش گفت ریام

 باشه؟.. ایب ریبار با ام نیا_

 :اش را با دست مرتب کرد و گفت یشانیپ يبر رو ختهیر يموها دویافق پر کش يلبها ياز رو لبخند

 !امیم شونیبار با ا نیچشم ا.. اوشینه س ریام_

و با آرزو صحبت  رفتیم نیمیس يتا ظهر نشده به خانه  دیبا.. محمد را در آغوشش فشرد و از جا برخاست ریام

با هم  يتر یفرصت، قرار طوالن نیکرد و قول داد در اول یخداحافظ هیو ناراحت از مهد یلیم یبا ب. کردیم
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 يبه نما ینگاه. شد ادهیپ نیمیس ي هخان يکرد و جلو هیدربست کرا ینیآرزو ماش يخانه  ياز جلو. بگذارند

عصرانه  يبرا میبا مر که ییمثلِ همان روزها زیهمه چ.. نکرده بود رییتغ زیچ چیه.. خانه انداخت يبایو ز یسنگ

را در  رشیکه تصو نیمیس... را با زور پس زد و زنگ در را فشرد نشیبغضِ سنگ. آمدند بود یخانه م نیبه ا

باز  شیدر را برا جانیکرد با شور و ه یرا نشناخت اما بعد از آنکه خودش را معرف اوابتدا  دید يریتصو فونیآ

داخلش خم شده بود و  يپسر. افتاد متیگران ق لیاتوموب کیکه شد چشمش به  اطیوارد ح. کرد و منتظر شد

 يد سال هایاو همان ام نکهیحدسِ ا. چشم از او برداشت و آرام از کنارش گذشت. بود رونیاز کمرش ب یمین

 يز پا روهنو. نداشت یبا او خاطرات خوب يگاه از صحبت و باز چیحال ه نیبا ا. باشد چندان دشوار نبود یکودک

با  تیبهم گره خورد و در نها شیابروها دنشیبا د دیام. سربرگرداند دیسالمِ ام يپله نگذاشته بود که با صدا

 :مبهوت گفت يلبخند

 افق؟ ییتو_

او  يهمه سال باز هم از نگاه ها نیبعد از گذشت ا.افتادنش سر تکان داد و سالم داد ریاز گ یو عصب معذب

 .آمد یخوشش نم

 !طرفا نیاز ا.. چه عجب! يچقدر عوض شد_

 !نمیاومدم آرزو رو بب_

 .نگاهش کرد یداد و با حالت خاص هیتک نیرا به کاپوت ماش شیها دست

 !ها یشیخوشگل تر م گذرهیم یهر چ. نمتیبیدر هر صورت خوشحالم دوبار م_

 ییسرچرخاند و آسوده از رها نیمیس يدنبال راه فرار بود که با صدا. بر لب نشاند یو زورک مهینصفه و ن يلبخند

آنا آنقدر بزرگ شده .. را نشناخت شیرو به رو يبایوارد خانه که شد دخترِ ز. به آغوشش پناه برد دیاز دست ام

 يمبل ها يکنارشان رو! در ذهنش بود محال بود اوکه از  يکودکانه ا ریبود که شناختنش، تنها با همان تصو

 يزیاو چ يهنوز درباره . آرزو بود شیدر تمامِ مدت حواسش پ.. عمول آغاز شدم ينشست و صحبت ها یسلطنت

 رفته باشد چه؟ نجایاگر از ا.. دیشیبا خودش اند.. بود دهینپرس

 دنبالِ آرزو آره؟ ياومد_

 :گفت یگذاشت و با حواس پرت زیم يرا رو يچا یفنجان

 جانم؟_

 دنبالش؟ ياومد گمیم.. آرزو_
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 یلیشغلش آن قدر با تجربه است که بداند موضوع خ يبه اقتضا نیمیس دانستیم. و ناراحت سر تکان داد آرام

 .رسما وا رفت نیمیس يجمله  دنِیاما بعد از شن. حرف هاست نیتر از ا يجد

 که رسهیروز م کیگفته بودم  میمن به مر.. افق ستین یآسون زیچ ادیداره باهاش کنار ب یکه آرزو سع يزیچ_

 !زنهیبه روحش م یزخم بزرگ قتیحق نیا

 .نگاهش کرد يبا ناباور افق

 ن؟یدونستیشما م_

 :و گفت دیآه کش نیمیس

 ...دوست من بود نیبهتر میمر_

 :انداخت و او افزود نییسر پا افق

و  یحس ناامن هی. ستیمسئله ن نیصرفا ا دهیکه اون و آزار م يزیچ. اوضاع کنار اومده نیوقته با ا یلیآرزو خ_

 شهیما خانواده ها هم.. در فرار باشه انشیاطراف يشکل گرفته که باعث شده از همه  تشیشدن تو شخص دهیناد

. میذاریو به حال خودش م میشیم الیخیب الاون و ک ایو  میرونیاز حد بچه رو از خودمون م شیبا توجه ب ای

کرده هم  لیاگه تحص یحت. میکنیاشتباه رو تکرار م نیهممون به نوبه خودمون ا. ستمین نطوریمن ا گمینم

 کنمیم یکه گاها سع کننیاشتباها م یلیاونا هم خ. نعمت بزرگ محرومن هیمنم مثل شما از  يبچه ها. میباش

جنگ و  هی يخودش رسما پا نیمثلِ ژاکل یقبول کن اردالن با ازدواجش اون هم با زن یول. ارمیبه روشون ن

 !امضا کرد آشوب رو تو خانوادش

 :را صاف کرد و گفت شیگلو نیمیآنا، س دنِیبا سر رس. و ناراحت از او گرفت نینگاهش را غمگ افق

 يبذار اگه کار. زورش نکن که برگرده خونه یول. بهتر باشه یحرف بزن ییباال و باهاش تنها يبر کنمیفکر م_

هست  زیانقدر برام عز میمر. خودشه ينه خونه تا هر وقت که بخواد خو نیا. به خواست خودش باشه کنهیرو م

 .کردش تاج سرم باشه زیکه عز

 !بگم یچ دیبا دونمیمن واقعا نم.. ممنون یلیخ_

 .زد شیبه رو يلبخند نیمیس

 !کن بره باال شییآنا راهنما. برو باال حرفات و با خواهرت بزن.. یبگ خوادینم يزیبه من چ_

 :دیلب با شک پرس رِیز. کرد و پشت سرِ آنا به طرف پله ها راه افتاد يتشکر

 من اومدم؟ دونهیآرزو م_
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 .شانه باال انداخت آنا

  .خورده يزیاومده نه چ رونیتاحاال نه ب شبیاز د. تو اتاقِ مهمانه_

با شک . آرزو امن نبود حضورِ يخانه آنقدر ها هم برا نیا. انداخت دیبه ام یراه پله نگاه يپنجره  انِیاز م افق

 :دیپرس

 شده؟ يزیچ_

 :و نامطمئن گفت دیچشم دزد آنا

 !اتاق اوله نیهم. نییبفرما.. قرار بود بشه یچ.. نه_

تخت نشسته بود، قلبش  يرا بغل گرفته بود و رو شیآرزو که زانوها دنیاز د. به در زد و داخل شد يا تقه

نگاه . تخت نشست يکنارش رو. در موضعش نداد يرییتغ چیاما آرزو ه. آرام جلو رفت و سالم داد. مچاله شد

 !بود دهیپس آمدنش را د. دیخانه رس اطیکرد و به ح بیآرزو را تعق

 :دستش گذاشت و آرام گفت يرو دست

 ؟یخوب_

دست افق  رِیکرد و دستش را از ز يعطسه ا. ر چشمانش قرمز بوددو. چند لحظه چشم بست و رو برگرداند آرزو

 .دیکش رونیب

 ؟يسرما خورد_

 ریپر واضح بود که درگ. افق با دقت نگاهش کرد. جان نشست یروح و ب یاز تخت، ب ينقطه ا يرو نگاهش

 .شده است یموضوع

 کرده؟ تتیاذ یافتاده؟ کس یآرزو اتفاق_

 .و روانش را در هم شکستگرفته و خش دارِ آرزو روح  يصدا

 ؟يکرد؟ چرا اومد تتیاذ یک پرسیتازه م_

 ؟يذاریمن م يخودت و جا چیخاموشه؟ ه تیچند روزه گوش ؟یینجایچند روزه ا یدونیآرزو م_

 .گذاشت و چشم بست شیزانو يچانه اش را رو آرزو

 !نمیبینه؟ تو چشات دارم ترحم م يدیفهم_

. یهم بشن تو بازم خواهر من یکی نیآسمون و زم. کنهیمن عوض نم يرو برا يزیبودنِ تو چ یناتن ای یتن _

 آرزو؟ ادیچرا انقدر از من بدت م رون؟یب يچرا از خونه زد
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چانه اش . هر چه بود افسوس بود و حسرت. از نفرت نبود يدر چشمانش اثر گرید. نگاهش کرد هیچند ثان آرزو

 :و با بغض گفت دیلرز

  تو باشم؟ ییم به خوشبختوقت نتونست چیچرا ه_

 .دیو سرش را بوس دیتاب و نگران تنش را در آغوش کش یب افق

همه نفرت و  نیا لیمن دل ؟يچرا انقدر ازم دور شد. ییمن و بابا زِیآرزو؟ تو همه چ یکنیفکر م ينجوریچرا ا_

 .فهممینم

خرده  دیترسیانقدر شکسته بود که م.. خواهرش نچکد يدست ها يرو شیلب به دندان گرفت تا اشک ها آرزو

 :و گفت دیخودش را کنار کش. کند یرا بخراشد و زخم کانشینزد يدل و جان همه  شیها

 یول. که سهمم نبود کنار اومدم ییزایچ يمن با همه . ییتنها نیدارم به ا اجیاحت. بذار با خودم تنها باشم افق_

 ..يآخر

 .شد کیافق به هم نزد يابروها

 .بگو و خودت و منو خالص کن آرزو ؟یکنیرو ازم پنهون م يزیچ هی کنمیچرا حس م ؟یچ يآخر یول_

 !برام نمونده یچیه گهید.. افق یمنم ازم گرفت یسهم خوشبخت نیتو آخر_

 ...آرزو_

 !رونیبرو ب_

 فقط؟ يخوایم نویا شه؟یاگه نباشم حالت بهتر م شه؟یکردنِ من مشکلت حل م رونیبا ب_

 .و سر تکان داد دیاشک از چشمِ آرزو چک يا قطره

برو  نجایاز ا کنمیخواهش م.. باشه يا گهیجورِ د یممکن بود همه چ ياگه نبود رهیم ادمی نمتیبینم یوقت..آره_

 ..تو یِخوشبخت ينذار منم دست بذارم رو. افق

 دیبگو يزیت لب باز کند و چخواس. او خارج بود ياز عهده  شیدرك حرف ها. و مبهوت نگاهش کرد جیگ افق

 :دیکش ادیگذاشت و فر شیگوش ها يکه آرزو دست رو

 !فقط برو.. برو... برو نجایاز ا_

 "باشه" یِگفتن؟ سرش را به معن ينگاه سرد چه داشت برا نیدر مقابلِ ا. ختیمقاومتش شکست و اشک ر سد

 یآرزو با چشمان. بار به پشت سرش نگاه کرد نیآخر يرفتن برا رونیقبل از ب. تکان داد و از کنارش بلند شد

به محبت و  شدیم گرفت،یم دهیادرا در چشمانش ن بینگاه غر نیا ي هیاگر سا دیشا. کردینگاهش م یاشک
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با درد نگاه از او گرفت و درِ اتاق را پشت .. نداشت طیشرا نیرا در ا دنشیطاقت د.. شد دواریاو هم ام یِدلتنگ

 .سرش بست

*** 

 

 شیپا ریگونه اش، ز ياز رو یپنجره گذاشت و اشک درشت ي شهیش يدست رو د،یرفتنِ افق را که د ونریب

و  شبیاز د. در چهره اش نشست و از پنجره فاصله گرفت یعصب یاخم. سر باال کرد و نگاهش کرد دیام. دیچک

صورتش  يکه به در خورد دست رو يبا تقه ا. جسورتر شده بود دینگاه ها و رفتارِ ام ،یبعد از آن اتفاق لعنت

و مظلوم در را پشت سرش بست و رو به او  دهیآب کش یآنا مانند موش. ورود داد يحوصله اجازه  یو ب دیکش

 .ستادیا

 ؟يهنوزم قهر_

آنا . نشست و بالشتک کوچک را در آغوشش فشرد شیرو. شد یاز او گرفت و مشغولِ مرتب کردنِ رو تخت نگاه

 :کنارش نشست و ناراحت گفت د،یکه سکوتش را د

دعوتش کردم .. فکر کردم دوستته و باهاش دعوات شده. هیمن چه بدونم طرف روان. نداشتم يبخدا منظور_

 ..که

 .بشنوم آنا يزیچ خوامینم_

 .دستش گذاشت يبا اصرار دست رو آنا

 شد آرزو؟ يزیچ... باال نیاومد ییدو تا یوقت_

 .اش را به نگاه مشکوك او دوخت یخی يها لهیسربرگرداند و ت آرزو

 ؟يدیتو از کجا فهم_

 !گمیکس نم چیمن به ه. به من بگو آرزو... دتونید دیام_

 .تکان داد يسرش را با پوزخند آرزو

 مگه نه؟ ياومد نیهم دنِیفهم يفقط برا_

 یاز نگران دارم دمیو شن دیام يو بعدش حرفا ياومد رونیآب از استخر ب سِیکه خ روزیاز د.. نشو وونهید_

 ..کرد که کارِتیبود آرزو؟ چ یاون مرد ک. رمیمیم
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حتما  یستیمجبور ن.. هم هست يراحت تر يبرم روش ها نجایاز ا يخوایاگه م ؟يدیبه خودم مربوطه فهم_

 !یاعصابم باش يرو

 .دیبلند شود که آنا دستش را کش شیاز جا خواست

 ..گهیالبد دوست پسرت بوده د. اصال به من چه که ازت حسابش و بپرسم.. اصال غلط کردم_

 یدخترِ ب نیا يها ییگو اوهیفقط  طیاوضاع و شرا نیدر ا.. دستانش گرفت و چشم بست انیسرش را م آرزو

 ..عقل را کم داشت

 ؟یکنیم نجاینگاه ا هی_

نگاه به  کینگاه به آنا و  کیخشکش زد و با بهت  یگوش يرو رِیتصو دنِیاز د. کج کرد یرا تنها کم سرش

 .انداخت رِیمرد داخل تصو

 ؟یچ یعنی نیا_

 .را مقابل خودش گرفت و با لبخند نگاهش کرد یگوش آنا

 آرزو؟ یکنیم دایها رو از کجا پ سیجور ک نیا. عکسش و گرفت یواشکیاز بچه ها  یکی روزید_

واضح نبود  ادیعکس ز. شد رهیبود خ ستادهیا يرا از دستش گرفت و به شهروز که با اخم گوشه ا یگوش آرزو

 یعنی.. بست خیکه کرده بود تمامِ تنش  يکار ادیبا .اخمالود و پر ابهت شهروز کامال مشخص بود يچهره  یول

از  شتریب یا هر بار تکرارش کمو ب شدیاو در سرش تکرار م يمدام حرف ها شبیشده بود؟ از د وانهیحد د نیتا ا

   .شکستیقبل م

 .میتوئه ندار يکه تو کله  ییحد اقل ربطا یعنی. میبهم ندار یربط چیه نیمن و ا. قبال هم گفتم_

 :گفت يرا به طرفش گرفت و به سرد یگوش

شک باهاش  یفقط آمپولِ کزاز همراهت باشه چون ب.. يشمارشم که دار.. چشمت و گرفته مالِ تو یلیاگه خ_

 !یشیهار م یفتیب

 .با خنده نگاه به عکس کرد آنا

.. چشم و ابروشم قشنگه.. هییکایامر يلمایتو ف يگاردایمثلِ باد کلشیقد و ه.. جذابه یدمده و داغونه ول یلیخ_

اصال  گمیم.. ادیهم مد شده هم بهش م. زنهیتو ذوق نم ادیکه اونم ز الشنیبیس دیصورتش شا عیضا يتنها جا

 ..کاش

 :کاره گذاشت و گفت مهیبلند شدنِ آرزو حرفش را ن با
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و بپوشه از  دیام ياز لباسا یکیمالِ خودت؟ به جونِ خودم آرزو اگه فقط  یگیچرا م يدار رتیخب اگه روش غ_

 .کرد يگذار هیروش سرما شهیم. شهیتر م پیتهرانم خوش ت يمدل ها

 :و کالفه گفت دیچیسرش پ يکوتاهش را باال يموها آرزو

 !بکن يدوست دار يهر کار_

 !میخورد رونینهارم ب دیشا.. حاضر شو. دیخر میریم میدار. مامان منو فرستاد باال یراست_

 .تنها باشم کمی خوامیبخدا فقط م. رو ندارم آنا یچیه يمن حوصله _

 هیروح يبرا.. گهیو دپاش. زورش نکن ادیب خوادیمامان بهش گفت اگه آرزو نم دمیگفت؟ شن يزیخواهرت چ_

 !اتم خوبه

 :بار تند تر از قبل گفت نیآوردنِ افق دوباره اعصابش متشنج شد و ا ادیبه  با

 .از دعوتتون یمرس.. امینم_

اتاق را ترك  یآرام "یهر طور راحت"با گفتنِ  کندینگاهش هم نم یحت دید یوقت. مکث نگاهش کرد یبا کم آنا

 .کرد

ساعت ها  خواستیدلش م.. لک زده بود ییسکوت و تنها يچقدر دلش برا. از رفتنشان گذشته بود یساعت مین

. درِ حمام را باز کرد و داخل شد.. ببخشد نیتسک یو ذهن خسته اش را کم ندیاز انسان بنش يعار يدر خانه ا

چکه  يصدا.. نش را آزاد کردچشم بست و ذه. دیخز دیپر کرد و داخلِ کف سف ندهیشو عیوان را از آبِ داغ و ما

ساعت  خواستیدلش م.. کردیآرام ترش م نشستیپوست صورتش م يکه رو یآب يآرامِ آب و حرارت بخار ي

پوست انگشتانِ  یاما وقت. وجود دارد ییایمرطوب دن طیمح نیاز ا رونیو فراموش کند ب ندیجا بنش نیها هم

 یدوش کوتاه لیم یفشار گذاشت، ب یو گرسنگ یتشنگ از حد با آب جمع شد و شیاز تماسِ ب شیدست و پا

 یحالش حساب.. تختش نشست يمخصوصِ مهمان را تن کرد و دوباره رو دیتن پوشِ سف. رفت رونیگرفت و ب

 شبید یاتفاق یدر دلش باعث و بان.. گرم آزار دهنده نبود يدر هوا یبدتر از سرماخوردگ زیچ چیه..جا آمده بود

را بپوشد اما هنوز  شیکمربند تن پوش را باز کرد تا لباس ها. بلند شد شیبست و با حرص از جا را به فحش

تن و بدنش،  يرو دیام صِیحر يچشم ها دنیبا د.. بود که درِ اتاق باز شد فتادهیتنش ن يحوله کامال از رو

 :زد ادیو فر دیتن پوش را باال کش يفور

 ست؟ لهیطو نجایا_
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را باال گرفت و  شیکف دست ها. اندامِ او به حرکت درآمد يزور قورت داد و نگاهش رو آب دهنش را با دیام

 :گفت

 !خوامیخب عذر م یلیخ..... فکر کردم دیببخش_

 ؟یکنیمنو نگاه م يچرا هنوز دار رونیبرو ب_

   .جلو آمد یدر را پشت سرش بست و قدم دیام

 .باهات حرف بزنم خواستمیراستش م_

 یتنش محکم نگه داشت و با لحن يبود ، دو طرف تن پوش را رو دهیترس یآمده حساب شیکه از اوضاعِ پ آرزو

 :گفت دهیترس

   ؟یچرا تو باهاشون نرفت_

 !باهات حرف بزنم دیبا.. گفتم که_

 .با تو ندارم یمن حرف_

 .جلو آمد گرید یقدم دیام

 !آرزو رمیتا حرفام و نزنم نم_

 ..بگو یخواست یهرچ ایب دمیام و که پوشلباس.. رونیبرو ب دیام_

کم مانده بود . که کامال مقابلِ آرزو قرار گرفت ییتا جا. و باز هم جلو آمد دیچانه اش کش ریبه ز یدست دیام

 ندازدیراه ب دادیاگر داد و ب دانستیم. خودش را نباخت یول فتدیدخترك از ترس از وسط تا شود و پس ب يپاها

واکنش  یب نیا دیاما ام. و نگاهش کرد اندحرکت م یب. شودیم دهیاتاق بر نیهم يوارهاید انیراه نفسش م

 .او فرو برد سِیخ يموها يکرد و دستش را ال ریتعب يگریبودنش را طور د

بارِ  هیقسمت بود . يبود ينجوریاون روزم که اومده بودم اتاقِ آنا ا.. یشیم یخواستن یلیخ سهیموهات خ یوقت_

 !نمتیبب ينجوریا گهید

 :و شمرده و آرام گفت دیسرش را عقب کش آرزو

 !کنمیخواهش م. دیام رونیبرو ب_

 :و گفت دیلب او کش يانگشت سبابه اش را رو يبا کج خند دیام

 ابونه؟یخ يالتا يفقط برا تیکجا برم؟ اتاق باز_
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 ..و اال رونیبرو ب ؟یگیچرند م يچرا دار_

بده بستون  یتو داشت نیا یابونیغول ب هیبا  روزیکه د یگیم نمیا ؟یگیم نیمیکوچولو؟ به س یو اال چ_

 ؟يکردیم

 :زد ادیاز کوره در درفت و فر آرزو

 .اآلن نیهم.. رونیگمشو ب_

از حدقه  يصورتش را جلو آورد و مقابل چشم ها. دهنش قرار گرفت و راه نفسش بسته شد يرو دیام دست

 :آمده اش گفت رونیب

   .ستین نجایکس جز من و تو ا چیه.. نکن دختر یچموش_

 :خمار گفت یتر برد و با چشمان کیرا نزد سرش

 .دست نگه دارم دیکجا با مهیحال.. نترس یش تیاذ ذارمینم_

به  يضربه ا یآن یبا حرکت. شدیتر م صینگاه او داشت لحظه به لحظه حر. سرش را با وحشت تکان داد آرزو

شد و در آغوشش فرو  دهیآخر دستش توسط او کش يدر لحظه  اما. ختیدستانش گر ریاش زد و از ز نهیس

 :و با انزجار زار زد ختیاشک ر. دادیتنگ دستانش داشت جان م يحلقه  انِیم.. رفت

 !یاگه بهم دست بزن کشمیم شیو به آت تیزندگ. گمیم نیمیبخدا به س. دیولم کن ام_

 ..که هر دو مون يدر حد.. کمیفقط .. فتهیب ستیقرار ن یاتفاق ؟ياریدر م يباز یچرا وحش.. آروم!... سیه_

 :زد ادیفر آرزو

 .به من دست نزن_

 .دیکش غیبدنش حس کرد ج يحرکت دستش را رو یوقت

 !کثافت یِگمشو عوض_

 یادکلن را ب ي شهیش. رساند یتوانش خودش را به کنارِ دراور چوب نیگرفت و با آخر یرا گاز محکم دستش

 شیرا جلو شهیبا دستانِ لرزان ش. کردیاز حدقه درآمده نگاهش م یبا چشمان دیام. دیکوب واریدتعلل برداشت و به 

 :گرفت و گفت

 !هم ندارم یشوخ زنمیم يایجلو ب.. جلو این_

حال  کمیندارم بابا فقط  تیکار ؟ياریدر م يباز بمیچرا ننه من غر. انگار يدید ادیز لمیف ؟یچ یعنیکارا  نیا_

 !بفهمه یکس ذارمینم. میکنیم
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 :دیکش ادیفر هیدوباره با گر آرزو

 !خودمو ای کشمیتو رو م ای.. رونیگفتم بهت گمشو ب_

 .با اخم چهره اش را جمع کرد و دستش را در هوا تکان داد دیام

دست  یزارم بزن گهید نییبنداز اون و پا. مقدس یمیمر شهیم رسهیبه ما م یهر ک.. خب هوار نکش یلیخ_

 !زنمیبهت نم

 !رونیب_

انداخت و  نییرا پا شهیرفت آرزو ش رونیکه از اتاق ب نیهم. به او کرد و سرش را با تاسف تکان داد يتند نگاه

چرا . دیچکیفرش م يشده بود و خون قطره قطره رو یکف دستش زخم.. هق هق اش سکوت اتاق را شکست

چرا در  دانستیخودش هم نم..گشتاش  یامن نبود؟ با همان حالِ زار به دنبالِ گوش شیبرا ایدن نیا يجا چیه

 يرا رو یبغضش را پس زد و گوش. شودیشماره در ذهنش پر رنگ م کیتنها  یبدبخت نیروزها با اول نیا

ا ه یچرا بدبخت. افتاد نییدستش سر خورد و پا انِیاز م یکه تماسش رد شد گوش نیاما هم. گوشش گذاشت

چشم . را در قفل دو دور چرخاند و پشت در نشست دیکل.. بلند شد و با وحشت به طرف در رفت شد؟یتمام نم

  .دیخسته اش را بشو يرا بست و اجازه داد اشک چهره  شیها

 يافتاده رو يشماره . برداشت زیخ یگوش یجان به طرف یلرزان و ب ياش با پا یزنگ خوردن گوش يصدا با

 :گوشش گذاشت و با بغض گفت يرا رو یگوش. بر دل زخم خورده اش تاباند يدیام یگوش

  ..کس و ندارم چیدر حالِ حاضر ه یول خورهیحالت ازم بهم م دونمیم_

 .آلودش جا خورد هیپربغض و گر ياز صدا شهروز

 شده؟ یچ_

وقت مزاحمت  چیه گهید دمیقول م.. نمیو بب اوشیس گهیبارِ د کیکن فقط  يکار.. خوامیازت م زیچ هیفقط _

 !نشم

 :لرزان لب زد يبا چانه ا دیشهروز را که شن ينفسِ کالفه  يصدا

 !کنمیخواهش م_

 ؟ییکجا_

 !رمیم نجایدارم از ا یول... دوستم يخونه _

 ..يفقط اگه بازم باز.. دمیکه بهت م یآدرس نیا ایب_
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 !در کار نباشه يبازم باز خورمیقسم م.. من نبود يِاون بارم باز_

 .کنمیکه برات اس م ییجا ایساعت ب هیخب تا  یلیخ_

 !یمرس_

 انیآش یتاوانِ ب. بود فیکث يایدن نیوقت رفتن و دل کندن از ا دیشا. دستانش فشرد انیرا قطع کرد و م یگوش

 !از حد داده بود شیبودن را ب

*** 

 

 

مچاله شده  يدر دستانش کاغذ. .که با دودش شب را به صبح دوخته بود ییها گاریپر بود از جسد س شیپا ریز

تجاوز شده  مشیرا داشت که به حر یحسِ انسان. نامعلوم بود يبه نقطه ا رهیو نگاه سخت و غرقِ فکرش خ

 يکه گرچه برا یشده بود و از حس انناخواسته باعث به وجود آمدنش ایکه خواسته  یاز لحظات.. از خودش.. است

را  شیازهایدوباره مرد بودن و ن یکه بعد از مدت طوالن یحس.. کرده بود شرم داشت رشیچند ساعت کوتاه درگ

سرکوب شد؟ اصال چه وقت پا گرفت؟ از  یک قایدق شیازهاین.. دیشیبا خودش اند.. شدیم ادآوریشکل  نیبه بدتر

حل  انِیه مک دیدیم یرا مانند جدول یزندگ.. احساسات نداشت نیا ي جربهت يبرا یبود فرصت ادشی یوقت

 يخانواده  ي ندهیآ يبرا ختنیآن قدر غرق عرق ر.. نداشت ییو احساسات مردانه جا يمعادالتش عشق باز

سنگ شده بود .. اش گذشته بود یسال از سنِ پرتب و تابِ جوان نیبه خودش آمد، چند یکوچکش بود که وقت

 يآمد دختر یم شیپ یگاه.. انداخت یدستش م یبرادرش هم گاه یتفاوت و سرد که حت یآن قدر ب.. انگار

اما باز هم آنقدر فرصت و اجازه  شد،یم ریدرگ هیو نگاهش چند ثان گذشتیچشمش م ياز جلو بایو ز نیمت

مردان  ي زهیغر زا یشک و تعارف جزئ یکه ب يکار. کند يشرویاش پ یشخص مِینداشت که تا تصورِ او در حر

 يها دنیو خسته و خراب از دو زدیب به شب به انگشتانش بوسه ماش مادرش بود که ش یتنها زنِ زندگ.. بود

 یهم م يرو شیپلک ها دهینکش قهیآنقدر خسته بود که به چند دق... بردیصبح تا شبش به رخت خواب پناه م

  ..شدیصبح م گریشبِ د کیافتاد و 

و هشت سالش بود و مونس به  ستیب.. روال را آنقدر ادامه داده بود که عاقبت مادرش به ستوه آمده بود نیا

شب که خسته تر از هر  کی.. شود يبر زبانش جار ياسمِ دختر ایاز ازدواج  یبار حرف کی یخاطر نداشت حت
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مادرش رد و بدل شده بود شاخک  و اوشیس نِیکه ماب ییپا به خانه گذاشته بود، از پچ پچ ها يگریزمانِ د

 زدیگوشش زنگ م در اوشیس يهنوز هم حرف ها.. تکان خورد شیها

 یاصال مگه بچه ست که لقمه کن اد؟یکنار ب يکه بتونه با هر دختر هیآدم ؟یشناسیمادرِ من شهروز و نم _"

   !پروانه یدهنش؟ اونم ک يبذار

 !نباشه تیعزب بمونه؟ تو کار خوادینه تا آخر عمرش م ایخانواده بده  لِیتشک دیبا ؟یباالخره که چ_

بار سرش داد و  کیاون دختر انقدر لوس بار اومده که شهروز  ؟یدونیخاله رو نم يعاحاال چرا پروانه؟ مگه اد_

 ". رهیگیم شیکنه راه دادگاه و پ دادیب

 کیبا  شهیلوسش که هم اوشیبه قولِ س يدخترخاله .. کرد ریبود که ذهنش را درگ یاسمِ مونث نیاول!... پروانه

به .. بود دهیشیبار آن شب به او اند نیاول يبرا.. شدیم یپر و خال هیاز ثان ياو چشمانش در کسر يچشم غره 

صورت و چهره اش را هم  قیطرحِ دق یبود که حت رنه؟ اما خنده دا ایراه بدهد  مشیاو را به حر توانستیم نکهیا

نه به او نگاه پروا.. به نجوا و بعد حرف شد لیاز همان شب بود که پچ پچ ها کم کم تبد...تصور کند توانستینم

 کردیموضوع نگاه م نیبه ا گرید ي هیزاو کیحاال که داشت از . تر شده بود قیخجول تر و نگاه او به پروانه دق

او، انتخابِ مادرش باشد و  نکهیاز تصورِ ا.. کردیاخم نم دنشیموقع د گرید.. دیرسیبه نظر نم دیعچندان هم ب

 اوشیداشت و برخالف تصورِ مونس و س اناتیجر نیبه ا یحسِ خوب.. آمد یاو خوشش م یِزندگ کیشر

 .دیدیساده و محدود م نقدریخانواده را هم لِیچون ازدواج و تشک دیشا! نکرد یمخالفت

 

در دلش  يزیچ.. بار با پروانه در اتاق تنها بود نیاول يکه برا یلحظات.. افتاد تشانیبه لحظات بعد از محرم ادشی

انگار دوست داشت دخترك را  یبود ول بیعج شیبرا.. یو دوست داشتن بیجحسِ ع کی.. شدیم نییباال و پا

آنقدر . او را در آغوش گرفته بود یو آن قدمهم یبود و ب اوردهیعاقبت هم طاقت ن.. ساعت ها در آغوشش بفشارد

و  نیتنِ او و هم سنگ یِخواستن يهم گرما.. بود بیعج.. بود دهیکش یکوتاه غِیکه پروانه از ترس ج ییکهوی

خفته و گم شده اش را  ياز همان شب بود که حس ها.. در مقابلِ آن حسِ مرموز شیخام شدنِ دست و پا

تعلق ... تر از ناموس باشد قیبهتر و عم يزیچ تواندیم فشیزن و وجود لط دیماز همان شب بود که فه.. افتی

که در آغوشش فشرده  یصور لحظات کوتاهاز ت دیدیاو را م یوقت گرید.. کرده بود دایبه پروانه پ ییبایخاطر ز

که پروانه لب به دندان  قیو عم انهیآن قدر ناش.. کردیو پر معنا نگاهش م نشستیم شیلب ها يبود، خنده رو
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 بیها عج يگریناش نیبود و ا یناش.. نداشت ییاز اعترافش ابا.. بود یناش.. کردیو به بزرگتر ها اشاره م گرفتیم

 ...کردیرابطه را دلچسب و ناب م نیا

خط ها کاغذ نامه را به دستش  نیا اوشیکه س يلحظه ا.. شد رهیخ یآب يمچاله شده را باز کرد و به تک تک

 یکوچک ول يهمان خاطره  ادیچند لحظه با  يبود تنها برا دهید شیکه نامِ پروانه را رو يرسانده بود، لحظه ا

   ..اما انگار همان چند لحظه هم سهمش نبود.. برده بود ادیتنش را از  یِتوس زندان و لباسِ يها لهیناب ، م

 :بار خواند نیهزارم يزد و متن نامه را برا يپوزخند

 .سالم "

 نکهیبعد از ا نکهیبه ا.... ندمونیبه آ.. به خودم.. به تو.. فکر کردم زایچ یلیکه گذشت به خ یسال کی نیتمامِ ا تو

.. فکر کردم شهروز زینه؟ به همه چ هی یرو تنت کن يلباسِ داماد یتونیم ياریرو از تنت در ب یاون لباسِ توس

.. کشهینبودنت هر روز منو م نجایا.. زندان گرفتار شد يها لهیم نیمن و تو شروع نشده ماب يرابطه  نکهیبه ا

 ..نه ایباشه  تیزندگ يقراره تو یحت يروته که خبر ندار ياسم مرد نکهیا

 نیا گهید..تا دادگاه بعد فرصت بدم تونمیرابطه تنها م نیعمرِ ا يبرا یول.. کنمیاز ته دل دعا م تیآزاد يبرا

 "!نه ای میبمون گهیباهمد میتونیم کنهیم نییسرنوشته که تع

 دیزنگ زده بود و گفته بود به پروانه بگو اوشیبه س یوقت... انداخت يزد و کاغذ را گوشه ا يدردمند پوزخند

اش را با  یزندگ توانستینم شدیهم نم سریبدونِ او م یاگر زندگ یحت.. مطمئن تر بود شهیمعطلِ او نباشد از هم

 یاز زندگ شهیهم يرا برا نهیگز نیدر دامن مونس بزرگ شدن ا! ستیلحظات خوش کیبسازد که تنها شر یکس

 .کردیاش پاك م

 گریحسِ د کیبه  خواستیدر ذهنش هم نم یحت.. لبش گذاشت يآتش زد و آن را گوشه  يگرید گاریس

! هوسِ مردانه باشد يو از رو ياگر آن احساس لحظه ا یحت. گریاحساسِ د کی.. گریمونث د کیبه .. شدیندیب

 !شیپا ریز يها گارینه کارِ او بود و نه س شبیکوتاه د يبه چند لحظه  دنیشیاندیاما ن

آنقدر تجربه .. شدیآوردنش گرم م ادیکه ناخواسته وجودش را قفل کرده بود هم شرم داشت و هم با به  یحس از

چرا حالِ  دانستیخودش هم نم.. شودیاحساس تند تر و پر عطش تر از بارِ قبل م نینداشت که بداند چرا هربار ا

 نیا قتیحق یول کردیشان هم شرم م سهیمقا زا یحت.. صد برابر بدتر از حالِ آن روزش با پروانه بود روزشید

حرکت ممنوعه اش ، احساسات خفته را  کیکه با  یکس یِو وحش یچشمانِ آب رِیدرگ.. شده بود ریبود که درگ

 .دوباره در تن و جانش زنده کرده بود
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همانگونه که بعد از آن شب نگاهش به پروانه عوض شده بود، بعد از  دیترسیم.. نداشت نانیبه خودش اطم گرید

مرد  کی یِجنس مِیناخواسته وارد حر ایزن خواسته  کی یوقت! باشد يگریدختر طورِ د نیهم در مقابلِ ا نیا

 !بود ریاصلِ انکار ناپذ کی نیا... خطرناك با خودش نبود مِیحر نیرفتنش از ا رونیب گرید شد،یم

 لونِیبا نا بیحب. دیپرت کرد و دست به چشمانش کش ياش را گوشه ا مهین گارِیس بیموتورِ حب يصدا نِدیشن با

   .خرابه را مه گرفته بود يهوا. شد رهیاو خ يپا رِیبه ز رتیداخل شد و با ح چیساندو لِیوسا

 ؟يچه خبرته داداش؟ خفه نشد_

 ..شده يفکر کردم خبر.. يکرد ریچقدر د_

 !یزنیتا حاال منگ م شبیچته تو؟ از د. شده نجایخبر که انگار ا_

 .از نان را در دهنش گذاشت يرا از دستش گرفت و تکه ا لونینا

 !دلت و بشکنم ترسمیم. بیحب چیروزا به پر و پام نپ نیا_

 .با خنده شانه اش را فشرد بیحب

 !یصاحب گرفت یب ياگاریس نیرو از ا یفقط بگو انتقامِ ک.. یدلِ ما مال تو عشق_

روزنامه ها را کنار هم باز کرد و کالباس و  بیحب. جوابش گذاشت یکج شد و ب مهینصفه و ن يبه خنده ا لبش

 .گذاشت شانیشور و نان را رو اریخ

 رون؟یب يشد که خراب اومد یاونجا چ یکه رفت شبیشده دادا؟ د یچ ییخدا_

 ؟یشینم الیخیب_

 !يدختره رو خوند ينگو فاتحه .. جونِ تو راه نداره_

 :داد و زمزمه کرد یرا تکان سرش

 !منو خوند يبار دختره فاتحه  نیا_

 .گرد شد بیحب يها چشم

 شد؟ یخب چ_

 :دیغر یاز کوره در رفت و عصب شهروز

 نه؟ ایکوفت و بلنبونم  نیا يدیاجازه م_

درهم مشغولِ غذا  يهر دو در سکوت و با چهره ها.. شد شچیکرد و مشغولِ درست کردن ساندو یپوف بیحب

. دیکش رونیرا ب یفرو برد و گوش بشیدست در ج. شهروز سکوت را شکست یِگوش يخوردن بودند که صدا
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.. بود وانهین دختر واقعا دیا.. شدیباورش نم.. کرد و به سرفه افتاد رینان در حلقش گ دیآرزو را که د يشماره 

 بِیحالِ عج نیب بینگاه مشکوك حب. رها کرد يخورده اش را گوشه ا مهین چِیرد تماس را زد و ساندو يدکمه 

 .در گردش بود یاو و گوش

باعث شده بود بعد از آن همه  زیچه چ یعنی.. شد رهیخ یبه گوش یچشم ریو ز دیدست دور دهنش کش شهروز

نداند و هم داشت از درون با خودش  خواستیلش مهم د.. داشت يحسِ بد رد؟یاتفاق دوباره سراغش را بگ

 .با خودش هم مشخص نبود فشیکه تکل یآشوب.. درونش آشوب بود.. دیجنگیم

که سر باال  بیحب. تکان داد "هیچ" یِسرش را به معن. قفل شد بیباال کرد و چشمانش در نگاه پر حرف حب سر

 :گفت یانداخت کالفه و عصب

 گهیجا د هی دیبا. ادیهم در ب نجایامروز فرداست که گند ا. آب بده یسر و گوش هی رونیو بردار برو ب چتیساندو_

 !کنم دایپ

 :را تکاند و ناراحت گفت شیپاها. نگاهش کرد و از جا بلند شد رهیچند لحظه خ بیحب

 !تو خوش باش داداش. میشد بهیما که همه جوره غر.. برخرمگسِ معرکه لعنت بهتر بود یگفتیکلوم م هی_

اگر تنها . دیکش شیبه موها یدست یشهروز کالفه و عصب. رفت رونیرا بردارد ب شیغذا نکهیکرد و بدون ا پشت

 نیا يبه اندازه  زیچ چیاز ه.. ماندینم شیبرا ینه عزت و نه شان گرید شدیخبردار م شبید ينفر از فاجعه  کی

 کی انِیخودش م کردیباور م یچه کس. اش بچسبانند یشانیپ يترس نداشت که انگ دزد ناموس بودن را رو

 قرار گرفته بود؟ یلیعملِ تحم

شماره اش را گرفت و .. را نداشت یکشمکش درون نیتحملِ ا گرید.. کرد و دوباره نگاه به شماره انداخت یپوف

 ادشی زی، همه چ دیچیپ یدخترك که در گوش یِپر از بغض و ناراحت يصدا. گوشش گذاشت يرا رو یگوش

 :دیو پرس دیچهره در هم کش.. به دلش چنگ انداخت بیعج يدلهره  کیرفت و 

 شده؟ یچ_

وقت مزاحمت  چیه گهید دمیقول م..نمیو بب اوشیس گهیبارِ د کیکن فقط  يکار..خوامیازت م زیچ هیفقط _

 .نشم

جواب ماند و  یب.. دختر نیپر خواهشِ ا يصدا یبود؟ حت يگریشکلِ د زیچرا امروز همه چ.. رفت جیگ سرش

 :تر از قبل گفت فیضع نباریکه ا دیرا شن شیصدا

 !کنمیخواهش م_
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 ؟ییکجا_

 !رمیم نجایدارم از ا یول.. دوستم يخونه _

 .انگار مغزش را مختل کرده بود نیکوتین. دیرا مال شیها قهیبست و با دست شق چشم

 ..يزم بازفقط اگه با. دمیکه بهت م یآدرس نیا ایب_

 !در کار نباشه يبازم باز خورمیقسم م.. من نبود يِاون بارم باز_

 .داد رونیرا پر صدا ب نفسش

 .کنمیکه برات اس م ییجا ایساعت ب هیخب تا  یلیخ_

 .یمرس_

مثلث سه  نیانتظارِ ا.. فرصت بود نیبهتر نیا دیشا.. رها کرد يرا فشرد و آن را گوشه ا یقرمزِ گوش ي دکمه

 ..!شدیانجام م دیکه با يکار نیآخر.. دیکشیوقت بود که م یلینفره را خ

*** 

 

 نه؟ ای یکن فیجا رد هی یتونیگفتم؟ م یبهت چ يدیشن اوشیس_

 یمونس با نگران. آب دهنش را قورت داد و از سر سفره بلند شد. و مکثش توجه افق و مونس را جلب کرد بهت

 :گفت

 !شاالیا رهیخ_

 .اتاق شد و در رابست وارد

 دیچرا نبا. دهنشه يبهتر باشه؟ قلب مادرمون تو یکنیم کاریچ يو دار ییکجا یقبلش بهم بگ یکنیفکر نم_

 ؟يبدونه بهم زنگ زد

 فیجا رو رد یتونیتو بگو م.. من کجام نیبه نفع هممونه که ندون اوشیس. ستمیمنم اهل دروغ ن.. کنهیم لهیپ_

 نه؟ ای یکن

 .دیکش شیموها انیدست م یسردرگم با

 نه؟یحتما منو بب دیکه با هیطرف ک.. دنج باشه يجا هی دیبا.. دونمینم_

 .یفهمیخودت م ایتو ب_

 !فقط تو رو خدا مراقب باش.. فرستمیشماره م نیآدرس و به هم.. که دنجه شناسمیشاپ م یکاف هیخب  یلیخ_
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 ...ایفقط به ننه . منتظر آدرسم.. نگران نباش_

 :منظورش شد و مطمئن گفت متوجه

 !نیاونجا باش گهیساعت د هیتا . گمینم يزیراحت چ التیخ_

 يا یاتیمهم و ح يو مهم مسئله  یمالقات ضربت نیکه حتما پشت ا دیشیاند نیرا قطع کرد و به ا یگوش

 !پنهان است

 * 

تا قرار مانده  یساعت میبود و ن میساعت هنوز نُه و ن. موجود چرخاند يزهایکافه شد و نگاهش را حول م وارد

 دنیرفت و با د شخوانیبه طرف پ. ردیزودتر خودش را رسانده بود تا کنترل اوضاع را دست بگ یکم. بود

 .زد یدوستش لبخند گرم

 ؟يچطور_

 ؟يمعرفت راه گم کرد یب اوش؟یس یخودت_

 .فشرد یرا به گرم دستش

 !کنمیجبران م ؟یکار برام بکن هی یتونیم.. بخدا رمیدرگ یلیخ_

 شده؟ يزیچ. آره اگه بتونم حتما_

 .چند زوجِ جوان که مقابل هم نشسته بودند چرخاند يرا رو نگاهش

 !امیدر م تیشلوغ نشه؟ از شرمندگ ادیز نجایا یکن يکار یتونیم_

 .ها چرخاند و سر تکان داد يمشتر ينگاهش را رو پسر

 ه؟یقرار مهم.. زنمیبسته م_

 .تکان داد سر نانیبا اطم اوشیس

 !مهم یلیخ_

 .نیبرو باال بش.. راحت التیخ_

 .نشست شخوانیمقابل پ یچوب یصندل يرو اوشیس

 .نجامیا انیحاال تا ب_

.. گرد شد رتیدر کنارش، چشمانش از ح يشهروز و دختر دنِیحرفش تمام نشده بود که در باز شد و با د هنوز

به طرفشان رفت و ! ستیا يچه باز گرید نیآورد ا یسر در نم..! آرزو بود.. ردینتوانست نگاه از دخترك بگ
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 یکوچک زیبعد هر سه پشت م یقیدقا. دخترك مات شده بود با برادرش دست داد يهمانگونه که نگاهش رو

 نِایم يچشم به نگاه ها ظ،یغل یآرزو هزاران حرف نگفته داشت و شهروز تنها با اخم يچشم ها.. نشسته بودند

 .آن دو دوخته بود

 :گفت یو قبل از هر کس دیکش شیبه موها یدست اوشیس

 چه خبره شهروز؟ نجایا_

 :به آرزو کرد و با اخم گفت ینگاه مین شهروز

  ..که بدونم چه خبره نجامیمنم ا_

 :را کامال به طرف آرزو چرخاند و افزود سرش

 ؟یپس چرا ساکت ؟یباهاش حرف بزن یخواستیمگه نم_

 .دوخت اوشیس يروح به چشم ها یمشت کرد و نگاهش را سرد و ب زیم يرا رو شیدست ها آرزو

 !تنها باهاش حرف بزنم خوامیم_

 .پوزخند زد شهروز

 دته؟یجد يِباز_

 .براق شد اوشیس

که  نجایا نیهردوتون اومد ش؟یشناسیتو از کجا م شناسه؟یدختره تو رو از کجا م نیچه خبره شهروز؟ ا نجایا_

 ن؟یبشنو یو چ نیبگ یچ

 .دیکوب زیم يمشت رو شهروز

با هم  يچه گذشته ا نیکنیروشن م شهیهم يبار برا هی. خوامیطفره نم.. جفتتون و بشنوم يکه حرفا نجاامیا_

 !نیو باهم بزن تونیخصوص يحرفا نیتونیم نیبعد اگه خواست. شنومیو منم م نیداشت

 .برخاست شیبا حرص از جا اوشیس

 .باهاش ندارم یمن حرف_

 .غرولند کرد شهروز

 !وسط کلوم من پاشه بره یاز مادر زاده نشده کس.. ایبتمرگ س_

تو  يِآزاد يمن دارم برا ن؟یسراغِ ا یرفت يبد ریگ ینتونست یچیبه ه ؟یکنیم کاریچ يمعلوم هست دار چیه_

 نیبا ا یحرف چیمن ه ؟یکن من و خراب يخوایم ؟یدنبالِ چ ؟یهست یتو دنبالِ چ.. داداش دوئمیشب و روز م
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 ينشده برگرد دایپ سیپل يتو هم بهتره تا سر و کله . دیالزم بود بشنوه هزاران بار شن یهرچ.. دختره ندارم

 !يکه قبال بود ییهرجا

 نییسر پا. کردینگاهش م رتیآرزو با ح. آرام سر برگرداند اوشیس يمالحظه  یب ياز گفته ها یعصب شهروز

 :گفت نیانداخت و خشمگ

 ادیگند ب نیا يتو از تو یِزندگ نهیمهم ا.. اون لونه موش يشم و برم تو ریدوباره دستگ ستیبرا من مهم ن_

 يایتو م شونیهمه چ رِیبهشون که از ز يدیچیانقدر پ ا؟یس رونیب یکشیاردالن نم يچرا از خانواده .. رونیب

 شم؟ الیخیب يخوایحاال از من م. رونیب

 .پوزخند زد یعصب اوشیس

 !يبهشون و خبر ندار يدیچیخودتم پ_

 .دییهم سا يکرد و دندان رو ریتعب يگریمنظورش را طور د شهروز

 ام؟ یکنم ک يادآوری ای يدیمن و م يجواب سواال_

 :و گفت دیحاصل به طرف آرزو چرخ یجنگ ب نیکالفه از ا اوشیس

 ریکنم؟ مگه غ يباز تتیثیبا آبرو و ح ومدیکه دلم ن نهیاز ا ریمگه غ ؟یرو بهش بگ یهمه چ يچرا جرات ندار_

 ؟يچرا حاال الل شد شه؟یمگه نگفتم با تو نم ؟یفیدستتم نگرفتم؟ مگه نگفتم ح یکه حت نهیاز ا

 .کالفه به طرف شهروز برگشت.. حرف نگاهش کرد یب آرزو

به .. فرق داشت شهروز دادنیکه زود وا م ییدخترا هیجنسش با بق. کردم ریکردم که خودمم توش گ یغلط هی_

خانوم به  نیقسم بخورم که ربط من با ا یبه چ. باهات باشم تونمیگفتم نم دمشیخودش از همون لحظه که د

 و چند جمله حرف مفته؟ یشب مهمون هی ياندازه 

 :آرام زمزمه کرد. شد رهیو به آرزو خ دیچانه اش کش ریز شهروزدست

 ؟یکنیم دییتا_

 :ا بغض گفتنگاهش کرد و ب آرزو

 .که من بهت گفتم نارویا_

که داشت  يغرور... هر چه بود، هر که بود غرور داشت. دخترك حالش را خراب کرد يپنهان شده در صدا بغضِ

 !شدیدو برادر خرد م يجنگ و دعوا انِینحو م نیبه بدتر

 :گفت یلب عصب رِیبلند شد و ز یصندل يرو از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶٢٩ 

 !باره نیآخر یباشه که خودت گفت ادتی یول.. باهاش بزن يکه دار یهر حرف_

   .را ترك کرد زیم اوش،یوحشتناك رو به س يحرف سر تکان داد و او، با چشم غره ا یب آرزو

 :داد و گفت رونینفسش را پر صدا ب اوشیدور شدن شهروز، س با

خودت  یر زندگبا اصرا يدار یچرا سع. يمن نشد فیکث يِاز باز يکه جزو یستین.. یستین يآرزو تو دخترِ بد_

 ؟یرو تباه کن هیو بق

 :انگشتانش را در هم گره زد و زمزمه کرد آرزو

 ؟يچقدر دوستش دار_

 :جا به جا شد و آرام گفت یکم.. جا خورد اوشیس

 !یلیخ_

 .سر باال کرد و با درد نگاهش کرد آرزو

سرم تا  يافق باال.. کردم یافتاده ازت ببره؟ من به خاطر تو خودکش یچه اتفاق نمونیاگه بفهمه ب یکنیفکر نم_

 !گذرهینم شیکه گفت از باعث و بان دمیخودم شن. کرد هیصبح گر

 .دوباره سخت شد اوشیس نگاه

 ؟یکنیم دمیتهد يدار_

 ؟یازش پنهون کن یتونیتا کجا م. کنمینه، فقط آگاهت م_

 :آرام لب زد. شهروز در چشمانش فرو رفتندنگاه  يها خیم. کالفه سر برگرداند اوشیس

 ؟يخوایم یاون چ یِاز زندگ ؟يدار کاریبا برادرم چ_

 نه؟ بهیعج یزندگ. مدت من و بارها از مرگ نجات داد نیا يبود که تو همه  یبرادرت؟ برادرت تنها کس_

 .زل زد شیروحِ دختر رو به رو یسرد و ب يها لهیبرگرداند و به ت سر

 !آرزو؟ رك و پوسکنده بگو يخوایم یچ_

نگاهش  يایآرامشِ قبل از طوفانِ در انِیم شیکه چشمانِ مرد رو به رو قیآنقدر عم. نگاهش کرد قیعم آرزو

 .گذاشت اوشیدست س يدستش را جلو برد و رو. گم شد

رام مهم عاشقم نباش ب.. دوستم نداشته باش. کنم یدرد زندگ نیعمر با ا هی تونمیمن نم.. اوشیپسم نزن س_

 ...پسم نزن یول.. ستین

 :و گفت دیکش رونیدست او ب ریدستش را از ز. سرش را با درد تکان داد اوشیس
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در کار  یوگرنه عشق و خواستن.. یکنیبا خودت لج م يتو فقط دار.. یکه بفهم ينه؟ عاشق نشد یفهمینم_

 ..ستین

شکسته گفت ییصدا چند لحظه سکوت کرد و با.. رفت زیم رِیآرزو مشت شد و ز دست: 

.. اوشیس ایباهام ب.. رهیگیآب خوردن برام اقامت م یپدرم به راحت. برگشت دارم طیبل گهید يهفته  کی_

 هیبرات .. با تو باشم یکنم ول یحاضرم تا آخر عمرم بدونِ اونا زندگ. بفهمن يزینه پدرم و نه افق چ ذارمینم

   ..ینیکه تو خواب هم نب سازمیم یزندگ

   .ایبه خودت ب کنمیخواهش م. آرزو بسه_

مدت  هی يایبود که باهام ب نیا متیاگه تصم. کنمیمن تا شنبه صبر م.. وقت انقدر به خودم مطمئن نبودم چیه_

اما . رمیو م شمیم مایاگه نه من بدونِ تو سوار اون هواپ.. میو پاسپورتت حل بشه و بر زایتا کارِ و ییجا هی میریم

 ؟یکن یمن زندگ عشقِبا وبالِ  یتونیم. ییهام تو یم سرخوردگبدون باعث تما

 :بلند شد و با بغض گفت زیکه از پشت م دیبگو يزیلب باز کرد چ اوشیس

 !تا شنبه خوش باشم دیام هیهم هست با  یاگه جوابت منف یبذار حت.. نگو یچیاآلن ه_

 .رفت نییشاپ پا یکاف چِیمارپ يبه شهروز، از پله ها ینگاه میاو گذشت و با ن رِیکنارِ چشمان متح از

*** 

 

که آرزو از کنارشان رفته بود و او دوباره  ياز لحظه ا.. حرکت کرد ابانیخ يجدا شد و به طرف ابتدا اوشیس از

  .داز قبل در فکر فرو رفته بو شتریبود ب دهیرا شن اوشیس يِجد يکه حرف ها یقبل برگشته بود، از موقع زِیبه م

. من و خواهرش و تباه کنه یِقسم خورده زندگ.. طانهیدختر خود خود ش نیا.. يدیو د يدیداداش خودت شن"

 "!کشهیتو به من برسه مغزم سوت م قِیکرده تا از طر دایتو رو پ يکه چجور کنمیفکر م نیبه ا یهنوز وقت

 ییِو آشنا دارید یحت شدینم..محض بود یِانصاف یب گرید یکی نیا.. شلوارش فرو برد بیرا در ج شیها دست

 ریفکرش را درگ بیروزها عج نیکه ا یسرنوشت.. شک خواست سرنوشت بود یب.. کرد یآن ها را تصادف تلق

 .کرده بود

 یدختره حت نیا. زنهیتو هم م یِمن گند زد به زندگ یِکه به زندگ يهرجور.. ریازش فاصله بگ کنمیخواهش م"

 "!کنهیمبه پدرِ خودش هم رحم ن
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و اراده ات  مانیچنان ا هیدر چند ثان.. مکنده بود يدختر زالو نیا يچشم ها.. گفتیبرادرش راست م.. زد پوزخند

 دهیفهم یرا بعد از صبح شدنِ آن شبِ طوالن نیا.. ماندینم يگرید زیجنون چ کیبه جز  تیکه برا دیمکیرا م

 !بود

تر  یاون وحش زنمیپسش م یمن هر چ.. میبر نجایاز ا ایب گهیم ؟یکنیفکر م یخودت چ! گفت؟ هه یبهم چ"

.. ترسمیاون قبلشه م يکه شنبه  يا کشنبهی دنِیمن از رس. خودش بهم تا شنبه وقت داده الِیبه خ. شهیم

از .. کنده و به ما پناه آورده شیافق از همه چ.!.. خوامینم. خراب بشه داداش یبه گناه نکرده همه چ خوامینم

 ممیخونه و حر وارِیدختر به د نیا ي شهیت ذارمینم. کنهیم یما زندگ يِواریو داره تو چهارد رونیکاخِ پدرش زده ب

 "!ذارمیبار نم نیا.. بکوبه

 يخودش را برا. شماره اش را گرفت داشتیبلند برم يو همانطور که قدم ها دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

 :بر خالف تصورش دخترك خسته و آرام گفت یو داد آماده کرده بود ول غیج کی

 بله؟_

 !باس باهات حرف بزنم_

 !برادرت و زن داداشت و خراب کنم یِبزنم زندگ ستیحواست بهم ن یوقت یترسینه؟ م یترسیم_

 :و گفت دیدست به چشمانش کش شهروز

 ؟ییکجا_

 ؟یپرسیچرا م_

 ؟ییکجا دمیپرس.. جوابِ سوالم و بده آرزو_

 .فرستاد رونینفسش را ب آرزو

 .نالمیترم_

 .ستادیشهروز از حرکت ا يپاها

 ؟ياون شبو که تو پارك بود ادیم ادتی.. بچه نشو.. نکن برات بد بشه يکار هی.. امیهمون جا باش تا ب نیبب_

 دخترِ تنها؟ هی يکجا بر يخوایم

 ..مدت کوتاه اونجام و بعد هی..پدرم يالیشمال و رمیم.. مشینم ينترس دختر فرار_

 !ییخواهشا بگو کدوم سکو.. بعد برو میبذار اول حرف بزن_

 :مکث کرد و آرام گفت یکم آرزو
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   ..و هفت ستیب يسکو_

بار هم شده لج نکرد و  کی يخدا را شکر کرد که برا.. فرو برد بشیرا قطع کرد و با استرس دست در ج یگوش

آسوده  نگونهیا. باال برد و سوار شد یرنگ ينقره ا دیپرا يدستش را برا. رفتیداده بود را پذ بیکه حب یار پولمقد

 یآشفته بازارِ زندگ نیا انِیو با کدام عقل م لیبه کدام دل دانستینم.. نداشت یدر شهر گشتنش عاقبت خوش

 يبود برا دهید اوشیغم و ترسِ از دست دادنِ افق را در چشمانِ س یوقت یول.. مسئله شده است نیا رِیاش درگ

 ییاز عمر، فقط تنها بشیبود سرنوشت برادرش هم مانند خودش شود و نص دهیترس.. بود دهیبار او هم ترس نیاول

خوب با  ایبد .. دیکشیبود که دخترك در مقابلش گردن نم یاو تنها کس دیشا.. باشد عقدهمشت حسرت و  کیو 

 !کردینشده منصرف اش م ریتا د دیبا.. آشنا شده بود اتشیاخالق

بعد از .. که گفته بود پا تند کرد ییشده را به راننده داد و با سرعت به طرف سکو یط ي هیکرا ن،یتوقف ماش با

 ستادهیا يزده بود، گوشه ا رونیکه از خانه ب يباالخره چشمش به آرزو افتاد که با ساك همان روز دنیدو یکل

نبود تا مردم با  یاعدام یو زندان یالیقاتل سر. تبه اطراف انداخ یرا مرتب کرد و نگاه شانشیپر يموها. بود

 دنیتند تپ يبود قلبش بنا ادیز تیاما باز هم هرجا که جمع.. بودنش ببرند يبه فرار یبشناسندش و پ دنشید

از  یوقت! چسباند یشهر نم يوارهاید يها را رو يمانند تگزاس عکس فرار رانیا کردیخدا را شکر م.. گذاشتیم

گوشه  یکم دنشیآرزو با د. در اطراف مطمئن شد، تند و بلند به طرف دخترك قدم برداشت سیلنبود مامور و پ

 :و گفت ستادیمنتظر ا تیتر از جمع

 !يایب کردمیفکر نم_

 .شفاف نگاهش عقل و دلش را بخواند ي لهیانگار قصد داشت از ت. با دقت نگاهش کرد شهروز

 تو؟ يرییم يکجا دار.. زنمیبار م هیمن حرف و _

 .گذاشت نیزم يو ساك را رو دیکش یپوف آرزو

 ؟یو بپرس نیکه ا يهمه راه اومد نیا_

 يشد ادهیاون وقت شب که از اتوبوس پ. و جات امنه نیخونه دار گهید يکه جا رمیگ.. ساعت دوازده شبه_

 ؟يدختربچه ا تهیحال ؟یبکن يواخیم کاریچ

.. خورهیاصال حالم از خودم بهم م.. خورهیاز دختر بودن و دختربچه بودن بهم م گهیحالم د.. ستین مینه حال_

که  یخراب کنم زودتر از اون خواستمیمن اگه م.. نه؟ به برادرت هم گفتم ای رمیدارم م یمطمئن بش نجایا ياومد
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تا شنبه بهش مهلت .. که منتظر بشم پس مونده بهم برسه ستمیمن کفتار ن. کردمیخراب م یکنیفکرش و م

 .ادیاگه منو بخواد باهام م. دادم

 :فرو برد و آرام گفت بشیدست در ج شهروز

 !ادیکه نم یدونیخوب م_

   .دیرا در نگاه دخترك د درد

 !فرصت داده باشم هیمن خواستم به هر دومون  یول.. دونمیم_

 :دیسخت شد و پرس. فرصت چهره اش را درهم فرو برد ي کلمه

 فرصت و قبول نکنه؟ نیو اگه ا_

 :برداشت و گفت نیزم يساکش را از رو. دیباال انداخت و آه کش يشانه ا آرزو

قبلِ رفتن حتما با خواهرم  یول.. کنمیو آرامش م یخوشبخت يو براشون آرزو رونیب رمیم شونیاز زندگ_

 .کنمیم یخداحافظ

 .رفتیشهروز باز داشت از کوره در م. شد دهیکش شیاز کنارِ شهروز بگذرد که بازو خواست

 ه؟یمنظورت چ_

 :و شمرده شمرده گفت دیکش رونیرا با خشم از چنگ شهروز ب شیبازو

 واضحه؟! گمیم.. به افق.. رو یهمه چ.. یعنی_

به شهروز انداخت که با بهت نگاهش  ینگاه میموقع باال رفتن از پله ها ن.. و به طرف اتوبوس حرکت کرد گفت

سرش را به . سوم شد و کنار پنجره نشست فیوارد رد. آخر را هم باال رفت يچشم از او گرفت و پله .. کردیم

هنوز هم . چالوس بماند يِالیرفتن در و نِتا زما خواهدیبه پدرش گفته بود که م. داد و چشم بست هیتک شهیش

هم مکث  دیشا. رفتینم ادشیبرگشتش ، به او وارد شده بود از  مِیزدن و گفتنِ تصم را که بعد از زنگ یبهت

  !مطمئن نبود زیچ چیاز ه گرید.. اش بود يو شاد یاز خوشحال یتلفن، ناش یِاش پشت گوش یطوالن

باز شد  مهیکه چشمش به شهروز افتاد، دهانش تا ن نیاما هم. حوصله سربرگرداند یکنارش ب ینشستن شخص با

 :کرد و گفت شیبه سر تا پا یبا حرص و خشم نگاه.. در هم رفت شیو اخم ها

 !فتهیراه م نیاآلن ماش نییبرو پا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

سرش . دسته گذاشت يانداخت، سپس آرنجش را رو نییاو و خودش را پا انیم يتوجه به او دسته  یب شهروز

 :را تکان داد و بلند تر گفت شیبازو آرزو. داد و چشم بست هیرا به پشت تک
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 !یشینم ادهیچرا پ.. یبا توام روان_

به طرفش برگشت و . او را کرده بود يمالحظه  یکاف يامروز به اندازه . هم فشرد يرا رو شیدندان ها شهروز

 :سرخ از خشم گفت یبا چشمان

 هی. وسط کلوم من بذاره بره یقبال هم گفتم از مادر زاده نشده کس.. یرفت یگذاشت ابویو مثلِ  يحرفت و زد_

فقط .. یرم کن یتونیم ياگرم دوست دار..  میشو اختالط کن ادهیپ يخوایحاال م.. يشنویهم م یچ هی یگفت یچ

  .امیپشت سرت م يبدون تا حرفام باهات تموم نشه تا ترکستانم بر

بحث و جدل با او فقط  ي جهیآنقدر کله خراب است که نت دانستیم.. دکبود از خشم نگاهش کر یبا صورت آرزو

 :لب زمزمه کرد ریبا حرصِ ز. نگاه از چشمانِ گستاخ او گرفت و رو برگرداند. باشد يزیآبرور

 !ادیتا جونت در ب ایانقدر دنبالم ب_

 یمسخره بود ول. تنشس شیلب ها يرو يلبخند محو. کرد و چشم بست هیدوباره سرش را به پشت تک شهروز

 !کردیحالش را خوب م ،یموجود وحش نیبه ا ییزورگو

*** 

 

در را . آسوده کرد یرا کم الشیخاموشِ خانه خ يچراغ ها. وارد شد اطیرا آرام داخل قفل چرخاند و با احت دیکل

را خم  شیآرزو شانه ها يحرف ها یِنیسنگ! بود یعجب شب. داد رونیپشت سرش بست و نفسش را با آه ب

 خانه داخل شود؟ نیاز سردرِ ا الیفکر و خ یکه ب يروز دیرسیدوباره م یعنی شد؟یتمام م یکِ.. کرده بود

قدمِ رفته  اط،یمشرف به ح يباز شدنِ پنجره  يرا از پا درآورد و خواست در را باز کند که با صدا شیها کفش

پنجره  يبه طرفش رفت و رو به رو. داددست تکان  شیافق برا. کرد زیرا ر شیاش را برگشت و چشم ها

 .طاقچه نشسته است يرو دادیم صیاما تشخ دیدینم یاو را به خوب. ستادیا

 ؟يدینخواب_

 !منتظرِ تو بودم_

 :به خانه انداخت و آرام گفت ینگاه

 .تو امیبرو کنار از همن جا ب_

 یوقت ه،یزاو نیحاال از ا. ستادیا شیداخل شد و رو به رو اوشیس. دیمکث سر تکان داد و کنار کش یبا کم افق

 .بود صیصورتش قابل تشخ یِنگران دیتابینورِ مهتاب بر چهره اش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶٣۵ 

با هزارتا حرف مربوط و نامربوط . کردیداشت دق م یمادرت از نگران ؟يتاحاال کجا بود اوش؟یس یکجا رفت_

 !آرومش کردم

 .دیرا مال شیها قهیاو نشست و با دست شق يکنارِ رخت خواب پهن شده  اوشیس

 .نگران هست یکاف يبه اندازه . بهش بگم شدینم. با شهروز قرار داشتم_

 :هم کنارش نشست و مضطرب گفت افق

هم ثابت  شیگناهیاگه ب یحت گهید. شهیبراش بدتر م گذرهیکه م يا قهیکنه؟ هر دق یخودش و معرف خوادینم_

 .رهیبشه به خاطر فرارش پاش گ

و با لبخند با محبت  دیصورتش کش يدست رو.!!!..اگر او را نداشت يوا.. سر باال کرد و نگاهش کرد اوشیس

 :گفت يخسته ا یول

 .شهیدرست م. فکر نکن زایچ نیتو به ا_

 .شد رهیخ يبه نقطه ا الیسر کج کرد و غرق در خ افق

 .باهات حرف دارم ایباز بذار ب کمیپاشو برو در و _

 کدوم در؟_

 ..گهیاق و ددرِ ات_

 :گفت و با تعجب گفت ي "آهان" افق

 !شهیم داریب_

 .داد یسرش را تکان اوشیس

 .يکردیم کاریکنه پشت درِ بسته چ ییباز صبح که پا شد بازجو خوامینم.. لسوفیف دارهیاآلنشم ب نیهم_

را با دست ماساژ  شیبرگشت که ساق پا اوشیدر دوباره کنارِ س يِبا خجالت بلند شد و بعد از باز گذاشتنِ ال افق

 :نگران و ناراحت نگاهش کرد و گفت. دادیم

  کنه؟یدرد م یلیخ_

 .سر باال انداخت "نه" یبه معن اوشیس

 .يکردیهفته رو استراحت م کیحد اقل  دیبا.. يریحالت سرِ کارم م نیبا ا_
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زخم . فرصت از دست دادم یارم برم کلاآلنشم که نتونستم سرِ قر نیهم.. فرصته یهفته هم کل کیمن  يبرا_

 هیواسم  ندهیآ يشنبه  يکمش نکنه برا یقیخدا از رف.. حال نرم نیبازم فربد گفت با ا یصورتم خوب شده ول

 !کرد فیرد گهیقرار مالقات د

قرار  هندیآ يشنبه  دیشا. تمامِ سرش را فرا گرفت يبه زبان آوردنِ نامِ شنبه قلبش دوباره فشرده شد و درد بد با

دخترك مغموم و ناراحت نگاهش . دستش را جلو برد و دست افق را گرفت.. را عوض کند زهایچ یلیبود خ

 .کردیم

ما هنوز .. بره ادمونیمشکال خودمون و  نیوسط ا ستیقرار ن یول. میدار ادیز یبدبخت.. میدار ادیمشکالت ز_

 !خراب بشن مونیآس و گلِ زندگ يمشکالت باعث بشن روزا دمیاجازه نم. افق میتازه ا یلیخ هیهمدگ يبرا

گوشش  ریرا آرام نوازش کرد و ز شیموها. ردیاش قرار بگ نهیس يو اجازه داد سرِ دخترك رو دیرا کش دستش

 :نجواگونه گفت

حاال که . یمونیمالِ منم م یتو مالِ من. یقدم ازم دور بش هی یحت ذارمیبشه بازم نم یهر چ.. فتهیب یهر اتفاق_

 .يبر ذارمینم گهید يخودت اومد يبا پا

مردانه  یِبغض و دلتنگ نینسبت به ا یحسِ خوب. کردیآتش در دلِ افق روشن م زِیر يشعله ها شیها حرف

 !زدیم یبه تلخ شانیکه انتها ییبایز يحرف ها.. نداشت

 :او چشم بست و آرام گفت ي نهیس يرو

 !مطمئن باش .رهیما رو از هم بگ تونهیکس نم چیه_

چقدر .. دیچیاطراف دلش پ یخنک میدوشش برداشته شد و نس ياز رو نیبارِ سنگ.. دیتاب دینور ام اوشیدلِ س در

بار روح و جسمِ او را با هم  نیاول يکه برا ییدر روزها.. سخت يروزها نیسخت بود داشتن و نداشتنِ او در ا

به  دنیرس يهوس، که به بهانه  يکه نه از رو یحس. برابر شده بود نیبه او چند ازشیحسِ ن. خواستیم

 .کردیتاب م یاز وجود او ، روحش را ب نانیآرامش و اطم

جلودارش بود؟ چه  زیچه چ.. توانستی، م خواستیمرد اگر م. زل زد شیاز او فاصله گرفت و به چشم ها یکم

 .بود؟ دستش را باال آورد و بوسه به سرانگشتانش زدخانه قائل  نیاو و ا يکه برا یجز ارزش و احترام زیچ

بدون من به  یباشه ول ینظرت چ يبشنو یوقت دونمینم.. مورد باهات صحبت کنم کیمادرم ازم خواست در _

 .ذارمیو نظرت احترام م دهیعق

 :سوم را به انگشتانش زد و آرام گفت يبوسه  اوشیس. او زل زد يکم طاقت و منتظر به لب ها افق
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 !میمحرم ش خوادیم_

 :خودش تکرار کرد و سردرگم گفت يجمله اش را چند بار برا.. دیخودش را عقب کش یکم افق

 عقد موقت؟ یعنی_

 .سر تکان داد اوشیس

 يبرا. میکنیم یجا زندگ کیمخصوصا که با هم .. دهیمق یلیموضوع ها خ نیمادرم به ا.. تیمحرم ي غهیص هی_

خونده بشه و چه نشه تو مالِ  يا هیآ نمونیچه ب. یچون تو از روزِ اول محرمِ دلِ من شهیعوض نم يزیمن چ

هر .. با خودته میتصم نایا يهمه  اب. که سرِ سفره اش بزرگ شدم هینیاون و عرف د ي دهیعق نیا یول. یمن

 !برام محترمه يریهم بگ یمیتصم

 ؟یپدرم چ_

صبر  یعقد تا هر وقت که بگ يبرا. يپدرت ندار يبه اجازه  يازین تیمحرم يبرا یول. برات سخته دونمیم_

 یلیخ يکرد یکه زندگ ییمحله با اون جاها نیا یعنی نجا،یا یبشه ول لیبهت تحم يدوست ندارم کار. میکنیم

.. یبش تیممکنه خودت اذ. فته سرِ زبونایموندنت م نجایا يبه زود.. طرز فکرشون.. ها هیهمسا.. آدما. کنهیفرق م

 هوم؟. شهیهمون م یتو بگ یهر چ.. کنمیباز دارم تکرار م یول

 .انداخت نییسر پا افق

نداشت تا بتونه از  یو سفت نیچون چهارچوب مع دیشا. نداشتم غهیبه ص یوقت نگاه خوب چیچرا ه دونمینم_

پوشوندن  يبرا یچون شده بود کاله شرع دمیشا.. محافظت کنه یبه خوب گرفتیکه توش قرار م یزن مِیحر

خودش چهارچوب و  يکه برا نهخود انسا نیمعتقد بودم ا شهیمن هم.  يبندو بار یو ب يهزار جور کثافت کار

از مونس جون  یول.. برخورد کنه يبره و چجور شیاجازه بده با طرفش تا کجا پ نکهیا. کنهیمشخص م میحر

 ي دهیمهم تر از عق یلیمردم خ يو جا افتاده  یعرف جامعه و نگاه کل.. ستمیخواسته ناراحت ن نیهم به خاطر ا

   .منه یِتک

 :را به دندان گرفت و آرام تر گفت لبش

 میتسل.. شهیدست و پاش شل م..با اراده رفتار کنه تونهیهم نم شهیها بهم ثابت شده که انسان هم یتازگ_

 !شعار مونده هیفقط  دشیکه از حرف ها و عقا ادیبه خودش م یو وقت شهیمغلوبِ دلش م.. شهیم

 .زل زد اوشیباال کرد و به س سر
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عقلم  تونمیجا م کیمنم تا .. منم حس دارم.. منم آدمم نکهیبه خاطرِ ا.. تینه بخاطر مجبور یول کنمیقبول م_

به قولِ تو . نگاه کنم هیتو چشم بق یفرداش با شرمندگ دمیلغز يدوست ندارم اگه روز.. مشتم نگه دارم يو تو

 نه؟ کنهینم بیع ياما کار از محکم کار.. عوض بشه ستینقرار  زیچ چیه

 :منقلب شده گفت یآرام ول ییو با صدا دیاو را دوباره در آغوش کش. نتوانست لبخندش را پنهان کند اوشیس

   ..؟یزنم ش يخوایپس م_

 :کرد و گفت يتک خنده .. فرو آمد شیو نگاهش آنقدر معنادار بود که مشت محکمِ افق که به پهلو لحن

 گفتم مگه؟ ینزن دختر چ_

 :و محکم گفت يصورت افق را قاپ کرد و جد شیدست ها با

 گوشات فرو کن باشه؟ يو خوب تو نیا.. یاوشیتو فقط و فقط مالِ س.. با عقد ایعقد  یب.. غهیص یب ای غهیبا ص_

 نیانگار حصارِ ا.. غوش گرفتبار محکم تر از بارِ قبل در آ نیگرفتنِ جواب منتظر نشد و دخترك را ا يبرا

   !!رفتن و دل کندنِ او هم قرار بود محال تر شود شد،یآغوش که تنگ تر م

*** 

 

جاده قدم برم تیآرزو با عصبان. آمد و دنبالِ او راه افتاد نییاتوبوس را پا يسرِ آرزو پله ها پشت داشتیدر امتداد .

سبز که در  نِیزم گریدار رو به جاده بود و طرف د بیش یطرف جنگل کی. به دور و اطراف انداخت ینگاه

، کجا آمده بود؟  دیشیبا خودش اند...نشده بود شنهوا هنوز کامال رو.. شدیم دهیکوچک د يها يآباد شیانتها

و  دیبه پس گردنش کش یدخترك دست یِتمام نشدن يکالفه از دردسرها.. گذشته بود یوانگیواقعا کارش از د

و  دیساکش را از پشت سر کش. دیبه او رس تیقدم برداشت که نها عیآنقدر بلند و سر. پشت سرش پا تند کرد

 :گفت

   .بذار حرفم و بزنم.. رو يتموم کن لجباز_

 .دستان شهروز تکان نخورد انیاز م ياما ذره ا دیبند ساکش را با قدرت کش آرزو

برادرت  یِانقدر از خراب شدنِ زندگ ؟یکن حتیکه من و نص یباش یک ؟یرو ثابت کن یکه چ ياومد نجایتا ا_

 !ندارم یصاحب مرده رو من باهات حرف نیول کن ا ؟یترسیم

 :و هشدارگونه گفت دیرا مک شیو کالفه لب باال یعصب شهروز

 نه؟ ای یکنیتموم م.. شهیم زیصبرم داره لبر نیبب_
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اگه صدام و تو اتوبوس در  ؟یکه چ يپشت سرم اومد يراه افتاد نجایتا ا. یتمومش کن دیکه با ییتو نیا.. نه_

حاال حاالها پامون  یکارم چیه دنیفهمیو م خواستنیمون و م ییبود که اگه کارت شناسا نیبه خاطر ا اوردمین

 .بود ریگ

 :کرد و گفت زیحرف چشمانش را ر نیدنبالِ ا به

 ..گفت اوشینه؟ س رهیگ شمینجوریتو هم يگرچه پا_

 ام به خودم مربوطه افتاد؟ يمن هر خر.. گفت یچ اوشیس ستین مهم_

 :زد ادیساك را رها کرد و فر آرزو

 ..برو به درك. فتادینه ن_

ها کرد که با دادنِ چراغ به آنها  نیشهروز درمانده نگاه به ماش. پشت به شهروز دوباره راهش را ادامه داد سپس

 .کرد تیجاده هدا رونِیجلو رفت و آرزو را به ب یکم.. دادندیهشدار م

تا  ؟يشد ادهیپ نجایاصال چرا ا.. ادیم نیاز پشت و جلو داره ماش ؟يزاره که رم کرد شهیب نجایا يفکر کرد_

 ..مونده ییتا 40چالوس 

نده درما. کرد تیاز شالش را به داخل هدا ختهیر رونیب ينشست و موها یسنگ بزرگ يخسته و کالفه رو آرزو

 :و با حرص گفت

پدرم منتظر تماسِ منه که .. اومده بود دنبالم یاآلن مندل ينبود نجایو ا يشدیاگه تو دمم نم نکهیبه خاطر ا_

 امیگند ب نیا ياز تو تونمینم يجور چیه گهید نهیاگه پدرم تو رو بب. یتو همه چ یزنیگند م يدار. دمیبگم رس

 .رونیب

 گارشیژست خاصِ پک زدن و روشن کردنِ س يچشمانِ دخترك رو. آتش زد يگاریو س ستادیمقابلش ا شهروز

 .پرت کرد يلبش برداشت و گوشه ا يحرکت از گوشه  کیرا با  گاریبلند شد و س. ماند رهیخ

که شب و روزت  دنیبهت م یمزخرف چ نیا دنِیواسه خاطر کش ؟یکنیدود م گاریتو س شمیم وونهیمن دارم د_

 شده؟

 :او گفت يگرد شده  يبعد مقابل چشم ها. و روشن کرد دیکش رونیب راهنشیپ بیاز ج يگرید گاریس شهروز

 !کنمیات م هیهام تنب یخصوص نیبارِ سوم با هم.. یکنیتجاوز م میکه به اموال خصوص هیبار نیدوم نیا_

 .تخته سنگ نشست يو با انزجار دوباره رو دیچهره اش را درهم کش آرزو

 ته؟یاموال خصوص گارتمیس_
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  .سنگ گذاشت و به طرفش خم شد ياو رو يرا از وسط دو پا شیپا شهروز

 ..گاریدو س.. لیبیس کی.. ستیسه تا نباشه مرد مرد ن نیا.. باشه ادتی.. هیمرد خصوص هی یِتو زندگ نیسه تا س_

 .ستادیمکث کرد و دوباره صاف ا یکم

 .!يهنوز بچه ا یبرا سوم_

 :شد و گفت رهیخ امدیم رونیز دهانش بکه ا یظیدود غل يبه حلقه  آرزو

 ؟یجذاب یلیخ التیبیبا اون س یکنیفکر م_

بلند  گرفتیاز جاده فاصله م یسپس همانطور که کم. زد و نگاهش را دور و اطرافش چرخاند يخند شین شهروز

 :و رسا گفت

 .ستیو بزنه مرد ن الشیبیکه س يمرد_

 شیتمام مدارك و پاسپورت و پول ها.. خوردیانداخت که در دست او تلو تلو م لشیبه ساك وسا ینگاه آرزو

 :زد ادیاز پشت سر فر. و به ناچار به دنبالش راه افتاد دیکوب نیزم يپا رو.. داخلِ آن بود

 ؟یلعنت يریم يکجا دار_

و به طرفش  داشتیقدم برم یباران خورده به سخت يِگل و ال انیدخترك م. و رو برگرداند ستادیا شهروز

 :اما قبل از آنکه آرزو خنده اش را شکار کند دوباره اخم کرد و گفت دیناخواسته خند.. دیدویم

هات دستم  لهیوس هیحرفم چ ینشنُف یتا وقت. حساب زد یکه بشه باهات دو کلوم حرف يخرابه ا هی میریم_

 !یکن يبا اعصابم باز ذارمینم گهید. مونهیم

 هست؟ يدیمگه حرف جد. یبگ يخوایم یچ دونمیمن که م.. احمق شهیپدرم نگران م_

 :شانه باال انداخت و خونسرد گفت شهروز

 !دیشا_

کم مانده . عقب رفت یو قدم دیکش غیآرزو ج. لبش برداشت و به طرف او پرت کرد يرا از گوشه  گاریس بعد

آنها در  يالیکه و رفتیم يا يبود که شهروز ناخواسته داشت به طرف آباد نجایجالب ا. ردیاش بگ هیبود گر

 :رو به آرزو با اخم گفت. داد هیتک یدرخت بهو  ستادیشد از حرکت ا انیکه نما ایدر یِخط آب.. قرار داشت شیانتها

 م؟یبازم راه بر ای یکنیگوش م_

اش چشم از او برداشت و دست در  یآرزو بود که با زنگ خوردنِ گوش یِدرهم و عصب يبه چهره  روزشیپ نگاه

 .....یشماره آشنا بود ول. تمرکز کرد یشماره کم دنِیبا د. فرو برد بشیج
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 :عجله جواب داد با

 بله؟_

 مان؟یا یخودت_

 .دیکش یقیعم نفس

 شده؟ يزیچ.. خودمم سبحان_

 .نمتیبب عایسر دیبا ؟ییکجا_

 :فشرد و گفت شیدندان ها انیم لبش را با استرس شهروز

 .ستمیتهرون ن_

 ؟یرفت ياوضاع و احوال؟چجور نیتو ا یکجا رفت.. نمتیبب دیزده به سرت؟ با ؟یچ_

 .دینامنظمش کش شِیبه ته ر یکالفه دست شهروز

 شده؟ شیطور ایشده؟ س يزیچ.. گردمیبرم یول.. امیمجبور شدم ب يکار هیواسه _

 !ذارمیم ونیبا برادرت در م.. باشه تو نگران نباش.. تو تلفن بگم شهینم_

ناراحت . ست یبزرگ سکیتلفن ر یکرده است که گفتنش پشت گوش افتیدر یمتوجه شد حتما اطالعات شهروز

 نیا انِیم.. دیو نعره کش دیرا با قدرت به درخت کوب شیپا. را قطع کرد یگفت و گوش يا "باشه"رغبت  یو ب

داشت کم کم عقلش را از دست  ماو ه دیشا کرد؟یعقل چه م نیریدخترِ ش نیا یِو در پ نجایو مشکل ا همه بال

شکلِ ممکن به دنبالِ  نیمنطق تر یحل کردن مشکلِ او بودند و او به ب يده ها نفر در تهران در تکاپو. دادیم

به  ینگاه. دیآرزو را ند یسر چرخاند ول. آورد یسر از خودش هم در نم گرید.. یموجود وحش نیرام کردنِ ا

 یآرزو ساك را بغل کرده بود و با سرعت به طرف. شد رهیبه اطراف خ جببا تع... ساك نبود.. دستش انداخت

 شیموها. دادیروز کار دستش م کی شیها يدختر و موش و خرگوش باز نیا.. هم فشرد يدندان رو.. دیدویم

 انِیم گریصبح شده بود و د. کرد بشیاو را متوجه خود کند تعق نکهیبار بدونِ ا نیو ا دیبا دستش کش یرا عصب

 !بود یبزرگ سکیسرو صدا کردن ر يآباد

*** 

 

که از  یو دستان یمانیو س یخاک یبا سر و وضع.. دیکه کم کم افول کرد به محله رس يبهار دیخورش يِگرما

و نگران شده  تابیبا تلفنِ سبحان آنقدر ب.. ترك خورده بودند مانیس نِیسنگ يها سهیفرط جا به جا کردنِ ک
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کند ، نصف مزد امروزش را  ضیکارش را تعو يلباس ها نکهیگرفته بود و بدونِ ا یبود که دو ساعت مرخص

گذاشته  انیفراز را با سبحان در م ي هیبعد از آنکه فرض. کرده بود و به محله برگشته بود یدربست نیخرجِ ماش

 انینام در م کی یوقت.. تر شده بود عیوس کردیم يکه با آن ها همکار ینامحسوس میسبحان و ت قاتیتحق بود،

با  يادیز زِیسبحان چ. شدیم کترینزد نیقیاز رد ها را پررنگ تر و حدس ها به  یلیخباشد،  هیاگر فرض یبود، حت

عضو به  نیتر کیاطراف حرکات او را به عنوانِ نزد نیهم ییجا کی يمعتقد بود بهروز.. گذاشتینم انیاو در م

 یحت.. تر است حتو و شهروز به صال يبرا یهر چه کمتر بدان گفتیم نیهم يبرا. نظر گرفته است ریشهروز ز

اش هم بود در حالِ  یمیکاراگاه که از قضا دوست صم کیآورد که توسط  یبه زبان نم شدیاگر مجبور نم

همه اطالعات و  نیا لِیو آن وقت بود که دل. جا خورده بود یحساب اوشیس! ضوع هاستمو نیتمامِ ا يِریگیپ

 لینامِ وک شدینم یساده که حت لِیوک کی.. بود بیعج شیهمه باز هم برا نیبا ا یول. نفوذ سبحان را درك کرد

 !شدیسرش م يادی، ز یبه قول ای. باهوش بود دیکه با ياز حد شیاو گذاشت ب يهم رو

به طرفش پا تند کرد و دست  دیتا او را د. کرده هیکوچه تک وارِیکه به د دیسبحان را د دیچیکوچه که پ داخلِ

 .دادند

 !يکرد ریچقدر د_

 شد؟ یچ. کنمیکار م يدور يکه جا یدونیم. حرکت کردم يزنگ زد نکهیبه محضِ ا_

 .سر تکان داد سبحان

 .دارم یمهم يخبرا_

 نیپالك سبزِ ماش. شد رهیبا اخم به عقب خ اوشیس. دست تکان داد ینیماش يبه اطراف انداخت و برا ینگاه

 :را گرفت و گفت شیسبحان بازو. کرد قیرا به دلش تزر يحس بد

 .ایباهام ب. ياز زبونِ خودش بشنو خوامیم.. آروم باش دوستمه_

 نیهر دو باهم سوارِ ماش. ه شدبا او همرا تیبه حرکت درآورد و در نها نیاو و ماش نِیدوباره نگاهش را ب اوشیس

را به حرکت درآورد و گوشه  نیسپس ماش. دست داد یدستش را جلو آورد و با او به گرم انسالیم يمرد. شدند

 :برگشت و گفت کردیکه با شک و اخم نگاهش م اوشیبه طرف س. پرت نگه داشت يا

 !يجا بنداز يزیچ نکهیبدونِ ا. یبگ یدونیهمدستش م ایاز فراز  یهر چ گهیبارِ د کی خوامیم_

 :و گفت دیچانه اش کش ریسبحان دست ز. شد رهیبدهد به سبحان خ یجواب نکهیبدونِ ا اوشیس

 !نترس. کنهیکمکمون م يسرگرد موسو_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶۴٣ 

 :به هم گره خورد و زمزمه کرد شیابروها

 سرگرد؟_

 .سر تکان داد سبحان

 !شک نکن که هدف ما کمک کردن به شهروزه یول ستیدادن ن حیقابلِ توض یبهت گفتم همه چ_

 :گفت یچهره اش را جمع کرد و عصب. برجسته شد اوشیس یِشانیپ يرو رگ

که به برادرم  نیشهروز کجاست؟ من و دام کرد ن؟یبا بچه طرف نیفکر کرد ؟یهست یتو ک ه؟یسرگرد ک_

 ن؟یبرس

 :زد و رو به سبحان گفت شیبه موها یچنگ

 .رك و پوس کنده بگو و خودت و خالص کن ش؟یبهت دادن تا بفروش یوز؟ چاز جون شهر يخوایم یچ_

 :گفت انهیصلح جو يموسو

 !میکه به برادرت کمک کن میینجایما ا. داغ نکن جوون_

 :گفت يسبحان رو به موسو. شد ادهیپ یزد و عصب يپوزخند

 .من تنها باهاش حرف بزنم تا آروم شه نیقربان اگه اجازه بد_

شانه اش را گرفت و . دیدو اوشیشد و پشت سرِ س ادهیسبحان پ. و سر تکان داد دیکش ششیدست به ر يموسو

 .او را به طرف خودش برگرداند

 .ستین يو بچه باز ياعتماد یاآلن وقت ب. اوشیس ریآروم بگ قهیدو دق_

با . يداده بود لشیتحو شهروز کجاست وگرنه تا حاال هزار بار یدونینم. دمیو د دمیدیم دیکه با يزیمن چ_

از من  يدار ستین ایب نجایشهروز ا... نه يدیبدبخت؟ حاال د ماسهیبهت م یچ. يپریبزرگا و کله گنده ها م

 ؟یبهش برس یکنیاستفاده م

 :دیکش ادیفر سبحان

 !مرد ریخفه بم قهید دو دق_

 :با خشم نگاهش کرد و او افزود اوشیس

قبل تر از ما  یلیتجسس خ يروین میدیکه من و تو فهم يزیهر چ.. فرارِ شهروز از اولش تحت نظر بود_

 اول شده؟ ایتو دن یالک رانیاطالعات ا يفکر کرد. دهیفهم

 .چشم تنگ کرد اوشیس
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 ه؟یمنظورت چ_

 هی. هم بود برسن که هدف اون یتوسطش به همون کس نکهیا يوقت بود تحت نظر بود برا یلیخ يبهروز_

 یکه برا خودش برپا کرده شخص يامپراطور دیشا.. ستیفراز مستقل ن. بود یکی يو بهروز سایهدف پل ییجورا

اسمِ  چیفقط ه.. رد پاش بود هاپرونده  يتو همه . کرده يهمکار رانیخطرناك ا ياز باندا یلیبا خ یباشه ول

 !میتوسط حدسِ تو بهش برس میازش نبود که تونست یمطمئن

 :شده گفت جیداد و گ هیتک واریبه د اوشیس

 بود؟ يدادنِ شهروز عمد يفرار یبگ يخوایم یعنی_

توسط .. خبر بود یب التشیتو تشک سیوقت بود از نفوذ پل یلیخ يبهروز. بود ینیب شینبود اما قابل پ يعمد_

همه مدت فرار  نیا یزندان هیبرداره که  یقانون شوخ يفکر کرد. راحت برنامه هاش لو رفت یلیجاسوس خ هی

 نشه؟ ریکنه و دستگ

 ؟يدادیرو خبر م سایمحله؟ چطور حضورِ پل ادیتا اآلن ب یپس چطور تو نذاشت_

 :پشت سرش انداخت و گفت نیبه ماش ینگاه سبحان

ظاهر  شهیوقت نم چیه. شهینامحسوس و برات باز کنم صبح م التیتشک نیا يتا من بخوام نظامِ کار نیبب_

چشم  یزندان هی يِریکه از دستگ دهیدرجه دار هم اجازه نم نیبه باالتر یحت یقانون چیه. رو عوض کرد هیقض

حاال . شهیها استفاده م کتریبزرگ از کوچ يبه هدف ها دنیرس يمحدود برا يتبصره ها هیفقط با . کنه یپوش

که بتونه صاف صاف  ستیهم ن ينجوریا یول. شهیشل گرفته م ییجاها هیشدن و نشدنِ شهروزم تا  ریدستگ

و چهار ساعت مثلِ مو از  ستیب یشه ط ریواقعا دستگ خواستیم سیاگه پل. کنه یخودش بچرخه و زندگ يبرا

 یفهمیم.. ریرد شه و بگن آقا شهروز روزت بخ سیپل شیپ ازکه  ستین نمیا یول. رونیب دنشیکشیتو ماست م

 گم؟یم یچ

 .نگاه انداخت نیدوباره به ماش اوشیس

 وسط؟ نیا يا کارهیتو چ خوان؟یم یخب اآلن از من چ_

ضامنِ فراز و  میتا بتون میمدرک هیفقط دنبالِ .. بهتره برات یندون یگفتم که هر چ. ام کارهیمن چ سیمهم ن_

 کجاست؟ يزدیکه ازش حرف م يد یاون س. میبکش

 !ازش ندارم یچیه.. گفتم که اومد برد_
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دور شده  ادیز تونهینم یاز تهران خارج شده ول.. مهمِ فراز لو رفته ياز آدما یکی.. زدمیخب حدس م یلیخ_

و  يایکه ب نهیا یبکن یتونیکه م يفقط تنها کار.. دنبالش میفتیقراره ب يحرفه ا مِیت هیساعت با  کیما تا . باشه

 .یبه سرگرد بگ یدونیو م يدیکه از فراز شن یهرچ

 .با دقت نگاهش کرد اوشیس

 راه بدن؟ میتو ت دیاصال تو رو چرا با.. يفراز بگرد يبه تو چه که دنبالِ آدما ینه؟ اگه مامور نباش یسیپل_

 :با خشم افزود اوشیحرف سرش را برگرداند و س یب سبحان

و فراز و باند و  يبه بهروز دنتونیپس شهروزم برا رس.. لنگهیوسط م نیا يزیچ هی دونستمیم.. دونستمیم_

 دیاصال تا اعدامم شا.. شهروز يو بعدم گور بابا يگریم عیترف نیبه خواستتون برس یه؟ وقتکوفت طعمه بود ن

 !ستین دیاز شما و قانوناتون بع یچیه. بره

 .شانه اش گذاشت يدست رو سبحان

به ناموسِ  اوشیس ؟ياعتقاد دار زیاز همه چ شتریب یبه چ.. منم بچه محلِ خودتم رهیم ادتیوقت ها  یبعض_

 یک يبودن و نبودنِ شهروز برا گناهیب یکنیفکر م. شهروزه يآزاد يبرا کنمیکه دارم م يخواهرم قسم هر کار

شهروز مدرك جمع  یگناهیب يبرا تایفعال يشدم که کنار همه  میت نیمهم باشه؟ من خودم داوطلبانه وارد ا

 !بارم شده باورم کن کی.. اوشیهفته کار تمومه س نیهم یباشه ط اریاگه شانس باهام . کنم

باشه تکان داد  یِجز اعتماد کردن به او مانده بود؟ سرش را به معن يگریمگر راه د.. نگاهش کرد قیعم اوشیس

 .راه افتاد نیمقاومت به طرف ماش یو ب

*** 

 

اشارپ . شکستیتمامِ سکوت شب را درهم م الیو يها شهیدرخت به ش يباد و برخورد شاخه ها يهوهو يصدا

 وارِید يباغ، که به جا اطیبزرگ و شفاف رو به ح ي شهیو به ش دیچیقرمز رنگش را محکم تر دورِ خودش پ

اش را از پشت  ياز آشپزخانه خارج شد و همان طور که گره روسر هیمرض. شد کیشده بود نزد هیخانه تعب

 :گفت کردیگردنش باز م

 ن؟یبا من ندار يخانم جان کار_

 :نه تکان داد و آرام گفت یِداشت سرش را به معن دیباد و بارانِ شد نیکه نسبت به ا یترس يهمه  با

 .خانوم هیدستت درد نکنه مرض_
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 !نجایندا بدم و دوباره برگردم هم یمن به مندل نیترسیفقط اگه م. کنمیخواهش م_

 ریبود، آنقدر فکرش درگ شانیآنقدر خسته و پر. دیکش شیموها ریبه ز یگذاشت و دست زیم يقهوه را رو فنجانِ

عادت  ییتنها نیبه ا شهیهم يبرا دیبا گریتا چند روزِ د! طوفان اعتنا نکند نیوحشتناك ا يبود که به صدا

  .کردیم

 !بالش خوابم برده يانقدر خسته ام که سرم و بذارم رو.. ترسمیخانوم نم هیبرو مرض_

بلند  هیپا يکه چراغ ها دینکش یطول. را ترك کرد الیو یکوتاه ریزد و با شب بخ شیبه رو يلبخند هیمرض

او سخت خواهد  يشبِ پر سر و صدا و وحشتناك برا نیانگار مطمئن بودند ا.. روشن شدند یکی یکیباغ  انِیم

به  یداد و نگاه رونیبا آه ب را قشیکوچک آن طرف باغ، نفس عم يخانه  يبا خاموش شدنِ چراغ ها. گذشت

 !گذشتیو سخت م ریچه د. دادیشب را نشان م ازدهیساعت . ساعت انداخت

. باشد رانیاتاقش در ا نیهفته آخر کیشد که قرار بود تا  یباال رفت و وارد اتاق الیکنارِ و یِچوب يراه پله  از

که برگ اول  نیا همام. دیپتو خز رِیدست گرفت و ز یکتاب. دیاتاق را کش يچراغِ مطالعه را روشن کرد و پرده ها

متر جا به جا  مین شیشدنِ تمامِ برق ها او را در جا عرعد و برق و بالفاصله قط بِیمه يکتاب را ورق زد صدا

 خیم شیخشک شده از ترس همانگونه در جا یبا دهان. دیترسیداشت واقعا م. چشمانش از وحشت گشاد شد. کرد

آب دهانش را . برداشت یعسل يرا از رو میسیبرد و تلفن ب دست. دیچیزنگ تلفن در خانه پ يشده بود که صدا

 :داد بقورت داد و جوا

 بله؟_

 ..اونجا ادیرِ بفرستم ب هیمرض یترسیاگه م.. یمنم مندل) دختر(دتر _

 قطع شدن؟ یچ يبرقا برا_

 شت؟یپ ادیب هیمرض.. کنن یدگیرس کنمیهم هست فک نم روقتیاآلن د.. احتماال از رعد برقه_

 :گفت يبا لج باز دیشنیکه خودش هم با زور م ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

 .خوابمیدارم م ستیالزم ن_

 ..ممکنه بازم رعد برق بزنه ها ؟یمطمئن_

 !ریشب بخ.. خوابمیگفتم که دارم م_

ها به جز حرکت تند درخت . شد رهیخ رونیکنار زد و به ب یپرده را کم. بلند شد شیرا قطع کرد و از جا یگوش

کاناپه  يبر زبان آورد و رو يا "یلعنت".. بخوابد یبه راحت توانستینم طیشرا نیمسلما با ا. دیدینم يگرید زیچ
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اش را روشن کرد و با ترس و لرز خودش را مشغولِ خواندنِ  ینور چراغ گوش.. تخت نشست يرو به رو ي

 .افتاد نییچه وقت چشمانش گرم شد و کتاب از دستش پا دیکتاب کرد و نفهم

اش گذاشت که با  نهیس يقفسه  يدست رو.. دیو از خواب پر دیکش يخفه ا غِیاز عرق ج سیخ یتن و بدن با

. دیآب نوش يو جرعه ا دیاش کش یشانیپ يدست رو.. بود دهید یکابوسِ وحشتناک. شدیم نییترس باال و پا

با دستانش . گذشته بود ساعتتازه دو . اش انداخت ینگاه به ساعت گوش. بود یکیخانه هنوز هم غرقِ در تار

 شیپاها يکه پتو را رو نیاما هم. و کالفه به داخل رخت خوابش پناه برد دیکوتاهش را کش يموها يانتها

. به غلط کردن افتاده بود. و ضربانِ قلبش شدت گرفت ستادیاز حرکت ا يبسته شدنِ در يمرتب کرد با صدا

 !!کردیرا قبول م یمندل شنهادیکاش پ

گرفت  يا شهیدرِ ش ينورِ چراغ را رو. رفت نییلرزان پله ها را پا ییاش را روشن کرد و با پا یگوش يقوه  چراغ

 :لرزان گفت ییبا صدا. نبود یاز کس ياما خبر

 ؟ییخانوم تو هیمرض_

پله  نییپا.. داردیو توان قدم بر م رویبا کدام ن دانستیخودش هم نم. ترسش هزار برابر شد دینشن ییصدا یوقت

را با ترس به طرف  یگوش. دیلرزیدستانش از ترس به شدت م. و نور چراغ را اطراف خانه چرخاند ستادیها ا

آن دستانِ  انِیم غشیگرفت و ج راردهانش ق يرو یکرد و خواست به پشت سر برگردد که دست لیخودش ما

دست که سفت و سخت قفلش  کی انیتنش م. حتم داشت در حالِ جان دادن است گرید. قدرتمند خفه شد

 يتا سکته کردنش نمانده بود که صدا يزیچ.. ختیچشم بست و با ترس اشک ر.. بود دنیکرده بود در حالِ لرز

 :دیگوشش شن يرا کنار ییآشنا

 !ذارمیبار زنده ات نم نیبه قرآن ا یبکش غیاگه ج یول کشمیدستم و م_

مرد . ختیبا ترس سر تکان داد و اشک ر. بود بهیغر شینش براآشنا بود يبود که صدا با همه  دهیترس آنقدر

 :سرِ او کرد و گفت کیسرش را نزد

 نه؟ گهیو شهروزم به امون خدا د يریم یکنیرم م يفکر کرد_

را با خشم  شیرا شناخت چشم ها شیکه صدا نیهم. شد و چند لحظه مکث کرد کیبه هم نزد شیابروها

 .کرد شتریرا ب شیترس تقال یبست و ب

 کیکوچ يجوجه  هیبرا من ناك اوت کردنِ . ییجا نیتا صبح هم يجفتک بنداز يبخوا.. يهو يهو يهو_

 !نداره يکار
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 .دیند يگریخنده اش واکنشِ د ياما به جز صدا دیآرنجش را با تمامِ قدرت به شکمِ او کوب آرزو

از اتاقا ببندم و  یکیات و تو ببرم دست و پ. یستیبرا من مگس هم ن یول ؟یدونستیم یهست یوحش یلیخ_

 ه؟ینظرت چ. راحت بخوابم الیبا خ رمیبگ

 :گفت يبار جد نیشهروز با اخم و ا.. دینال هیبا گر آرزو

 !ینیبیبد م یبکش غیج يندارم بخوا یشوخ_

آرزو مقابلش . کرد شیدهنش برداشت و رها ياز رو اطیدستش را با احت. کرد نییسرش را تند باال و پا آرزو

   .و نفس گرفت ستادیا

 ياصال چه جور ؟ياومد یهان؟ به چه جرات یکنیم یچه غلط نجایا.. یستیآدم ن.. يا یوحش.. یتو احمق_

 ؟ياومد

 :را تکاند و با اخم گفت سشیخ يموها شهروز

 .اون طرف کور شدم ریاون نور و هم بگ.. داد نزن جغجغه_

  .شدیم نییاش با خشم باال و پا نهیس شیپ ي قهیهنوز در شوك اتفاقات چند دق آرزو

 ؟يکرد دایپ يرو چجور نجایا نجا؟یا ياومد يچجور.. جوابِ سوالِ منو بده_

. رمینم ییجا میبهت گفتم تا حرف نزن. کنم و برگردم یبودم که تو رو راه ومدهین نجایتا ا. سخت نبود ادمیز_

 نگفتم؟

 !دزد اومده گمیو م یبه مندل زنمیوگرنه زنگ م.. اآلن نیهم. رونیاز خونم برو ب_

 .ستادیفاصله اش را با او تمام کرد و مقابلش ا شهروز

 رونیب یخراب شده بزن نیموقع شب منتظر شدم از ا نینگفتم؟ تا ا ترسمینم داتیصد هزار بار گفتم که از تهد_

و  فیبچه؟ از ک الف هیدست تو ام؟  ي چهیمن باز. يتلفنتم خاموش کرد. يومدین یتا باهات حرف بزنم ول

 دم درتون؟ دمیخوابیهوا م نیتو ا. بنداز رونینگاه به ب هی یول یتوئه وحش يخونه  ومدمیحالم ن

 !اآلن نیهم رونیبرو ب ا؟یب نجایمگه من گفتم دنبالم تا ا. نداره یبه من ربط_

.. يبهم و وبالِ گردنم شد يدیخوب مثلِ آدامس چسب يو زابه راه بود یخونه نداشت یوقت اس؟ینجوریئه؟؟ ا_

جا دادم جا . ستمیبلد ن يباز يمن هند نیبب رون؟یطرف در برم ب يگریو م تیحاال برا من اون انگشت فسقل

 ؟یرفهمیش. گرمیم يازت سوار گهیبه جورِ د یجبران نکن.. يدیم
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. ستون خانه را لرزاند چهار گریرعد و برق بارِ د يصدا. شد رهیرا مشت کرد و با خشم به او خ شیدست ها آرزو

 :بلند گفت يپشت به او کرد و با صدا

صبح  یول.. بخواب نجایهم ریبگ يکه بهم کرد یفقط بخاطر کمک یول ستیبرابر ن نجایدرسته اون خرابه با ا_

 !شناسمتیو نه م دمتیوگرنه من نه د. يبر دینشده با

 :زد ادیبا وحشت و خشم برگشت و فر. از پشت دور کمرش حلقه شد یاول را باال رفت دست يکه پله  نیهم

 !دست به من نزن_

دستش را پس  عیشد و سر ریتماس غافلگ نیاو نداشت با ا ياز لباس ها يتصور چیه یکیکه در اثر تار شهروز

  .دیکش

 ؟یدرست درمون لباس بپوش يتو عادت ندار.. داد نزن احمق_

گوشه بخواب صبح  هیبرو  ؟يدیفهم کشمیم غیوجودم ج يبهم بخوره با همه دستت  گهیبارِ د هیاگه فقط _

 ..هم

 غیج يخوایحاال م! اومدم حرفام و باهات بزنم و تموم. يخاله باز نجایا ومدمین.. ینکن وحش یبه من امر و نه_

 !دمیزورم و بهت نشون م گهید يجور هی يدوست دار ییاگه زور آزما. بزن یبزن

 :بسته از برخورد نور گفت مهین یاو گرفت و شهروز با چشمان يِجد يچهره  ينور چراغ را رو آرزو

 !يو در بر یروشن کن لیتیف يها؟ خوب بلد ادیتو که بدت هم نم_

 :پله نشست و درمانده گفت يحال و کالفه رو یب آرزو

 از جونم؟ يخوایم یچ_

 .جنگ و جدلِ مسخره خسته بودند نیاز ا گرین ها دآ يهر دو. تر از او نشست نییپله پا کیهم  شهروز

 يمونث تو رو هینبود که واس خاطر  یکس ایس.. شناسمشیمثلِ کف دستم م. و من بزرگش کردم اوشیس_

من از دوست دختراش هم حرف  شِیپ ایس.. نبود که خشم و غضب من و به جون بخره یکس.. داداشش واسته

 يتو هم تو. ستمین احتنار اوشیس يمن تنها برا... خوادیرو م یکیصاف تو روم بگه  نکهیچه برسه به ا. زدینم

. وجود و نمک نشناس هم هستم یب يمن نگرانِ تو یول ادیبرات مسخره ب دیشا. يکم ضربه نخورد انایجر نیا

 یشناسیو مر یمگه چند سالته؟ مگه چقدر عشق و عاشق. يریتو باتالق فرو م شتریب یکنیتقال م شتریب یهرچ

 ينجوریکه ا يکم دار یِاز چ.. یخوشگل.. پولداره اباتب.. يندار یسن.. يبچه ا شه؟یادعات م ينجوریکه ا

 خونه؟یجور با جنست نم چیکه ه یکیدنبالِ  يافتاد
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 :تر گفت میمال ییشهروز به طرفش برگشت و با صدا. چانه اش گذاشت ریبا بغض دست ز آرزو

 یکی یِزندگ.. نزن شین یول. و بساز تیاونجا زندگ يهر جا دوست دار.. برو يو بر یفرار کن يخوایاگه م_

 یسع شتریبد شدن ب يبرا یتو هرچ.. به خاطرِ خودت. و داداشِ من تینه به خاطرِ آبج. رو خراب نکن گهید

 .يبازیم شتریروحت و ب یکن

 :گذاشت و گفت شیزانو يدست رو. داد صیشب تشخ یِکیتار انیو ترِ دخترك را م یآب چشمانِ

تونسته زنده  یک دنیبا زالو شدن و خون مک.. آرزو ماسهیبهت نم یچیه یکس یِشدن به زندگ زونیبا آو_

.. و هزارجور دوز و کلک دیبرا خودت بخوادت نه با تهد خوادتیاگه م یکیبذار . کن یخودت زندگ يبمونه؟ برا

که مو  چسبهیو م شیسفت زندگ يربخواد جو یلیو خاگه زنش  اوشیس.. دفاع کنم ایکه از س ومدمین نجایتا ا

چون در هر  فمهیوظ نیا. اومدم که شده با دو تا کلوم روشنت کنم نجایتا ا نیمن به خاطرِ ا.. درزش نره يال

 !من و برادرِ منه رِیتقص ایقضا نیتمامِ ا يگوشه  هیصورت 

 ؟یدونیم یمن چ یِتو از زندگ_

 :داد و ناراحت گفت رونینفسش را پر صدا ب. مرتعش دخترك حالش را خراب کرد يصدا

که  ییبه جا یو بدونِ زجر و سخت یبجنگ تیزندگ يکه برا يانقدر شانس دار دونمیفقط م.. دونمینم یچیه_

رو  يزیقدر چ.. میشیفرصت کنارمونه کور م هی یفقط ما آدما وقت.. ادهیامثالِ تو ز يفرصت برا. یبرس يخوایم

 !میدونینم میکه دار

 یکیآرزو پله ها را دو تا . بلند شدند شانیبه داخلِ خانه هر دو با وحشت از جا یو پر قدرت ينورِ قو دنِیتاب با

 :شد و با وحشت گفت رهیخ رونیچند لحظه به ب. ستادیا يا شهیش وارِیرفت و مقابلِ د نییپا

 !باباست نیماش.. باباست_

 .انداخت رونیبه ب یچشم تنگ کرد و نگاه شهروز

 ؟یمطمئن_

 !شهیم امتیق نتتیبب نجایاگه ا.. يبر دیبا. زنهیحرف م یداره با مندل.. خودشه_

 :با استرس لب تر کرد و گفت شهروز

 ....شانسِ ما رو خر.. نتمیبیکجا برم؟ از هر جا برم م_

 !عجله کن.. بهت بگم نجایا ایب_

آشپزخانه گرفت و گفت يپنجره  يرا رو یآرزو نور گوش.. دیدو یسر آرزو به طرف پشت: 
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 .عجله کن. يبر یتونیجا م نیاز ا_

بود که در همان چند  دیباران آنقدر شد. و تنش را از داخلِ پنجره رد کرد دیپر نتیکاب يباال یمعطل یب شهروز

  .شد سینصف تنِ آرزو خ هیثان

. رونیب يبر يچجور دمیسر کن من صبح بهت خبر م يجور هیامشب و .. باغ اصطبل اسب هاست يانتها_

 باشه؟

 .دیکه دخترك نشان داده بود دو یو به سمت دیپر نییبدهد پا یجواب نکهیبدونِ ا شهروز

*** 

 

رو به رو دیآخر را به چادرِ گل دار و سف نگاه کمد برش  يرا خشک کرد و از رو شیآب وضو.. انداخت شیرنگ

 :انداخت و با محبت گفت ششیآرا یبه صورت تر و ب ینگاه. ز شد و مونس داخل آمدهمزمان در با. داشت

 ؟يحاضر. عاقد اومده دخترم_

تاوانِ انتخابش .. سوختیته دلش م. حسرت داشت.. غربت داشت.. درد داشت شیلبخند ها. سر تکان داد افق

. به درونش برد و جلو آمد یگاهش پمونس از رنگ ن. دیخراشیقلب و روحش را م روزیاز د شتریب یهر روز کم

 :اش کاشت و گفت یشانیپ يرو يبوسه ا

 .هنوز هم وقت هست ؟يبه پدرت خبر بد يخواینم یمطمئن_

 .با بغض سر تکان داد افق

مونس  شیاون من و پاك کرده از زندگ.. و جواب داد و نه اس ام اس هامو شیهر چقدر زنگ زدم نه گوش_

 .دوبرابر بشه اوشیخشمش به س شهیگفتنش فقط باعث م.. جون

 :گفت یو با مهربان دینم دارِ کنار صورتش کش يدست به موها. مونس نگران شد چشمانِ

 تیرضا یب ذارمینم. رمیگیو م تشیرضا فتمیشده به دست و پاش ب.. مشغول بشه اوشیبذار س.. شهیدرست م_

 !دمیبهت قولِ شرف م. یپسرم و تنت کن دیپدرت لباس سف

 :مونس آرام گفت. د و چادر را سر کردز يلبخند

 ؟يبه صورتت بد یرنگ و لعاب يخواینم_

 .سر تکان داد آرام

 .ستیالزم ن_
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 .نکن رید. منتظرتم رونیپس من ب. باشه دخترم_

مادرش با . دیآن قلبش لرز کی شیرو شینقش بسته پ رِیتصو دنِیاز د. ستادیا نهیگفت و مقابل آ یلب ریز چشم

. او شده بود هیچقدر شب. پدرش بود لیوسا انِیعکس داشت که هنوز هم م کی دیچادر سف ریشکل و ز نیهم

 :و با بغض زمزمه کرد دیکش ریتصو يدست رو

 ..چقدر دلم تنگته مامان_

 يشکلِ ممکن با آب وضو نیکه به مظلومانه تر یمانند قطره اشک. سر خورد نییبه پا نهیآ يرو انگشتش

 .شد یکیصورتش 

 بود؟ ییهمه تنها نیحقم ا.. امچقدر تنه_

که  ینه از انتخابش و نه از راه.. نبود مانیپش زیچ چیاز ه. و چشم به آسمان گرفت دیصورتش کش يرو دست

آهسته از اتاق خارج شد و . دیتر کش نییپا یگفت و چادر را کم یعل ای. بود رفتهیرا پذ شیرفتن به سمت و سو

که نگاهش رنگ  یکس. کنارشان نشسته بود گریدخترِ د کیو مونس و عباس  اوشیبه جز س. آرام سالم داد

 .لرزش محسوسِ سر دخترك را هنگام جواب دادن دیسر سالم داد و به چشم د يبا اشاره . داشت یبیعج

انگشتانش .. بود انداختهیهم به او ن ینگاه مین یکه حت دیکشیآنقدر خجالت م. نشست نیزم يرو اوشیس کنارِ

عاقد ، دل و جانش منقبض و پر استرس گوش به حرف  يبلند و رسا يو با صدا دیچیچادر در هم پ رِیز زرا ا

شش ماهه را  ي غهیص نیمعلومِ ا ي هیمهر. شد ادآوریهر دو  يرا برا ییزهایچ کیعاقد ضمن تبر. او سپرد يها

 یو آن عیآنقدر سر زیهمه چ. کرد يرا جار غهیطال بود ، تکرار کرد و ص يکه به درخواست مونس چهارده سکه 

 يدختر يصدا. شدنِ عاقد به خودش آمد یآنقدر در خودش غرق بود که وقت راه. شدیاتفاق افتاد که باورش نم

 :که گفت دیرا از کنارش شن

 .شه یدائم وندتونیپ يان شااهللا به زود.. گمیم کیتبر_

که عاقد را  اوشیس. دیقدم شده بود بوس شیپ دنیبوس ياو را که برا يتشکر کرد و رو. نگاهش کرد قیعم

 ییخدا ي هیچند آ نیبا هم شدیباورش نم. دیچیدر خانه پ يگرید يکرد و به خانه برگشت حال و هوا یراه

 يکه برا ییرنگ و موها يا هنگاهش کرد، در آن کت و شلوار سرم یوقت. نگاهش به او انقدر متفاوت شده باشد

از حد  شیب شیتر، برا میمال شهیاز هم شِیبار منظم و ژل خورده به باال رانده شده بودند، و آن ته ر نیاول

   .در آمده بود ریاز رابطه شان به تحر يدیانگار دفتر جد.. داشت یتازگ

 .زد ییبایاش را شکار کرد و لبخند ز رهینگاه خ اوشیس
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 خانومِ من چطوره؟_

اما نگاه دختر جوان .. بود وهیعباس که مشغولِ خوردن م. گلگون شد و بالفاصله به اطراف نگاه کرد شیها لپ

 :دیبه طرفش برگشت و آرام پرس. از حسرت و غم داشت يا هیسا

 ن؟یاز آشناها هست. شناسمیمن شما رو نم_

دخترك گفت يکه به جا دیرا شن شیاما صدا د،یرا ند اوشیس يجمع شده  لبخند: 

.. خواهرِ سبحانه. دل برادرش و شاد کرد. قدم رو تخم چشممون گذاشت و اومد. با خواهرِ من نداره یفرق الیل_

 .از برادرام گهید یکی

   .کردیدلِ افق را مچاله م بیعج شیطرح لبخند ها. زد یبینگاه کرد و لبخند غر اوشیچند لحظه به س الیل

 :از آشپزخانه خارج شد و رو به افق گفت ینیریش یِنیبا س مونس

. یببخش دیبا گهید هیرزنیپ ي قهیسل. کمد گذاشتم يدست لباس تازه برات تو هی. دخترم اریبرو چادرت و درب_

  .و نو تنت باشه دیدوست داشتم لباسِ سف

 مونس جون؟ نیدیچرا زحمت کش_

 :تکه مونس با لبخند گف ردیرا از دست او بگ ینیشد تا س بلند

 یکی. پسرم و تعارف نکنم يدوماد ینیرینشدم ش ریبعدشم من هنوز انقدر پ. بهم بگو مامان یدونست قیاگه ال_

 .شه بعد برو لباسات و عوض کن نیریبردار دهنت ش

و عباس و بعد  الیرا مقابلِ ل ینیمونس س. گرفت شیراه اتاق را در پ ینیریش کیگفت و با برداشتن  یچشم

 .گرفت اوشیس

. میشلوغش کن یالک هینجوریا طیفعال شرا ینداره وقت یلیدل. کس خبر ندادم که افق معذب نشه چیخودم به ه_

 .نینگ يزیچ دیخودش نفهم یشما هم تا کس

 .سر تکان داد اوشیس

   ..يکرد یکار خوب_

 :س گفتاز جا بلند شد و رو به مون. اش را داخل بشقاب گذاشت یزد و مابق ینیریبه ش یگاز کوچک الیل

 !نیممنون که منم قابل دونست یلیخ. برم گهیمن د نیاگه اجازه بد_

جا  نیبشه؟ امشب و هم یکه چ ینیخونه تنها بش. شهرستونه یگیبرادرتم م.. پدرت که رفته ده ؟يکجا بر_

 !یما هست شِیپ
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با هر  دیترسیآنقدر سخت بود که م شیحرف زدن برا. کرده بود ریدخترك گ يگردو در گلو یِبه بزرگ يزیچ

. احساسِ زنده به گور شده دفن شود نیا يآوارها انِیبغضش بشکند و م شود،یکه از دهانش خارج م يکلمه ا

 :تکان داد و آرام گفت يسر

 !مونس جون ترسمینم... یلیخ.. درس دارم_

 يبازو يودست ر. و بغضِ او از نگاهش پنهان نماند اوشیس يافتاده  نییسرِ پا. با دقت نگاهش کرد مونس

 :گفت يخبر یب نیدخترك گذاشت و ناراحت از ا

 .یدوست ندارم شب و تنها بخواب.. شتیپ امیم گهیساعت د کیمنم .. برو دخترم_

سرش را با  اوشیس. دوخت اوشیدوباره برگشت نگاهش را به س یوقت. کردنِ او تا دمِ در رفت یراه يبرا سپس

. اش گذاشت ینیب يسکوت رو يو دستش را به نشانه  دیمونس آه کش. نگفت يزیتاسف تکان داد و چ

 .آن ها دوخت يهمزمان افق از اتاق خارج شد و نگاهش را به هر دو

به  شتریرنگ به تن کرده بود، ناب بودنش را ب دیسف يِکه همراه با جوراب شلوار ییبایز دیو سف یگلبه راهنِیپ

بار بود  نیاول يانگار برا. نگاهش کرد ایلهره و ترس و حد یبار ب نیلبخند زد و ا اریاخت یب. دیکش اوشیرخِ س

انگار آتشِ داغ بود .. اول نبود يمانند روزها گرید اوشیس ينگاه ها. افق از نگاهش معذب شد. دیدیکه او را م

. دیاش رس ياریراه فرار بود که خوشبختانه عباس به  کیدنبالِ . دیکشینگاهش زبانه م يکه از شراره ها

چشم  يو از گوشه  کردیسر باال م یهر از گاه. او شد يکنارش نشست و مشغولِ سر و کله زدن با درس ها

   ...آورد یخودش نم ياما به رو دیدیرا م اوشیس يدرهم فرو رفته  ياخم ها

 دکریآمد و رو به افق که با تعجب نگاهش م رونیگذشته بود که مونس آماده و با چادر از اتاق ب یساعت کی

 :گفت

 مادر؟ یشیناراحت که نم. مونمیاون م شِیمن امشب و پ. ستنینه برادرش و نه پدرش خونه ن الیل_

 يرو یرا با لبخند کمرنگ شیافتاد که لب ها اوشینگاهش به س یهم ندانست چرا قبل از هر واکنش خودش

  .فشردیهم م

 .نیراحت باش..هیچه حرف نینه ا_

 :رو به عباس گفت مونس

 .دختر هم بردار بذار نفس بکشه نیدست از سرِ ا. يمادر زود بخواب که فردا امتحان دار_

 :کرد و گفت اوشیرو به س سپس
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نعمت  خچالی يتو نینره غذا رو بذار ادتونیفقط . نیهر وقت گشنتون شد بخور... گازه يشامتون و پختم رو_

 !خدا حروم بشه

 :کرد و گفت يبا اخم سرفه ا اوشیس

 !راحت التیبرو خ. م هست ننهحواس_

 .خانه را ترك کرد یکوتاه یحرف نگاهش کرد و عاقبت با خداحافظ یشده ب زیچند لحظه با چشمانِ ر مونس

 * 

 .دیعباس را کش يگذاشت و لُپِ گل انداخته  نییرا پا شنیپلست ي دسته

 !ایفردا امتحان دار ست؟یبس ن_

 :زار زد عباس

 .افق جون گهیدست د هیفقط _

 ؟یکن يبا داداشت باز يخوایم. فوتبال ستمیبلد ن.. بازمیمن که همش م یول_

 :گفت دیبه چهارچوبِ در انداخت و نا ام ینگاه عباس

 !دهیدو ساعته داره بهم اشاره م. اون که به خونم تشنه ست_

 .و گلو صاف کرد دیچانه اش کش ریبه ز یهول شده دست اوشیس. با تعجب سربرگرداند افق

 ن؟یتمومش کن نیخواینم. شد ازدهیساعت  گهیبسه د_

  .با خنده شانه باال انداخت و به عباس اشاره کرد افق

 :و با اخم گفت نهیجلو آمد و دست به س اوشیس

 .ادیجمع کن افق خوابش م گهیبسه د_

با اخم نگاهش  اوشیس. دسته ها را کنار دستگاه گذاشت و مشغول برداشتنِ رخت خواب از کمد شد عباس

 يچشم ها. تشک و لحاف مخصوصِ افق را پهن کرد و تشک خودش را هم کنارِ رخت خوابِ او انداخت. کردیم

 :دیگرد شد و پرس اوشیس

 ؟یکنیم کاریچ_

 :خونسرد گفت کردیهمانطور که بالشش را مرتب م عباس

خودش قول داد برام . ششیپ خوابمیم ستیامشب که ن. دهیشب اجازه نم چیمامان ه. افق بخوابم شِیپ خوامیم_

 .کنه فیداستان تعر
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 :دیغر یجلو آمد و عصب اوشیس

 فیکه داستان برات تعر ياصال مگه تو بچه ا دم؟ینشن یبخواب یک شِیپ ؟يبریزود م ياومد ریچه غلطا؟ د_

 کنه؟

 :دهنش گذاشت و با خنده گفت يدست جلو افق

 .قول دادم. از شاهنامه بگم کمیبراش  خوامیم.. اوشیس یداستان ادب_

. فرصت از دست برود نیا دادیاجازه نم شدیاگر قاتلِ برادرش هم م یحت. نبض گرفت اوشیس یِشانیپ يرو رگ

 :با حرص رو به افق گفت

 !یرونیعباس تا سه شمردم ب. شهیفردا امتحان داره مغزش خسته م.. خودیب_

 :معترض رو به افق گفت عباس

 !بگو بهش خب یچ هیافق _

 :رفت و گفت اوشیبه س يچشم غره ا افق

 !بذار بمونه يدار کارشیچ_

 .لحنش آنقدر وحشتناك بود که عباس در خودش جمع شد. برداشت زیبه طرف عباس خ اوشیس

 اط؟یباال بزنم مثل توپ فوتبال شوتت کنم وسط ح نیآست ای يریم_

با همان خشم  اوشیس. ترف رونیبه افق کرد و با حالت قهر رخت خوابش را گرفت و ب یبا بغض نگاه عباس

 :به افق نگاه کرد و گفت

 !خانوم يکور خوند یول.. یبرا چ يکرد ییبچه رو هوا نیتو ا دونمیمن که م_

. افق با خنده سرش را تکان داد. رفت و در را پشت سرش بست رونیب. که اجازه نداد دیبگو يزیخواست چ افق

. خنک کننده نبود ستمیاز پنکه و س يد و در اتاق اثرهوا گرم شده بو. حد حسود باشد نیتا ا شدیباورش نم

رخت  ریکرد و ز ضیتعو يو گشاد یآن ها را با تاپِ خنک و شلوار نخ ش،یلباس ها يادیکالفه از گرما و ز

که  د،یشیو درشت اند زیرا تصور کرد و به اتفاقات ر اوشیامروزِ س يدر ذهنش آن قدر چهره . دیخوابش خز

 .ماند مهیمتوجه نشد چشمانش گرمِ خواب شد و افکارش نصفه و ن

که دورِ کمرش  یدست! نبود اریمست خواب بود و هنوز کامل هش.. چشم باز کرد شیرو يتکان خوردنِ پتو با

اش گذاشت و ملتمس  ینیب يکه دست جلو دیرا د اوشیشد و س زیخ مین. حلقه شد او را با وحشت از جا پراند

 :گفت
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 !دیخواب یبا هزار بدبخت.. تورو خدا آروم باش_

با همان . زده بود، بود خونیهنوز هم نگاهش با وحشت، به او که به رخت خوابش شب. گرد تر شد شیها چشم

 :ترس و وحشت گفت

 ...اگه یگینم اوش؟یس یکنیم کاریچ نجایا_

او  يهر چه تقال کرد دست ها. فرو رفت اوشیشد و در آغوش س دهیحرفش تمام نشده بود که دستش کش هنوز

 .دورِ تنش تنگ تر شد

رو  یچ يخوایم.. مونس جون بهمون اعتماد کرده ست؟یتو اصال آبرو سرت ن.. اوشیس رونیتو رو خدا برو ب_

 ؟یثابت کن

 دیکش شیبازو يرا نوازشگونه رو گرشیدست د. گاه بدنش کرد و به طرف افق برگشت هیدستش را تک اوشیس

 :خاص گفت یحالت و با

 چرا ما رو تنها گذاشته؟ يفکر کرد.. هیپسرش چ دونهیمونس خودش م.. قبال هم گفتم_

   .با وحشت خواست بلند شود که فشار دست مانعش شد افق

 ...رو عوض یچیه غهیص نیا یمگه خودت نگفت ه؟یمنظورت چ_

عقب  ياول برا ي هیفقط چند ثان. ناب تمام وجودش را دربرگرفت ییحرفش تمام نشده بود که گرما هنوز

حس کرد آن برقِ  دیسرش را عقب کش اوشیس یوقت. از آن ممکن نبود شیب يانگار مقابله .. تقال کرد دنیکش

 :لب زد نیآرام و شرمگ. هم وجودش را رها کرد یو چند ولت يقو

 ..اوشینکن س_

برعکس آنقدر تمنا و ناز داشت که عطش .. باشد یمحکم ستیا اوشیس ياش آنقدر محکم نبود که برا جمله

 :گونه اش کنار زد و گفت يدخترك را از رو يموها. کردیخواستنش را دو برابر م

.. دادیکه وجدانم آزار م يزیچ هی.. جلو دارم بود زیچ هی شهیلحظه رو دارم؟ هم نیا يچند وقته آرزو یدونیم_

چه خوب که نخواستم و . نخواستم  یول.. خواسته م بکنم مِیسلهزار بار تو رو ت تونستمیم خواستمیمن اگه م

 .تر شدن الزم بود کیدبه تو نز يقدم برا کی نیا دمیچون امروز فهم!..نفسم نشدم میتسل

 .کرد رشیغافلگ شیاز پ شیاو، ب یِآن يسکوت کرد و بوسه  افق

 کشمینه م یکلمه بگ هیاگه  ازمین يبا همه .. حالِ خرابم نیبه قرآن خدا با ا.. ستیهوس ن يخواستنت از رو_

 !شک نکن.. افق رمیامشب از وجودت به آرامش برسم م ياگه تو نخوا. رونیب رمیکنار و م
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 :آرام و خجول گفت. دیاو کش يابروها يدستش را جلو برد و رو افق

 ..که یدونیخودت م.. ستیاآلن وقتش ن_

قلبش . زمزمه کرد شیرا برا يو جمله ا دیبه گوشش چسب اوشیس يه لب هاجمله اش تمام نشده بود ک هنوز

 :دینگاهش کرد و آرام پرس. تکان خورد

 ؟يدیقول م_

آن  يِعشق باز نیاول ياتاق و ظلمت شب، رو یِکیسرش را به عالمت مثبت تکان داد و بعد از آن تار اوشیس

 .ها چشم بست

*** 

 

و قاشق ها را  ینیچ يکاسه ها. پهن کرد و دوباره به آشپزخانه برگشت نیگلدار و کوچک را رو زم ي سفره

 رِیز یبا نگاه. شد دایپ اوشیس يبود که سر و کله  يچا دنِیگرد بزرگ قرار داد و منتظرِ دم کش ینیداخل س

زد و دست به  هیتک خچالی به اوشیس. گذاشت ینیبه او نمک و شکر را هم داخل س ییاعتنا یبا ب یچشم

لخت اش را از دوطرف گوش ، پشت سرش سنجاق زده بود و بلوز  يموها. به اخم و حرکات او شد رهیخ نه،یس

 قیعم. با او داشت تنش دوباره گرم شد شبیکه د یاز تصور لحظات. بر تن داشت یاما مرتب یو شلوارِ خانگ

 :نگاهش کرد و با محبت گفت

 !يو نداد ریباشه بوسِ صبح بخ ادتی_

 .را به دستش داد ینینگاهش کرد و س چپ چپ افق

 !سفره حاضر باشه دهیرو تا نرس نایببر ا.. مامان سرِ کوچست_

 .شد نهیو دوباره دست به س. را به دست عباس، که تازه وارد آشپزخانه شده بود سپرد ینیس اوشیس

 ؟يهنوزم قهر_

 .دیکش يگاز گذاشت و پوف کالفه ا يلبه  يدستش را رو افق

 سرِ کار؟ يریامروز نم_

دلش . گرفت يدخترك را به باز يشانه  يرو ختهیر يآرام جلو رفت و موها. خنده اش گرفت اوشیس

 ..آن وقت بود که.. باشد و او و افق یخال يخانه  کی خواستیم

 !شهیبد م نهیبیتو م ادیعباس م اوشینکن س_
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 .درهم فرو رفت شیها اخم

 ..ذره هی يافق؟ برا هیچ يهمه اخم و تخم برا نیاصال ا. کنه چشمش عادت نهیبذار بب.. یزنم.. به جهنم_

 ذره؟؟ هی_

 :آرام تر گفت ییانداخت و با صدا اوشیبه پشت سرِ س ینگاه

 ..گرفتمیو با زور جلوت و نم کردمیالتماست نم شبیاگه د ؟یستیوا م ينجوریقول هات ا يرو شهیهم_

چشمش کنار  شِیتاب و سرکشِ آن لحظات از پ یب اوشِیس. و سر تکان داد دیصورتش کش يرا رو دستش

به  یکه وقت یاز احساسات دانستیاو چه م. گردنش را کنار زد يرو يموها. جلو آمد  یقدم اوشیس. رفتینم

 :و شرمنده گفت انهیدلجو د؟یطلبیم ییخدا يشدنش اراده  گرکنترلیآمد د یجوشش در م

 ..شدم تیاذ یلیخ شمینجوریهم.. ت خودم نبوددس.. میتا نکن زندگ ينجوریتو رو خدا باهام ا_

 ییطال يِشده قور يگلدوز يخودش را نباخت و با پارچه  نحالیبا ا.. حرص و خشم خنده ش گرفت انِیم افق

برگشت و  يگردنش جلو آمد، همراه با قور دنِیبوس يکه برا اوشیسرِ س. سماور برداشت يرنگ را از رو

 :گفت دگونهیتهد

 يام اگه بخوا نجایا یتا وقت یول کنمیو فراموش م شبتید طنتیش.. اوشیبه خودت باشه س یلیحواست خ_

 ..یکن ينجوریا

از صورتش نگه  یکم يسرش را جلو برد و در فاصله . گذاشت نتیکاب يرا از دستش گرفت و رو يقور اوشیس

  .داشت

 !باشم یپسر خوب کنمیم یسع که بتونم ییتا جا یول... قول بدم و بعد بد قول بشم یالک خوامینم_

خشمِ . دیاز شرم گلگون شد و سر عقب کش شیگونه ها. مظلومانه اش عاقبت لبخند به لبِ افق نشاند لحن

را دستپاچه پشت گوشش  شیموها یشگیبه عادت هم.! رفت، شرم بازگشت ادشیکه از  شبید يها یسرکش

 :زنگ گفت يصدا دنِیراند و با شن

 باشه؟. مامان و عباس مراعات کن يتو رو خدا حد اقل جلو_

کنترلِ او که . سرش را با خنده تکان داد. رفت رونیاز آشپزخانه ب يزد و همراه قور شیبرا یچشمک اوشیس

دست پشت گردنش .. کارِ او نبود گریمالحظه تر شده بود د یتخس هم شلوغ تر و ب يپسربچه  کیحاال از 

 .و پشت سرش وارد هال شد دیکش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶۶٠ 

درهم مونس توجه  ياخم ها. دور سفره نشستند یسفره گذاشت و همگ يداغ و سنگک ها را رو میلح مونس

 :دیپرس دیکشیم میحل اوشیعباس و س يهمانطور که برا. افق را جلب کرد

 شده؟ يزیچ_

 :داد و ذکر گفت یسرش را تکان مونس

 !هاش هیگر يدلِ منم گرفت برا.. کرد یمادرش دلتنگ يبرا کمی الیل شبید_

 .انداخت نییو افق ناراحت سر پا دیرا سر کش شیبا اخم چا اوشیس

 ..معذب باشه وگرنه دیگفتم شا. شتونیپ امیمنم ب نیزدیکاش زنگ م. بهتر از همه من درکش کنم دیشا_

. کنهیم هیداره گر دمیدرس رفت تو اتاق که شن يبه بهونه . به خلوتش راه نداد ادیمنم ز.. الزم نبود دخترم_

 !تو غصه نکن دخترم. باهاش حرف زدم آروم شد کمی

 :مونس رو به عباس گفت. گذاشت اوشیرا مقابلِ عباس و س میحل يزد و کاسه ها ینیلبخند غمگ افق

 امتحانت زنگ اوله؟.. شد رتیزود بخور مادر د_

 .خواب آلود سر تکان داد عباس

 ؟يدیخوب نخواب شبیچرا چشمات قرمزه مادر د_

 .افق نگاه کرد به مظلومانه

 ..میکرد يباز شنیپلست کمیبا افق _

 :افتاده باشد با هول و وال لقمه اش را قورت داد و افزود ادشی یمهم زیکه چ یمانند کس بعد

 ...دیافق خواب شِیداداش رفت پ شبیمامان د_

 ختهیکاسه آب جوش ر کیسرش  يرو کردیافق احساس م. و به سرفه افتاد دیپر اوشیس ينان در گلو تکه

   .انداخت نییفشار داد و سر پا شتریب کیدستش را دورِ استکانِ کمربار. اند

 :رو به عباس گفت يجد مونس

 گهید يزایو چ یکیتا از تار یعروست بخواب شیپ دیبا يریتو هم عروس بگ.. زنشه مادر.. رفت که رفت_

 ؟يبازم فضول شد ایتازگ.. نترسه

 :گرفت و مظلومانه گفت اوشیس يه خون نشسته نگاه از چشمانِ ب عباس

 ...بخوابم نذاشت خواستمیآخه من م_

 :آرام گفت. هم فشرد تا نخندد يرا رو شیلبها مونس
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 !سرِ کالس ادیاآلن معلمت م.. ربع به هشته کیزود بخور _

اشتها بلند شد و مغموم گفت یآنقدر تلخ بود که عباس ب اوشیس نگاه: 

   .اشتها ندارم خورمینم_

از  اوشینرفته بود که س رونیاما هنوز از در ب. کرد یافق کاشت و از همه خداحافظ يگونه  يرو يبوسه ا سپس

 :جا بلند شد و گفت

 !کالس ذارنتیشده نم رید.. برمتیبمون من م اطیعباس تو ح_

. گوشش گذاشت يست روکه عباس با ترس سر تکان داد و د دیآماده شدن به اتاق رفت و افق د يبرا سپس

 .او را بدهد یِنیکه قرار بود باز تاوانِ خبرچ یگوش

تازه را داخل سفره  ينان ها. رفتند، افق هم مشغولِ جمع کردن سفره شد رونیو عباس که از خانه ب اوشیس

که دلش  دیکشیآنقدر از مونس خجالت م. فرش جمع کرد ينان را از رو يزهایخرده ر یو با جارودست دیچیپ

 .و کنارش نشست ردکرد، به ناچار کار را رها ک شیاما مونس که صدا. چشم نباشد يجلو خواستیم

 يدست رو. رفتیپسرش غنج م يدردانه  يروزِ اول دلش برا نیاز هم. نگاهش کرد یبا دقت و مهربان مونس

 :گفت یدستش گذاشت و با مهربان

 ست؟یکه ن یدخترم؟ مشکل یخوب_

 :دستپاچه نگاهش کرد و خجول گفت افق

 ؟ینه چه مشکل_

 ي فهیدخترك سخت خواهد بود اما وظ يحرف ها برا نیا دنِیشن دانستیم. داد رونینفسش را آرام ب مونس

 :گفت هیحاش یپس ب. او را آگاه کند دانستیخودش م

 یبعض یول. هم ثوابه ونشیکینزد یحت.. حاللِ حاللن شنیخدا بهم محرم م يو اجازه  هیزن و مرد که با آ_

 یمتوجه منظورم هست.. کننیکه به خاطر خود زن اون و ازش منع م ییزایچ هی.. جامعه عرفه يتو زهایچ

 دخترم؟

است که  انیدر جر شیخون در رگ ها يبه جا یداغ يرودخانه  کردیحس م. دیچیانگشتانش را در هم پ افق

 :آرام گفت. سوزاندیپوست و تنش را م

 ..یاتفاق چیه.. مونس جون ستین نیکنیکه فکر م ياونجور_
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. شناسمیتو رو هم خوب م یول. نگاه بکنه من تا تهش رفتم هی اوشیس.. دخترم شناسمیمن پسرم و خوب م_

 گهیمخصوصا اآلن که د. کنهینگات م يچجور نمیبیدارم م. زنهیدلش تند م.. جوشهیخونش م.. جوونه اوشیس

به  نیپس از ا یکنترل کن یتونست نمن و تا اآل تابِیاگه پسرِ ب. یتو هم افق یول. و نه قانون جلو دارشه نینه د

 !یتونیبعد هم م

 :سکوت کرد و او افزود افق

و  نیریاز هم فاصله بگ گمینم. عشق.. محبت.. به نوازش ازین.. داره ازین... مرده. یخجالت بکش ستیالزم ن_

 يرو بد یچیو ق شیاگه همه ر. رهیگیزنه که کنترلِ مردش و دست م شهیهم نیا یول. نینگاه از هم بدزد

   ..گمیتعارف بهت م یدلت دارم ب يرو نهیشیعروس نشده بارِت م اوشیدست س

 .دستش گذاشت يمونس دست رو. حس شد یافق سرد و ب يها دست

ان که هر  ییحرفا نایا. گاه نکنبه چشمِ مادرشوهر بهم ن. باشم مادرِ توام اوشیمادرِ س نکهیاز ا شتریمن اآلن ب_

 یکه بتونه از کنارت ب ستین يچون خبر داشتم پسرم پسر نیخواستم به هم محرم بش. گهیبه دخترش م يمادر

جلوش و  يبه بعد چجور نیاز ا نکهیا یول. ههست حروم و گناه باش یتماس نتونینخواستم اگه ب. تفاوت بگذره

 گم؟یم یچ یدونیم. توئه دخترم یِبسته به هوش و زنونگ گهید ارهیتا هر شب سر از اتاقت در ن يریبگ

دستش  يدست مونس از رو یوقت.. گفت یمانده بود سر تکان داد و چشم آرام شیکه برا یتوان نیبا آخر افق

را با  نشیمونس حرکات دستپاچه و شرمگ. ختیاز آنجا گر يبرخاست و به بهانه ا شیاز جا عیبرداشته شد، سر

 :لب گفت رید نگاه کرد و زلذت و لبخن

 !دختر هنوز دستم امانته نیا.. بگذرون ریمن به خ يپاره  شیروز ها رو با آت نیخودت عاقبِ ا ایخدا_

*** 

 

بعد از . چانه اش قفل کرد ریدر هم گره خورده اش را ز يرها کرد و دست ها زیم يرا رو يفنجانِ چا اردالن

   .دیدیم الیغرقِ فکر و خ نگونهیبار بود که آرزو را ا نیمدت ها اول

 !طوفان اومدم که صبحانه رو با دخترم بخورم نیا يمثال شبونه تو ؟يخورینم يزیچرا چ_

 .باغ انداخت يکوچک و خم شده  يزد و نگاهش را به نهال ها يپوزخند خسته ا آرزو

 افق از خونه رفته؟ یچرا زودتر نگفت_
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خودش سرش بخوره به  خوادیدلم م.. کهیبرگشتنِ افق هم نزد.. یبش ریناراحت و درگ شتریب نیاز ا خواستمینم_

 !خورهیالقبا به دردش نم هی يسنگ و بفهمه پسره 

 :دستش گذاشت و ملتمس گفت يدست رو د،یاردالن سکوتش را که د...فشرده شد قلبش

 ..يریسرِ پ يخوایم.. دور و برم نمونده یکس گهید.. نرو آرزو طیشرا نیا يتو_

 پس؟ هیچ نیژاکل_

 :اخم کرد و گرفته گفت. پرتمسخرِ آرزو باعث شد دستش را پس بکشد لحن

ازش خواستم تا سرو سامون گرفتنِ افق صبر .. میجدا ش خواستیوقت بود که م یلیخ.. طالق داده يتقاضا_

 ستینراه  قِیرف نیژاکل. شد یخوب يخواهرت که به هم خورد انگار براش بهونه  ينامزد انِیجر یول.. کنه

هنوزم مردم و دارم نفس  ادیب ادمیبهونه که باهاش  هی.. هوس بود هیفقط  نیژاکل.. وقت نبود چیه. دخترم

 ..اآلن رفتنت یول.. کنمیم يهر کار تیخوشبخت يکه برا یدونیخودت م. کشمیم

 !برم خوامیم.. سرش بحث کنم بابا خوامینم_

و به اطراف  دیسرد نوش يِاز چا يجرعه ا. اردالن زد يمحکم و با اراده اش ، مهر سکوت بر لب ها ي جمله

اردالن . از کنارشان گذشت و دست بلند کرد له،یپر از وس یپر از آب و دست یهمراه با سطل یمندل. شد رهیخ

 :دیپرس

 وضعِ جاده چطوره؟_

 .گذاشت نییو سطل را پا ستادیا یمندل

 يتا راه ساز.. رِم انداخته یبرق کنار جاده اصل ریکه افتاده همراه خودش ت یدرخت.. هنوز کارش تمام نشده آقا_

 !گمایتجربه دارم که م. شهیم کیکنه هوا تار یدگیرس

 :دیپرس ریبا تح آرزو

 جاده بسته شده؟_

 .سر تکان داد اردالن

 !باهات بخورم گهید يصبحونه  هیشد  يبهونه ا.. بهتر_

 :شد که رو به اردالن گفت رهیخ یبا بهت به مندل آرزو

 !تو اصطبل کار دارم کمی ستین يآقا اگه با ما امر_

  .آمد نییتراس پا يبلند شد و از رو زیاز پشت م عیسر آرزو
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 .سر بزنم یبرم به خال خال خواستمیمن اآلن م ؟يچه کار_

به  ادیوار شدنشون زس طیشرا نیتو ا. تا صبح سر و صدا کردن. دنیترس یلیکه طوفان شده اسب ها خ شبید_

 ..خانم جان دایالبته باز خود دان.. امکان داره رم کنن..ستیصالح ن

 .گهیروزِ د هی يبذارش برا. شبیو طوفانِ د ياطراف هم اآلن شلوغه به خاطر راه ساز.. دخترم گهیراست م_

 :با حرص گفت آرزو

کس هم  چیه. باشم ششیا نرفتم مدام پاصال ت خوامیم. حرف بزنم یبا خال خال خوامیم کنمینم يسوارکار_

 شه؟ینم. مزاحم خلوتمون نشه

 نیشهروز از آنجا رفته باشد وگرنه در ا کردیخدا خدا م. آن ها نشد و به طرف اصطبل راه افتاد دییمنتظر تا گرید

 ينفسِ آسوده ا. دیرا ند یباز کرد و سر چرخاند اما کس یدر را به آرام. محال بود الیرفتنش از و رونیب طیشرا

 .شهروز متوقفش کرد يجمله  آنعطسه و به دنبالِ  يو خواست عقبگرد کند که صدا دیکش

 !نجاامیا_

با . بسته کاه نشسته بود و در خودش جمع شده بود کی ياصطبل رو يشهروز انتها. طرف صدا سر چرخاند به

 .شد رهیود خکه آمده ب يریسرش به مس يکوچک باال يترس جلو رفت و از پنجره 

 ؟یهنوز نرفت_

 :گرفته گفت ییجمع کرد و با صدا شیپاها يدستانش را ال شهروز

 !جهنم نیدربرم از ا يچجور. همه جا پر آدمه.. دور و برمه لیعزرائ ینیبیفعال که م_

 .اش گذاشت یشانیپ يجلو رفت و دست رو. به حالِ او سوخت دلش

 ؟یکن کاریچ يخوایم. راه ها هم بسته ست.. حاال حقته. يدنبالم راه افتاد يخودته که پا شد رِیتقص.. يتب دار_

  .داد هیکاه تک ينشست و به بسته  شهروز

 ؟یعنیجاده بسته ست  ؟یگیم یچ_

 زیاصطبل و تم ومدیداشت م یمندل. يکور خوند یبمون نجایروزم ا هی یتونیم یکنیاگه فکر م. بله بسته ست_

 !کنه بزور جلوش و گرفتم

تا صبح انقدر زر زدن کم . توله ها نیا شِیپ يبود که من و فرستاد یجناب عال يکنم؟ فتوا کاریچ یگیم_

 چقدر سرده؟ نجایا یدونیم. مونده بود دوندوناشون و خورد کنم

 :دیکاه نشست و آرام پرس يبسته  يکنارش رو آرزو
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 کنه؟یم یشما زندگ يافق خونه  یچرا نگفت_

 :رخِ او کرد و گفت مینگاه به ن. جا به جا شد شیدر جا یکم شهروز

 ؟يدیاز پدرت شن_

 !جوابِ منو بده_

 کاریچ یرم کن نکهیجز ا گفتمیباهات حرف بزنم؟ تازه اگرم م شبیمگه پدر گرامت اجازه داد د گفتم؟یم یچ_

 ؟يکردیم

 .پوزخند زد آرزو

 !نیترسیچقدر ازم م_

 بودنم به خاطرِ ترسمه؟ نجایا يواقعا فکر کرد.. جوجه میترسیازت نم_

 .نگاهش کرد آرزو

 کنار؟ کشمیو م شمیبا دو تا جمله رام م يواقعا فکر کرد ؟یتو چ_

 ؟یبدون یو با زندگ فتیتکل یخواستیمگه نم.. ترسمیتوشون نم ينه از چشات و نه از سگا. بهت گفتم شبمید_

.. شده عروسِ مونس یعنی ؟یچ یعنی نیا. کنهیم یمادرِ من داره زندگ يافق تو خونه . کنمیمن دارم روشنت م

 .ست هتموم شد يچه نخوا يداستان چه تو بخوا نیا یعنی.. قبول شده ست یعنی

 .دیکش غیگذاشت و ج شیگوش ها يدست رو آرزو

 !خفه شو_

 :صورتش را مقابلِ صورت او برد و گفت. دیگوشش کش يبلند شد و دست دخترك را از رو شهروز

.. عشقت.. ارادت.. خودت.. یشیم شیآزما ییوقتا هی.. سخته یلیهست که شنُفتنش خ یتو زندگ ییزایچ هی_

منم مثلِ تو  يروز هی. یو صبر کن يبذار گریج يباس فقط دندون رو شهیم شیکه داره آزما یاون یبش یوقت

پونزده روز .. دمیکوب واریبه د مشت.. آوردم نییزندون و پا يتخت دو طبقه .. جفتک زدم یلیخ.. رم کردم یلیخ

! نه دمیخودم د. خودم آروم شدم. کس هم نبود دم گوشم زر بزنه چیه. تهش آروم شدم یول دمیکش يانفراد

مثل زالو .. رگش و همونجا زدم.. تمومش کردم. من و عشقِ من نبود يکه اسمش رو دلم بود وصله  یاون

نگفتم چرا خواب و از چشام .. يساقطم کرد یستاز ه طیشرا نیبدترنامه تو  هینگفتم چرا با .. پشتش فتادمین

من .. فتهیکه تا عمر دارم چشمم به چشمش ن نهیفقط روش چش بستم و آرزومم ا! گله هم نکردم یحت.. یگرفت

 !رونیب يایب یبرزخِ جهنم نیبذار کمکت کنم از تو ا.. یکشیم یچ يدار دونمیو م دمیکش
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 :لب زد يبه نقطه ا رهیتمام شد، دوباره نشست و خ شیحرف ها یوقت. کردینگاهش م نیغمگ آرزو

 !طاقت ندارم.. هضم کنم تونمینم_

باهات باشه کمتر درد  یکه براش ساخت یتینفر از رو ترحم و مجبور هیکه  نیا ؟یهضم کن یتونیرو نم یچ_

اصال  یفهمیم يروزا فکر کرد نیو به ا یخوب نشست یوقت گهیدو سال د یکی.. یفهمینم.. يداره؟ بچه ا

 ...و عشق کودکانه بوده یبوده غرور جوون یهر چ! در کار نبوده یاحساس

 :و سرد گفت ستادیپشت به او ا. بلند شد شیاز جا آرزو

 ..يریصبحِ زود به محضِ رفتنِ پدرمم م.. اصطبل ادین یامروز کس کنمیم يکه بتونم کار ییتا جا_

 :که گفت دیشهروز را شن يبرداشت و صدا یقدم

 ایو من شرقِ دن ایبعدها که تو غربِ دن. حرفا هم فکر کن نیا يخودت به همه  ییِتو تنها یول.. فرار کن_

 !من گوش ندادم یرو بهم گفت ول نایتمامِ ا یشهروز نام هی يروز هی اریب ادتی میبود

 :رفت و او آرام زمزمه کرد رونیحرف از اصطبل ب یب آرزو

 !یشیباالخره رام م یسخته ول_

*  

امروز صاف  يهوا شبیبرعکسِ د. به نورِ مهتاب زل زده بود شهیبود و او کنارِ ش زیمشغولِ جمع کردنِ م هیمرض

 :گفت هیبه بشقابِ دست نخورده اش انداخت و به مرض ینگاه.. و بدونِ ابر بود

 !بخورم خوامیسهمِ من و نبر م_

مدارکش را دست  فیآمد و ک نییاردالن از پله ها پا. ظرف ها را داخل آشپزخانه برد یگفت و باق یچشم هیمرض

. حرف زده بود يخورده بود و نه کلمه ا يزیدر تمام طولِ روز نه چ. سکوت آرزو قابل شکستن نبود. گرفت

 :اردالن ناراحت گفت

 !مشیپ ایب یدوست داشت. حساب و کتابِ مهم دارم يسر هیاتاق کارم  رمیم_

شام را شست و از خانه رفت، بشقابِ غذا را دست  يکه ظرف ها هیمرض. جواب گذاشت یبرگرداند و او را ب سر

قبل، شهروز سرحال تر از  يِبار بر خالف سر نیا. در را آرام باز کرد. به طرف اصطبل رفت اطیگرفت و با احت

که خواست  نیاما هم. مقابلش گذاشت رااب جلو رفت و بشق. بود یصبح نشسته بود و مشغولِ تکه کردنِ چوب

 .بلند شود شهروز مچ دستش را گرفت

 !نیبش_
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 :دیغر آرزو

 ن؟یزم يرو_

 !نمیبیکه من م ییتا جا ستین یمبل و صندل نجایداره؟ ا یاشکال_

 يپخته  مهین جاتیتعارف مشغولِ خوردنِ مرغ و سبز یشهروز ب. رو ترش کرد و با اکراه مقابلش نشست آرزو

 :چهره اش را جمع کرد و گفت. داخل بشقاب شد

 يخوریم هیآت و آشغاال چ نیا_

 !يادا رو در آورد نیسرِ نهار هم هم.. ينخور یتونیم ادیخوشت نم_

 بپزه؟ سیبلد ن يزیچ يا مهیق يقرمه ا ییپلو ایآشپزِ شما لوب نیا_

کرد و همانطور که مرغ را به دندان  زیشهروز چشم ر. داشت امشب یبیحسِ غر. کرد و سر برگرداند یپوف آرزو

 :دیغر دیکشیم

 ؟يحرف گوش کن شد ؟يندازیامشب جفتک نم ه؟یچ_

 .حالت نگاهش کرد یب آرزو

 ؟ياز زندان فرار کرد یبه خاطرِ چ_

 .و با اخم نگاهش کرد دیدست از خوردن کش شهروز

 چطور؟_

 هم من بدونم؟ ییزایچ هیبده .. یدونیو م میو بمِ زندگ ریز يهمه _

 .ابرو باال داد شهروز

 ...خب..  یول.. سینه بد ن_

 :کرد و گفت یمکث

من اگه برم . دادمیرو باس سر و سامون م ییزایچ هی..موندنم با خودمه رونیاما ب.. اومدنم با خودم نبود رونیب_

 .آرومه اوشیس یِراحت باشه که زندگ المیخ خوامیم. ستمین ایب رونیتو حاال حاالها ب

 !ندازمیراحت بشه که سنگ جلو پاشون نم التیخ يخوایدنبالِ من مگه نه؟ م يافتاد نیهم يپس برا_

 .فکر کن يخوایهرجور م. بودنم و بهت ملتفت کردم نجایخسته شدم از بس ا.. کارا نیبرا ا یستین يتو عدد_
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و چهره  فیاندامِ ظر يشهروز رو يچشم ها. گذاشت شیزانو يرا بغل گرفت و چانه اش را رو شیزانوها آرزو

 .مغمومش به حرکت درآمد ي

. و با اون پر کنم مییکردم تنها یبعد مامان سع.. میپدرم شد همه چ. هشت سالم بود که مادرم و از دست دادم_

دختربچه شدم با هزار تا  هی. من و افق شد الِیخیکرد و ب دایکه عروسک دلخواهش و پ دیطول نکش یلیاما خ

منم هر روز ته دلم .. و کنکور خوندنخواهرم سرگرمِ درس .نداشتم یچیداشتم و ه یهمه چ. و کمبودعقده 

 يها یاون مهمون يروز ال به ال هی نکهیتا ا. شد شتریفاصله ب نیبزرگ تر شدم ا یهر چ. شدیتر م یو خال یخال

 یلیبهم گفت خ یوقت.. بار بهم از ته دل توجه کرد نیاول يکه برا یکس. نفر آشنا شدم هیبا  رفتمیکه م یمزخرف

بود که  یآدم نیاول دمیکردم چون د دایبهش رغبت پ شتریب.. ازش زده نشدم یفیبودن با من ح يو برا یکیکوچ

 .شهیجا نم امیتو دل و دن گهید دمیوقت د هیدلم بزرگ کردم که  ياون و انقدر تو. بهم ارزش داد

 .کردیحرف نگاهش م یو ب دیکشیم گاریشهروز س. غل کردرا ب شیو دست ها دیکش یآه

منم .. منم ارزش دارم دمیکه باهاش فهم یکس. جور منشا توجه بود هی.. من عشقِ کودکانه نبود يبرا اوشیس_

.. ریسر به ز.. نمونه.. دخترِ خونه. خوب مالِ افق بود يصفت ها يهمه  یاز بچگ..باشم یدوست داشتن تونمیم

 يزودتر ساعت نُه برسه و بره تو شتنبودم که همه دوست دا ينق نقو و غد يبچه  شهیمن هم.. قانع.. نیمت

رحمِ  یکه بود، انقدر عذابم داد تا شدمِ آدمِ ب یاما هرچ. فقط حسِ من بود نیا دیشا!... دونمینم... رخت خوابش

 !رو به روت

 !لیدل یو ب جایب.. يکرد نهیکفقط .. گمیگفتم بازم م شهیهم.. یستین يتو دخترِ بد_

 .خودش تکرار کرد يرا برا "نهیک" يو چند بار کلمه  دیلبش را به داخل مک آرزو

من از حرص . بود دهیبزرگ خر يدوچرخه  هیافق  يپدرم برا ادیم ادمی.. ستیمثلِ من کم ن یکس يبرا نهیک_

که  یصداش هنوزم تو گوشمه وقت. اون وقتا مادرم زنده بود... کرده بودم هیدستام و مشت کرده بودم و گر

دوباره دلت و صاف و  یتونیم تسخ یلیبار که تو دلت جمع بشه، خ کی.. کنهیروح و کدر م نهیدخترم ک"گفت

 "یمثل روز اول کن

 :به شهروز با درد گفت رو

که دوبار مادرم و ازم  يبه زمونه ا.. کردم نهیک ایمن به دن. ستین اوشیبه س.. ستیمن تنها به افق ن ي نهیک_

نحو شکست و خورد  نیبه بدتر شهیکه هم يبه غرور.. کشوند نجایکه منو تا ا يا یکسیو ب ییبه تنها. گرفت

 !یلیخ.. من با خودم صاف شم کشهیطول م یلیخ. شد
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 :بلند شد و رو به شهروز گفت نیزم يرو از

شانس زنده موندنش و  نیکه آخر یمثلِ آدم. دمیچون سقوطم و تو رفتنِ اون د.. شدم یشرط اوشیمن به س_

 !ریشب بخ. يریاشتباه نگ یلیرو گفتم که من و با ل نایا.. عقده هام يبرام شد غولِ همه  اوشیس.. دهیاز دست م

 .زد شیبلند شد و از پشت صدا شهروز

 آرزو؟_

دخترك  يبه چشم ها دیبگو يزیچ نکهیبدون ا. را با او تمام کرد چند قدم جلو رفت و فاصله اش. برگشت آرزو

دستش را . دیمردانه اش چرخ يچهره  ياجزا ياراده رو یآرزو ب يشد، چشمها ینگاهش که طوالن. شد رهیخ

گاه چهره اش را ترك نکرد و  چیهکه  یبا همان اخم. چشمِ او را کنار زد يافتاده جلو يباال برد و تکه مو

 :و مردانه اش گفتبم  يصدا

رو صورتته  شهیکه هم یهرچقدر کدر شده باشه از اون نقاب ،يکه امشب نشونم داد ینیهم.. تیخود واقع_

   .قشنگ تره

 :لب زد یبا لبخند کم جان آرزو

 ؟یکنیباور م. ترسمیخودمم ازش م یانقدر که گاه.. ترسناکه یلیخ میخود واقع_

دخترك چه وقت از کنارش  دینفهم یامشبش شده بود که حت بِیآنقدر غرقِ نگاه غر. جوابش را نداد شهروز

 .هوا ماند يگذشت و دست نوازشگرِ او رو

 دینورِ خورش. هم نگذاشته بود يچشم رو هیثان کی یکه حت ییآرزو ياو و هم برا يهم برا.. بود یسخت شبِ

 :دیآرزو متعجب پرس دنِیبا د. آمد  نییاز پله ها پا مهیاردالن سراس پهن نشده بود که نیزم يهنوز کامل رو

 ؟يشد داریچه زود ب_

 :گرفته گفت ییبا صدا آرزو

 !خوابمیم يتو که بر_

 .دیاش را بوس یشانیگذاشت و پ زیم يرا رو فشیک اردالن

 !شتیپ امیآخرِ هفته دوباره م. موندمیوگرنه حتما م. دارم یاتیح ي دهیمزا هیفردا  _

 .جلو رفت دنشیبوس يزد و برا یفیلبخند ضع آرزو

 !نگران نباش من خوبم_
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 یو گوش دیکش یقیخارج شد، نفس عم الیپدرش که از و نِیماش. کرد یو خداحافظ دیاش را بوس یشانیپ اردالن

ا سرش را باال گرفت و ب.. دیگونه اش چک ياشک رو. شد رهیبه صفحه اش خ يا یمدت طوالن. را دست گرفت

 .لرزان شماره را گرفت یدست

 * 

تمامِ جانش  يحسِ بد. حس بود یتمام تنش سرد و ب. کاناپه نشسته بود و خودش را در آغوش گرفته بود يرو

 !نمک نشناس.. خائن: زدیم بیکه هر لحظه به دلش مه یحس. را فرا گرفته بود

نبود که  فیآنقدر ضع سیپل نیماش رِیآژ ياما صدا. تاب داد شتریگذاشت و خودش را ب شیگوش ها يرو دست

چند . تاب به طرف در راه افتاد یلرزان و ب.. جان نداشت شیپاها.. وجودش را انکار کند شیبا گرفتنِ گوش ها

حس .. و خودش را در آغوش گرفت ستادیتراس ا يرو. بودند هیو مرض یکه در حالِ صحبت با مندل دیمامور را د

 لیهم تحل شیقوا نیمامورها که به طرف اصطبل رفتند آخر.. زدیریاو هم فرو م تدفیب نییاگر دستانش پا کردیم

 :زدیدر گوشش زنگ م یمندل يصدا. تراس گرفت يدستش را به نرده . رفت

 شه؟یمگه م.. هست نجایمن خودم حواسم شش دنگ به ا.. آقا به قرآن اشتباه شده_

وجدانش هم  يقطره  نیآخر. تمام شده بود.. را بست شیچشم ها. توجه به او داخل شدند یمسلح ب يها سرباز

که با دو دست بر سرش  دیرا د یمندل.. رفت جیسرش گ. لرزش دستانش چند برابر شد.. بود دهیاز جانش چک

که از پشت  يمرد رِید که تصوینکش یطول. دیوحشت النه کرده در نگاهش را د یول دیشنیرا نم شیصدا.. زد

مردمک لرزانِ . دیچاقو، دلش را خراش يو برنده  زیمانند نوك ت گذشتیدستبند خورده و با خشونت از مقابلش م

 .اش آتش گرفت یهست يلبخند او همه  کیو در انتها، تنها با .. را به نگاه ناباورِ مرد دوخت شیچشم ها

*** 

 

قبل، در اتاقِ مهمان منتظرِ رس مانند به . دیاردالن بود که درِ اتاق باز شد و فراز را در چهارچوبِ در د دنِیدفعات

 .شد رهیآمد خ یخودش به او که به سمتش م يبه پوزخندها هیشب يکرد و با پوزخند هیپشت کاناپه تک

   ؟یینجایهنوز ا_

 .ابرو باال داد اوشیس

 داره؟ يمورد_

 .هم انداخت يمقابلش نشست و پا رو فراز
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 !نه_

و  ییساعت طال.. و براقش را یورن يکفش ها.. و مارك دارش را کیو ش یرسم يلباس ها. کرد نگاهش

اما خودش چه؟ . داشت متیاو ق يتمامِ داشته ها يبه اندازه  شیسر تا پا دیشا. دور مچش را متیگران ق

لب  يرو روزمندیپ خندپوز نیرا با ا شیدانسته ها خواستیچقدر دلش م. نبرده بود تیاز آدم ییکه بو يخود

اش مانده، چهره اش  يامپراطور دنِیقدم تا فرو پاش کیتنها  نکهیا دنِیشک بعد از فهم یب! تاخت بزند شیها

 :دیچیسبحان در گوشش پ يصدا. شدیم یماندن ادیو به  یدنید

 زایچ یلیببرن ممکنه خ انیاز جر ییاردالن بو ایاگه تا بعد از ظهر فراز .. خراب نکن.. اوشیحواست باشه س"

 یکه داره دو سوته قاچاق ينفوذ نیحال با ا نیبا ا.. ممنوع الخروج شده اما هنوز خودش خبر نداره.. عوض بشه

بزرگ دستبند زده در  ي دهیسرِ او مزا فردا! روز حواست باشه تمومه کیفقط .. اوشیروز س کی!..کنهیفرار م

 "!خدمت دولته

 ؟يرو با اردالن بذار یو عروس قرار و مدارِ عقد ياومد_

 بدم؟ حیبرات توض دیبا_

  !به کارِ تو و اون دخترِ ابله ندارم يوقته که کار یلیخ!.. نه_

 ...!اما امروز.. کردیرا در دهانش خرد م شیبود دندان ها يگریاگر هر زمانِ د.. با خشم نگاهش کرد اوشیس

  !زخم هات خوب شدن يجا_

از .. یو چرک یعمق يبه حالِ زخما يوا.. شهیروز خوب م هیباالخره ... فراز نهمویازش نم يرد یزخمِ سطح_

 !دیترس دیاونا با

 .دیلب باال کش فراز

 یول.. یشیعشقِ مسخره گرم م نیا يامروز کلت انقدر پوك و داغه که با گرما.. نترس رسهینوبت اونا هم م_

 ادیم ادتی نینون خشک کپک زده خورد یفردا روز که شکمش باال اومد و نون خور اضافه شد و از ته گون

 !يو پوچ از دست داد چیبه خاطرِ ه يخوب خوبِ اطرافت و چجور يشنهادایپ

 .گفتن نداشت يبرا يزیچ یهمه حقارت و پست نیدر مقابلِ ا یبه راست. سرش را با تاسف تکان داد اوشیس

 :گفت اوشیجوان رو به س یِاتاق باز شد و منش درِ

 !منتظر شما ان. آوردن فیتشر ایک یحاتم يآقا_
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نگاه را به فراز انداخت که انگشتانش را در هم قالب کرده بود و با حقارت نگاهش  نیجا برخاست و آخر از

 ياردالن پرونده ا. به در زد و وارد شد يتقه ا. با اکراه چشم از او گرفت و به طرف اتاقِ اردالن راه افتاد. کردیم

دوشش  يرو ینیفردا، بارِ سنگ ي دهیبه خاطر مزا زدیحدس م. در هم بود شیگذاشته بود و اخم ها شیرو به رو

 !باشد

به او انداخت  ینگاه میاردالن ن. نشست و گلو صاف کرد شیرو به رو. کردیاردالن هنوز نگاهش نم.. رفت جلو

 :گفت یو خشک و عصب

 ...يبحث و جدل انتخاب نکرد يرو برا یوقت خوب_

 !اتفاقا درست به موقع اومدم_

 .هم فشرد يپرونده را بست و فک اش را رو اردالن

 ؟يدیکش يباز چه نقشه ا_

 .دیچیسرش پ يسبحان دوباره تو يصدا. حرف نگاهش کرد یداد و ب رونینفسش را ب اوشیس

اگه .. ادیاز دستمون بر نم يکار. خودشونن يو حماقت ها جایعتماد با یو امثالِ اونا قربان ياردالن و بهروز"

عمر اعتماد و دور  کیچون با استناد به حرف ما .. سوال رِیز رهیم اتیکلِ عمل میکن اریاردالن و هش میبخوا

 "!شهیخراب تر م زیفقط همه چ.. زهیرینم

 !شنومیخُب؟ م_

نحو  نیباشد که به بدتر یاگر اردالن همان اردالن یحت... بزرگ چشم ببندد یِعدالت یب نیا يرو توانستینم... نه

خط قرمز  شیها نهیتمامِ ک يرو دیکشیاو نفس م يدانه اش در خانه  کیکه  نیهم.. اش تا کرد یبا او و زندگ

 :گفت هیحاش یدستانش را در هم قفل کرد و ب. دیکشیم

 !کنار بکش دهیاز مزا_

 :دیصورتش را جمع کرد و پرس. شد زیممکن ر اردالن تا حد يها چشم

 ؟یچ_

 !کنار بکش دهیاز اون مزا. حرفم واضح بود_

فردا در ذهنش  ي دهیداشت ربط او را به مزا. ها مانند مور و ملخ به ذهن و افکارِ اردالن هجوم بردند سوال

 .را پاره کرد شانشیافکار پر يرشته  اوشیس يِبعد يکه جمله  کردیم یبررس
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که با  یاگه با وجود تمام دشمن.. ام نجایاگه اآلن ا. داشته باشم خواممینم.. ندارم دهیبه اون مزا یربط چیمن ه_

 !فقط و فقط به خاطرِ افقه دمیخطر و به جون خر نیو ا نجایبازم اومدم ا يمن دار

 :گفت یتلفن را برداشت و رو به منش یاردالن گوش. شدیم دهیچیداشت پ موضوع

 !کس و هم راه نده چیوصل نکن ه یفنتل چیه_

 بِیرا در ج شیداد و دست ها زدیبه م هیتک اوشیس يرو به رو. بلند شد یصندل يرا گذاشت و از رو یگوش

 .اش فرو برد یشلوار رسم

 ؟یبه کجا برس يخوایاز کجا م ؟یهست یدنبالِ چ قایدق_

 .سر تکان داد اوشیس

که  ییتمامِ حرفا یول رسمیچقدر احمق به نظر م یکنینگاه م ياز اونجا که دار دونمیم. ستمین یچیدنبالِ ه_

 !تهیواقع زنمیم

 .به طرفش سر خم کرد اردالن

 ؟یزنیحرف م تیاز کدوم واقع_

و شهروز و  يبهروز.. نیژاکل انتیخ.. از کجا شروع کند دانستیخودش هم نم. چشم بست هیچند ثان اوشیس

 !آن ها بود يهمه  يکه او ابتدا یر همد دهیچیپ يتمامِ کالف ها

 ستم؟یمن ن مکهیکه داره خون م یگفتم اون ادتهی ؟یهست یگفتم دنبالِ آدمِ اشتباه ادیم ادتی_

 ؟یزنیچرا صاف و پوسکنده حرفت و نم ؟یبگ يخوایم یچ_

 !ستین يکردیو م یکنیکه شما فکر م یاون آدم... فراز_

 :با پوزخند گفت اردالن

 ؟ينکرد دایخودت پ دنِیباال کش يرو برا يآدمِ بهتر_

 .دیغر یعصب اوشیس

و  یمن و ول کن قهیدو دق شهیم.. فراز گمیاردالن خان؟ دارم م یکنیبه هدف من فکر م نیچرا فقط دار_

 ؟یاسمش و تو ذهنتون تکرار کن

 .هم فشرد يدندان رو اردالن

 !ارهیدهنش ب يمثلِ تو اسمش و تو یکه کس ستین یفراز آدم_

 :از جا بلند شد و با خشم گفت اوشیس
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 ..خونخوار.. شغال.. روباه.. بگم کفتار دیبا. که من بخوام به اسم صداش کنم هیتر از اون فیکث. یگیراست م_

 .خواست جواب بدهد که دستش را باال برد اردالن

 يچجور يکر کردف چیه فته؟یاون خونه از کار م ينایدورب خوادیچرا هر وقت که همسرت م يفکر کرد چیه_

به خاطر افق وارد اون  يمن چند بار ست؟ین یو مدرک ریتصو چیاتفاق ها افتاده ه نیکه مهم تر یتو دوران قایدق

فراز و . اطراف افق چه خبره دمیهمون حماقت فهم یِط یول. دونمیقابل بخششه م ریکارم غ. خونه شدم

 فیکث يایساختن دن يدارن برا. کشنیرن نقشه مسال هاست که دا.. همسرت سال هاست که باهم در ارتباطن

 !مکنیخودشون خون شما رو م

 اوشیشد که س یخنده اش آنقدر طوالن. دیبلند خند ياردالن با صدا. مکث کرد و به اردالن نگاه کرد یکم

 :و با خنده گفت دیدستش را چند بار بر هم کوب. نگران شد

 یکی.. سوخته يدو تا مهره  رم؟یگیدارم از زنم طالق م يدیفهم یاز ک..یباهوش یلیخ... خوشم اومد نیآفر_

.. جور کردنشون با هم هیفکرِ خوب.. همسرِ اسبقِ من یکیفرازِ بدبخت و شکست خورده از عشق دخترم و اون 

 !براوو

 .را دست گرفت اوشیس ي قهی یآمد و با حرکت جلو

 .یکنیم زیصبرم و لبر يدار گهید.. اوشیس یکنیم يادیغلط ز يدار_

 يپا یحماقت حت نیممکنه به خاطرِ ا یدونیبزرگ؟ م مِیت هی قاتیام گند زدم تو تحق نجایاآلن که ا یدونیم_

رو  یهمه چ. ستیامروز ن هیشما شب يبرا گهیکه د ییفردا یول.. شهیفردا مشخص م یباشه؟ همه چ ریخودمم گ

 !تیبا کلِ زندگ شهیم برابرفراز  مثل ياعتمادت به خونخوار ي جهینت.. اردالن خان يدیاز دست م

 .کرد و با دست درِ اتاق را نشون داد شیرها اردالن

 ..رونیبرو ب_

 رونیرا از داخلش ب ییسامسونت همراهش را باز کرد و کاغذ ها فیبه او بکند ک یتوجه نکهیبدونِ ا اوشیس

 .مدت همراه با سبحان انجام داده بودند را به دست اردالن داد نیکه در ا یقاتیتمام تحق. دیکش

 يکاله بردار هی رِیدرگ شیدو سالِ پ قایبرادرِ من دق.. مو به مو توش نوشته زیهمه چ.. بنداز ناینگاه به ا هی_

 ..انجام شده دهیمزا نیکه تو روزِ هم يکاله بردار هی.. شده

 .و مقابلِ اردالن گرفت دیکش رونیکاغذ اول ب ریدوم را از ز کاغذ
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ازشون  يکاله بردار ایورشکست شدن  دهیمزا نیدو روز قبل از ا یکیچند تا شرکت  نیبب.. نیرو بب نجایا_

 ه؟یعاد نیبه نظرت ا.. انجام شده؟

با خشم  تایدر سکوت نگاهشان کرد و نها قهیچند دق. به کاغذ ها انداخت ینشست و نگاه زیپشت م اردالن

 :گفت

 به فراز دارن؟ یخزعبالت چه ربط نیا_

 دهیکه داشتن از مزا دمیخودم شن يکاسه ست با گوشا هی يدست فراز و خانومت تو دمیکه فهم يهمون روز_

 نیشماست درسته؟ و ژاکل یِآرزو دختر ناتن دیبود که فهم یکس نیفراز اول.. زدنیحرف از فرار م.. زدنیحرف م

تا با افق ازدواج کنه و بتونه  دیچ يزیتم یلیخ يبعد از اون نقشه . اشتشما خبر د تیکه از وص یهم تنها کس

 دیمن و قبلش تهد.. دمیمن فهم. ببره شیتر پ عیکه قراره بهش برسه نقشه هاش و سر یاون و پول قِیاز طر

شق عا یکنیفکر م.. کردم دشیمن سر از کارش در آوردم و مثلِ خودش تهد یول. کرده بود که پام و بکشم کنار

 کشمیم ستیدل افق باهام ن یو گفت وقت یهمه چ ریشب زد ز هیتو  يرافق چه جو يچند ساله  يدایو ش

 ؟يدیرو کنارِ هم نچ ایقضا نیبار هم شده تمام ا کیکه  يکنار؟ چقدر بهش اعتماد دار

 :را باز کرد و با خشم گفت راهنشیپ يباال يدکمه . رفتیم ياردالن داشت رو به کبود ي چهره

 ؟يحرفات سند و مدرك دار يبرا_

 .سر تکان داد اوشیس

 رونیکه همونم از چنگم ب.. زدنیبود که داشتن با هم حرف م يد یکه ازشون داشتم همون س یتنها مدرک_

 .دیکش

 هان؟ یگیرو امروز بهم م نایا يچرا دار ؟یبا بچه طرف يفکر کرد_

در  یول رهیشما م ي هیسرما.. شهیاسم شرکت شما داده م..يفردا شما ا ي دهیمزا يبرنده  نکهیبه خاطر ا_

.. زیتم يِکاله بردار هی... داده لیخودش تشک يکه فراز برا ینیزم ریبه شرکت ز شهیاصل تمامِ پروژه واگذار م

 هیخودت تموم سرما تیشما با رضا دهیم وننش کیش یلیکه خ یکوفت هی دونمینم اینامه  تیرضا هیامضا و  هی

 بِیشما رفته تو ج ي هیشده و سرما ریفراز دستگ يایتا به خودت ب. يرو واگذار به اون شرکت نوپا کرد و کار

.. در ارتباطه یبزرگ یلیخ يبا کاله بردارا و باندا. ستیتنها ن اناتیجر نیفراز تو ا.. نفرِ سوم و چهارم و پنجم

با  ینه حت نیکن ییادعا یتونینه م.. کهیکوچ حیتفر هیتنها براشون  يا یمال يها تیجنا نیکه چن ییکسا
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 یحت نکهیبدون ا. زدن نیزم ایکه تا حاال صدها شرکت و تو آس زهیانقدر کارشون تم. یطرف یشخصِ خاص

 !فاش بشه شونیکی تیهو

 :گرفت و گفت ینفس اوشیس. اردالن با وحشت گشاد شده بود يها چشم

با شهادت همون آدم هم . آب يتمامِ گندها اومده رو.. دنبالشن پیاک هی.. فرار کرده شبیفراز د ياز آدما یکی_

همه .. يارتکاب جرم و کاله بردار نیح قایدق. شهیم ریدستگ دهیاون مزا یِفراز فردا ط.. دستیضامنش کش گهید

وسط  نیا یول. بپرم نیینداره من باال و پا یملزو. شهیبرادر منم برائتش مشخص م.. شهیاون تموم م يبرا یچ

 .خورهیم نیباور ها و اعتمادت زم يو اعتبار و همه  تیشما و سرما

 :داشت زمزمه کرد یفیکه لرزش خف ییبا صدا اردالن

 ؟یگیبهت اعتماد کنم؟ از کجا بدونم راست م يچجور_

ببره در  انیاز جر ییآخر چون اگه فراز بو يلحظه  گمیم.. آخر بکش کنار اردالن خان يلحظه  دهیاز اون مزا_

اون  یچون تا وقت. شمیمن م اناتیجر نیا ياون وقته که تنها بازنده . يبدونه شما مطلع شد هیفقط کاف.. رهیم

 !برادرِ من در خطره یجون و زندگ رونهیب

فراز . سخت بود اوشیس يهضمِ حرف ها. داد هیدر هم گره خورده اش تک يسرش را به دست ها اردالن

 نیاز کجا معلوم ا. زدیسال ها را دور بر نیحرف و چند کاغذ اعتماد تمامِ ا کیکمتر از پسرش نبود که با  شیبرا

 ..اعتماد کند توانستیمهم از دست او نباشد؟ نم ي دهیآن مزا دنِیکش رونیب يبرا فیکث يِباز کی

 :بلند شد و گفت شیاز جا اوشیس

من  يهرچقدرم که تو خونه .. خوامینم يا گهید زیشما به جز داشتنِ افق چ یِمن از زندگ.. نیخوب فکر کن_

بهم اعتماد  یستیمجبور ن.. ستین میپدرش و نداره نصف دلش با من و زندگ تیرضا یکنه بازم تا وقت یزندگ

 دهیو از مزا یحرفام و فراموش کن یتونیم یول. یکنیفکر م دهیبه ربطم به اون مزا يکه دار دونمیم نمیا... یکن

ممکنه شما با گفتنِ  دونمیم نکهیبا ا یحت. کنم يریفاجعه جلوگ هیدونستم از  خودم ي فهیمن وظ... یعقب نکش

 ..و کردم سکیر نیباز ا یخراب بشه ول زیهمه چ یو باعث بش یحرفا به فراز کار و خراب کن نیا يهمه 

.. شکسته بود یجا هم کل نیتا هم.. تا نگاهش کند اوردیسرش را هم باال ن یحت.. به اردالن نگاه کرد هیثان چند

کرده  یدر دلش دعا کرد کارِ درست. رفت رونیصدا از اتاق ب ینگفت و ب يزیچ گرید! شیبه حال و روزِ فردا يوا

 .کند برانحماقت و اشتباه بزرگ را ج نیا توانستیباشد وگرنه هرگز نم
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 یگوش نیا زدیکه با اردالن حرف م یدر تمام مدت. کتش، تحملش را به سر رساند بیاز در ج یگوش لرزشِ

را به اردالن  زیباشد همه چ دهیاگر فهم.. سبحان بود. دیکش رونشیدست برد و ب. دیلرزیقلبش م يداشت رو

 .باشد تهشنود کار گذاش شیلباس ها يرو ینبود حت دینبود؟ بع سیگفته است چه؟ مگر پل

 :و ترس جواب داد الیهزار فکر و خ با

 بله؟_

 ؟يدیرو جواب نم یچرا گوش اوشیس_

 .سبحان نگرانش کرد لحن

 شده؟ يزیچ_

 !زود خودت و برسون محله یهر جا هست.. شهروز و گرفتن_

 !را کم داشت نیو مشکل، فقط هم یهمه بدبخت نیا انِیم. آورد نییرا پا یباز گوش مهین یدهان با

*** 

 

تراس نشسته بود و  يرو اوشیس. رفتیسوزناك آفتاب به استقبالِ تابستان م يروزِ بهار، با گرما نیآخر صبحِ

. کردیبود و نگاهش م ستادهیا يحرف و ساکت، گوشه ا یو افق، ب زدیرنگش را واکس م یمشک يکفش ها

چقدر سخت بود . شده بود دهخانه ماتم ک نیا روزیاز د. چشم نگاهش کرد يسر برگرداند و از گوشه  اوشیس

چشمش کنار  شِیبهت و وحشت نگاه افق از پ. بود دهیشان رس ییکه حاال زمانِ بازگو یتمامِ اتفاقات حِیتوض

روز بازداشت  نیاز اول شتریب نباریشهروز ا يِریداغِ دستگ. از او نداشت یحال و روزِ مونس هم دست کم. رفتینم

به خصوص که بعد از گفتنِ .. چه خواهد شد زیو گر بیتعق نیا قبتعا دانستیکس نم چیه. شدنش بود 

هم فشرده بود و تنها با  يدندان رو.. گفته بود و با تاسف نگاهش کرده بود "ییوا يا" حماقتش به سبحان،

 .بود ختهیدستش ر يرا رو یجمله آب پاک کی

گند بکشن  نیشهروز و از تو ا توننیهم جمع بشن نم ایدن يوگرنه همه ... اوشیلو نره س اتیبرو دعا کن عمل"

 "فتهیم ریگ شتریبا همون باند پاش ب يباشه به جرم همکار گناهیاگه ب یحت. رونیب

 :گرفته بود گفت هیکه در اثرِ گر ییآمد و با صدا کینزد یقدم افق

 !اوشیس دهینم... دهیتلفنشم جواب نم.. ستیشرکت ن_

 .بلند شد و سرش را در آغوش گرفت اوشیس
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 !شهیتموم م یهمه چ گهیامروز د.. آروم باش! شیه_

 :و با بغض گفت دیکش اوشیگردنِ س يدستش را آروم رو افق

 ؟ یخراب بشه چ یاگه همه چ ؟یرو گفته باشه چ یاگه به فراز همه چ_

 .را گرفت شیاو نشاند و شانه ها يموها يرو يبوسه ا. دیکش یقیچشم بست و نفس عم اوشیس

 از دست بره؟ تونیدونسته زندگ دادمیافق؟ اجازه م کردمیم کاریچ..من و نگاه کن_

 :سرش را دوباره در آغوش گرفت و زمزمه کرد. حرف نگاهش کرد یب افق

 .میبرو آماده شو بر_

 .با تعجب نگاهش کرد افق

 کجا؟_

 ؟يتنهاش بذار يخوایم. داره ازیبهت ن یاز هر وقت شتریپدرت امروز ب_

 .سر کج کرد افق

 بگم ؟ یبرم چ_

که چند سال  یکس.. زنش یول.. شو الیخیفراز رو ب. هیکاف یکه کنارش باش نیهم. یبگ يزیچ ستیالزم ن_

 !ارهین يمرد چیه يخدا برا.. سخته افق.. بالش گذاشته هیهم باشه باهاش سر رو 

 .نوازشش کرد و گفت اوشیس. جمع شد ییصدا یب ي هیافق همراه با گر ي چهره

 !هیزِ خوبامروز رو. میما ناراحت باش ستیامروز قرار ن. اشکات و پاك کن عیزود تند سر. گهیبسه د_

 :گفت دیو ناام دیکش شیاشک ها يدست رو افق

 کنه؟یبه نظرت پدرم به حرفات فکر م_

 :حال گفت نیخودش مطمئن نبود با ا. هم گذاشت يچشم رو اوشیس

شک  هیاگه باور هم نکنه  یمگه؟ حت رسهیبهش م یبه فراز چ ایقضا نیبا گفتنِ دونستنِ ا. هیپدرت مرد باهوش_

 !فرصت و از دست نده نینگه و ا يزیچ نکهیا يبرا هیکاف کیکوچ

 :دیبه آن دو انداخت و مغموم پرس ینگاه. آمد رونیاز خانه ب مونس

 مادر؟ یهنوز نرفت_

 :کمرِ افق را به جلو هول داد و همزمان گفت اوشیس
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 شِیشهروزم افق هم پ شِیتا اون وقت که من با سبحان پ. شهیشروع م 12مناقصه ساعت . میریبا هم م_

 .پدرش باشه

 .زد ینیبا محبت لبخند غمگ مونس

 .داره یسخت طیدخترم پدرت اآلن شرا یکنیخوب م_

 .کرد اوشیبه س رو

 نمش؟یبب ذارمیمن و نم ؟یمن چ ش؟ینیبب ذارنیم_

خدا  دیبه ام.. نگران نباش. کرده فیقرار مالقات رد هی یو بدبخت یسبحان هم با هزارجور پارت.. ننه ذارنینم_

 !شهیداره حل م

   .کرد ياری یالکرس تیگفت و بعد از آمدنِ افق آن ها را با خواندن آ يبا نگاه به آسمان انشااهللا  مونس

 * 

آنقدر استرس . مالقات نداشت يهمانگونه که سبحان گفته بود اجازه . زدیقدم م ياسترس مقابلِ زندانِ مرکز با

از همه جا،  دهیو خسته و بر فتدیاز کار ب شیحظه ممکن است پاهاهر ل کردیبود که حس م شیداشت و فشار رو

که آن  یتیانسان. قمار کرده بود تیمت انسانیخودش و برادرش را به ق یِزندگ. ندیبنش ابانیجدولِ خ نیکنار هم

   .بودنش، بعد از مدت ها حالش را خوب کرده بود تیکه با تمام خر يکار.. را به اردالن بدهکار بود

 :دیبه طرفش پا تند کرد و پرس د،یرا که از دور د سبحان

 شد؟ خوبه حالش؟ یچ_

شدند  نیکه سوارِ ماش نیهم. را دنبال خودش کشاند اوشیاشاره کرد و س نیبه ماش. شد ظیسبحان غل اخم

 :گفت یداد و عصب رونینفسش را ب

 !یکنیخراب م یکی یکیکارا رو  يهمه  ينشو؟ بخدا دار ادهیپ نیمگه نگفتم از ماش_

 شد؟ ریدستگ ياصال چجور کرد؟یم کارینگفت چالوس چ.. سبحان شمیم وونهیدارم د_

 .تر شد ظیسبحان غل اخم

 ...و شناختتش دهیها د ییاز روستا یکی گهیم_

 .و نگاهش کرد برگشت

 .گهیتابلوئه دروغ م یول_

 دورغ بگه؟ دیبا یچ يبرا_
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 .سر تکان داد سبحان

 .خراب تره کردمیکه فکر م یاوضاع از اون. نمشیاجازه ندادن بب..گهیدروغ م یول فهممینم. دونمینم_

 ره؟یپاش گ یعنی_

 .به ساعتش انداخت یرا روشن کرد و نگاه نیماش سبحان

برسونمت  تونمینم. رهیتو و من هم گ یحت دیبرادرِ تو و شا يمردك مشخص نشده پا نیا فیفعال تا تکل یعنی_

 .خودت برگرد کنمیم ادتیجا پ هی. محله

 !سبحان امیباهات م_

 .سر برگرداند و نگاهش کرد سبحان

تا برنده رو اعالم کنن بچه ها .. براورد شده شبیها د متیق ات؟یوسط عمل يدار کاریتو چ ؟يمغزِ خر خورد_

اون ساختمون  يو فراز پاش و تو ینزده باش یالبته اگه گند به همه چ. تمومه یتو شرکت و همه چ زنیریم

 !!بذاره

شده با . برم محله و انتظار بکشم تونمینم. ستمیا یگوشه و کنار م هی. کنارت باشم سیالزم ن. سبحان امیمن م_

 !کارِ امروز خراب شه ذارمیکنم نم دایو پ فیخودم اون روباه کث يدستا

تر از ساختمان  نییپا یکم. بود جهینت یب شهیهم اوشیبحث کردن با س. شد رهیو به جلو خ دیکش یپوف سبحان

 :را نگه داشت و گفت نیماش

 !اوشیبارم که شده حرف گوش کن س کیتو رو به خدا . اطراف نباش نیا یشو ول ادهیپ_

حد نگاهش به  نیوقت تا ا چیه یدر زندگ گذشت؟یها مگر م قهیدق نیا. شد ادهیتکان داد و پ يسر اوشیس

پشت درخت بزرگ و . شدیتاب تر از قبل م یهر لحظه ب شدیم کیساعت که به دوازده نزد. ساعت نبود

نگاهش به ونِ . اردالن بود التیدو برابرِ تشک بایتقر. با عظمت و بزرگ نگاه کرد نگیو به هولد ستادیا يتنومند

 یعنی. دیرا با دست مال شیها قهیشق. پارك بود ي، گوشه ا ابانیافتاد که درست در ضلع مخالف خ یرنگ اهیس

 يفراز.. امکان نداشت... گرگ ها شود؟ نه يِواد نیخودش وارد ا يبا پا يروز نیفراز انقدر احمق بود که در چن

ساعت از دوازده گذشته بود ..مانند خوره به جانش افتاد يفکر. و احمق نبود دهانقدر ها هم سا شناختیکه او م

طاقت  گرید. دیرسیصدا و ساکت و مرتب به نظر م یب زیخودش پارك بود و همه چ يهمچنان در جا نیاما ماش

اما هنوز  دنثارِ او کر يا "یلعنت". تماسش رد شد. به سبحان زد یآورد و زنگ رونیب بشیرا از ج یگوش. اوردین

  .دیاز طرف سبحان به دستش رس امکیپ کینگذشته بود که  هیچند ثان
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 "دادوکالت تام  گهید یکیخودش به  يبه جا...فراز بو برده"

شماره . نعره بکشد ابانیهمان جا وسط خ خواستیدلش م. تمام شده بود زیهمه چ. دیاش کوب یشانیدست به پ با

 :دیتوپ ادیکه جواب داد با فر نیهم. گوشش گذاشت يرا رو یاردالن را گرفت و گوش ي

 بدبخت کردنِ خودت؟ يبرا يانقدر راغب بود یعنی_

 :پدرش با ترس جواب داد يبه جا افق

  ..اوشیمنم س_

  .بود جیگ جِیافتاد که گ یو پشت سر هم اتفاق م عیآنقدر سر زیهمه چ. دیپشتش لرز ي رهیت

 پدرت کجاست؟_

 یلیحالش خ.. تلفن بهش شد و رفت هی. کس نگفت چیبه ه یچیه.. و با خودش نبرد شیگوش.. دونمینم_

 !اوشیخراب بود س

 .ندباز مو رتیبا ح دهنش

 ؟یچ دهیپس مزا_

 !کنار دهیشرکت تماس گرفت و اعالم کرد کش تیریخودم با مد يمگه فسخ نشد؟ جلو ؟یچ_

هتشد که دستبند به دست  رهیخ یانسالیو با وحشت به مرد م دیدست دورِ دهنش کش. چند برابر شد اوشیس ب

 :بزاقش را با وحشت قورت داد و گفت. شدیآورده م نییساختمان پا ياز پله ها

 ندهینما. اطالع نمونده یفراز هم از شک پدرت ب یول دهیظاهرا پدرت کنار کش. افق گمیم یچ نیگوش کن بب_

.. فراز هر جاست پدرت هم اونجاست. شد ریاآلن دستگ نیخودش فرستاد هم يبه جا يمحکم کار يکه برا يا

 یلیخ یممکنه همه چ. میچاره شدیپدرت کجا رفته وگرنه ب یبفهم دیبا. .هم همراهشونه نیحتم دارم ژاکل یحت

 !بدتر بشه

 .کردیافق با ترس صحبت م. دیدو ابانیو با سرعت به طرف خ گفت

خراب بود  یلیحال و روزش خ.. و رفت دیبعد مثلِ جت از جاش پر. گفت يزیچ هینفر بهش زنگ زد و  هی_

 !کجا رفته دونمیمن نم.. اوشیس

 .دست بلند کرد و با عجله سوار شد ینیماش يبرا اوشیس

 هی.. اس ام اس هاش و بخون.. پدرت و چک کن يفقط تمام تماسا. امیمن دارم م. خب آروم باش یلیخ_

 ..عجله کن. بهش زنگ زده افق یبفهم حد اقل ک يجور
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. داد هیرا به پشت تکآدرس را به راننده داد و سرش  اوشیس. گفت و قطع کرد يا "باشه"با استرس  افق

 :اش زنگ زد، کالفه جواب داد و قبل از او گفت یسبحان که به گوش

 .شده یچ مهیحال.. سبحان دونمیم_

 يتا آخر عمرت تاوان کثافت کار دیمملکت در بره با نیاگه فراز از ا.. گند اوشیس يگند زد ته؟یحال یگیتازه م_

 .نیاون و تو و برادرت بد يها

  .حانسب کنمیم داشیپ_

 !عقل یمردك ب یپس انقدر بگرد تا پاره ش ؟يجد_

منو؟  ینیبیم.. ایخدا": چشم بست و در دل زمزمه کرد. دیکوب نیماش یِبه صندل یرا قطع کرد و مشت یگوش

 "!فرصت بده.. فرصت بده خدا.. بار و اجازه بده درستش کنم کی نیهم

که  اطیوارد ح. دیاسکناس ها را مقابل راننده گرفت و مانند فنر از جا پر. را باز کرد شیچشم ها نیتوقف ماش با

 :را مقابلش گرفت و با وحشت گفت یگوش اوشیس دنِیبا د. آمد یم نییبه دست از پله ها پا یشد افق گوش

 !خودت صحبت کن.. مهندس برّانه_

 .گوشش گذاشت يو رو دیرا از دستش قاپ یگوش

 ..الو_

 ..اردالن خان... بهتون بکنم یکمک تونمیمن نم. من به دختر خانومشون هم گفتم نینیبب_

 رید یلیممکنه واسه جبران خ. ینه خان مونهیم ینه اردالن گهید یاگه کمک نکن. گمیم یچ نیگوش کن بب_

 اردالن خان کجا رفت؟.. کمک کن کنمیخواهش م.. بشه

 :کالفه تکرار کرد اوشیس. سکوت کرد یکم مرد

نذار .. کمک کن مهندس کنمیخواهش م.. فراز شِیرفته پ دونمیم.. به ضرر هممونه گذرهیکه م يهر لحظه ا_

 !بشه رید

 :آرام گفت ییبا صدا مرد

 .ساعت دو قرار بود از تهران خارج شه. توش اقامت داره رو بهش دادم شبیکه فراز از د ییآدرس جا_

 .شدیم نییاش با ترس باال و پا نهیس يقفسه . نمانده بود به دو يزیچ. به ساعتش انداخت ینگاه اوشیس

 ..آدرس و بگو_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶٨٣ 

افق  يساعدش نوشت و سپس در مقابل چشمانِ وحشت زده  يکه در دست افق بود آدرس را رو يخودکار با

 :و گفت دیاو کش ياشک ها يدستش را رو. را قطع کرد یگوش

 !ی؟ هر اتفاقافتاد بهم زنگ بزن باشه یهر اتفاق. جا باش نیهم_

 .حرف، با دو از خانه خارج شدنش را نگاه کرد یتند تند سر تکان داد و ب افق

... تهران بود يمحله ها نیو شلوغ تر نیاز بدتر یکی. دستش انداخت يبه آدرس رو یدوباره نگاه اوشیس

بود؟ جلو رفت و پالك  نینش نییپر تردد و پا يمحله  کیپنهان شد و فرار کردن کجا بهتر از  يبرا! درست بود

زنگ زده و کهنه را از  يسردرِ در ها جلهو ع یبا سردرگم. از در ها اصال پالك نداشتند ياریبس. ها را نگاه کرد

 یبود؟ ب دهیچرا زودتر به فکرش نرس. دیمغزش سوت کش. اردالن افتاد نِیکه چشمش به ماش گذراندینظر م

به  ینگاه. درِ باز توجه اش را جلب کرد کی ن،یانده به ماشم یپا تند کرد که کم نشیتعلل به طرف ماش

 ينعره ا يصدا. رفت نییرا پا کیو تار فیکث يآخر باز کرد و پله ها ادر را ت. خودش بود. پالکش انداخت

مانده را با  یباق يپله ها. پشتش را لرزاند ي رهیزن ت کی ونِیش يکرد و صدا خکوبیرا در جا م شیپاها

. عقب رفت یبا وحشت قدم ش،یرو شِیپ رِیتصو دنیرا باز کرد و از د يا شهیدرِ ش. رفت نییپا يشتریسرعت ب

 شهیخانه کز کرده بود و اردالن، با تکه ش يگوشه  یخون يبا سر نیژاکل. غرقِ در خون کف خانه افتاده بود ازفر

 :جلو رفت و با وحشت گفت. بود ستادهیدر دستش مقابلش ا يا

 !اردالن خان_

باال گرفته بود و  يا شهیدستش را همراه با قطعه ش. بود نیخون يچشمانش دو گو. به طرفش برگشت ردالنا

و  دهیترس يچهره  انِیجلو رفت و همانطور که نگاهش را م. دیلرزیتمامِ تنش داشت م. دیچکیخون از مشتش م

 :گفت چرخاندیاز اشک و خونِ زن و او م سیخ

 ..اجازه بده قانون خودش.. یش مونینکن که بعدا پش يکار. کنمیمخواهش .. ولش کن اردالن خان_

 !رونیبرو ب_

 .را در دست گرفت شیبرگشت و موها نیاردالن به طرف ژاکل. را متوقف کرد شیاردالن پاها ي نعره

 ؟؟يدوست دار.. کشمتیکنارِ عشقت م.. نجایهم_

 .باال گرفت نیژاکل ي هیگر يآخر را آنقدر بلند و وحشتناك گفت که صدا ي جمله

 ...اردالن توروخدا... اردالن_
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دست .. هم درست کنارِ سرِ او هیپا یشکسته و ب زِیم. بود شیصورت غرق در خونِ فراز درست کنار پا.. رفت جلو

 :اردالن گذاشت و گفت يبازو يرو

 !کنمیخواهش م.. آروم باش کنمیخواهش م_

تا سقوطش نمانده بود که دست  يزیچ. خوردیتلو تلو م يدیداشت با لرزش شد. دستش را پس زد اردالن

چشمانش هنوز  یاز دستش افتاد ول شهیش. مبل نشاند يبرد و رو ياو را گوشه ا. دور کمرش حلقه شد اوشیس

که  نیهم. نمرده باشد ازفر کردیدر دل دعا م. درآورد بشیاز ج مهیرا سراس یگوش. بود نیبا وحشت به ژاکل

 :سبحان جواب داد با وحشت گفت

 !نیعجله کن. نیآمبوالنس هم خبر کن هی.. دمیکه م یآدرس نیا نیایسبحان زود ب_

رو به ... شکست خورده و تمام شده يطرفش مرد کی. اردالن ترسش را هزار برابر کرد ي نهیخسِ س خس

که اشک و خونش با هم مخلوط شده  اهیگنه کار و س یو آن گوشه زن نینقش بسته بر کف زم یطانیش شیرو

 !بود یدردناك و وحشتناک يتابلو. بود 

*** 

 

تنها  شیلب ها دیاردالن که لبخندش را د. اشک لبخند زد انِیگذاشت و م شهیش يتابش را رو یب انگشتانِ

 :پرستار گفت. شد رهیبه پرستار خ یاستفهام یبرگشت و با حالت. کش آمد و با دست به او اشاره داد یکم

 خسته نکنش باشه؟ ادیز.. تازه اومده بخش_

همانگونه که . نشست و بالفاصله دست پدرش را گرفت یصندل يکنارِ تخت رو. گفت و داخل شد يا باشه

 :دیپرس زدیبوسه به انگشتانش م

 بابا؟ یخوب_

که از سر گذرانده  يا یقلب يسکته . کردیاش درد م نهیس يهنوز هم قفسه . هم گذاشت يچشم رو اردالن

 .بود نیو سنگ یاتیبود، ح

 .خوبم_

 .بابا مردمیمن م شدیم تیزیاگه چ. فتمیم غمبریخدا و پ يدو روزه دارم به دست و پا_

 یفیاخم ظر. بود ششیو آسا یراحت نیبودنِ اتاق هم در هم یخصوص یِخوب. دیصورتش کش يدست رو اردالن

 :دیپرس شدیش خارج ما نهیکه با زور از س ییکرد و با صدا
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 نجام؟یدو روزه ا_

 .سر تکان داد افق

 ..شده بود میدو روز بود که اوضاعتون وخ یول.. پنج روزه_

داد و چشم از او  رونیب ینفس.. افتاد اوشینگاه اردالن از پشت سرِ او به س. ادامه نداد گریرا گاز گرفت و د لبش

 .گرفت

 ..پسره نیا_

 :مکث کرد و افزود یکم

 ..اونم.. اوشیس_

 .میمردیم یاز نگران میهممون داشت. بابا نجاستیاونم چند روزه که ا_

 .چهره اش را با درد جمع کرد و بحث را ادامه نداد اردالن

 دونه؟یآرزو م_

 .دیلب گز افق

 .دادم تا وقت خونه بردنتون بهش نگم حیآوردنتون بخش ترج دمید یامروز بگم ول خواستمیم گهید_

 .ادیکن ب يکار.. نگو يزیاز من هم چ.. نگو که هول کنه يجور. تهران ادین بهش بگو بزنگ بز هی_

 :زد و آرام گفت ینیلبخند غمگ افق

 .بابا خورمیاز کنارتون جم نم قهیدق هی گهید. شهیدرست م یهمه چ. نیشما خوب بش.. چشم_

 تیاش را با جد یخال يجا. رفته بود اوشیس. افق دوخت يگونه  يرو يرا برگرداند و چشم به اشک ها شیرو

 :و گفت ستینگر

 ..برم خونه خوامیم. ییمهندس برّان زنگ بزن اگه دست تنها ای امیبه ت. مرخصم کنن نجایکن از ا يکار هی_

 ..دکترتون گفتن. نیبر نیتونینم یول.. میباشه ما هست يپدر هر کار_

 .برم خونه خوامیم. زارمیب مارستانیاز ب.. افق یشناسیتو که منو م_

 .گفت و از جا بلند شد یچشم. افق زد يمقتدرش مهر سکوت بر لب ها لحن

 .مدت هیخونه  میبریالزم باشه پرستار م. با دکترتون صحبت کنم رمیم_

 .تکان داد  يبا محبت سر اردالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶٨۶ 

 ..بهش_

 :کرد و ادامه داد اخم

   ..نجایا ادیبگو ب اوشیبه س_

 :هم گذاشت و تکرار کرد يچشم رو دیاردالن مکثش را که د. افق ملتمس شد چشمانِ

 !ادیبگو ب_

به طرف پنجره  شیرو. دیچیدر اتاق پ اوشیس يپا يکه صدا دینکش یطول. رفت رونیگفت و از اتاق ب یچشم

 :خش دار گفت ییسالمش را آرام جواب داد و با صدا. دیدیبود و چهره اش را نم

 !بهت بدهکارم_

 ..یستیبدهکار ن یبه کس يزیشما چ_

انگار نه .. بود ختهیانگار نه انگار که کنار او فرور.. از ترحم نبود يدر چشمانش اثر. برگرداند و نگاهش کرد سر

در  دهیانگار نه انگار که او دراز کش... خورده بود نیمرد زم نیا ياش کنارِ پا یبار در زندگ نیاول يانگار که برا

به  يهر حرف نگفته ا.. و با احترام پر بود از هزار حرف نگفته ورنگاهش پر غر.. برپا و استوار بود اوشیبستر و س

 ..جز ترحم و شماتت

 یاآلنم نم ستادینا شیقلب اگه پنج روز پ نیا.. نترس.. در چه مورد ازت بپرسم خوامیم یفکر کنم حدس بزن_

 ..ستهیا

 :مکث کرد و سفت و سخت لب زد یکم

 مرد؟_

 .چشم بست و سر تکان داد اوشیس

 ..همسرِ اسبقِ تون هم. شده بود هوشیفقط سرش شکسته بود و ب_

 :دیپرس یبه سخت. را باال آورد تا ادامه ندهد دستش

 کجا ان؟_

 یول شهیم یهفته دادگاه نیا نیژاکل. بازداشت شدن يکه اطالع دارم هر دوشون به جرمِ کاله بردار ییتا جا_

 !از حاال حاال ها کار دارنبا فر کنمیفکر م

 .شد نییباال و پا شیگلو ي دهیرس بِیس. نگاه به رو به رو دوخت اردالن

 ..یکه نسبت بهت داشتم متاسفم ول یتصورات يهمه  يبرا. و صداقتت یمردونگ ونِیمد.. شدم ونتیمد_
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 :گفت یانعطاف نیکوچکتر یبرگرداند و ب سر

 نه؟ یدونیم.. اتفاق ها جداست نیافق باز هم بحثش از تمامِ ا_

 :سر تکان داد و گفت یفیبخشِ ضع نانیبا لبخند اطم اوشیس

 ..کار و تا ظهر حل کرد شهیچطور م نمیبرم بب.. نیمرخص بش نیخوایافق گفت م_

 دیشا.. تمامِ حرف ها و افکارِ اردالن جواب شد يجوابِ کوتاه برا نیهم. رفت رونیگفت و ب يبا اجازه ا سپس

و دستانش را  دیکش یآه.. بار شکست را قبول کند نیاول يرکاب بردارد و برا يبود که پا از رو دهیآن رس وقت

 .در هم گره زد

 * 

توجه به  یدستش را جلو برد اما اردالن ب. اردالن باز کرد يشد و بالفاصله در را برا ادهیپ نیاز ماش اوشیس

دستش را گرفت و او را به طرف خانه  کیافق . آمد نییگاه کرد و پا هیدر را تک يدست در هوا مانده اش، لوال

 :گفت هیقرار گرفت و با گر انبه محضِ ورودشان به خانه زهرا با اسپند دودکن مقابلش. برد

 ...شکرت خدا.. صد هزار مرتبه شکرت ایخدا_

شد، اردالن چهره  دهیضا برسرِ گوسفند که به دست ر. توجه شان را جلب کرد یوانیدست و پا زدنِ ح يصدا

سر  اوشیاگر س دیکه شا یبه همان جنون.. دیشیاند یخون به جنون آن روز م دنِیبا د. جمع کرد و سر برگرداند

 !شدیم یبه انتقام و قتلِ وحشتناک لیتبد د،یرسینم

نشست  شیبا کمک افق رو. بود ایحاضر و مح شیبرا یخانه تخت يگوشه . کرد تشیآرام به طرف خانه هدا افق

 :افق با محبت گفت. را باز کرد راهنشیپ يباال يو دکمه 

 ..ارمیب یبراتون لباس راحت رمیم_

 :دیبا احترام پرس اوشیس. افتاد اوشیاو که رفت دوباره چشمش به س. با عجله پله ها را با ال رفت سپس

 ن؟یالزم دار يزیچ_

 .سر تکان داد اردالن

 شد؟ یبرادرت چ_

 .شهیآزاد م ادیز یلیبه احتمال خ.. شهیماه دادگاه نیآخرِ هم_

  ..خوبه_

 :سکوت گفت یبعد از کم اوشیس
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 ..ستین ياگه امر. رسونمیخودم و م نیبود زنگ بزن ازیهر وقت ن_

  .جوون یمرس_

آمد با  نییش پاپدر یِراحت يافق که با لباس ها. ستادیکنار پله ها منتظر افق ا. کرد یزد و خداحافظ يلبخند

 :محبت نگاهش کرد و گفت

 .دوباره جوش خوردنتون يبرا هیخوب يبهونه . یوقتشه سنگات و با پدرت وا کن گهیفکر کنم د_

 .زد ینیلبخند غمگ افق

 ..و هم جونِ پدرم و یمن هم زندگ. اوشیممنونم س یبخاطر همه چ_

   .اش گذاشت ینیب يدست رو اوشیس

حرص و جوش  یقراره بازم کل يچون بزود رهیقوت بگ دیبا یحساب.. نگو خب؟ فقط مراقبش باش یچیه_

 !بخوره

. کرد رشیغافلگ یآن یبه اطراف انداخت و با حرکت ینگاه اوشیس. انداخت نییزد و سر پا ییبایلبخند ز افق

 :افزوذ اوشیکه سکرد  یباز مانده از هم به اطراف نگاه ییو با لب ها دهیزده و ترس جانیافق ه

 !کردمیهمون شب کار و تموم م یدو روز و مهمونمون یکیهمون  دونستمیاگه م_

 :دیپرس یبه مزاحش با نگران دنیخند يبه جا افق

 ؟یستیتو که ناراحت ن_

 .اش را نوازش کرد یچانه اش را دست گرفت و با شست صورت کوچک و استخوان اوشیس

 ..هر وقت اراده کنم.. کردنم نجاین نجایا يوارایتو اتاقت؟ گرچه د امیب تونمینم گهید نکهیا ؟یناراحت چ_

 !اوشیس_

در حالِ حاضر  یول. یمن باش يمن و تو خونه  شِیکه پ نهیدرسته آرزوم ا. بود افق نیدرستش از اول هم هم_

 ..نجاستیخونت ا

 دوستش داشت؟ شهیاز هم شتریچرا امروز ب. انداخت نییسر پا افق

 !يبهم بد یقول هی مخوایم.. افق_

فردا شنبه . چشمانش متالطم شده بودند. داد رونینفسش را ب اوشیس. را نگران باال کرد و منتظر ماند سرش

 !معروف يهمان شنبه .. بود
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 یهر خبط.. کردم يهر کار.. رو برات شکافتم ینره که من همه چ ادتی يدیشن یافتاد و هر چ یهر اتفاق_

 ؟يدیقول م.. یگفتیبشه که م یهمون شکاف نمونیب یچیر هنذا.. کردم بهت گفتم افق

 ه؟یمنظورت چ_

 !يقول بده که نذار.. خراب بشه میکه با هم ساخت ییایدن نینذار ا.. ندارم يمنظور_

 نانیحال سر تکان داد و با اطم نیبا ا. نداشت یآورد اما از نگاهش حسِ خوب یدر نم شیسر از حرف ها افق

 :گفت

 !نباش یچیقلبت دست منه نگرانِ ه یتا وقت_

شان سرش را داخل  تیتوجه به موقع یب. دیدست دورِ کمرش انداخت و او را به طرف خودش کش اوشیس

 :او فرو برد و با حسرت گفت يموها

 باشه؟. تو مال من یِعوضش همه چ.. مالِ تو نیا.. مال تو بود شهیصاب مرده که هم نیا_

که  کردیهمانگونه نگران نگاهش م. کردیبغضش را چند برابر م شیچرا حرف ها دانستینم. نگاهش کرد افق

شدن از چشم شوم و  دهیکجا خوانده بود که بوس.. ختیدلش فرو ر.. دیجلو آمد و چشمانش را بوس اوشیسرِ س

 است؟ منیبد 

*** 

 

که او را  ییاش، در تمامِ سال ها یکه سکوت و کم حرف يدختر.. نگاهش را به دخترِ کنارش دوخت افق

 :را مقابلش گرفت و گفت یدست شیقطعه قطعه شده در پ يموزها. اتفاقِ ممکن بود نیتر بیشناخته بود، عج

 .يشد فیضع یلیخ.. زرده یلیرنگ و روت خ.. و بخور نیا_

لب  ریبرداشت و ز یلیم یبا ب. پدرش با نگاه به بشقاب اشاره کرد. دست اردالن برداشت يدست از رو آرزو

 :هم گذاشت و گفت ياردالن چشم رو. افق نگاه ملتمسش را به اردالن دوخت. تشکر کرد

 دختر کوچولو تنها صحبت کنم؟ نیبا ا قهیچند دق تونمیم_

چمدانِ حاضر و  گهیصحبت دونفره، د نیبود بعد از ا دواریام. گفت يا "البته"با لبخند نگاهشان کرد و  افق

   .ندیراه پله نب يرا رو آرزو يآماده 

 .داد رونیب یاما لرزان قیگذاشت و نفس عم زیم يرا آرام رو وهیرفت، آرزو بشقاب م رونیکه از اتاق ب او

 .خبر دار شد یشدم که از همه چ یآدم نیمن آخر شهیبازم مثلِ هم_
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 .دیلخت و کوتاهش کش يموها يدست رو اردالن

 بفهمم؟ بهیغر هیاز زبون  دیکه خودم در کمال تاسف با یبدم دخترم؟ اونم وقت حیتوض دیچند بار با_

 :پدرش که جمع شد، نگران نگاهش کرد و گفت ي چهره

اعتماد  بهیچطور شد که به حرف همون غر. بدونم خوامیم یول کنهیم تتیباره اذ نیصحبت در ا دونمیم_

 ؟يکرد

 .با درد پوزخند زد اردالن

شک  یحت.. ستمین نیژاکل یِتو زندگ دونستمیم. دخترم ننیبیبهتر از تو م گرونیرو د تیندگز يتابلو شهیهم_

. کرد فیاولش بهونه هاش و رد. وقت شک ام به فراز نرفت چیه یباشه ول شیتو زندگ يا گهیکس د کردمیم

. میدیرسیطالق و م يکارها میداشت لیوک قِیو از طر کردیماه آخر کال تو هتل اقامت م کی نیبعدم که ا

 !برگردم فرانسه خوامیم گفتیم

 .و ادامه داد دیکش یآه

عمر  کیبود که  يزد اعتماد نیکه من و زم يزیچ یول.. من تموم شده بود يبرا نیژاکل. نبود  میمر نیژاکل_

 مشیتقد یانقدر احمق بودم که داشتم دخترم و دو دست. و خطرناك داشتم فیدلم نسبت به اون خوك کث يتو

 !کردمیم

 .ساعد دستش را نوازش نکرد آرزو

 !یبگ يزیچ گهید خوادیبسه بابا نم_

 يِحرفاش دروغه و ممکنه باز نکهیطرف فکرِ ا هیاز .. دمیبه جنون رس دمیاون حرفا رو از اون پسره شن یوقت_

اومدم خونه و  یوقت. سازهیکارِت و م فتهیجونت ب يدرصد تو هی یکه اگه حت یهم شَک یاز طرف.. بخورم يبد

درصد  کیبه سه چهار جا زنگ زدم و فقط سه ساعت وقت صرف همون  یوقت.. کردم یحساب و کتابا رو بررس

به  ازیفقط ن یدخترم؟ آدم گاه یدونیم. حرفاش راست بود دمیفهم یکه حدسش و بزن یشک کردم، زودتر از اون

 مانیکه بهش ا يزیجز اون چ يزیچ يخوایکه خودت نم کنهیانقدر چشمت و کور م یاعتماد گاه. تلنگر داره هی

 !ینیبب يدار

 !کردیمرگ م يآرزو شد،یروزها، حرف از اعتماد که م نیا. شد رهیخ يبه گوشه ا آرزو

 ؟يبر يخوایواقعا م_

 .سر تکان داد آرزو
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.. آره گهید يروز و چه ده روز کیچه  یول.. گهیروزِ د هی يبرا ندازمشیو م کنمیو کنسل م طمیبل ياگه بخوا_

 !برم خوامیم

 .چند لحظه در سکوت نگاهش کرد اردالن

 ؟یکنیفرار م یبار از چ نیا_

 :زد و زمزمه کرد یلبخند تلخ آرزو

 !از خودم_

 !کنهیو زود رفتنت حالِ منو بهتر نم ریدو روز د یکی.. اگه قصدت واقعا رفتنه برو_

 :دستش را گرفت و گفت آرزو

 .رفت ادشیسرش به سنگ خورد و عشق اون پسره هم از  گهید دیشا ؟يدیخدا رو چه د.. حاال که افق هست_

_تو و افق برام جداست؟ يجا یبفهم يخوایم یک  

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :و گفت دیکش یقینفسِ عم. سکوت پدرش را نگاه کرد در

 !وقت رفتنه گهید يپس اگه واقعا بهتر_

 .و در آغوشش گرفت دیخودش کشاو را به طرف . تخت نشست يرو اردالن

. یشیدور م نجایاز ا يدار یچ يکه بدونم برا شناسمتیانقدر م. برگرد يکرد دایخودت و پ یوقت یبرو ول_

 یلیبه خ ییبعد از اون تنها.. کردم یتنها زندگ میاز زندگ يدوره ا هیمنم . یمن يایجوون هیشب یلیتو خ ؟یدونیم

 .عوض شد یچون بعد از برگشتنم نگاهم به همه چ دمیرس زایچ

 :سخت گفت یکاشت و همراه با بغض شیموها يرو ياردالن بوسه ا. غرقِ در فکر سکوت کرد آرزو

 حاضر شم؟ یکنیکمک م.. میفرودگاه باش دیبا گهیساعت د کی_

چشمش .. تبشو مر دهیتراش شهیصورت هم. دیصورتش کش يدست رو. و نگران نگاهش کرد نیغمگ آرزو

کوچک و مردانه هم حالش را  يفضا نیا دنِیروزها، د نیا. افتاد شیپشت لب ها زِیتم يدیناخداگاه به سف

 !کردیخراب م

 * 
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 :نگاه نگرانش را به اردالن دوخت و مغموم گفت افق

 پدر؟ ینیشینم یمطمئن_

آرزو  يبدرقه  يبرا. تا زمانِ پرواز نمانده بود يادیز زیچ. جا به جا شد شیدر جا یسر تکان داد و کم اردالن

چشمانش . رنگ چرخاند ییاو و چمدانِ آلبالو انِیم صانهیافق نگاهش را حر. زهرا هم تا فرودگاه آمده بود یحت

 .شد و زار زد یبارِ هزارم پر و خال يبرا

 !یبه نرفتن فکر کن یتونیهنوز م.. هنوز وقت هست آرزو_

 :نگاهش را به پدرش دوخت و آرام گفت. زد شیرو به ینیلبخند غمگ آرزو

 باهاش تنها باشم؟ کمی شهیم_

 .آرزو دست خواهرش را گرفت. ستادیآن طرف تر ا یگفت و همراه زهرا کم يباشه ا اردالن

 !میرو دوست دار گهیچقدرم که همد کنهیندونه فکر م یهر ک ؟یکنیم یتابیچرا انقدر ب_

 :و گفت دیگونه اش غلت ياشک رو. دیاش را بوس یشانیجلو رفت و پ افق

 ؟یدونینم. یکه عمرِ من یدونیخودت م یول یتو دوست نداشته باش دیشا_

 :مقدمه گفت یب. کردیکار را تمام م دیبا. شد رهیگرفت و به اطراف خ ینفس آرزو

 ؟یباهاش ازدواج کن يخوایم_

 :شد، افزود کیافق که به هم نزد يابروها

 !گمیو م اوشیس_

 ..یتا تو نباش..نگران نباش یو تو نباش فتهیب یکه اتفاق ینیاگه نگرانِ ا_

 .يریبگ میتصم دهینزده برم و نه تو نشن خوامیدارم که نه م ییحرفا یول. ستمین یکنیکه فکر م يزینگران چ_

 :زمزمه کرد یبا سردرگم. ختیباره فرو ر کیافق به  قلبِ

 ؟ییچه حرفا_

دست افق را . بود يگریامروز طور د زیآن روزِ شهروز نبود همه چ ياگر حرف ها دیشا. تر شد کینزد یکم آرزو

 :فشرد و با درد زمزمه کرد

کردن  یزندگ يبرا. رو داره یستادگیا نیواقعا ارزشِ ا يستادیا ایدن يپدر و همه  يکه به خاطرش جلو يمرد_

 !شهینم یهر کس بِیکه نص هیچون بودن با اون فرصت. نکن دیلحظه ترد کی اوشیبا س
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تر از آن  بیعج. کجاست بیعج یِخداحافظ نیوسط ا اوشیس گاهیجا دیفهمینم. هاج و واج نگاهش کرد افق

   .دندیدرخشیم يگریکه امروز طور د یدرخشان يها یآب. رنگ نگاه دخترك بود

 ..که انگار یزنیحرف م يجور هیچرا  ؟یگیرو اآلن م نایچرا ا_

دوست داشتم .. امیهم ن تیعروس يممکنه برا. گمیو رك و راست م نیدارم ا.. رانیبرنگردم ا گهیممکنه من د_

   .منم به عنوانِ خواهرت حرفم و گفته باشم

 :گفت کردیکه ماهرانه پنهانش م یافق گذاشت و با بغض يبازو يرو دست

که مونده رو هم بدونِ ترس برات  ییزایچ نیازش بخواه آخر.. نترس یچیو بگو آرزو گفت از ه ششیبرو پ_

   .بده حیتوض

 بده؟ حیبرام توض دیرو با یچ اوشیشده آرزو؟ س یچ یگیچرا واضح نم_

.. وقت کنترلِ پاسپورت ها، خودش را در آغوشِ افق انداخت و سرد بغلش کرد دنِیاردالن و سر رس ياشاره  با

 يبرا یکه معلوم نبود چه خواب ییاش از دل کندن و رفتن به جا یزندگ بِیرق دنِیدر آغوش کش.. سخت بود

 د،یوقت رفتن که رس.. حلقه شد رشدورِ کم یدستانِ افق با عشق و دلتنگ. است سخت تر بود دهیسرنوشتش د

بغض و آه النه کرده در قلبش اجازه داد  يرها کرد و به سفره  يبد را گوشه ا يشک ها و حس ها يهمه 

 !خواهر کوچکش پهن شود يشانه  يرو

کوچکش لبخند زد  يآرزو رو به خانواده .. کردند یخود خداحافظ يهر کدام به نوبه .. و زهرا جلو آمدند اردالن

.. تابِ اردالن یب ينگاه ها دنید.. دل کندن سخت بود. کنترل راه افتاد تیو همراه با چمدانش به طرف گ

 .دفراتر از سخت بو شیبرا اوش،یس یِخال يچشمانِ پر سوالِ افق و جا

*** 

 

 .زد يگذاشت و به کتفش ضربه ا زیم يرا مقابلش رو یدنینوش ي شهیش فربد

 ..دهیرس ایدر ریز.. اصلِ اصله. اومد رمیگ نیماهم و دادم تا ا کیحقوق .. اوشیتو روحت س یعنی_

 .زد يها کرد و کج خند کیبه پ ینگاه اوشیس

 .میبساط ننشسته بود يوقت بود پا یلیخ_

 !میخوش باش میتونیما هم م ادیب ادمونیکه  میزنیم یهر از گاه ؟یمرد حساب میمگه دائم الخمر_

 .و سکوت کرد دیاش خند هیبه کنا اوشیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ۶٩۴ 

 !آدمِ کله پا مواجه شم هیدلت من شب با  رینزنه ز یخوش نیا دوارمیام_

 .کردیبرگرداند و به فرانک نگاه کرد که مقنعه اش را سر م سر

 ؟یتو هنوز نرفت_

 :چپ چپ نگاهش کرد و گفت فرانک

 .کنم کارتیچ دونستمیوگرنه م.. اوشهیکه امروز روزِ س فیح_

 ينگاه کرد که غرق در فکر به نقطه ا اوشیرفتن فرانک به س رونیبعد از ب. زد یچشمک انهیدلجو شیبرا فربد

 .بود رهیخ

باز .. آزاده گهیدوهفته د یکیداداشتم . هم که فاتحه شون خوندست يفراز و بهروز.. شد یچته تو؟ کار که اوک_

 ؟ینشست ينجوریچرا ا

آرزو رفته  یعنی. دیاش را مال یشانیاش را با دست کنار داد و پ یشانیپ يشده رو ختهیلخت ر يموها اوشیس

 بود؟

کرد  دایتازه فرصت پ. دیچیاش پ ینیب ریتازه ز رِیو س اریماست خ يبو. که مقابلش قرار گرفت سر باال آورد کیپ

 :حال گفت یب. نگاه کند زیم يرو يبه مزه ها

 ؟یگرسنه مرد حساب کمِیآخه وسط روز و با ش_

 :به دستش داد و گفت یحرکت فرد

 .غر نزن برو باال متهیغن نمیهم_

   .چهره اش جمع و دهانش گس شد. را باال رفت کیزد و پ يلبخند

 عجب خوش خوراکه؟_

 !تازه برا قلبم منفعته.. دهیرس ایدر ریز گمیدارم م.. دهه_

 .اش گذاشت یشانیپ يدر هم قالب شده اش را رو يداد و دست ها هیرا به پشت ک سرش

 ..زنمیو منگ م جیگ شمینجوریهم.. خورمینم شتریب گهید یکیمن _

 کیاما آنقدر گرمِ صحبت در مورد کار شدند که عهد دو پ. را دوباره پر کرد کشیگفت و پ يا " یاُک" فربد

 شیآورد، دستش را رو کشیپ کیرا نزد يفربد که بطر. به خودش آمد که بدنش گرم بود یشکسته شد و وقت

 :گرفت و گفت

 !میکه مست بش میخواینم.. بسه فربد_
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زنگ در متعجب  يِننشسته بود که با صدا شیاما هنوز سر جا. را داخل بار برگرداند يتکان داد و بطر يسر فربد

 .نگاه کرد اوشیبه س

 !رفته ادشی يزیچ دیفرانکه؟ شا_

و  دیدور دهانش کش یدست. شد ریافق غافلگ دنیدر را که باز کرد با د. باال انداخت و به طرف در رفت يا شانه

 :معذب گفت

 ..تو بفرما.. به افق خانوم_

 زیم يچشمِ دخترك که به بساط رو. نداشت یفیحال و روزِ افق تعر.. نگران و آشفته از جا برخاست اوشیس

 :گفت عینگاه کرد که فربد سر اوشیبه س یاستفهام یافتاد، با حالت

 !استخدام شده.. گرفتم قمیو دونفره با رف یجشنِ خودمون هی_

 :دیخوشحال پرس. جلو رفت و کنارش نشست. کش آمد یآن يافق به لبخند يها لب

 آره؟_

 .هم گذاشت يچشم رو اوشیس

کار  يتهران بدون سابقه  يجا چیه. ستین يفعال چاره ا یگذاشتن ول يمنصفانه ا ریغ طیگرچه شرا_

 الیخب اونطور که خ یول! دنیکه طرح رو هم خر نیضمن ا! هیبرام فرصت بزرگ نجایا. کننیاستخدام نم

 .نشد گهید يزایحرف از شراکت و سهام و چ میردکیم

 دن؟یطرح و چقدر خر.. اوشیخوبه س یلیخ نمیهم.. خدا رو شکر_

   .دیآه کش اوشیس

شد و  دیشا. بسوزه نه کباب رهن و اجاره کنم خیکه نه س ییجا ینقل يخونه  هی تونمیباهاش م.. ونیلیم یس_

 !افق ادیاز دستم بر م نیفعال هم. دمیهم خر یفکسن دیپرا هی

 :دوخت و از ته دل گفت اوشیرا به س دوارشیام چشمانِ

مدرکت و که .. يریاز فردا م يدانشگاه هم که دار.. یکنیکار م يا گهید يبه مرور طرحا.. خوبه یلیخ نمیهم _

 !یکنیم دایکار پ يبهتر يجا یگرفت

 :ها و ظروف را آرام از کنارشان جمع کرد و گفت کیپ فربد

 .چرت بزنم هینداره من  يرادیاگه ا_

 :تکان داد و گفت شیبرا يسر اوشیس
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 !قیرف یمرس_

فقط .. نبود ياز بهت و ناباور يدر چهره اش آثار.. نگاهش کرد. تر شد کیبه او نزد یکم اوشیکه رفت، س فربد

 :دیمحتاطانه پرس. زدیدر نگاهش سوسو م قیغمِ عم کی

 خواهرت نرفت؟_

اکو  شیآرزو در گوش ها يدو پهلو يبحث کار فراموشش شد و دوباره حرف ها. هش کردموشکافانه نگا افق

 .شد

 !رفت... چرا _

 ....اگر آرزو رفته بود پس چرا.. دیلنگیکار م يجا کی.. ناباور نگاهش کرد اوشیس

 !نرفته؟ من که گفتم ظهر پرواز داره يچرا فکر کرد_

 :و آرام گفت دیدزد چشم

 !ينجوریهم_

 .شمیم وونهیرفتنش دارم د يزد که از لحظه  ییآرزو حرفا ؟یرو قراره بهم بگ یچ اوش؟یس_

 ..بود دهیپس شن.. بند آمد نفسش

 بهت گفت؟ یچ_

 .شد قیدر چشمانش دق افق

هست  یچ ؟يبد حیبهم توض دیرو با یچ... بده حیکه الزمه بهت توض یبگو نترسه و هر چ اوشیگفت به س_

 دونه؟یاما آرزو م دونمیکه من نم

 .دهانش را با ترس قورت داد بزاق

 قراره باشه؟ یچ..یچیه_

شده؟ اون از تو و  یچ. نبودم نجایمن اآلن ا يدادیو وا نم ياگه بلد بود.. یدروغ بگ یستیتو بلد ن اوشیس_

 ..هست که من ونیم نیا يزیچ هی.. از آرزو نمیا.. ظهرت روزید يحرفا

 !بدم حیتوض تونمیمن نم یول.. آره هست_

 .کالفه بود. فرو برد شیموها يدستش را ال. صدا نگاهش کرد یب افق

 ؟یچ یبهت بگم؟ اگه من بگم و تو باور نکن یچ يانتظار دار_
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به . راه نفسش بند آمده بود دهیکه کنارِ آن درخت خشک یدرست مثلِ همان ظهر سوزناک.. افق بند آمد نفسِ

 :لب زد یسخت

 !ده بگو و تمومش کنمون یهر چ! اوشیفقط بگو س_

که خواهرش  گفتیم گفت؟یچه م. خم شد یگذاشت و کم شیزانوها يآرنجش را رو. رو برگرداند اوشیس

سن و سالش او را از دور خارج کرده؟ کدام گناهش بدتر  دنیآن زمان ها بود که با د ياحمقانه  ياز باز يعضو

  آنگونه راندنش؟ ایدادنش  يبود؟ باز

 اوش؟یس_

 :آرام گفت بست و چشم

 ..و دمشید یبا تو آشنا بشم به طور اتفاق نکهیقبل از ا.. من آرزو رو قبل از تو شناختم_

تاب نداشت سر  یحت. از کجا شروع کند دیبا دانستیاصال نم.. کردیسکوت افق کار را سخت تر م.. کرد سکوت

 .دیکش یقیشد و نفس عم نییچند بار باال و پا شیگلو بیس. شماتت بارش نگاه کند يبرگرداند و به چشم ها

ظاهرش من و به خطا .. و دو سالشه ستیو به دروغ بهم گفت ب میبا هم آشنا شد.. دمشید یپارت هیتو _

 ..که هییکردم از همونا الیخ. انداخت

 :و ادامه داد دیرا مک شیباال لب

 یبعد هم که چند بار تلفن.. شب شک کردمهمون . ستین کردمیم الیکه خ یکه بفهمم اون دیطول نکش ادیز_

بهش گفتم . بچه ست همون جا کار و تموم کردم دمیفهم گهیقرار مالقات د هیبا  تیباهاش حرف زدم و در نها

 یاهیخودم که وسط اون همه س الیبه خ.. بود از خودم دورش کردم يهر جور.. یفیمثل من ح یآدم يتو برا

 !میاتفاقِ زندگ نیظاهرا همون اتفاق شد بدتر یکارِ مثبت کردم ول هی... دیسف ينقطه  هی

 :ملتمس گفت. بود رهیروح به او خ یب يافق مانند مجسمه ا... رو برگرداند آرام

همون  ادته؟یشدنش  بیرفتنِ آرزو از خونه و غ ادته؟یروزِ تولدت .. دونستیاونم نم.. خواهرته افق دونستمینم_

با هم قرار  گهیبارِ د کیبا اصرارش  نکهیتا ا دونستمینم.. اون خواهرته دونستمیهنوزم نممن  یول.. دیشب منو د

 دمیرفتم و فهم یوقت! گمیکه بخوام به افق م يوررو هر ج یوگرنه همه چ ایبار ب نیآخر يگفت برا. میگذاشت

بهت نگفتم چون . سرم آوار شد يرو میزندگ يجا نیقبل بدتر يتاوان حماقت ها.. سرم خراب شد يرو ایدن

 !نبودم یباورش سخته ول.. بار من مقصر نبودم افق نیچون ا.. در کار نبود یو دروغ يچون باز.. نکردم يکار

 .افق گذاشت يبسته  خیدست  يرو دست
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 !یکنینگو که باور نم... يدیفهمیوقت نم چینذار بگم کاش ه... بگو يزیچ هی_

 :آمد زمزمه کرد یم رونیته حنجره اش بکه با زور از  ییبا صدا افق

 کرده بود؟ یبخاطرِ تو خودکش_

 .با درد چشم بست اوشیس

 ...ظاهرا همون روز.. باهاش باشم تونمیکه بهش گفتم نم يروز_

 :افق شد و گفت یِبه نگاه توخال رهیخ.. نداد ادامه

بار  کیبا .. باهاش آشنا شدم یاتفاق.. ندادم تیمن باز.. کاره بودم چیاتفاق ه نیاحد و واحد من تو ا يبه خدا_

 !افق خورمیقسم م. قرار هم کار و تموم کردم

.. خسته بود گرید داد؟یتاوان حماقت ها و اشتباهات او را م دیبا یتا ک. دیکش رونیدست او ب ریدستش را از ز افق

 :گفت یبآشفته و عص اوشیس. لرزان برخاست ییسرش مرتب کرد و با پا يشالش را رو

 ومدهیمگه نه؟ به من ن میبد ییدوتا دیعمر تاوانش و با کیکردم و  یخبط کیبار  کی ؟يبر يخوایبازم م_

.. یکنیفردا شمارت و عوض م.. يدیو تلفنام و جواب نم يریخوش باشم مگه نه؟ اآلن م ومدهین.. آدم باشم

 ام؟ یهم به درك نه؟ اصال مگه من ک اوشیس.. يریشهر م نیپسفردا از ا

و شش سال  ستیب يبه اندازه  یبغض. و چکه کرد دیاشک از چشمش جوش. سر برگرداند و نگاهش کرد افق

با بغض و آه رو .. آرزو در گوشش تکرار شد يصدا.. کرد ریگ شیخواهر کوچکش، در گلو يکردن برا يخواهر

صدا واضح تر و  شد،یور تر مد اوشیهر قدم که از س. رفت رونیو خسته اش ب نیسنگ يبرگرداند و با قدم ها

 :دیچیپیدرد آور تر در سرش م

 "؟یمن چ یول.. دهیکه برات جونشم م يدار وونهید هیتو "

*** 

 

زیحاال که همه چ. داد هیرا محکم تر به خودش چسباند و با بغض سرش را به پنجره تک ينرم و پنبه ا عروسک 

چگونه باز سر از  دیچشیعشق را م نیا نِیریهره، طعم شترس و دل یخود نشسته بود، حاال که تازه داشت ب يجا

انگار زمان  د؟یرسینم يا جهینت چیروز به ه هدوازد نیچرا در ا شد؟یدر آورد؟ افکارش چرا منسجم نم یکیتار نیا

 يرو. شدیشده اش م يسپر يها هیثان ریدرگ شتریب د،یشیاند یبه گذشته م شتریهر چه ب.. بود ستادهیا شیبرا

 .دیچشمانِ درشت عروسک دست کش
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 "! از همشون قشنگ تره هیاون ببع_"

 "!هه.. نرمه ییجورا هی! دخترا چرا انقدر دوستش دارن نیا فهممیحاال م! هیبا نمک زیعجب چ"

 "بگم؟ یچ گهید.. ریتقد.. تصادف نیباور کن ن؟یکنینگام م ينجوریچرا ا"

 

 .مثلِ قبل نشد زیچ چیه گریسپرد که بعد از آن د يبار هزارم به آن روز يبست و وجودش را برا چشم

 

 "!نیستین یخوب يدروغگو! و دو روزِ پشت هم ينفر ونیلیشهرِ چند م نیتصادف؟ اونم تو ا_"

 "!هستم یخوب ياتفاقا دروغگو"

 

 :را باز کرد و با درد زمزمه کرد شیها چشم

 !وقت چشمات دروغ نگفت چیه.. ينبود یخوب يوقت دروغگو چیه.. اوشیس یستین_

 دیخورش نیانگار که ا.. کردیرا بهانه م زیدلش هزار چ شد،یغروب که م.. به سراغش آمد نیهمان بغض سنگ باز

   !را به مهتاب بدهد شیآورد تا جا یجانش را باال م دیبا یلعنت

 کی.. دیمکیشده تمام جسم و جانش را م یط يروزها نیکه در ا يخسته از تمامِ افکار.. خسته بود ذهنش

که بغض نگاهش در تمامِ  يخواهر گرشیدر طرف د.. تر شده بود کیاز نفس نزد شیبود که برا یاوشیطرف س

آن  لِیحاال دل.. کردیذهنش را ترك نم يلحظه ا شیرفتار و حرف ها. افق روشن شده بود يمدت حاال برا نیا

 . !دیفهمیو رفتنش را م دنیبر لِیدل.. دیفهمیو نفرت را م نهیهمه ک

بود  دنیو نرس دنیدو د؟یدویاش م یزندگ يبرهنه از پشت سرِ آدم ها يبا پاها دیبا یتا کِ.. خسته بود شیپاها

 ياشتباه را هر دو به اندازه  کیتاوان .. شدیکس تر م یتنها تر و ب کردیتقال م شتریانگار هر چه ب.. قسمتش

 شد؟ینم مامروز ها ت نیچرا ا.. از خدا گله مند بود.. داده بودند یکاف

حوصله به  یقفلِ در را باز کرد و منتظر و ب. گذاشت و جلو رفت يعروسک را گوشه ا. به درِ اتاق خورد يا تقه

 :زهرا ناراحت و نگران نگاهش کرد و گفت. زهرا نگاه کرد

 !یکنیبگم استراحت م ای یحرف بزن ياخویم.. دخترم نتتیبب خوادیاومده م ییآقا هی_

 :اراده زمزمه کرد یب. به شدت کوبش گرفت قلبش
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 اوشه؟یس_

دوازده  نیکه در تمامِ ا يبود انتظارِ مرد يا هودهیچه انتظار ب. افتاد نییپا یبا ناراحت شیو ابروها دیلب گز زهرا

چه  نکهیو رغبت نسبت به دانستنِ ا لیم یتکان داد و ب يسر.. از او نگرفته بود یبار هم سراغ کی یروز حت

 :آمده، گفت دنشید يبرا یشخص

 !امیاآلن م_

 شتریب یاما هر روز کم دندیاشک ند يکه رو ییچشم ها. دیکش شیچشم ها ریبه ز یو دست ستادیا نهیآ يجلو

 !سکوت گرفته بودند يمانند، روزه  یشکستنِ ب نیآن ها هم به احترامِ ا نباریانگار که ا.. فروغ شدند یب روزیاز د

و غرقِ  ظیغل يبا اخم ها يمرد. سرش را چرخاند. حوصله و آرام وارد هال شد یو ب دیپوش يمناسب تر لباس

 کبارهیمرد که سر باال آورد، قلبش به . رفت و سالم داد کینزد!.. چقدر آشنا بود.. نشسته بود يدر فکر، گوشه ا

خطوط نفوذ .. مرد از جا بلند شد.. اندازدیآشنا قلبش را از کار ب يچشم ها نینمانده بود که ا يزیچ.. ختیفرو ر

که از او  کردیم ییاز عکس ها شتریو اطراف چشمش ، اُبهتش را هزار برابر ب یشانیپ يرو يو شکسته  ریناپذ

 :ناباور زمزمه کرد. بود دهید

 !شما؟_

نگذشت که لب  يزیچ. کردیم لشیقت و وسواس تحلانگار که او هم داشت با د. شد یاو طوالن يمرد رو نگاه

 :گفت يتکان خورد و خشک و جد شیها

 !یباش یشکل نیا کردمیوقت فکر نم چیه. بود گهید زِیچ هیتصورم ازت  شهیهم_

اش با  یباشد که به خاطرش زندگ يهمان مرد ش،یرو به رو ستادهیمرد ا شدیباورش نم. زد يلبخند ناخوداگاه

 .گره خورد اوشیس

 ؟يبهم قرض بد يذره وقت دار هی_

 :اش گفت یحواس یاز ب دستپاچه

 .نییبفرما.. نیخوش اومد_

شد که عاقبت  یاو آنقدر طوالن ينگاه متعجبش رو. او را انتخاب کرد يافق هم مبلِ رو به رو.. نشست شهروز

 :شهروز گفت

 بم؟یو غر بیعج یلیخ_

 :با خجالت گفت افق
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 !دمیکه من فقط ازتون چند تا عکس د نهیمنظورم ا یعنی...نیفرق کرد کمی یعنیخب .. من.. نه نه_

 .شد لیبه جلو متما یگذاشت و کم شیزانوها يآرنجش را رو شهروز

 !میصحبت کن يمهم تر يزایچ يکه درباره  نجایاومدم ا.. ادهیوقت ز دیو بازد دیو د ییآشنا يبرا_

 .انداخت نییسر پا افق

 !نمیبب نجایمن انتظار نداشتم شما رو ا.. راستش_

 .رمیهم م ایباشه من تا اون سرِ دن ونیدر م اوشیس يپا یچرا؟ وقت_

 .اراده اخم کرد یب افق

 ..ما رو نیب يمسئله .. یول نیخوش اومد_

اگه .. ام نجایاگه ا.. برات روشن کنه افق خانوم تونهیمن نم يکس به اندازه  چیشما رو ه نیب يمسئله _

 .!گفتن دارم يبرا ییحرفا هیحتما .. بارم هست ییزایچ هیاومدم، حتما  نجایکردم و تا ا یفضول

 .سخت بود رینفود ناپذ يچشم ها نیچقدر نگاه کردن در ا. سر باال کرد افق

 ازتون خواسته؟ اوشیس_

 .زد يلبخند شهروز

 ه؟یآدم نیهمچ ؟یشناسیشوهرت و نم_

انداخت که دوباره  نییخجول و ناراحت دوباره سر پا. گرفت يکه به کار برد قلبِ دخترك را به باز يا کلمه

 .دیشهروز را شن يصدا

. رو فراموشت شده ییزایچ هیکه انگار  نمیبیم یول.. حرفا نیو از ا یونیمثال پادرم ایکنم  یبزرگ نجایا ومدمین_

داداش  يتو رو کیکه واس خاطرش داداش کوچ یکس یسک شهیم یوقت.. دلِ مونس زِیعز شهیم یکس یوقت

بره و فراموش کنه  ذارهیسرش و نم ،حالل و ناموس شهیم.. زن شهیم یوقت.. محرم شهیم یوقت.. ادیبزرگه در م

 !سرش هست يباال يمرد

 :سکوت کرد و او ادامه داد افق

 نیچون اگه ا.. و ننشوندم جلوم و براش لغوز نخوندم اوشیس میتو زندگ. تر زاریب حتیاز نص.. زارمیاز دخالت ب_

 یاز رو هرچ.. بغلم با خودم راه بردم ریدستش و زدم ز. شدیشدن بهم ازم دورتر م کینزد يبه جا کردمیکار و م

 يرو برا ییزایچ هی یوقت.. د کجا بره و از کجا برهیکردم با شیبا تجربه حال.. رد شدم اجازه دادم اونم رد شه

 ینیخودش تجربه کنه و بفهمه راه هم یوقت یول.. شهیفراموشش م.. پرهیزود اثرش م ای رید یکن کتهید یکی
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 ادیم ادشیدوباره  يبهونه ا هیبه .. ییجا هی.. يروز هیبزنه،  راههیاگه راهم به ب یبود که اومده، اون وقته که حت

 !گردهیو برم کنهیم دایراهش و پ.. دیناکجا آباد رس نیاز کدوم کوچه رد شد و به ا ادیم ادشی. بود یبود و چ یک

 .متفاوت بود شیچقدر جنسِ حرف ها. دادیگوش م شیبا دقت به حرف ها افق

که برادرم و مثل کف دستم  نهیام واس خاطر ا نجایاگه اآلن ا نکهیخالصه ا.. دمیچ ادیز يکبر يصغر_

 هی یول. افتاده هم مو به مو خبر دارم نتونیکه ب ییاز اتفاقا.. کنمیکرده انکار نم ییهر خبط و خطا.. شناسمیم

 یوقت.. کنهیرو عقد م یکی یوقت اوشیس.. شناسمیخودم و م ي هیما ریمن خم.. باشه افق خانوم ادتیرو  يزیچ

 گهید یعنی.. تموم گهید یعنی ستهیوا م ایدن يبه خاطرش تو رو یوقت.. کنهیدل و جون و خونه اشو براش باز م

خواهرت نه اون و نه  انِیتو جر. بهت دروغ نگفت اوشیس. ترس نداره يزیاز چ یعنی... برا گفتن نداره یحرف

که به  یگله کن ییبه همون خدا يباس بر يگردیاما اگه الّا دنبالِ مقصر م.. سیمقصر ن يا گهیکسِ د چیه

 .کرد یکی اوشیآدمِ رو به روت راهت و با س يخاطر آزاد

اگه قرار بود به . شک نکردم اوشیس يلحظه هم به راست و دروغِ حرفا کی یبه همون خدا قسم که من حت_

و  اوشیمن به س. زدمیشک کردن جا م يبرا طیشرا نیشک کنم اولِ همون راه سخت و تو بهتر اوشیس

حسِ من  یتونینم شما. ترسمیکه بهم گفت م ییزایمحضِ چ قتیبرعکس از حق.. حرفاش شک ندارم آقا شهروز

کشتنِ من  يتصورش هم برا یحت.. یمدت و تصور کن نیتمام ا يلحظه به لحظه ا یتونینم.. یو درك کن

 ..آرزو.. هیکاف

 !حاضرم قسم بخورم که نداشت.. آرزو برادرم و دوست نداشت _

 :فرو برد و کالفه گفت شیموها انِیدستش را م.. نگاهش کرد رتیبا ح افق

.. شتریاز تو هم بهتر و ب دیشا.. من خواهرت و خوب شناختم یول ينپرس از کجا و چه جور کنمیخواهش م_

تظاهر کرد دوستش داره چون نه عشق و نه .. گذاشت اوشیس ياثبات خودش دست رو يخواهرت فقط برا

خودش  يبرا هک ییانقدر تو خودش و باورا.. شناختیخودشم نم یخواهرت حت..شناختیدوست داشتن و نم

و  اوشیس.. یکیخودش از دل اون تار دنِیکش رونیب يبرا گشتیطناب م هیساخته بود گم شده بود که دنبالِ 

 ..نیتو فقط براش بهونه شد

 :مکث کرد و افزود یکم

 يبار تو دار نیاون به خودش فرصت دوباره داد ا یچرا وقت.. رفت دنبالِ خودش.. شیآرزو رفت دنبالِ زندگ_

 يداد یکیدل به دلِ  یوقت. افق خانوم سیآسون ن یکنیم الیانقدرا که خ یزندگ ؟يزیریرو بهم م یهمه چ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا ودهشتیاکاربر انجمن ن m.medya  – يباز اهیس

wWw.98iA.Com ٧٠٣ 

 یتونیاگه نم.. باش دونیمرد م. یکن یشونه خال رشیهم از ز لیدل نیو موجه تر نیبا بدتر یحت یتونینم گهید

عمر به افکار و عشقِ پوچش  هیو از پشت سر خواهرم  نمیبش دمیم حیبگو ترج.. تونمیبگو نم ایشونه بده جلو و ب

 !یتونینم گهیبرو و بگو بهش که د.. فرار نکن.. سکوت نکن.. به تو فکر کنم

 :زد و گفت يلبخند. شهروز چشمانِ پر از تر و اضطرابش را شکار کرد.. با وحشت نگاهش کرد افق

.. هم تو... یازش بکَن یتونیهم بره و دلت و با خودش ببره نم ایاگه تا اون سرِ دن یحت يدل بد یکیبه  یوقت_

خودت و اون و  نیاز ا شتریپس ب.. یبکن اوشیدل از س یتونیکه تو نم زننیچشما دارن داد م نیهم من و هم ا

 نیشده بدتر.. هم افتاد بجنگ یهر اتفاق.. نکن یپشتش و خال.. زن باش و شوهرت و صاحب شو.. عذاب نده

برو واستا .. نکن یشونه خال تیبارِ زنونگ رِیاز ز یسرش خراب کن ول يرو رو ایحرفا رو تو صورتش بکوب و دن

و انقدر گره  نتونیطنابِ کش اومده ب نیا ای.. ببر و تمومش کن ای.. دستت ریرو بگ یچیو ق شیر... سرِ پستت

 !نیبزن تا بهم برس

 شیافق که در سکوت به پا. ستکه اشتباه نکرده ا دادیم نانیمبهوت دخترك به او اطم يچهره .. جا بلند شد از

 :شانه اش گذاشت و آمرانه گفت يبرخاست، شهروز آرام دست رو

 نیتا هم ؟یاشتباه کرده باشه چ اوشیاگه س گفتمیخودم م شیدل تو دلم نبود و پ شیساعت پ مین نیتا هم_

که  يدختر نمیبیحاال دارم م یول.. دلم باهاش صاف نشده بود و ته دلم هزار جور اما و اگر بود شیساعت پ مین

.. ستادمیسفت و سخت وا م نقدریاگه منم جاش بودم هم.. رو داشت یرگیهمه خ نیرو به روم واستاده، ارزشِ ا

 ایدن هینذار عاقبت جفتتون .. شک نکن زن داداش نیو چنگ و دندون ازش اومد یکه با هزار بدبخت یبه راه

 !عمر حسرت بشه هیحرف نگفته و 

با  گرید.. ذره جانش را هم با خودش برد کیمرد که پشت به او کرد و رفت ، همان . دیدخترك لرز چشمانِ

بار ، شاهد شکسته شدنِ  نیکه اول شدیم رهیخ يبلند وارِیو به د ستادیا یاتاقش م يکدام توان پشت پنجره 

 !عشقش به او شد دنِیرس يتک تک مرزها برا

 

*** 

 

مرد همانگونه که . مونس پارك بود نگاه کرد يکه مقابل خانه  یرنگ دیو به وانت بار سف ستادیکوچه ا وسط

 :بلند گفت يبا صدا تکاندیرا م شیدست ها
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 ست؟ین يداداش با ما امر_

 .و ضربان قلبش شدت گرفت دیرا شن اوشیس يصدا

 .يخوردیم یشربت یآب هیتو  يومدیم.. رزایقربونت م_

در دستش فشرد  شتریرا ب فشیک يکه از کنارش گذشت، دسته  نیماش. تکان داد و سوار شد یدست شیبرا مرد

در را باز کرد و . در افتاد يبزرگ جلو يو چند بسته  اوشیباز، نگاهش به س مهیدرِ ن انِیاز م. و آهسته جلو رفت

 :پشت به او گفت اوشیس. داخل شد

 ..ر وبردا نایاز ا رسهیعباس؟ هرچقدر زورت م ياومد_

که دوباره خم شد  دینکش یاما طول. حرف نگاهش کرد یب هیچند ثان. چهارچوبِ در خشک شد انِیافق م دنید با

 دهیاخم و چهره را از او ند نیتا به حال ا.. قرار تر شد یقلبِ افق ب. برداشت نیزم يبزرگ را از رو يو بسته 

افق . آرام سالمش را جواب داد داشتیبرم رادوم  يهمانطور که بسته  اوشیس. جلو رفت و سالم داد یکم. بود

 :دیو آرام پرس ستادیا يگوشه ا

 ست؟یخونه ن یکس_

 :نگاهش کند جواب داد نکهیبدون ا اوشیس

 ...فعال نه_

نگاهش کند مشغول جا به جا  نکهیبدونِ ا دیدیم یمخصوصا وقت. معذبش کرد اوشیسفت و سخت س رفتارِ

. سر برگرداند و با اخم نگاهش کرد اوشیس. ساعدش گذاشت يت و دست روجلو رف یکم. کردنِ بست هاست

 :آرام گفت

 م؟یحرف بزن کمی_

 :و سرد گفت دیدستش را پس کش اوشیس

 !کار دارم ینیبیفعال که م_

با جهنم  یفرق شیبرا ایدن گرفتیاش م دهیناد نگونهیا اوشیس یوقت.. جان در تنش نمانده است کردیم حس

 .نداشت

 !میحرف بزن دیبا یول_

 :گفت يانداخت و جد نییبسته را پا اوشیس

 همه روز اآلن وقت حرف زدنه؟ نیبعد ا يداد صیچون تو تشخ ؟یگیچرا؟ چون تو م_
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نبود  ازینبود با خودم تنها باشم؟ ن ازینداشتم فکر کنم؟ ن ازین.. رفتار نکن که انگار من مقصرم يجور هی اوشیس_

 راحت بود قبولش؟ جا؟ انقدر هیفکرم و جمع کنم 

 .زد یعصب يپوزخند اوشیس

راحته شبا تا صبح  رون؟یب يجمله بر هی یو بدون گفتنِ حت يبرا من راحته هر بار سرت و بذار ؟یبرا من چ_

 نه؟ بگو راحته؟؟ ای گردهیفکر کنم که برم نیو به ا نمیبش

جلو آمد و انگشت اشاره اش را باال  اوشیس. تکان خورد شیدر جا یآخر را آنقدر بلند گفت که افق کم ي جمله

 .گرفت

.. گفتم بذار با پدرش خلوت کنه دمیچیبه دست و پات نپ.. یباش دیکه با ییپا رو دلم گذاشتم و گفتم برگرد جا_

 نیروزِ تموم به ا زدهیس.. یخبر گذاشت یروزِ تموم من و از خودت ب زدهیس.. روز افق زدهیس ؟يکرد کاریتو چ یول

 ..که.. یاگه برنگرده چفکر کردم که 

مشت  واریآنقدر به در و د.. بود دهیروزها آنقدر فشار کش نیدر تمام ا.. و سکوت کرد دیبه صورتش کش یدست

 :آرام تر از قبل گفت یبا اخم و کم. نا نداشت گریبود که د دهیکوب

که شوهرته احساس  یذره نسبت به کس هیته دلت  یوقت.. میکنیمزخرف و فسخ م ي غهیو اون ص میریفردا م_

 نیبش.. شو بیغ یبرو هرچقدر که خواست.. نباشه بهتره غهیص نیبه نظرم ا شیذاریو به امون خدا م يتعهد ندار

 !کنمیفرار نم.. نجامیمن هم دها تموم ش يبچه باز نیا يهمه  یوقت...قهر کن.. ریتو خونه و ماتم بگ

 :جلو رفت و ناباور زمزمه کرد. افق مچاله شد قلبِ

 اوش؟یس_

بزند  ادیو فر ردیهمانجا او را در آغوش بگ خواستیدلش م.. و چشم بست ستادیسر برنگرداند اما ا اوشیس

 یو دلتنگ انیتمام احساسات رو به غل يبه جا یول ؟يچند روز چه به حال و روزم آورد نیدر ا یدانیم ؟یلعنت

  .جوابش گذاشت یگرفت و ب شیاش، راه خانه را پ

حوض نشسته بود و انگشتانش را به  يلبه  يافق رو. برگشت اطیبسته را هم داخل خانه برد و به ح نیآخر

افق . جلو رفت و کنارش نشست. غلبه کرد یدلتنگ. دیگونه اش را د ياز همان فاصله اشک رو. گرفته بود يباز

 :رخ اش انداخت و با بغض گفت میبه ن ینگاه

 !قبول کن سخت بود یول دونمیتو رو مقصر نم.. سخت بود یلیخ_

 :گفت یبم شده از بغض و دلتنگ ییداد و با صدا رونیرا ب قشینفس عم اوشیس
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تو که .. یمن خبر داشت يتو که از گذشته  ؟يو بر ياتفاق که تو گذشته افتاده بذار هیهربار به خاطر  يخوایم_

شد؟ چرا هر وقت  یچ.. يایباشه دنبالم مخورده هم  شهیراه پر از ش یتو که گفت. يقبولم کرد يجوریمن و همن

 ؟یکنیو پشت سرتم نگاه نم يریبه بودنت دل خوش کنم م خوامیکه م

 ..من_

به اندازه  ندهیحال و آ ینیسنگ.. انقدر مشکل و معما حل کردم که خسته شدم.. دمیانقدر دو. خسته شدم افق_

قبول دارم ! دوشم بکشم يرو مونیگذشته رو هم تا آخر زندگ يگناها ینیسنگ تونمینم.. دوشمه يرو یکاف ي

 يبا هر اتفاق سرت و بذار نکهیا یول. دادمینشون م يواکنش بدتر یلیاگه من به جات بودم خ دیشا.. سخت بود

بگو .. بار بگو کی یتونیو نم يخوایگذشت؟ اگه نم یروزا بهم چ نیتو ا یدونیم چیه.. کنهیمن و نابود م يو بر

 .کُشتمیتو برزخ موندن هر روز اره م ينجوریا.. صم کنو خال

 یِدلتنگ نیا مِیو تسل گذاشتیپا م ریرا ز شیها يتمامِ دلخور نشست،یکنارِ او م گرید یاگر کم.. جا بلند شد از

   .شدیم بیعج

 :دستش را گرفت و گفت. هم بلند شد افق

 نترس؟ یچیدلت با منه از ه یمگه بهت نگفتم تا وقت_

   .نگاهش کرد قیعم اوشیس

 ...يریو م يذاریم ياونجور یوقت. ستیدست خودم ن.. ترسمیم_

 ياول با بهت و ناباور ي هیچند ثان اوشیس.. را مهر کرد شیجلو رفت و جمله اش را تمام نکرده لب ها افق

 یدر محکم و بآنق. که دستان قدرتمندش، با تمامِ توان دورِ کمر دخترك حلقه شد دینکش یثابت ماند، اما طول

نگفت و  يزیاما چ.. له شود مردانه مِیحر نیفشارِ ا ریهر لحظه ممکن است ز کردیمالحظه، که افق حس م

 !قدمِ کوچک اما موثرِ او پر شود نیها با ا يها و دلخور یتمامِ دلتنگ ياجازه داد تا جا

 :همانطور که او را در آغوشش فشرده بود زمزمه کرد. براق تر بود شهیکه عقب آمد، چشمانش از هم اوشیس سرِ

 ؟یچ یعنی نیا_

چشم . بود بایگرم ز يفضا نیا انِیم ایچقدر دن. اش گذاشت نهیس يسر رو. اوردینگاهش را تاب ن گرید افق

 :بست و آرام گفت
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اگه جونم باال  یحت.. ت باشهاگه سخ یحت. بندازه هیاآلنمون سا یِزندگ ياز گذشته رو یچیه خوامینم گهید_

 نیمن ا. رمیگیفرصت و ازمون نم نیخواهرم زجر بکشم بازم ا يعمر قراره با نگاه ها کیاگه بدونم  یحت.. ادیب

 !وقت ازت رو برنگردونم چیه گهید دمیقول م.. اوشیکه وسطش جا بزنم س ومدمیراه و آسون ن

 :و گفت دیسرش را بوس اوشیس. شد رونیب نهیاز س یکه با لرزشِ محسوس دیرا شن اوشیس يآسوده  نفسِ

 !شدمیم وونهیبه خدا داشتم د.. یعمرم.. ینفسم_

 :گفت يو با اخم و جد دیاش را بوس ینینوك ب اوشیس. سر بلند کرد و نگاهش کرد افق

هر ! بد یلیخ یلیخ.. افق ینیبیبد م یلیخ يخبرم بذار یو ب يبر شمیاز پ گهیبارِ د کیاگه فقط .. بار کی_

که با غل و  ستمین يمن مرد... کن اما نذار و نرو رونمیاز خونه ب.. بشکون.. بزن.. فتهیافتاد کنارِ من م یاتفاق

 ...یعنی يریم یوقت.. موندن نگه دارم يدست و پات و برا ریزنج

روز افتاده  نیاو به ابرگرداندنِ  ياخم و رو کیتنها با  یوقت. صحبت کردن را به او نداد يبار هم اجازه  نیا افق

. با دو دست صورتش را قاب کرد اوشیس. حتما با تمام شدنِ جمله اش پس خواهد افتاد دانستیبود، م

 :به خانه انداخت و گفت ینگاه مین. چشمانش دوباره تب دار شده بود

 !شده افق وونهیدلم برات د... انیمامان و شهروز تا وقت نهار نم_

 گریآمد، حال و روز دلش د یرنگ و طرح در م نیبه ا اوشیچشمان س یوقت. انداخت نییبا خجالت سر پا افق

 :گلو صاف کرد و خجالت زده گفت. دست خودش نبود

 بودن؟ یاون بسته ها چ_

 تونهینم.. کار در منزله. شهیکفش ها چسب زده م رِیچرم هست که ز کمی. کار کنه رونیب تونهیشهروز فعال نم_

 !نهیبش کاریب

دستانش را تنگ کرد و  يحلقه  اوشیکه س دیایب رونیتکان داد و خواست از آغوشش ب يحواس سر یب افق

 :آرام گفت

 ؟یزرنگ یلیخ یکنیکجا؟ فکر م_

 !شتیهستم پ یساعت کی! رمینم ییجا_

 .چانه اش را گرفت و سرش را باال آورد اوشیس

 !ستیبد ن ادمیساعت؟ ز کی_

 :گرفت و با خجالت گفت شیدندان ها انیلبش را م افق
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 !رسهیسر م یکیوقت  هی.. اوشینکن س تیاذ_

از بدنش  یرا با حرکت شرتشیت. به توجه به او دستش را گرفت و او را پشت سرش به طرف خانه کشاند اوشیس

 :و گفت دیکش رونیب

 .گردمیو بر م رمیگیدوش م هیمنم  ،یخنک درست کن يمویشربت آبل هیتا تو _

 يحرکت تند و داغِ خون را داخل رگ ها. داخل حمام رفت اوشیبود که س ستادهیاتاق ا انِیهاج و واج م افق

آورد و  رونیسرش را از داخل حمام ب اوشیبود که س ستادهیهمانگونه مضطرب وسط خانه ا. کردیبدنش حس م

 :گفت

 .یاون بارم بکن يِجبرانِ کم کار دیبا.. و در ضمن_

  .جان گرفت دگانشید يچشمانِ خمار و ملتهبِ آن شب جلو رِیفت و دوباره، تصور یاهیس شیها چشم

*** 

 

بود که  دهیپر يلرزش دستانش آنقدر محسوس و رنگ چهره اش به حد.. را مقابلِ مونس نگه داشت يچا یِنیس

 :دستش گذاشت و آرام گفت يدست رو ،يمونس، قبل از برداشتنِ چا

 !آروم باش دخترم_

را مقابل پدرش  يچا یِنیگفت و دوباره س "یچشم"اش کرده بود،  دهیو برد دهیکه استرس لرز ییصدا با

 رهیخ يقالپ شده اش، به نقطه ا ينگاهش کند سر باال انداخت و دوباره با دست ها نکهیاردالن بدونِ ا. گرفت

. فتدیها اتفاق ب لمیف يِا شهیکل يبرسد، از حال برود و صحنه  اوشیمقابلِ س ینیس نیتا ا کردیاحساس م. شد

اول مراسم را به دست زهرا  يِمونس ارزش قائل بود که چا يآنقدر برا.. در خانه نبود يگریجز او دختر د

به او کرد و  ینگاه مین اوشیس. قرار گرفت اوشیمقابل س یک دیآنقدر در خودش غرق بود که نفهم. نسپارد

مقابلش شهروز نشسته بود و . و کنارِ پدرش نشست دیکش یراحت فسن. برداشت تیرا با جد ياستکانِ چا

نفس . گذراندیبا چشمان نافذش او و اردالن را از نظر م د،ینوشیرا م شیچا ع،یتعارف و سر یهمانگونه که ب

 دهیوقفه و پر سرعت دو یها راه را ب لومتریانگار که ک..شدیاش مدام تنگ م نهیس.. سخت بود يبرا دنیکش

 !زدیدامن م شتریو اضطراب ب ییهوا یب نیانعطاف و سکوت پدرش هم به ا یو ب يجد يها نگاه. باشد
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خودش هم .. شده بود رهیاجازه گرفته بود، در سکوت به افق خ يخواستگار يمونس زنگ زده بود و برا یوقت

ده و اجازه را دا ر،یو نفس گ یطوالن یبود که بعد از مکث دهیپدرش در چشمانِ ملتمسش چه د دانستینم

   .صحبت را کوتاه کرده بود

سکوت آزار ! گفت؟ینم يزیچ یکس چیچرا ه. به مونس انداخت ینگاه میرا در هم قفل کرد و ن انگشتانش

 .تمام نگاه را متوجه خود کرد قش،یدهنده شده بود که اردالن و نفسِ عم

 .!تر شروع بشه بهتره عیصحبت ها هر چه سر کنمیفکر م_

 :گذاشت و گفت زیم ياستکان را رو مونس

 !بنده شروع کنم نیاگر که اجازه بد.. حق با شماست_

 يبود و حاال برا دهیکه چند ماه در خانه اش زحمت کش یزن دنِیبا د نکهیبا ا. با دقت نگاهش کرد اردالن

 یکس يرا به رو ییآشنا نیداد ا حینگفت و ترج يزیدخترش آمده بود، شوکه شده بود؛ اما باز هم چ يخواستگار

 .اوردین

که  میدو تا جوون دار. ستیپنهون ن یاز کس يزیچ. میینجایا یچ يبرا نیدونیم نیهمونطور که خودتون گفت_

پسرم  يام که دخترتون و برا نجایمن هم به عنوانِ بزرگش ا. بسازن یزندگ خوانیدل به دلِ هم دادن و م

 .کنم يخواستگار

 ..سخت یلیخ.. اردالن سخت بود يبرا هضمش

 پدرشون فوت شدن؟_

روزها نه خبر و نه حساب  نیکه در ا يبه غفور. دیشیمونس به غفور اند. همزمان باال آمد اوشیشهروز و س سرِ

چرا و نه از زمانِ  دانستینه م.. است دهید رازیاز بستگانِ دور او را در ش یکیبود  دهیفقط شن. را داشت شیکارها

 :گفتگرفت و خونسرد  ینفس. آمدنش خبر داشت

 !هستن يا گهیشهر د.. ستنیاما ن.. ریخ_

 !هم باشن شونیکه ا يروز يبرا دیذاشتیکاش م_

.. مونس دو طرف چادرش را سفت و سخت در دستش گرفت.. را اوشیس يجمع شدنِ پاها دیبه چشم د افق

 .بود دهیزمخت و ترك خورده به چنگ کش يپنجه ها نیا انِیعمر م کیکه  يا یمانند زندگ

 !که باشن ستیقرار ن.. اردالن خان ستنین_

 :نکرد و کالفه گفت ياصرار گرید اردالن
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 !خب اریبس_

 :گفت يرسا و جد ییکرد و با صدا اوشیبه س رو

 يبرا... زیتر از عز زیعز یلیخ.. بود زیهمسرم برام عز.. برام افتاد يادیهمسرم فوت کرد اتفاقات ز یاز وقت_

 يادیاشتباهات ز دیشا. شدم يا گهیآدمِ د هیبعد از مرگش کال  گمیخجالت و غرور م یو ب کنمیانکار نم نیهم

.. شهیم میتیچون بچه از مادر .. ستین يمرد چیهدو تا دختربچه پر کردن کارِ  يمادر رو برا یِخال يجا.. کردم

برام نمونه و باعث افتخار  شهیاما افق هم.. بودم يپدر کامل و نمونه ا گمیبابه که گفته باشم نم نیعرضم در ا

 ...براش داشتم يادیو تصورات ز ایرو.. بود و هست شیخوشبخت دنِیآرزوم د. بود

 :کرد و افزود یمکث

 ؟یگذاشت شیمصرانه پا پ ينجوریداشتنش ا يکه برا يدار ینیخوشبخت کردنِ دخترم چه تضم يبرا_

سر بلند کرد و مطمئن  اوشیس. بسته بود را از رو رشیپدرش شمش. افق در گوشت دستش فرو رفت يها ناخن

 :گفت

شرکت معتبر استخدام  هیتو  یول.. ندارم يا هیدر حال حاضر سرما.. قبال هم گفتم هییاگه منظورتون پول و دارا_

دانشگاهم و هم دوباره . کنمیشروع م نیفعال با هم یبابتش ندادن ول یپول قابل.. دهیطرحم به فروش رس. شدم

 میهم تصم شم،یاستخدام م يبهتر يو جا کنمیبه محضِ گرفتن مدرکم هم کارم و عوض م. ماز نو شروع کرد

 .بدم لیتحص يدارم تا مقطع دکترا ادامه 

 همون طرحِ معروفه؟ یگیکه م یطرح نیا_

 !بله_

 بابتش چقدر دادن؟_

 :گلو صاف کرد و با اخم گفت اوشیس

 !ونیلیم یس_

 :گفت يبعد اردالن جد هیچند ثان.. سکوت شد شیپوزخند اردالن بود اما به جا منتظر

 ؟يچرا قبول کرد.. محضه یِانصاف یب_

بود که  میدرس ياز پروژه ها یکیاون طرح فقط . قبال هم گفتم..طمع کنم خواستمیمجبور بودم چون نم_

 !بل قبول داشتمو قا یبه کار رسم ازیفعال ن یول. کار کنم تونمیبهتر از اون رو هم م. طرحِ موفق شد هیبه  لیتبد

 .پسر را موقع حرف زدن دوست داشت نیغرور و منشِ ا. با افتخار نگاهش کرد اردالن
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 !یقطعات ما هم فکر کن دیبه کارگاه تول یتونیبهت قبال هم گفته بودم م ؟یدنبالِ کار نگشت يبهتر يچرا جا_

که بخواهد  کردیدرك م. زد ياردالن حرفش را از نگاهش خواند و لبخند مفتخر. حرف نگاهش کرد یب اوشیس

 .استفاده کند يگرید يها نهیاثبات خودش از گز يبرا

حرفا و برنامه هات و  یمابق خوامیفعال م.. میبهتر با هم صحبت کن یمورد کار رو در فرصت لمیدر هر صورت ما_

 .بشنوم

 :داد و گفت شیحواسش را به مرد رو به رو. با نگاه او از نو جان گرفت. مونس کردبه  ینگاه اوشیس

.. هم هست یالبته کنارش خرج و مخارج عروس. کنمیخونه رهن و اجاره م هی رسهیکه فعال دستم م یبا پول_

 فتیسه ش ای دو تونمیم. طول نکشه ادیز دمیقول م یسخت بگذره ول کمیممکنه  میفعال تا تموم شدنِ طرح بعد

 ..بخرم و شبا تو آژانس باشم نیماش هیدر نظرم بود . ندارم یمشکل. هم کار کنم

 :چانه زد و متفکر گفت ریدست ز اردالن

سه ! یو هم خونه رهن کن یکن یعروس دیهم خر.. يریبگ یهم عروس ونیلیم یبا س يخوایپس م! عجب_

 ؟يخودت حرفات و باور دار! يایبه کل خونه ن یعنی.. یکار کن فتیش

و  رینفوذ ناپذ ياما توده .. از تمسخر و ترحم نبود یدر چشمانش رنگ. نگاهش کرد میصاف و مستق اوشیس

 .نفوذ را بسته بود يتمامِ راه ها يرو یدر نگاهش بود که مانند زره یسخت

 يبرا تونمیم ییم چه کاراشم و تک به تک بگ هیوارد حاش خوامینم. کنمیام و م یاردالن خان تمامِ سع_

که اولش  کنمیدارم اقرار م. نمینش کاریب يکه لحظه ا دمیجمع قول م نیهم يو جلو نیا یبکنم ول میزندگ

به  دمیقول م. و باور دارم خودم.. من مرد عملم یول.. هم سخت بگذره یلیممکنه خ.. دروغ چرا.. گذرهیسخت م

   .خودم و جمع و جورتر کنم دهیسال نکش

 :دیمونس را از کنارش شن يصدا. داد رونیرا ب قشینفسِ عم اردالن

تا وسط خونه پهن بشه و تو رخت  دینشد که خورش يروز چیه.. کار کردن اردالن خان یمن از نوجوون يپسرا_

 دیسف ياما مو.. گمیپسرمه نم نکهیبه خاطر ا.. انینون خونه نم یشده کوه هم جا به جا کنن ب.. خوابشون باشن

 !کنمیم اوشیو کارِ س یسرم و ضامنِ مردونگ

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست اردالن

افق بسه؟ من دخترم رو تو پرِ  يبرا نایا يهمه  ایآ یول.. یپسرتون هم اهلِ کار و زندگ.. شما درست يحرفا_

که پسرِ  یطیشرا.. خم نشده نیاز زم يزیبرداشتنِ چ يکمرش برا.. دهیآب سرد و نچش يمزه .. قو بزرگ کردم
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به هم محبت و .. اآلن گرم ان.. دخترِ من نه يدر کمالِ تاسف برا یول.. آله دهیا يدخترِ عاد هی يشما داره برا

سر خودش بزنه و به  يتو یدوست ندارم اون روز دخترم دو دست.. ادیم نییتب پا نیا يروز هی.. عشق دارن

خودش رو  یِعمر به خاطر انتخابِ خودش شوهرش رو بکوبه و زندگ کیدوست ندارم .. رفته فکر کنه يفرصتا

 !زهر کنه

 :زد و گفت یبخش نانیلبخند اطم مونس

 یک. بسته ست يمثلِ هندوانه  یزندگ.. نییپا فتهیتا ب خورهیهزار جور چرخ م يرو که باال بنداز بیس کی_

 نیو مورد اعتماد تر نیافق دخترم ممکنه با بهتر.. بشه؟ پسرِ من و ما به کنار یکنه که قراره چ نیتضم تونهیم

نه . ستیدو تا جوون ن یِخدا ضامن زندگ جزکس  چیه.. برسه ییفرمایکه شما م يآدم هم ازدواج کنه و به روز

دنِ دخترم افق، تا در بابِ خوشبخت ش.. ریامرِ خ يام برا نجایمن ا.. ییایکه اول ییکه خواستگارم و نه شما یمن

.. ضمانت کنم پسرم مرد کاره تونمیمن م.. دهیکه به پسرم دادم اجازه م يریضمانت بدم که ش تونمیم ییجا

بخت  دیسف یول.. ضمانت کنم با عشق و محبت اومده جلو تونمیم.. شناسهیو دم نم ودضمانت کنم د تونمیم

 !اردالن خان میکن نیتضم میتونیدختر و پسرم و نه شما و نه من نم یشدنِ زندگ

 شدیتمام م زیاگر همه چ. فراز از مقابلش گذشت يِخواستگار رِیتصو. شد رهیخ يدر سکوت به نقطه ا اردالن

افق . جا به جا شد یاش گذاشت و کم نهیس يدست رو. بود؟ قلبش درد گرفت یطیحاال دخترش در چه شرا

 :دیهراسان پرس

 بابا؟ دیخوب_

که او راهش را انتخاب کرده بود، مگر  یوقت. زرد از استرسِ دخترش نگاه کرد يتکان داد و به چهره  يسر

 مقابله داشت؟ يارای گرید

 :گفت اوشیتعارف رو به س یو ب دیکش یقیعم نفس

من تو مرد  دیاز د گمیرك و پوسکنده م یول. يدار يهات ازم چه تصور دهیها و شن دهیبنا به د دونمینم_

  ...یستیدخترم ن یِندگز

بود و  دهیکالمشان پر انِیمونس نبود، تا بحال صد بار م يملتمسانه  ياگر نگاه ها. کرد یاخم وحشتناک شهروز

مرد  نیا. دیدیکار را تمام شده م. جمع شد اوشیتمامِ بدن س. را خراب تر کرده بود زیخودش همه چ ي وهیبه ش

 !شدیوصلت نم نیبه ا یعنوان راض چیبه ه ش،یسفت و محکمِ رو به رو
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که  دیبگو يزیشد خواست چ یسکوت اردالن که طوالن. انداخته بود نییسر پا دانهیاو هم ناام. افق نگاه کرد به

 :او شد يلب ها خِیاردالن تمام نگاه ها م يبا جمله 

ب کرده فرصت اثبات که انتخا يبه مرد دمیم حیترج کنهیم يخواسته ش پافشار يخودش انقدر رو یوقت یول_

 !خودش رو بدم

دهانش  يکش آمد و افق ناباور دست رو ییبایاراده به لبخند ز یشهروز ب يلب ها. برق زد اوشیس يها چشم

 :اردالن گلو صاف کرد و ادامه داد. گذاشت

 ..دارم یاما شروط_

 :گفت مونس

 !که باشه قبوله یهرچ.. اردالن خان دیبگ_

خودت و  يخوایاگر م.. یشیخودم مشغول م شِیو پ يدیاستعفا م يکه استخدام شد یاز اون شرکت.. کی_

مشروط بر  رمیگیبراتون در نظر م يماه نامزد شیش... دو!  بامیجات کنارِ منه نه مقابلِ من و کنار رق یاثبات کن

که همه  ستین نیا یِبه معن يمزدماه نا شیش نیا.. سه.. میباهم حرف بزن یخصوص دمیم حیکه ترج یطیشرا

 دیبا يجا ببر نیماه بعد دخترم و با لباسِ عروس از ا شیش يخوایاگه م ؟یتمومه متوجه منظورم هست یچ

 یعقد دائمتون مثبت بود، عروس يرفت و جوابِ من برا شیمرتب پ زیکه همه چ یدر صورت. یخودت و ثابت کن

 یماه هم هر چند تا طرح مقبول شیمدت ش نیتو تمومِ ا.. شهیم تهگرف یعروس ياز طرف من و به عنوانِ کادو

 زیبه حسابت وار لیو پولش رو به محضِ تحو شهیمنصفانه قرار داد بسته م متیروش با ق يداد لیکه تحو

   !کنمیم

قبول کند و عقل  دادیغرور اجازه نم. بار دن رفتن تفاوت داشت رِیاردالن با ز فیتکل. سکوت کرد  یکم اوشیس

 :داد و گفت رونیب ینفس. ستین رفتنیبه جز پذ یاثبات خودش راه يبرا گفتیدلش م و

 ..یمراسمِ عروس یکار کنم ول ینداره مجا و با ک یاز خودم مطمئن باشم برام فرق یدر مورد کار وقت_

بهتره فعال .. رهیخونه م نیمن بود از ا يکه آرزو يافق هر جور! ستیوارد ن یاعتراض یدر مورد مراسم عروس_

 !ندارم یمن حرف يو قبول دار طیاگر شرا.. یفکر کن يمهم تر يزهایبه اون مراحل به چ دنیتا رس

 :تکان داد و قدرشناسانه گفت يسر اوشیس

 !دمیانجام م ادیکه از دستم بر ب يهر کار.. و قبول دارم طتونیشرا_

 :گفت يدداد و مونس با لبخند و شا یتکان نانیسرش را با اطم اردالن
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 !ارهیدوم رو برامون ب يعروسم چا نیاگه اجازه بد...پس مبارکه_

با لبخند سرتکان داد و  شیبرا. دیاشک شوق را در چشمانِ دخترك د. سر برگرداند و نگاهش کرد اردالن

   .هم گذاشت يرو نانیچشمانش را با اطم

*** 

 ...ماه بعد شش

 

ساعد  يچرمش را رو فیک يدسته . دیچیبلندش در فضا پ يپاشنه ها يآسانسور باز شد و همزمان صدا درِ

 :گفت رانهیاو با لبخند و غافلگ دنِیسر باال کرد و با د یمنش. ستادیا یدستش نگه داشت و مقابل منش

 شما؟_

 .زد و به تلفن اشاره کرد يلبخند

 !کنم رینفر و غافلگ هی خوامیم ؟ییخانومِ رضا یکنیبار و برام تبصره رد م نیا_

 .کش آمد یبا خوشحال ییرضا يلبها

 !نییبفرما. اتفاقا تنها هم هستن_

 :از آن طرف گفت یفیضع يبه در زد و صدا يتقه ا. ستادیکرد و پشت اتاقِ اردالن ا تشکر

 .دییبفرما_

 شیها قهیمشت کاغذ فرو برده بود و با دو انگشت شق کی انیاردالن سرش را م. را آرام باز کرد و داخل شد در

 :گفت زدیدر آن موج م یکه دلتنگ ییزد و با صدا يلبخند. دیمالیم را

 ؟یکنیم يکاغذ باز نجایدخترته و شما ا یِفردا عروس_

. حرکت ماند یباز و بدنش ب مهیآرزو چنان شوکه شد که دهانش ن دنِیاز د. سرش را با بهت باال آورد اردالن

. که در آغوشِ هم حل شدند دینکش يا هیبه ثان. آمد رونیب زیاو هم به خودش آمد و از پشت م د،یآرزو که خند

 .دیکش اناردالن گذاشت و عطر تنش را از ته دل به ج يشانه  يآرزو سر رو

 کنم؟یسکته م رمردیمنه پ یگینم ؟ییهوی ينجوریعقل؟ ا یب يدختره _

 یبا حسرت و ب. شده بود يفرار شیایکه ماه ها بود از او و دن یآرامش. شد آرامش گرفت دهیاش که بوس یشانیپ

 :تاب گفت

 !هیخونواده چ یِمعن فهممیتازه دارم م.. بابا دیترکیدلم داشت م_
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باز هم درس را دو  دیبگو دینگاه دخترك آنقدر گرم و پر حرارت بود که زبانش نچرخ. دیاردالن درخش چشمانِ

 :زد و گفت يلبخند شرمنده ا. آرزو حرفش را از نگاهش خواند. يدر کرد

 ينجوریا يدیدانشگاه قبول بشم قول م نیاگه قول بدم امسال از بهتر. مونده يماه تا زمان کنکور بعد شیش_

 ؟ینگام نکن

 .جلو رفت یشانه اش را محکم فشرد و همراه با او قدم اردالن

 ؟ ياومد خبریچرا انقدر ب. رفته ادمیانقدر شوکه ام که اصال حرف زدن _

 .ست و دستانش را در دست گرفتمبلِ چرم نش يکنارش رو آرزو

 ...امیکه ن شدینم_

 .دلتنگ نگاهش کرد اردالن

 شهیاز هم ششیآرا. دادیدورش داشت چهره اش را بزرگ تر نشان م یو قرمز رنگ بایکه قابِ ز یفیظر نکیع

 يو با صدا دیصورتش کش يدست رو. دنده اش تنگ شده بود کیدخترِ تخس و  يچقدر دلش برا. کم تر بود

 :پر محبت و مردانه اش گفت

 !چقدر دست تنهاست یدونینم. ارهیبال در م ياومد شیعروس يبفهمه برا یخواهرت وقت_

 يزود نیبود که به ا نیآنقدر سنگ یشرمندگ نیبارِ ا.. اسمش درد داشت دنِیچقدر شن.. افق. دیکش یقیعم نفسِ

شش  نیا دیانگار که با! رفته بود نبود نجایاز ا که يمانند روز گرید زیچ چیه. دوشش برداشته نشود يها از رو

 یوقت. احمقانه پرداخته است یِبچگ کیبابت  ینیسنگ يتا بفهمد چه بها کردیرا تجربه م یکس یو ب ییماه تنها

با آنها رو  دیکه با ییآمدنش از پله ها، به تک تک چشم ها نییپا يشده بود تا لحظه  دیسف يمایسوارِ آن هواپ

تمامِ آن  انِیم یول. شدیحسابش از دستش خارج م یبود که گاه ادیآمارشان آنقدر ز .بود دهیشیاند شدیبه رو م

 يپتو رِیکه ز ییمثلِ تمامِ روزها  .انداخت یجانش را به لرزه م یبرّنده و وحش اهیچشمِ س فتج کیچشم ها، 

 !گرم کرده بود افتاد،یم و به لرزه بستیم خیبه او  دنیشیرا که با هر با اند یگرمِ خانه اش، تن

متوجه نشده بود پدرش چه زمان  یحت. سرش را برگردند. دیکش رونیحرف زدنِ اردالن او را از افکارش ب يصدا

مقتدر پدرش را با  يچانه اش زد و همان گونه که چهره  رِیدست ز. بازگشته زشیاز کنارش برخواسته و پشت م

 :گوش به مکالمه اش داد اریاخت یب کرد،یوافر نظاره م یحظ
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 یکنیکه م يتنها کار.. يریگینم شونیاز ا ینیچک تضم چیشما ه.. ستین یمشکل گمیبرزگر دارم م يآقا_

 یعروس يمن خودم چند روز بعد از راه افتادنِ کارا. البته فعال بهش قولِ صد در صد نده.. کردنِ قرار داده میتنظ

 !شلوغه ینم اآلن سرش به حد کافمطمئنا او. ذارمیباهاش م گهیقرارِ د هی

.... 

 !موضوع هستم نیا انِیمن در جر. نپرس يزیکه در مورد سابقش چ نهیمنظور من ا.. و بگو نیهم.. درسته_

.. 

 ...یزنینم یحرف گهیباب نه با خودش و نه با دامادم د نیدر ا.. سفارش نکنم گهید.. یعال اریبس_

.. 

 !خدانگه دار.. کارا رو هم بسپار به من هیبق یقرار داد خودت میمسئول تنظخب فقط بگو  اریاآلن اونجاست؟ بس_

 :دیاراده پرس یپدرش تلفن را قطع کرد ب یوقت. شد کیآرزو به هم نزد يابروها

 افتاده؟ یاتفاق_

 :تکان داد و گفت يسر اردالن

  .شکرت استخدام کنم رونِیب یارتباط يکارا يو برا اوشیبرادر س خوامیم. ستین یمهم زیچ_

 :حواس گفت یبا زور از حنجره خارج شد و ب شیصدا. حبس شد نهیآرزو در س نفسِ

 !شهروز؟_

 !دیبه دلش نچسب ادینگاه مبهوت ز نیا یول یدانینامش را از کجا م دینپرس. موشکافانه نگاهش کرد اردالن

هم  اوشیس. ادیخوشم نم يتو کار از آشنا بازکه  یدونیم. جا کار نکنن کیکردم با برادرش  دیخودم تاک.. آره_

 !تا تونست اعتمادم و جلب کنه ختیجون کند و عرق ر

 .ناخودآگاه لبخند زد يبهت و ناباور انِیم

 !يپس باالخره کنار اومد_

جلو روش  يراه بلند و دراز اوشیس. رفتیم دیرفت که با شیپ ياونجور یحد اقل همه چ یول.. ومدمیکنار ن_

 !دخترم یکنیکه فکر م هیو خم تر از اون چیپر پ یزندگ.. داره

 :افتاده باشد از جا بلند شد و گفت ادشیبه  يزیباره چ کیکه به  یمانند کس آرزو

 !من اآلن برم نیاگه اجازه بد_

 چمدونت کجاست؟. برسوننت نیصبر کن بگم تا خونه با ماش_
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 :دستپاچه گفت آرزو

 ..با اجازه.. خودم برم خوامیم. نهییچمدونم پا. ستین يازینه ن_

پدرش در سرش اکو  يصدا. رفت رونیمانند برق از اتاق ب دیبگو يزیاردالن فرصت کند چ نکهیقبل از ا بعد

 :شد

 "اآلن اونجاست؟"

   .!بود نجایشهروز ا... دیکوبیبا شدت م نهیدر س قلبش

 :دیاو نگران پرس دنِیبا د امیت. آمد و به طرف در قدم برداشت نییپا یکیاستفاده از آسانسور پله ها را دو تا  بدون

 شده؟ يزیچ_

 ...برزگر يآقا یامور مال شیپ.. بود نجایاستخدام اآلن ا يبرا ییآقا هی_

 :سر تکان داد و متعجب گفت امیت

 !رونیاآلن رفت ب نیداشت؟ هم یهمون که تاکس_

از . رفت نییبا دو پا نگیهولد يچمدانش را بردارد از پله ها یحت نکهیو بدونِ ا دیمانند فشنگ از جا پر آرزو

 جانیقلبش از ه. دید یشهروز را کنارِ سمند زرد رنگ. چشم چرخاند ابانیمحوطه که خارج شد دور تا دورِ خ

درِ پشت را باز کرد  ي رهیدستگ. دیبخش ترا سرع شیاز پشت سر او را شناخت و قدم ها. شدیم یداشت متالش

به رو به رو با اخم  رهینگاهش کند، خ نکهیکه بدونِ ا دید نهیشهروز را از داخل آ يچشم ها. تعلل سوار شد یو ب

 :گفت

 !شهره نییپا رممیمس.. کار دارم.. رمایدربست نم یآبج_

گذرا  ینگاه نهیاز آ دیشهروز که سکوتش را د. و الل شد دیفشار آورد که فکش لرز شیبه گلو یچنان آن بغض

و مانند برق  دیدخترك چسب يکه خواست نگاهش را بچرخاند چشمانش به چشم ها نیاما هم. انداخت به او

  .گرفته ها خشکش زد

 نه؟ یو نداشت دنمیانتظارِ د_

 ينگاه آرزو رو. حرف و ناباور نگاهش کرد یب. گردنش منقبض شد يکه رگ ها یآن قدر آن.. برگرداند سر

اش  نهیبه س ریش يمانند پنجه  يزیچ. خشک شد شیپشت لب ها یِالحجمِ خ يو رو دیصورتش چرخ ياجزا

 :صدا در سرش اکو شد کیچنگ زد و 

 "...ستیو بزنه مرد ن الشیبیکه س يمرد"
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 نیآن ها بتوانند ا يبود تا هر دو ستادهیانگار که زمان ا. قابل شکستن بود ریو غ بیعج انشانیو بهت م سکوت

 .در هم فرو رفت شیشهروز تکان خورد و ابروها يلب ها. را هضم کنند بیمالقات عج

 ..تو_

دلش  يماه ها برا نیهر چقدر که در تمامِ ا.. گفتن نداشت يبرا یحرف. دیبگو يگرید زینتوانست چ شهروز

تن گف يبرا يدر دلش هم کلمه ا یآنقدر که حت. کرده بود حاال به همان اندازه در سکوت مصمم بود یسخنران

 :چشم بست و آرام گفت قهیدق ندچ. کرد شتریب نیفرمان ماش يرا رو شیسر برگرداند و فشار دست ها. نداشت

 !شو کار دارم ادهیپ_

 ؟یتونیاون وقت تو نم..توام يمن شرمنده  ؟یتو چشمام نگاه کن یتونینم_

 :و گفت دیکش شیدستش به موها. دیلب گز یچشم بست و عصب شهروز

 ادهیلطفا پ.. یستیمسافرِ راه من ن یول.. برام ستیسخت ن ادمیحدسش ز.. يو چرا اومد ياومد یکِ دونمینم_

 !شو

 :زمزمه کرد اریاخت یو ب دیآرزو لرز يها لب

 ..شهروز_

 :زد ادیباره به عقب برگشت و با تمام وجود فر کیبه  شهروز

 هیمن و بق یِبرا زندگ ییاز چه خواباب ؟یکنیاسمِ من و صدا م یبه چه حق.. شهروز و مرض.. شهروز و درد_

حتما  ؟یکن کونیرو کن ف یباز همه چ یروز مونده به عروس کی ياومد د؟یخون رس يبه مشامت بو ؟يدید

 ..يخوایبازم از من کمک م

 ..با خودت خوامیام چون م نجایاآلنم اگه ا.. رو خراب کنم يزیچ ومدمیمن ن_

 ؟یچ یبا خودم چ_

 .دیلبش کش يزبان رو یاش را جمع کرد و عصب چهره

چشم پدرت و فک . يبه وطنت خوش اومد يدیاز راه رس. دادم و تموم شد شیماه پ شیرو ش يمن اون سوار_

 ..ت روشن قهیعت يو دوستا التیو فام

 :آرزو ملتمسانه گفت. برگرداند رو

 !شهروز بذار حرفم و بزنم_

 :فتدستش را باال برد و با داد گ شهروز
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 !سالم خدافظ...دمتیو د ياومد.. نییپا االی_

 نیدر تصوراتش هم ا یگاه، حت چیه یرا نداشت ول نیاز ا شیانتظارِ ب.. انگشتانش فشرد انِیکوچکش را م فیک

به پرواز در آمد و از  نیکه در را بست ماش نیهم. شد ادهیپ نیاز ماش. حد وحشتناك و درد آور نبود نیتا ا دارید

کدامش دردناك تر .. گذاشته بود دوخت جاکه از خود  ينگاهش را به دود. مقابل چشمانش به سرعت گذشت

 پشت لبش؟ دیو سف یآن حجمِ خال ای شیها ادیفر.. برگرداندنش يآن گونه رو.. شیبود؟ تهمت ها

*** 

 

لباس را از پشت سر آنقدر  يبند ها. دیانتلِ بلندش کشبه تورِ د یو دست ستادیو بلند ا يقد ي نهیآ يبه رو رو

رنگ در حال  دیساتنِ سف ریقلبش ز کشدینفس م یوقت کردیبودند که حس م دهیکش رحمانهیسفت و سخت و ب

   !له شدن است

چند  قِیکه با تلف یلباس عروس. دیارز یها م یسخت نیبود به تمامِ ا شیکه رو به رو يریها، تصو نیتمامِ ا با

پر کرده  لیبدنش را ماهرانه و اص انِیعر يکه جاها یسینف يدانتلِ فرانسه  پورِیگ. مدلِ ناب دوخته شده بود

مطلق و  يِدیسف کی شیرو به رو. بود هکار نشد شیگلِ کوچک هم رو کی یکه حت یلباس یِبودند و سادگ

   .ربرگرفته بودرا د فشیو اصالت هر چه تمام تر، اندامِ ظر یبود که با سادگ کیش

 :گفت کردیمحکم م شیموها يکه همانطور که تاجِ بزرگش را رو دیرا از کنار گوشش شن شگریآرا يصدا

 !داماد و صدا کنم يآقا دیاگه آماده ا! تموم شد گهیفکر کنم د_

و  دیسرش جمع شده بودند کش يکه سفت و سخت باال یژل خورده و صاف يموها يرا چند بار رو دستش

 :گفت

 م؟یهم همانگ کن لمبرداریبا ف دیبا_

 !بنده مرخص بشم ستین يدر هر صورت اگه امر. منتظر باشن رونیب کنمیفکر م_

. دیدر د انِیبراق م ياما هنوز در را نبسته بود که آرزو را با چشم ها. باز کرد شیکرد و درِ اتاق را برا يتشکر

 دیلباسِ سف نیافق در ا دنِید. آرزو جلو رفت و وارد اتاقش شد. زد و با دست اشاره داد تا داخل شود يلبخند

  .مافوقِ تصوراتش بود

 چطور شدم؟_

 :زد و گفت يلبخند
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  ..یعال_

لحظات هنوز  نیبود تا هم دهیچهارچوبِ در د انِیم یکه خواهرش را با چمدان روزیاز د. نگاهش کرد قیعم افق

شب تا صبح با  کی نکهیبا ا. معناها داشت یلیخ شیروز برا نیاو آن هم در ا دنِید. نکرده بود دایا پخودش ر

 انیو اتفاقات گذشته به م اوشیاز س ینانوشته اسم يهر دو طبق قرارداد نکهیهم صحبت کرده بودند، با ا

دنده و مغرور بود و هر از  کی ياش هنوز هم آرزو یمیگرم و صم يآرزو با تمامِ نگاه ها نکهیبا ا اوردند،ین

 يگریجورِ د کی شیبرا زیاما باز هم همه چ داد،یجواب م يجمالتش را با لبخند سرد نیبا محبت تر ،یگاه

انقدر آرام بود .. دیبخشیخاطر م نانِیرفتارِ آرزو قوت قلب و اطم...بود زهایچ یلیخ دینو رفتنیآمدن و پذ نیا. بود

 انشانیم يواژه و جمله ا... دیترسیاز آمدن و بودنش نم گریشش ماه، د نیکه برعکسِ تصوراتش در تمامِ مدت ا

هر چه هراس و دلهره بود،  شد،یرد و بدل م نانیبا اطم نشانیکه ب یینگاه ها نیرد و بدل نشده بود اما انگار هم

 توانستیم يزیچه چ گرید.. اش کنارش بود یروز زندگ نیتر زیخواهرش در عز. بردیو با خودش م شستیم

 باشد؟ نیمهم تر از ا

 منم؟ ای ییعروس تو ؟یکنینگاهم م ينجوریچرا ا_

انتخابِ به  نیکه به تن داشت، اول یکیرنگ و ش یکت و شلوارِ خردل. دیصورتش کش يبا محبت دست رو افق

اش مشهور بود، آنقدر بزرگ  مهینصفه و ن يکه با لباس ها ییآرزو يقدم برا نیهم. اش بود یزندگ لِیجا و اص

 .وا دارد نیو تحس رتیبود که افق را به ح

 !یشیم دهیبزرگ تر و خانوم تر د یلیخ کنمیحس م ينجوریا.. انیبهت م یلیلباسات خ_

 :اکتفا کرد و گفت يبه لبخند آرزو

 !مهمونا اومدن يمه ه بایباال؟ تقر ادیبگم ب. راه پله منتظرت بود نییپا اوشیس_

 .برگشت نهیآ يدامن بزرگش را بلند کرد و دوباره جلو. به دلش چنگ انداخت دلشوره

 !کمه يزیچ هی کنمیچرا حس م دونمیمرتبه؟ نم یهمه چ_

 :او گفت يبه جا ییکه صدا دیبگو يزیصورتش برگرداند و خواست چ يتورش را رو آرزو

 !زمیعز يکم دار يزیچ هی شهیمن نباشم تو هم یتا وقت_

آرزو لبخند نصفه و . بود ستادهیدرِ اتاق ا يرنگ جلو دیبا کت و شلوارِ سف اوشیس. دو به طرف صدا برگشتند هر

 :گفت يزد و خشک و عاد يا مهین

 !صدام کن یداشت ياگه بازم کار یول. نییپا رمیمن م.. خودش اومد گهید ایب_
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در آن حضور  اوشیکه س يبسته ا يها طیهم فرارِ آرزو از تمامِ محهنوز . رفتنش را نگاه کرد یبا ناراحت افق

که افتاده  یاتفاقات دانستیم.. طلبدیکه زمان م دانستیخودش هم م. نشستیقلبش م يو رو شدیداشت، داغ م

 يچشم ها. نگاه کرد اوشیو به س فتهم شکر گ نیبه هم.. بردیاز شش ماه ناقابل زمان م شتریب یلیهضمش خ

چشمانش . ستادیمقابلِ افق ا یو از ته دل بایجلو آمد و با لبخند ز. رفتنِ دخترك را بدرقه کرد رونیآرام ب اوشیس

خواست تورِ افق را کنار بزند که دخترك . دیدرخشیرنگ افق م دیسف ییبود که در مقابل روشنا اهیس دیدو مروار

. ندیرا بب اهشیس يو چشم ها بایرت زصو توانستینازك هم م رِیحر نیپشت هم زا. دیسرش را عقب کش

 :زد و گفت يلبخند

  !يفوق العاده شد_

اش نگاه کرد  یتاب به مرد زندگ یو ب صانهیحر. نمانده بود شیتا تحقق آرزوها يزیچ. زد یلبخند خجول افق

او را تا . نداشت وودیمحبوب و جذابِ هال يها شهیبا هنرپ یفرق با،یز یِرنگ و اندام دیکت و شلوارِ سف انیکه م

و صاف و فرقِ کج  غیاز جمله صورت سه ت. داشت یها در چهره اش تازگ زیچ یلیخ.. بود دهیند نگونهیبه حال ا

جلو آمد و همانطور  یشد، قدم یطوالن اوشیصورت س ينگاهش که رو. ژل خورده اش يموها يو رو به باال

 :گفت کردیکه عروسش را با لذت برانداز م

و  میمراسمم دو در کن نیامروز ا شهینم. میدیرس نجایو به ا میو قانوناش و دودر کرد ایه کلِ دنمن و تو ک_

 عروسم مالِ من بشه؟

 :کت اش را مرتب کرد و گفت ي قهی افق

 هوی.. گهیباباست د.. خرِ آخرم هم از پلِ اردالن خان بگذره نیا دادمیتو بودم اجازه م يمن اگه جا یول شهیم_

 !شد مونیپش يدید

افق  دنِید.. شش ماه چه به او گذشته است نینرفته بود در ا ادشی. نشست اوشیس يچهره  يرو یظیغل اخم

 .دستش را جمع کرد و مقابل افق گرفت. هم سخت تر بود یاسیس یِزندان کیو وقت گذراندن با او از مالقات با 

که جلو  يتور نیفقط با ا. میتو دستم برقالب شو .. باشم رایرو با جون و دل پذ یمهمون نیا دمیم حیترج_

کردن از روزِ  یشب جنتلمن هیبه خاطر  تونمیمن نم. باشه زاتیچ یِچشمته خودت حواست به دامن و تور و مابق

 !بشم لیزن ذل هیچشم شهروز و فربد و بق شیاول پ

را سوار بر  نیبردار که دورب لمیف. آمدند رونیرفت و دست در دست هم از اتاق ب يبا خنده چشم غره ا افق

که قبال سفارش شده بود را  ییتکان داد و حرف ها يسر دنشانیپله ها نگه داشته بود، با د يباال يبلند یِشاس
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و سوت  غیدست و ج يآمدنشان صدا نییپا اول قرار گرفتند و به محضِ يپله  يهر دو با آرامش رو. مرور کرد

لبخند  کیو  شیپا ریز يکه به جز پله ها دیکشیترس داشت و خجالت مآنقدر اس اوشیس. مهمان ها برخاست

ها آشنا بود لبخند  یمهمان نیا يبا فضا یاما برعکسِ او افق، که از بچگ.. از او ساخته نبود يگریدستپاچه کارِ د

ش سر يرنگ که رو یصورت ينقل ها. و نگاهش را دور تا دورِ سالن چرخاند نشاندلب  يرو یو آرام لیاص

نقل در دست، اشک  يبود و بسته  ستادهیا يکه گوشه ا دیمونس را د. شدند، لبخندش وسعت گرفت دهیپاش

 پرراه . نماند یبه نقل ها از چشمانش مخف شانیو نگاه ها شیعموزاده ها يپچ پچ ها. کردیشوقش را پاك م

دو فرهنگ متفاوت  یِکه با عشق هموار شده بود تا محل تالق یراه. لحظه آغاز شده بود نیو خم از هم چیپ

به . گرفتیچقدر از نگاه پدرش اعتماد و آرامش م. زدیهر دو با غرور دست م يپله ها برا نییاردالن پا!. باشد

خاندان را که  متیاردالن گردنبند گران ق. شدو منتظر  ستادیشان مقابلِ پدرش ا یخانوادگ يرسمِ چند ساله 

اش را از  یشانیپ. ختیبر گردنِ افق آو رساند،یبود و بعد از او نوبت را به عروسش م دهیدست به دست چرخ

   .راهشان کنار رفت يو از جلو دیتور بوس يرو

همه . خانه شدند ي دهیسرپوش اطیگذشتند و وارد ح تیجمع انِیاز م.. اتفاق افتاد عیسر یلیخ زیاز آن همه چ بعد

 زهایگرم کرده بودند و م یشبِ تابستان کیکه هوا را مانند  ییگرما يها ستمیاز س.. شده بود زهیاورگان یعال زیچ

 يرا رو يزیر يداخل استخر که شمع ها يبایشناور و ز يگرفته ، تا گل ها اطیباغچه و ح يبایو دکور ز

 يسفره . مستقر شدند شانیبردار سرِ جا لمیدست ف يو اشاره  ییبا راهنما. خودشان به رقص در آورده بودند

عرق  اوشیبود که س شیرو به رو ییِبایمحوِ ز... از بهشت خداوند بود يانگار که تکه ا شیرو به رو يبایعقد ز

 :اش را پاك کرد و گفت یشانیپ يرو

 !وقت تموم نشه چیراه ه نیا کردمیفکر م_

عکاس  نِیان نورِ فالش زده شد و دوربقرمز از شرمش را نگاه کرد و همزم ياز ته دل چهره  يبا لبخند افق

  .آن ها را ثبت کرد يلحظات دو نفره  نیاول

. تفاوت فاحشِ مهمان ها از چشمانش پنهان نماند. از نظر گذراند گریسر برگرداند و مهمان ها را بارِ د افق

اضطراب مهمان  یمردان کم یِناراض يزنان و چهره ها یِدگیپوش. انداخت اطیسمت چپ ح يزهایبه م ینگاه

 :دستش گذاشت و کنارِ گوشش گفت يدست رو اوشیس. دلش کرد

 !گذرهیبه همه داره خوش م.. میخودت و عذاب نده زندگ_

هم گذاشت يجواب داد و چشم رو ییباینامطمئن افق را با لبخند ز لبخند.  
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 ن؟یمنم وقت دار يذره برا هی_

رو به  يسفت و جد ،ییبایو ز یشدند که با کت و شلوار مشک رهیخ يدو سر برگرداندند و به پسربچه ا هر

  .افق از جابش بلند شد و با ذوق در آغوشش گرفت. بود ستادهیا شانیرو

   ..قربونت برم من یاله_

 :دست جلو برد و مردانه گفت اوشیس يبرا رمحمدیام

 .یدوستم و خوشبخت کن دوارمیام_

دمِ گوشش گفت که پسرك با لبخند  يزیو بعد چ دیصورتش را بوس. دیو دستش را کش دیاز ته دل خند اوشیس

   .سر تکان داد

با هم به  یقیدقا. و با عشق نگاهش کرد دیافق را بوس يرو. گفت کیمحمد جلو آمد و تبر ریپشت سر ام هیمهد

 ریام دیشن یافق وقت. چند ساله شان غرق شدند یِدوست يایصحبت کردند و فارغ از مهمان ها در دن یگرم

است، آنقدر بغض کرد  دشیجد ي نوادهخا رفتنِیپذ ينرم تر شده و در آستانه  یمحمد بعد از رفتنِ دخترها کم

انگار که .. شدیباورش نم. دیگونه اش چک يچشمش سر خورد و رو ياشک ناخودآگاه از گوشه  يکه قطره ا

و از ته دل  دیبوس گریمحمد را بارِ د ریسرِ ام. اش ساخته بود یاو و خوشحال يخداوند امشب را تنها و تنها برا

 .خدا را شکر کرد

سرش  يچند دختر باال. بر فضا حاکم شد یخلوت شد و سکوت ناخداگاه یعاقد دو رو برشان کم دنِیسر رس با

که در دستانشان قرار داشت،  یسرشان و تالوت قرآن يشدنِ قند باال دهیباز کردند و همزمان با ساب يسفره ا

بارِ سوم تکرار کرد،  يو عاقد سوالش را برا دیمعروف رس ي "بله"که نوبت به  یوقت. عقد خوانده شد يخطبه 

 ستگاهیا نجایا.. بود ستادهیا ایکه به خاطرش در مقابلِ دن يمرد.. انداخت اوشیبه س ینگاه میسربرگرداند و ن

و از ته دل  فشردیدستانِ لرزانش م انِیشم بست و همانطور که قرآن را مچ. آخر تمام صبر و تالششان بود

. دیچیهمه در فضا پ يو دست و هورا غیمطمئن و رسا بله را گفت و ج ییصدابا  کرد،یم یخوشبخت يآرزو

ر د بایز يدست و سوت، هلهله ا يبار عالوه بر صدا نیبلند تر و رسا تر از او جوابِ معروف را داد و ا اوشیس

 ي حلقهجعبه را باز کرد و  اوشیطاقت فرسا، س يبعد از تمام شدنِ فصلِ امضاها. انداخت نیطن اطیح يفضا

سرش  یوقت. با عشق و لذت نگاهش کرد يا قهیتورِ افق را کنار زد و دق. را از داخلش خارج کرد بایو ز فیظر

از  ياما بر خالف تصورش، در کسر. به سمتش خم کرد یاش را کم یشانیافق جلو آمد، افق پ دنِیبوس يبرا

   .جوان منفجر شد يو سوت دخترها غیج يخانه از صدا اطیبار ح نیلبش داغ شد و ا يگوشه  هیثان
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بکند سر جلو برد و همانگونه  شیبه مونسِ خجالت زده و شهروز و اخم و تخم ها یبدونِ آنکه توجه اوشیس

 :لب زد يریوصف ناپذ یِبا خوشحال برد،یاو فرو م فیکه حلقه را در دستانِ ظر

 !کارِت تمومه گهید_

*** 

 

 یم رونیب دهیآن سقف پوش رِیکه از ز یوقت. شد رهیسرش خ يتر پک زد و به مهتابِ باال قیرا عم گارشیس

محوطه  نیقدم زدن در ا دانستینم! دادیبا عظمت هر چه تمام تر خودش را نشان م یشبِ سرد و زمستان ،يآمد

برادرش  یخوش دنِیکه داشت با د یعاتپشت خانه تا چه اندازه مجاز و عاقالنه است، اما در کنارِ تمام سا ي

شب بود،  یِانیشام سرو شده بود و ساعات پا. خواستیو خلوت م ییهم تنها یدلش کم شد،یم شیتحقق آرزو

  .ختندشناینم یبه نامِ خستگ يزیاما انگار نه ارکست و نه مهمانان چ

 یبه ذهنش هجوم آورده بودند که حت يافکار. دیکش يکنارِ برف ها پرت کرد و آه بلند يرا گوشه ا گارشیس ته

بعد .. یخوردنِ ناگهان نیبعد از آن زم.. بود ختهیدوباره حال و روزش به هم ر. کردیبه آن ها شرم م دنیشیبا اند

بسته اش به سقف  خیبهت زده و  يآن نگاه ها ازمثلِ قبل نبود، بعد  شیبرا گریکه د یاز آن برگشت به سلول

خودش را جمع  یتنها کم ،یبعد از آن شهروز نبودن ها ، کم ش،یها يهزار نوع متلک از هم بند دنِیتخت و شن

و  ایبه دن الیخ یگاه قرار نبود سهمش باشد، ب چیکه ه ییزهایاز تمامِ چ الیخ یب خواستیم. و جور کرده بود

جفت چشمِ  کیگرفت و بلند شد، دوباره  شیتا دستش را به زانو یول.. کند یزندگ یرحمش کم یب ينارو ها

   ..ختیفرو ر یشن ياش شد و هر چه ساخته بود مانند قلعه ا یکابوس زندگ یآب

 یکس.. اش شد یزندگ میاجازه وارد حر یکه ب يدنده ا کیدخترك تخس و .. کوچک آن روزها طانِیش..آرزو

 دیکه با یحسرت..که سوزاند و نتوانست از سوزشش دم بزند یداغ.. داغ و نبودنش صد داغ شد کیکه بودنش 

 !اش نباشد یزندگ يآرزو ،يگرید يتا آرزو کردیخاکسترِ داغِ دلش چال م رِیعمر ز کی

 .شش ماه چهره اش را به خاطر آورد نیا يدرد چشم بست و مثل تمام روز و شب ها با

 ست؟یسردت ن_

برگرداند تا از  يرو. زد که هم از او و هم از توهمات خودش شرم کرد االتشیبه خ يدخترك چنان تلنگر يصدا

 .دستانِ دخترك شد رِیساعد دستش اس یکنارش بگذرد ول

 ؟یترسیانقدر ازم م یعنی_
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 .برگردد پوزخند زد نکهیو بدونِ ا ستادیا

 رفت؟ ادتی.. یوحشتناك باش یتونیکه چقدر م يثابت کرد شیماه پ شیتو ش_

 يبه دست و پا میچون قسم خوردم تو زندگ.. میکه ببخش فتمیبه دست و پات ب فتادمیدنبالت راه ن.. نرفته ادمی- 

 !فتمین يمرد چیه

 :گرفت و گفت یآرزو نفس. رو برگرداند و نگاه نافذش را به چشمان دخترك دوخت شهروز

 ؟يآزاد شد يچجور_

دستبند زده از مقابلِ  يکه با دست ها ياز روز. شهروز شش ماه به عقب برگشت يجمله برا نیبا هم زمان

 يها دینه حواسش به تاک گریبار د نیا. که سخت تر از قبل گذشته بود يدخترك گذشت تا تمامِ پانزده روز

که  يروز! دیکشیس مداشت حب دروناز  ینبود وقت شیآمدن مانند قبل آرزو رونیب.. سبحان و نه به دادگاه بود

درِ زندان منتظرش نشسته بود از  يصبح تا غروب مادرش جلو کیاش  يآزاد يکه برا يآزاد شده بود، روز

 ت،یسبحان و نگاه خندانش و در نها.. ذکر و شکر گفتنِ مونس.. اوشیاز اشک س سیچشمانِ خ.. رفتینم ادشی

ها، باز هم  نیتمامِ ا انِیاما در م! رفتینم ادشیبود از  دهیرس نهدوشِ تک تکشان به درِ خا يمحله که رو کی

او به قلبش بزند تا نه  دنِیکه قرار بود با هر بار د یفکر همان قفل.. پر رنگ تر بود زیاز همه چ زیچ کیفکرِ 

 .کردیاش م وانهیحبس داشت د نیفکرِ ا.. نگاه و نه قدمش نلرزد

 :گفت شهیو خسته تر از هم دیچشمانش کش يبه رو یدست

  تو مغزته؟ یچ_

 .بار آرزو بود که پوزخند زد نیا

جلوشون  یآدمِ جذام هیکه انگار  هیاومدم نگاه همه بهم طور یاز وقت. دونستمیچقدر ترسناك بودم و نم_

  .ستادهیا

برآورد  يجور هیدارن .. يان که باور کردن تو عوض شد ییفقط اونا یزنیکه تو ازش حرف م ياون همه ا_

 يمن هنوزم همون بچه ا يتو برا.. آرزو ریاشتب نگ هیمن و با بق ينگاه ها. نه ایگول خوردن  ننیبب کننیم

 !که انشا شو نخونده حفظم یهست

 :با تاسف سر تکان داد و گفت آرزو

 یِمونیپش. يخودت و باور دار يکه فقط خودت و باورا یهست یمنم تو هنوز همون آدمِ زمخت و کله شق يبرا_

 !ماه فقط در حد همون اشتباه آخره شیش نیتمومِ ا يمن تو
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   .اش از خشم برجسته شده بود یشانیپ يرگ رو. و او را به طرف خودش کشاند دیدستش را کش شهروز

 ؟یمطمئن_

 یتا ب دیچرخیچرا الل شده بود؟ چرا زبانش نم. نگاهش کرد یو طوالن قیبار عم نیاول يبرا. نگاهش کرد آرزو

 :گفت یو عصب دی؟ دستش را پس کش "مطمئنم" دیگوترس و عذاب ب

 .ولم کن_

از اول هم صحبت کردن با او .. آرزو رو برگرداند تا برود. دیکش شیموها انیم یدستش را رها کرد و دست شهروز

 :نرفته بود که شهروز گفت یهنوز قدم. نداشت يا جهینت

پس مطمئنا .. سوال بردم ریخودم و ز یِاحمقِ نمک نشناس مردونگ هیام که به خاطرِ  یاگه من همون آدم_

 ته؟یحال.. ساده ام یِمونیپش هیاز  شتریب یلیاون احمق هم خ يبرا

آرام آرام داشت از . نا نداشت رو برگرداند و نگاهش کند یحت. قلبش به تکاپو افتاد . دیچسب نیآرزو به زم يپاها

 .شدتر  کیکه صدا نزد ختیریدرون فرو م

_ نه . جور نبود میچیبا ه شیچینگاه کردم ه يا هیاز هر زاو ،يکه هر جور یکی.. احمق شدم هیخاطرخواه

زد  ییجا هیباز از  یروش گل گرفتم ول یلیخ.. دلم و له کردم یلیخ. میزندگ يمن بود نه وصله  يوصله 

نباشه  شیحال يزیچ یکس یوقت.. سین شیحال یول. ستین یشدن دونهیها؟ خوب م دونهیدلم م نکهیبا ا. رونیب

 ییتو.. يو اومد يدیزحمت کش نجایکه تا ا ییحاال تو.. به گوشِ خر خوندنه نیاسی یدرِ گوشش بخون یهر چ

 فراموشش کرد؟ شهیم يچجور.. بگو ياز طرف اون احمقِ نمک نشناس ازم عذر بخوا يکرد یکه خانوم

که در  مانستیرا م یآتشفشان. اول نبود قِیمثلِ دقا گریوز دحال و روزِ شهر. سر برگرداند و نگاهش کرد آرزو

  .حالِ انفجار است

 هان؟؟_

 يو با لبخند ستادیجلو رفت و مقابلش ا یقدم. دیآرزو لرز يکه گفت آنقدر بلند بود که چشم ها ي"هان"

 :لب زد بیغر

 !برو از همون احمق بپرس.. دونمینم_

 !شدیباز دلش داشت هار م. دستش را گرفت و مانع رفتنش شد شهروز

که  ییاون احمق کوچولو گهید....شد یمصنوع يادیز.. شد برام ادیز يادیز.. خانوم شد يادیز.. مرد.. ستین_

  ...ستین کردیسگ ام م
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پر از ندامت و  يوزهاو تکرارِ تمامِ شب و ر دنیوقت لرز.. نبود دنیاآلن وقت فرو پاش.. هم فشرد يلب رو آرزو

 :شد و گفت لیمتما نییلبش با لرزش به پا. آه نبود

خودش و جا  دیشا.. همه یِاگه خودش باشه بازم گند بزنه به زندگ ترسهیم دیشا.. بازم گند بزنه ترسهیم دیشا_

 ...گذاشت و اومد

 .سر تکان داد شهروز

 !در حقم کرده یپس بدون لطف بزرگ ومدهیاگه ن.. شهیفراموش کردنش هم آسون تر م رهیکه م یکس_

 :لرزان گفت ییبار آرزو با صدا نیرا رها کرد و خواست از کنارش بگذرد که ا دستش

 ....اگه برگرده_

 :گرفت و افزود یکه مکث کرد، نفس شهروز

 ؟یگذاشت چ نجایرفت دلش و ا یبا تمومِ حماقتاش وقت یاگه اعتراف کنه احمق بود ول_

 یکه به آن صبحِ ب یبعد از آن شب. دیبود که دلش لرز يبار نیدوم نیا.. اش حبس شد نهیشهروز در س نفسِ

 :زمزمه کرد شیقوا نیداد و با آخر رونینفسش را با صدا ب. بارِ دوم بود نیرحم در اصطبل ختم شد ا

 !پس بده يتا بهش بفهمونم تاوانِ حماقتا و دل دادنش رو باس چجور ادیهر وقت دوباره خودش شد ب_

 !بلند و تند شهروز شد يقدم ها يزد و نگاهش، بدرقه  یفیلبخند ضع. خورد یآرزو تکانِ آرام يها لب

*** 

 :برد و گفت يفرانک او را همراه خودش گوشه ا. شد دهیکش رونیدر حالِ رقص به ب تیجمع انِیاز م دستش

 !عروس خانوم یمجلس بکن نیوقتشه دل از ا گهید_

دامنش را . شد شتریو فربد داخلِ شدند، تعجبش ب اوشیکه باز شد و س اطیدرِ ح. با تعجب نگاهش کرد افق

 :نگران گفت. رفت اوشیدست گرفت و به طرف س

 شده؟ يزیچ_

سر  شدیآن ها رد و بدل م نِیکه ب ییاز نگاه ها. زد یچشمک اوشیو س دیبا خنده دست پشت گردنش کش فربد

 :و با ذوق گفت دیدست بر هم کوب فرانک. آورد یدر نم

 !فربد هیجانیه یلیخ_

 :با خنده دست دورِ شانه اش حلقه کرد و گفت فربد

 !ستیواسه بچه خوب ن.. زده نشو عمرم جانیتو ه_
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 :جلو آمد و گفت اوشیکه س کردیهمانطور مات و مبهوت نگاهشان م افق

 نایا يبشه با شال از رو يندار يزیچ ینیو آستدست  یب يپالتو.. یشنل ؟یخودت و بپوشون يجور هی یتونیم_

 ؟یبپوش

 اوش؟یشده س یچ_

 .دوباره لبخند زد اوشیس

 نه؟ ای يدار. نشده يزیچ..نترس بابا _

 :کالفه گفت افق

 شده؟ یآخه چ_

 :از کنارِ گوشش گفت فرانک

 !میکن تیعروسِ فرار میخوایم_

 :گفت اوشیباز مانده بود که س مهین دهانش

 م؟یبار و از دست اردالن خان و قانوناش در بر نیا هی يدیاجازه م_

 :هاج و واج گفت افق

 آخه؟ میکجا بر_

 :دستش را گرفت و گفت فرانک

 !نیش میج دیتا وسط شلوغه با. کنمیخودم دو سوته حاضرت م ایهمراه من ب.. نباشه تیکار زایچ نیتو به ا_

 :سر برگرداند و رو به فربد گفت اوشیس. مهمان ها به سرعت گذشتند يو از ال دیدست افق را کش بعد

 نکنه؟ یقاط_

 .خرت رد شد گهید.. کنه یاردالن؟ بذا قاط یک_

 .نگاهش کرد قدرشناسانه

 !ينه؟ برام از برادر کمتر نبود دمیرسیروزا نم نیبه ا ينبود یدونیفربد م_

 :به سرشانه اش زد و گفت فربد

 یداخل نیچیپیم دهیفقط حواست باشه به رامسر نرس. نداره تیگفتنش هم خوب. یخجالت بکش مرد حساب_

هر چقدر عشقتونه . شهینه مزاحمتون م کنهیم داتونیکس نه پ چیه. هم تخت التیخ. که گفتم یهمون فرع

 !نیبمون
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 :محکم در آغوشش گرفت و گفت اوشیس

 .چاکرتم به موال_

 :ز اشاره کرد و گفتبا سر به شهرو فربد

 تو بخوره؟ ياردالن من و جا یسه نکن. کن یتو دلت خدافظ یبا مابق یول.. کن یاز داداشت خدافظ_

 :گوشش گفت ریبه طرف شهروز رفت و آرام ز. تکان داد يو سر دیخند

 ؟یرو دست به سر کن نایا یتونیم. رمیداداش من دارم در م_

 .زد شیبه بازو يشهروز کش آمد و محکم ضربه ا يها لب

 پدر سوخته کجا؟_

 .ملتمسانه نگاهش کرد اوشیس

تا سرش با دوستاش گرمه . کنه فیرد يامشبم هم تو کارگاه اضافه کار يبرا ستین دیبع ؟یشناسیاردالن و نم_

 !برم شهروز دیبا

 .هم گذاشت يچشم رو یبخش نانیبا لبخند اطم شهروز

 !هس یچ حواسم به همه.. یو برو عشق ریعروست و بگ_

  .به عقب پرت شد یآنقدر محکم که شهروز قدم. با عشق نگاهش کرد و محکم بغلش کرد اوشیس

 ستا؟یواست خوب ن يهمه انرژ نیا.. پسر آروم واشی_

 .دیرا بوس شیو رو دیخند اوشیس

 نه؟ گهید یدونینوکرتم داداش م_

 :شد و گفت يشهروز دوباره جد ي چهره

بذار بهت افتخار .. اوشیس یهست یو ک یبه همه ثابت کن چ.. ایبه دن.. به زنت.. به من.. به اردالن.. به خودت_

 .کنم

 !راحت باشه داداش التیخ_

کامال .. اوشیس کنمینگاه به اشک و التماست نم! ياریذره نقِ اون دختر و در ب هیبه روزت اگه  يوا.. در ضمن_

 !ام يجد

. دیگوشش گفت که سرخ شد و کنار کش رِیز يزیشهروز با کج خند چ. دیه صورتش را بوسگفت و دوبار یچشم

 :گفت دادیرا به جلو هول م اوشیو همانطور که س دیآخر شهروز با صدا خند يلحظه 
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 !يایاز پسش بر م یاگه داداشِ من باش.. اوشیس کنمیفقط نُه ماه صبر م.. گفتم یباشه چ ادتی_

باغ به طرفشان  يکه همراه فرانک از گوشه  دیافق را د. ستادیبا خنده سرش را تکان داد و کنارِ در ا اوشیس

که اردالن  نیهم. نگران کننده نبود ادیتعدادشان ز یحواسِ چند نفر از مهمان ها به آن ها بود ول. آمدند یم

   .کردیبود کار را خراب نم دهینفهم

 :آمد گفت یمهمانطور که با فرانک جلو  افق

 !زشته یلیخ ينجوریا. لباس عروسم و فرانک اوردمیکاش در م_

 !دنتونیبدو تا همه ند.. ياریکرد لباس عروس و در ن دیتاک اوشیس.. مهمونا رو نخور يتو غصه _

فرانک سوار شد اوشیسرِ س پشت و با محبت گفت دیرا بوس شیفرانک رو. آرام از خانه خارج شد و به کمک: 

 !نیآروم بر.. ها یآقا داماد هول نش_

افق هنوز هم . فربد زد و راه افتادند يبرا یتک بوق. را روشن کرد نیماش یمعطل یگفت و ب یچشم اوشیس

 :برگشت و نگران گفت اوشیبه طرف س. شوکه و ناباور بود

 م؟یریاصال کجا م. دونمیم شهینگران م یلیبابا خ_

 :گفت کردیم یهمانگونه که خونسرد رانندگ اوشیس

خط . نندازه ادتیو  تیکردم فرانک گوش دیتاک. رونیب زیفکرِ بابا و آرزو و همه رو بر.. یفهمیم میدیرس یوقت_

   .منم فقط فربد و شهروز شمارش و دارن

 :برگرداند و رو به افق گفت سر

 !یمدت فقط با من باش هی خوامیم_

 :و گفت دیجلو تر کش یشالش را کم. حاال به تکاپو افتاده بود نیدلش از هم. نگفت يزیچ گرید افق

 !پدرم در اومده میتا برس ينجوریا. اوردمیکاش لباسم و در م_

امشب فرصت نشد  دیشا.. در بره تیبخواب خستگ ریبگ ؟يخوریبه چه دردم م گهید ياریلباست و در ب_

 !یبخواب

 :که چهره اش از هم باز شد و معترض گفت دینکش یاما طول. ابتدا متوجه منظورش نشد افق

 !!اوشیس_

با . او و مرد بغل دستش نشسته بود انِیم ییآرامش جا.. گذاشت شهیش يو او سرش را آرام رو دیخند اوشیس

 .کردیوجود حضورش را حس م يهمه 
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 * 

 :گفتو کوچک زد و با ذوق  ییالیو يدر خانه  یچرخ

حالِ  ایدر يبو. ستنین ایکدوم رو به در چیاما ه. داره ادیها ز ییالیخونه و نیبابا از ا.. اوشیخوشگله س یلیخ_

 !کنهیبابا رو خراب م

 :، زمزمه کرد ستادیهمانطور که با ذوق داخلِ اتاق خواب شد و پشت پنجره ا سپس

به آب  یتن شدیکاش زمستون نبود و م! هیعال نجایاز ا دیطلوع خورش دنِید.. دیجد يایدن هیو من و تو و  ایدر_

 !زد

 .گردنش نشست يِگود يدورِ کمرش حلقه شد و چانه اش رو اوشیس يها دست

 .اتاق و کنار بزنم يندارم تا غروب پرده ها الیفعال خ. ادهیطلوع وقت ز دنید يبرا_

 :دور مچش انداخت و گفت فیبه ساعت ظر ینگاه افق

 !شهیهوا روز م گهیساعت د هی.. هساعت چهار یول_

 .فرو برد بانشیاو را به سمت خودش برگرداند و سرش را در گر اوشیس

 م؟یدار کاریما با روز چ.. بشه_

 :دیتر کرد و آرام پرس قیسکوتش لبخندش را عم. شد رهیدخترك خ نیباال کرد و در چشمانِ شرمگ سر

 ؟یستیخسته ن_

 نیا يکه شش ماه آرزو يروشن کردنِ آتشِ مرد يواکنش کوچک برا نیهم. داد یسرش را تکان آرام افق

  .شد اوشیدستان س ریتخت افتاد و مچ دستش اس يافق به پشت رو. بود یساعات را داشت کاف

. بذاره یو شفاه یکه شروط کتب ینه آقا اردالن.. عباس هست که سر به زنگا از مدرسه برسه گهینه د نجایا_

 ؟يریجلوم و بگ ینتویم.. خودمم و خودت

  .بود اوشیتابِ س یب يلحظه ها نیا يبرا ياو محرك قدرتمند نِیسکوت شرمگ. حرف نگاهش کرد یب افق

 ؟یدونیدوستت دارم م یلیخ_

 :آرام زمزمه کرد افق

 !شتریمن ب_

زمزمه  کردیاش م وانهیکه داشت د یبا عطش.. شد يو چهره اش جد دیپر کش اوشیس يلب ها ياز رو لبخند

 :کرد
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 !یش تیاذ ذارمینم_

 يدیجد يایفرو رفتنش در دن يقدمِ کوچک ، برا نیو هم دیاو را بوس يدو ابرو انیسرش را بلند کرد و م افق

 !شد یاش ساخته بود کاف یکه با مرد زندگ

 

 

 

 

 

 :يباز اهیس

 دار، هیصفحات زاو انیکه م يبازِ ماهر شطرنج

 ..رفتیمهره ها به تاخت م یِاهیس يرو

 .مات شد اهیشاه س یشاه شطرنج آسان نبود ول شِیک

 ..یزندگ يهم با معجزه  آن

 ..بود يمرد و نامرد يِباز.. يباز اهیس

 بودند يدیسف يشد، سرباز ها روزیآنچه پ یول

 ..تاختندیبر قلب م که

 ..!!!عشق ياما مات مصلحت خدا و معجزه .. عاقبت مات شد شاه
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  93 اسفند  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

 94فروردین : انتشار در سایت نودهشتیا 
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