


 

 

 

 

 عقد به معلوم صداق و مهر با را شما وکیلم آیا خانم عروس -

 بیاورم؟ در مهرابی عماد آقای جناب

 بله -

 زا عجله همه این انتظار کس هیچ. کرد پر را فضا سنگینی سکوت

 از .نبود او جای کس هیچ. نداشتند هم تقصیری. نداشت را او جانب

 که نداشت هم را کسی و بود گذشته آوردنش گالب و گل سن

 و آمده خودش به که بود عادله نفر اولین. بگیرد اجازه او از بخواهد

 ظحف هنگامی تا فقط را ظاهرش. آمد پیش شنگولش و شاد نقاب با

 زیادی بازوان بین و گرفته گرمش چندان نه آغوش در را او که کرد

 .چالندمی قطورش

 چقدر گن می مردم حاال کردی؟می آبرو حفظ کم یه مردیمی -

 .بود هول
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 عماد. رفت و زد نوکی و چسباند او صورت به را هایشلب هم بعد

 شوق از هم اشکی قطره حتی کرد بغل خواهرانه و محکم اما را

 .سراند گونه بر برادرش دوم دامادی

 ...خواهری باشه مبارکت -

 عادله که زمانی تا البته خودش خود مال. بود او مال رسول آغوش

 به لرسو حواس بفهمد بود کافی. بود جانش از عزیزتر برادر سرگرم

 پا بر آشوب. شدمی واویال وقت آن است، خواهرش دانه یک

 .کند دل رسول آغوش از زود خیلی میلش خالف بر. کردمی

 با را او عادله که حاال. کند درست دردسر او برای خواستنمی دلش

 بود بهتر بود، کرده وا اشزندگی و خودش سر از ازدواج این

 او یخانه عماد، یخانه دیگر حاال. کند حفظ هاآن با را اشفاصله

 که برادرش یخانه در چقدر که نداشت اهمیتی دیگر. بود هم

 .خواستشنمی کس هیچ بود، هم خودش پدری یخانه

 سنگین ایوزنه ساعت، هایعقربه پای به انگار. گذشتنمی زمان

 این از حاال همین خواستمی دلش. خوردندنمی تکان که بود وصل

 .برساند کوچولو آرتین به را خودش و بگریزد مردم این و محضر
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 به هک نباشد کسی و شود تشنج دچار طفلکش که داشت را این ترس

 .برسد دادش

 میان گویی شد، اسیر ایمردانه زمخت دستان میان که دستش

 نگاهش. گرفت باال سر خورده، جا. کرپ سقوط آتش هایگدازه

 .شد عماد مهربان چشمان اسیر

 سرده؟ قدر این دستات چرا! جان رها شده چی -

 خونه؟ بریم زودتر شه می -

 سوء باعث اش جمله که داد نشانش عماد یپریده باال ابروهای

 .است شده تفاهم

 احسان و آدرینا. بیاد پیش مشکلی ترسممی. آرتینم نگران -

 .برسن بهش باید چجوری دونننمی
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 جا از و داده تکان سر نهایت در و کرد نگاهش ایلحظه عماد

. کرد پچی پچ گوشش در و رساند عادله به را خودش. برخاست

 هب تا شدمی خم کمر تا باید که بود زیاد قدر آن شانقدی تفاوت

 و عماد یصدقه قربان دل در. برسد اشفربه و تپل خواهر هایگوش

 جلب سمت آن به را او حواس نگاهش، سنگینی. رفت باالیش و قد

 خیره خیره طور همان. ندزدید نگاه شدند، که چشم در چشم. کرد

 وجود او داشتن دوست برای مانعی هیچ دیگر حاال. کرد نگاهش

 مال عماد. داشت خارجی وجود شهروز نه و بود نازلی نه. نداشت

 .بود خودش خود

 عدب و هابچه دنبال راه سر بریم ما شد قرار. کردم صحبت عادله با -

 .رستوران بریم

 رستوران؟ بریم الزمه واقعا حاال -

 ار هایشانپچ پچ و جمع این تحمل واقعا. بود ناله شبیه صدایش

 . نداشت

 ایچاره ولی کشیده ته امحوصله دیگه منم. ایخسته دونممی -

 دنیا آخر تا نریم راه دلش به اگه. شناسیمی که رو عادله. نیست
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 نای دونمنمی. بردیم فامیل جلوی آبروشو که سرمون تو کوبهمی

 .نیست کنشون ول که زدن سرش به گلی چه زاری دو فامیل

 .گفت غضب کلی با شده کلید هایدندان بین از را آخرش یجمله

 همین توسط روزی چطور خواهرش و او که دانستمی خوب رها

 به او. دادمی عادله به را حق حدودی تا و بودند شده رانده فامیل

 مادرانه بود شده مجبور کم سن در که خواهر یک و زن یک عنوان

 به هم را اندکشان هایخوشی حاال داشت حق کند، برادرش خرج

 .بکشد دیگران رخ

 دست. کشید هاآن سمت به را گوشتالویش هیکل دوباره عادله

 که درست. سوختمی رسول برای واقعا دلش ولی نبود خودش

 فیدس تقریبا نه، که گندمی جو هایششقیقه و بود گذشته او از سنی

 لندب قد. نداشت کم چیزی قیافه و تیپ از هم باز اما بود دست یک

 هاآن به اینکه برای دهندمی جان که مردها آن از. بود شانه چهار و

 ذتل اتزندگی از و بیاندازی پا روی پا راحت خیال با و کنی تکیه

 هم شصت و صد به قدش که بود ایعادله نصیبش حاال و. ببری

 اما دادمی نشانش ترکوتاه هم، حدش از بیش چاقی. رسیدنمی
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 اسیر را رسول بود هاسال که داشت زنانه سیاست نام به ایحربه

 .بود کرده خودش

 و سر از که طالهایی جرینگ جرینگ صدای عادله، صدای از قبل

 پشت را نیشخندش. رسید گوششان به بود کرده آویزان دستش

 .کرد پنهان هایشدندان

. هانکنین دیر خدا رو تو فقط. داداش دیگه برین زودتر شما پس -

 خوایمی. بمونه خونه تو بچه اون ذاشتیمی باید نظرم به هرچند

 رتپ و چرت و کنن باز رو گشادشون دهن باز که مردم بین بیاریش

 بگن؟
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 نداد اجازه. کند تصور را عماد دلخور یچهره توانستمی هم ندیده

 اگر عماد دانستمی خوب. شود دهان به دهان خواهرش با عماد

 .شناسدنمی غریبه و آشنا شود، عصبانی
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 قراره مگه. حتما باشن هابچه اون باید جون، عادله حرفیه چه این -

 کنیم؟ زندگی فامیل واسه

. شد عماد عصبانیت و اوضاع بودن عادی غیر متوجه هم عادله

 که دونیمی: گفت دلجویانه و گذاشت عماد بازوی روی را دستش

. دونیمی بهتر هاتوبچه شرایط خودت. حرفا این از ندارم منظوری

 .دنبالشون برو باشن، الزمه کنیمی فکر اگه

 خواهرش کنار از حرف بی و داد تکان سر اخم، من یک با عماد

 .کرد پچ پچ رها گوش کنار و برد جلو سر عادله. گذشت

 ما ویآبر رستوران، بیاد نشه پا قیافه این با. کن آرومش خدا رو تو -

 ...ببره رو

 با را او و کرد پنهان مصلحتی لبخند پشت را نیشخندش رها،

 .گذاشت تنها اشافتاده پا پیش زیادی هایدلواپسی

 بدلچس زیاد دیگر حاال عماد، اتومبیل جلوی صندلی روی نشستن

 هک باری اولین یاد داشت، را آن به شدن سوار قصد که بار هر. نبود

 زنده برایش برود، آرتین دیدن به آدرینا و عماد همراه بود قرار
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 روی نشستن یاجازه احترامی بی با آدرینا که دفعه همان. شدمی

 .بود نداده او به را جلو صندلی

 لمشک وصلت این با چقدر آدرینا که برود یادش از تا داد تکان سر

 .دشمی شروع بعد به این از او، با اشاصلی مشکالت مطمئنا. داشت

 بیارم؟ رو هابچه سریع برم یا باال میای -

 هک بوده ماه چند این اتفاقات کردن باال و پایین درگیر قدری به

 باید. دکر باز را کمربندش. زد کمرنگی لبخند. نشد رسیدنشان متوجه

 و آدرینا مبادا کرد،می حاضر را عزیزش آرتین و رفتمی خودش

 ریفشظ پای و دست و بپوشانند لباس او تن به احتیاطی بی با عماد

 وارد مه یشانه به شانه بعد و ایستاد احترامش به عماد. ببیند آسیب

 و لوکس آمیزی اغراق طرز به عماد زندگی چیز همه. شدند خانه

 داشته آن از کمی دست خودش زندگی اینکه نه. بود قیمت گران

 جراح یک عنوان به شهروز درآمد دانستمی خوب اما نه باشد،

 .بودن داشت، مارکت هایپر یک تنها که عمادی با مقایسه قابل مطمئنا

 هک خراشی گوش و بلند یگریه صدای گذاشتند، حیاط درون که پا

 هیچ بدون. داد پیوند هم به را نگاهشان رسید،می گوش به داخل از
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 ریهگ صدای رفتند،می پیش هرچه. گرفت سرعت هایشانقدم حرفی

 کودکش. داد تشخیص اول همان را آرتین صدای رها،. شدمی بلندتر

 قدری به ساختمان، در پشت. نداشت طاقت را دوری ساعت چند

 نارک را او کرد، باز را در عماد اینکه از پس بالفاصله که داشت عجله

 .انداخت خانه درون را خودش و زد
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 نذاشته، ما واسه اعصاب بگیر، رو وروره این بیا باالخره؟ اومدین -

 .زنهمی ونگ سره یه

 را آرتین و شده ظاهر مقابلشان نامرتب ظاهری با و خشمگین آدرینا،

 و کوچک آرتین دور محکم را دستانش رها. کوبید رها آغوش به

 .کند جلوگیری افتادنش از تا کرد حلقه ظریفش

 تو. نبودیم ساعت یه واسه خوبه آدرینا؟ برخورده طرز چه این -

 دیگه؟ نداری داداشت قبال در ایوظیفه هیچ
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 یانهبه به خانم این وقتی از ولی شاید پیش ساعت یه تا. ندارم نه -

 .نیست مربوط من به هیچی دیگه تو، به انداخته خودشو آرتین

 ...آدرینا -

 دونممی که من مگه؟ گم می دروغ آدرینا؟ آدرینا، هی چیه -

 خواستیمی پرستار آرتین واسه اگه تو. است بهونه اشهمه

 ور یاریشب برداریش اینکه نه خانم این پیش بفرستیش تونستیمی

 ....برگرده مامان اگه ما، دل

 ...کن فرو گوشت تو اینو گرده،نمی بر دیگه مامان -

 ،رفتمی اتاق سمت به که حالی در و گفت بلند صدایی با را این

 .کرد اضافه

 ارهقر. کن عوض لباس و بکش صورتت و سر به دست یه سریع -

 ...رستوران بریم

 ...یام می ِن من -

 ماا کوبیدمی زمین به هم را پایش گفت،می که حرفی هر با آدرینا

 پر ودب وقت خیلی صبرش یپیمانه. نداشت اهمیتی عماد برای دیگر

 دههف آدرینای با را او نازلی که آن از تر قبل خیلی شاید. بود شده
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 و رساند اتاقش به را خودش. بگذارد تنها نوزاد آرتین و ساله

 زمان. شد حمام وارد و کند تن از دانه دانه را هایشلباس

 از جدیدی یصفحه امروز و کرده چه کند باور تا خواستمی

 طور همان. آمدمی کنار خودش با باید. است خورده ورق اشزندگی

 خیلی ایدب شاید. نبود برگشتنی دیگر نازلی بود، گفته آدرینا به که

 از امیدش تا کردمی شانزندگی وارد را نفر یک این از زودتر

 همان نخواهد را خودش فرزند که زنی. شود ناامید نازلی بازگشت

 .برنگردد وقت هیچ که بهتر

 با آینه جلوی. کرد بهتر کمی را حالش اش،ایدقیقه پنج دوش

. شد موهایش کردن خشک مشغول و ایستاد پوشی تن یحوله

 که یدلیل تنها. بود خوب هم زیادی نه، که نبود بد نبود، بد اشقیافه

 ازدواجشان به راضی خاطرش به پرورده، ناز زیادی نازلی بود ممکن

 رد،ک می فکر نازلی به دیگر نباید. جنباند سری و کشید آهی. شود

 نام. گذشتنمی رها با محرمیتش از هم ساعت نیم هنوز وقتی هم آن

 شعاشق. داشتنی دوست و مظلوم دخترک. آورده لبش به لبخند رها،

 منکر توانستنمی اما شدنمی عاشقش وقت هیچ هم شاید نبود

 .شود داشتنش دوست
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 .باشد نداشته دوست را رها بتواند کسی بود محال اصال
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 .خورد در به ایتقه که بود دار نم هنوز موهایش

 ...تو بیا -

 همان. شد ظاهر آن چهارچوب در بغل به آرتین رها، و شد باز در

 زبا هم را اشروسری حتی و داشت تن به را رنگ کرم حریر مانتوی

. باشد دیده حجاب بی حال به تا را او نداشت یاد به. بود نکرده

 .انداخت پایین سر و شد گون گل آنی به رها هایگونه

 ...داری کار دونستمنمی ببخش، -

 ازب را زیرهایش لباس کشوی و انداخت باال سر تمام حیایی بی با

 .کرد

 داشتی؟ کاری حرفیه، چه نه -
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 شناخت،می که عمادی. شدنمی آن از ترگلگون رها، هایلپ رنگ

 اب را دهانش آب. بپوشد هم لباس او حضور در جا، همین نبود بعید

 .داد قورت صدا

 خودمونو زودتر گفت. رستوران رفتن همه ظاهرا. زد زنگ عادله -

 .برسونیم

 روبرویش خجالتی دخترک گذاشتن سر به سر به شدیدی میل

 بر جایی به که بوسه یک حد در ولی بود تنگ وقت. داشت

 .خوردنمی

 دخترک روبروی و رساند هیچ به بلند گام چند با را شانفاصله

 چشمانش گرفت، قرار رها دید مقابل که اشبرهنه پاهای. ایستاد

 حال، نای در نبود مطمئن. بلعید را آمیزش شیطنت یخنده. شد بسته

 .باشد داشته را کوبیدن درست توان دخترک قلب

 !محرمیم هم با ما امروز از که دارید خبر خانم، رها -

 ...آره -

 گرفتی؟ رو سخت و سفت جور این کی از بدونم شه می پس -

 ...زشته. هستند هابچه -
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 رنب جایی نیست قرار. هستند همیشه هابچه زشته؟ کجاش دقیقا -

 هم هابچه. بیای کنار وضع همین با کن سعی. بودی امید این به که

 .دیگه کنن عادت باید

 د،فشرمی خودش به بیشتر را آرتین که حالی در داد، تکان سر رها

 و بست را اتاق در. کرد فوت بیرون به را نفسش. شد او اتاق راهی

 که ودب هاییحرف بود، گفته رها به آنچه. شد پوشیدن لباس مشغول

 نازلی. کند تکرار خودش برای بار هزار روزی نفر یک داشت نیاز

 تهگذاش تنهایشان و نخواسته را فرزندانشان نه و را او نه. بود رفته

. شود شیرین گاه هیچ نبود قرار تلخ، زیادی واقعیت این. بود

 و آمدمی خود به باید. کردمی بدتر را خودش حال تنها هم افکارش

 بود قرار که بود همانی رها شاید. بستمی جدیدش زندگی به دل

 .شود فرزندانش و او ناجی

 خصوص به و سفید پیراهن و مشکی شلوار و کت آن یحوصله

 ترراحت دادمی ترجیح. نداشت وجه هیچ به را مشکی سفید کراوات

 کت کت و مشکی جین شلوار با طوسی پیراهن یک. بپوشد لباس

 هب آینه در را نگاه آخرین بعد، دقایقی. آمد مناسب نظرش از مشکی
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 را اتاق وضعش، و سر بودن مرتب از اطمینان با و انداخت خودش

 .کرد ترک
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 اب بازی سرگرم هم احسان و نشسته آماده و حاضر او، به پشت رها

 من خوب. خوب: گفت و کوبید هم به را دستانش. بود آرتین

 .بریم حاضرم،

 کرده چه عماد دایی: گفت و زد ایکشیده سوت دیدنش با احسان

 ...کرده دیوونه رو همه

 وت چشم تا: گفت و زد گردنش پس ایضربه. رساند او به را خودش

 بده؟ قورتمون بود نزدیک آدرینا اومدیم ما بودی کجا. بیاد در

 .داد ماساژ را ضربه محل احسان

 آرتین این واسه سوپری بودم رفته من دایی؟ خوب زنیمی چرا -

 کردم فکر. شدنمی ساکت کردیم کار هر. بگیرم خوراکی خان

 .باشه اشگشنه
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 تو که خورهمی چی خوراکی ماهه، شش یبچه کل، عقل آخه -

 بگیری؟ اشواسه رفتی

 جوری این کردم فکر گریه، از کرده غش دیدم. من دونممی چه -

 .شه می ساکت

: گفت آدرینا ندیدن با و چرخاند نگاه. داد خاتمه جا همان را بحث

 نشده؟ حاضر کجاست؟ آدری پس

 ...االن میاد -

 .باشد بسته گلویش راه انگار. گفت خفه صدایی با را این رها

 راب دلیلی کرد فکر هرچه. نگریست دزدیدنش، نگاه و او به متعجب

 قیقهد چند کوتاه شیطنت به توانستمی تنها. یافتنمی او حال این

 .دهد ربطش قبلش

 .بریم حاضرم، من خوب -

 و قولنامع پوشش به نسبت اینکه از قبل. برگشت آدرینا سمت به

 البا را ابروهایش احسان، شاکی لحن بکند، اعتراضی بازش زیادی

 .پراند
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 .کن عوض مانتوتو برو. خانم آدری پوشیدنه لباس طرز چه این -

 ..سرت دور بپیچ درست شالتم

 د،بو گردش در آدرینا و احسان بین که نگاهی و رفته باال ابروهای

 .کند گم را پایش و دست احسان شد باعث

 عجم تو ریم می داریم. نیست مناسب اصال لباسش خوب... چیزه -

 .زننمی سرمون پشت حرف کلی بیاد جوری این. فامیل

 به ور انداخت، پایین سر خجالت با او وقتی. کرد نگاهش دیگر کمی

 .کرد آدرینا

 اتمگوش. بپوشی بهتر لباس یه بهتره. خانم آدری احسانه با حق -

 .بشن دیده حتما نداره لزومی

 .چرخاند جمع در نگاه

 .منتظرم بیرون -

 ترجیح. شد راهی او سر پشت و گرفت احسان از را آرتین رها،

 و پدر یرابطه. نکند شرکت هاآن خانوادگی هایبحث در دادمی

 اآدرین دل در کافی یاندازه به. نداشت ربطی هیچ او به هاآن دختری

 .خواستنمی واقعا را آن از بیش بود، شده تلنبار او یکینه
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 در. زد دور را ماشین و گذاشت مخصوص صندلی داخل را آرتین

 .کرد باز را عقب

 ... بشین جلو بیا خانوم، رها عقب چرا -

 ون،ممن نه: گفت و کشید باال عماد بلند زیادی اتومبیل از را خودش

 راحت خیالم باشم آرتین کنار من. شینن می جلو آدرینا یا احسان

 ...تره

 دلخوری جور یک. داشت نظر زیر را حرکاتش و او آینه از عماد 

 یرز مدام که بود نگاهی همه از بدتر. کردمی بیداد رفتارش در واضح

 .شد می خیره او صورت از غیر جای به و مدفون اشکهایش

 جان؟ رها شده چیزی -

 ...شد دیر که شادوماد بریم بزن خوب -
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 را خودش خواست می. کرد باز را عقب در شنگول و شاد احسان 

 االب ابروهایش مهربانش رهای عمه دیدن با. کند پرت اتومبیل درون

 .پرید

 نشستی؟ اینجا تو چرا-

 سخت خیلی لحظات آن در هم زدن لبخند. انداخت باال سر رها 

 .بود شده

 ...باشم آرتین کنار خوام می-

 و او بین را کارش طلب نگاه. خورد کوچکی گره احسان ابروهای 

 می کار جای یک. گرفت جا رها کنار تنگ خلقی با. چرخاند عماد

 نگاه یک در او که واضح قدر آن. لنگید می هم حسابی لنگید،

 خونش به که آدرینا با را مظلومش رهای نداشت دوست. بفهمد

 ستنشمی عمادش دایی کنار باید االن وگرنه بگذارد، تنها بود، تشنه

 هک داد می نشانش باید. کشت می حجله دم را گربه جورهایی یک و

 می اش حالی باید امروز همین. شود می محسوب او قرمز خط رها

. جداست معرفتش بی پدر و مادر حساب از او حساب که کرد

 را درها پشت احسان است ممکن محال بیاید، زمین به هم آسمان
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 تصمیماتش و او از مردانه همیشه رها که طور همان. کند خالی

 .است کرده حمایت

 نشسته؟ اینجا چرا این ِا،-

 را نامش عماد و احسان. گفت آویزان هایی لب با را جمله این آدرینا

 آمدنش دلیل اصاًل. دانست می محق را خودش او. بردند عتاب با

 عزیزش احسان کنار عقب، صندلی روی ای دقیقه چند که بود این

 را او های نقشه مزاحم، همیشه بابای زن این داشت معنی چه. بنشیند

 روی پا که بود جایش. کوبید هم به محکم را عقب در. کند خراب

 ییخ جین و باز جلو مانتوی این. برگردد را آمده راه و بکوبد زمین

 یشپا طرف دو را آن و نشسته احسان کنار وقتی تا بود پوشیده را

 تهداش توپرش و درشت هایران به درستی دید احسان است، انداخته

 های زدن دید اهل. شناخت می را پاکش چشم ی پسرعمه. باشد

 اش حالی حرفها این که او دل اما نبود، ها بازی لوس این و یواشکی

 .دهد جلوه زیبا را خودش طریقی هر به خواست می. شد نمی
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 دلیصن روی برسد، اشخواسته به برگشت مسیر در اینکه امید به

 ار آرتین که بود بلند قدر آن در شدن بسته صدای. نشست جلو

 دهرچن. کرد اکتفا ای غره چشم به عماد. انداخت گریه به و ترسانده

 دستش کار حساب که داشت زهر نگاهش آنقدر. بود کافی هم همان

 عماد .نداشتند درستی حال کدامشان هیچ. کرد حرکت اتومبیل. بیاید

 کرف کلی سرش در. بود کرده حلقه فرمان دور به محکم را دستانش

 توانستنمی اما بود بزرگ اشتباه یک. داد می جوالن ته و سر بی

 یاد به نازلی کنار در را لحظات همین و بگیرد را مغزش جلوی

 عروس برای رفت می دلش. نبود زمین روی انگار روز آن. نیاورد

 حتی هیچکس که بود ظریف و زیبا آنقدر نازلی. زیبایش زیادی

 سر. تاس بزرگتر عماد از سالی هفت که بکند را فکرش توانستنمی

 به آینه از نگاهی. کرد می زمزمه لب زیر اللهی اال اله ال و داد تکان

 که را آرتین دهان آب مهربان، زیادی لبخندی با رها. انداخت عقب

 فکرش از ای لحظه. کرد می پاک رسید، می اش چانه زیر تا معمواًل

 ندید؟ نازلی از را نگاه این وقت هیچ چرا گذشت
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 چهی برایش و بود گذشته آرتین از بهانه یک و هزار به که درست 

 مادر یک. بود مادر آدرینا برای اما بود، نکرده خرج مادرانگی جوره

 نبود حاضر وقت هیچ ولی رفت، می فرزندش برای جانش که

. خوردنمی کالسش به. دهد انجام را آدرینا کارهای تمام خودش

 مخان برای فقط او باشد، بچه مادر و خانه زن نازلی نبود قرار اصاًل

 پرستار روز طول برای. بود آمده بودن، او سر تاج و عماد ی خانه

 هم هاشب. باشد رویش زیبا نازلی دست کمک تا کرد استخدام

 باعث هم همین. بود دخترش و او اختیار در دربست خودش

 هک بودند هم به نزدیک قدر آن. شد عماد به آدرینا شدید وابستگی

 نازلی کنار در هم آن اروپایی کشوری در مرفه ظاهر به زندگی آدرینا

 مامت با هم آن برگزیند، را عماد کنار در بودن و ببخشد لقایش به را

 و کوچک آرتین وجود هاسختی این مهمترین. مصائبش و هاسختی

 نازلی و عماد بین اعصاب جنگ و اختالفات قربانی که بود بیمار

 .شد

 شده؟ چی -

 د،ش می باال و پایین خیال و فکر دنیایی عماد سر در که وقت همان

 اره. پرسید را این آرام صدای با و کشید گردن رها سمت به احسان
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 تیخواس می چی: گفت و زد لبخندی. برگشت طرفش به تعجب با

 بشه؟

 .کرد اشاره جلو به چانه با. نبود شدنی باز احسان ابروهای گره

 گفته؟ چیزی عماد-

 هب کرد،می خطاب کوچک نام با را اش دایی پروا بی طور این که این

 ،احسان کن صحبت درست: توپید اخم کمی با. نیامد خوش مذاقش

 ...زنی می صدا تو دایی طوری این باشه آخرت بار
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 ...ایش ذلیل، شوهر. بخور منو بیا -

 واکنشش. گرداند بر رو و گفت را این داری خنده لحن با احسان

. بود نازک دل و لوس زیادی اشزاده برادر. انداخت خنده به را رها

 اشدردانه روی عادله. بود عادله تربیت حاصل هم اشزنانه رفتار

 دانستنمی اما. بود او فرمان به گوش جوره همه و حساس زیادی

 قوی حد این تا که دواند ریشه خاک کدام در اختالفاتشان و شد چه
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 آواره خانه از را احسان بود هاماه که اختالفاتی. بود نشدنی حل و

 سر به را احسان بدون هم آن کانادا به دائمی مهاجرت فکر و کرده

 .بود انداخته عادله

 شن؟ نمی پیاده خانم آدری -

 به دست آویزان یلوچه و لب و درهم ابروهای با را مسیر طول تمام

 ار کسی هیچ با شدن کالمهم دلش. بود شده خیره روبرو به سینه

 صدای شنیدن حتی. مهربانش احسان جز به کس هیچ خواست،نمی

 لبخند. دمیدمی خشمش پر تن به زندگی روح هم اشانرژی پر

 رفط به احسان یشانه به شانه و آمد پایین اتومبیل از. زد کمرنگی

 با جانش عماد که لوکسی زیادی رستوران. رفت رستوران ورودی

. بود کرده رزرو عروسش تازه برای ترتمام چه هر دلبازی و دست

 گاهناخودآ لبانش خورد، اشبینی به که احسان همیشگی ادکلن بوی

 .گرفتند حالت باال به

 کنار در که کردمی تصور را روزی خودش، یدخترانه دنیای در

. بردارند قدم داماد و عروس عنوان به معرفت با زیادی مرد همین

. کند زندگی هم دخمه یک در او با بود حاضر. نبود مهم کجایش

 هم ایاجاره و متری هشتاد آپارتمانی ولی نه هم دخمه یدخمه حاال
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 با زنی جلوتر، قدم چند. دادمی را او کنار در بودن خوشبختِی کفاف

 داشتمی بر قدم مردی کنار در بغل به کودکی و خمیده هاییشانه

 و گاه تکیه باید که مردی. باشد او به مرد ترینمحرم بود قرار که

 ... اما شدمی سرش یسایه

 ینهم کنار در او. بیافتند سرش از اگرها و اما شاید تا داد تکان سر 

 خوشبخت داشتند، را فرزندانش عنوان که نفر دو همین با و مرد

 بین در گرد هیکل آن با عادله. شدمی خوشبخت باید. شدمی

 چیز همه. کردمی چک را هاکاستی و کم و چرخیدمی جمعیت

 مرشک پشت عماد دست. کرد پیدا عیبی بشود که بود آن از ترعالی

 .نشست

 .مان منتظر همه. خانم دیگه جلو برو -

 ار حاضران هاینگاه سنگینی. گذاشت پیش قدم و زد او به لبخندی

 را خودشان خاص اخالق عادله و عماد فامیل و فک. کردمی حس

 خوابیده منطق کردی می هرچه که نچسبی هایاخالق آن از. داشتند

 و واضح زمان و زمین به شانفروشی فخر. فهمیدینمی را پشتش

. کردمی راست تنش به مو ناخوشایندشان هایزمزمه. بود آشکار
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 دیگرش سمت در احسان ایستادن حتی که بود بد حدی به حالش

 .بدهد او به را خواستمی که خوبی حس آن نتوانست هم
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 الب کلی رفته هرکی زندگی تو قدم بد ی دختره این عماد، بیچاره -

 .ریزهمی بهم جوری چه رو عماد زندگی ببین حاال. اومده سرش

 هبش عماد زن شه می حاضر کی بدبخت این جز به. بابا کن ولش -

 ...معلولش یبچه اون با اونم

 خواستمی دلش. سایید هم روی دندان. شد مشت عماد دست

 رها دست بعد. بدهد زنکان خاله این به شکن دندان جوابی جا همان

 را اشخانه سکوت و خلوت. برود خانه به و بگیرد را فرزندانش و

 امپراطوری. بود خودش امپراطوری جا آن. کردنمی عوض دنیا با

 هم شبشان خواب در حتی هاآدم این از کدام هیچ که بزرگی

 .دیدندنمی را داشتنش
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 با تا شد سفید در به چشمم که من مادر؟ اومدی باالخره عمادم -

 .ببینمت دومادی رخت

 اندهرس او به را خودش عصا کمک با سختی به که بود پیرش یخاله

 ودب نتوانسته سن کهولت بخاطر. رفتمی اشصدقه قربان داشت و

 ارافتخ و کرده زحمت قبول فقط و بیاید باال را دفترخانه هایپله

 . بود داده هاآن به را رستوران در حضور

 پوشه؟می سیاه هم دوماد مگه پوشیدی؟ چیه این وا -

. درسی راه از بزرگش دختر شود، ترگرم اشسخنرانی اینکه از قبل

 همراه کشان کشان را مادرش و گفت رها و عماد به مجددی تبریک

 .داشت دلش روی حرف هم هنوز پیرزن. برد خودش

 سرخ سرخ بیچاره دختر هایگونه. انداخت رها به نگاهی عماد

 زهتا. دادمی فرو بغض مدام و برده دندان زیر را پایینش لب. بودند

 خود به دل در. فهمیدمی را او یگرفته حال علت حدودی تا داشت

 .فرستاد لعنت پرتش حواس و

 کردین؟ دیر چقدر. شما اومدین سالم -
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 آورده زبان به را اشگالیه و رسانده هاآن به را خودش باالخره عادله

 ایشابروه چنان عماد دیدن با. بود مصیبتشان اول هنوز گویی اما بود

 از گاهن اینکه بدون. اندبسته برادری پیوند ابد تا انگار که خورد گره

 .داد قرار مخاطب را احسان بگیرد، عماد

 باباتم خالیه، هاصندلی. بزرگه میز اون سر برین رها با احسان -

 .دارم کار عماد با من. نشسته اونجا

 سر یحوصله االن دانستمی. شناختمی خوب را مادرش احسان،

 او و حلقه اشعمه نحیف هایشانه دور دست. ندارد گذاشتن سر به

 شکرت لبخند و گرفت باال سر رها. کرد نزدیک خودش به بیشتر را

 دست عادله. داشت بهتری حال و حس حاال. کرد نثارش آمیزی

 .گرفت را عماد

 

 را هاآن حرکات شان،خیره هاینگاه که افرادی به رو داشت سعی

 خیر. دهد جلوه خوب را اوضاع تا بزند لبخند داشتند، نظر زیر

 بی برادر و بشود دیگران چشم خار شانخوشی خواستمی سرش

 ...بود کرده آب بر نقش را هایشنقشه فکرش،
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 و دور به نگاهی گرفتند، فاصله شده، رزرو میزهای از خوب وقتی

 کرد دراز دست. پایدنمی را هاآن کسی شود مطمئن تا انداخت برش

. کشید جلو کمی را او برادرش دوخت خوش کت ییقه گرفتن با و

 مثل توانستمی االن که بود شده جمع وجودش در خشم آنقدر

 .غرید اششده کلید هایدندان الی از. کند تنبیه را او هایش،بچگی

 پوشیدی؟ چیه این -

 به پایین تا باال از نگاهی. کرد باز هم از را کتش طرف دو عماد

 بهترین. بود عالی چیز همه که خودش نظر از. انداخت هایشلباس

 زا کدام هیچ که بخورد قسم بود حاضر. بود پوشیده هم را کفشش

 کل برای را آن پول پنجم یک نیستند حاضر حتی هایشانمهمان

 .کنند هزینه هیکلشان

 خوبی؟ این به مگه، چشه -
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 سال تبیس به نزدیک حاصل پوشی شیک. گفت نیشخندی با را این

 .بود نازلی با زندگی

 پوشیدی سیاه رفتی دومادی، تو سرت خیر چشه؟ گی می تازه -

 من؟ قبر سر اومدی مگه. من واسه

 اب را آخرش یجمله. رفتمی باالتر داشت لحظه به لحظه صدایش

 راه از هایشانمهمان از یکی موقع همان. راند لب بر غیظ و خشم

 به رویی خوش با نفرشان دو و نشست چهره بر هاماسک. رسید

 که عادله او، شدن دور با. گفتند آمد خوش شانرسیده تازه مهمان

 و ردب پیش سر بود، شده صدایش بلندی متوجه و آمده خود به تازه

 دلش رها. نشکن رو دختر این دل عماد خدا رو تو: نالید وار زمزمه

 کشهب آه. است سیده مادرش. چی یعنی دونهنمی کینه. آینه مثل صافه

 ببین ومن. بگیر عبرت قبلیش شوهر عاقبت از. خشکونهمی توریشه

 واسه کشممی مرض و بدبختی هرچی من روزم؟ و حال شده چی

 تزندگی ببین کن تا خوب باهاش. آوردم دختر این سر که بالهاییه

 راه دلش با اگه دم می قول. کنهمی رو اون به رو این از چطور رو

 لد. نباشه یادت هم زنه اون اسم اصال موقع این دیگه سال یه بیای،

 .باشه راحت رها و تو از خیالم منم بذار عماد، زندگیت به بده
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 عماد. گرفت را بود آویزان هایشمژه از که اشکی قطره و گفت

 چه است، آورده رها سر که بالهایی از عادله منظور دانستمی خوب

 خودش پای با خودش تا بود چزانده را رها توانستمی تا عادله. بود

 عادله مشکالت و هابیماری رها، رفتن از بعد. برود شانزندگی از

 الس چند از بعد و افتادند کار از یکباره هایشکلیه. بود شده شروع

 کم روئیدتی آن از بعد. بماند زنده کلیه پیوند کمک به توانست دیالیز

 و گرد زن این اش،تراشیده هیکل از را او و داده دستش کار کارش،

 .بود ساخته را قلنبه

 

 

۰۲ 

 .منتظرن مهمونا دیگه، بیا -

 ولی بود خوبی سخنران عادله. داد تکان سر و زد نیشخندی عماد

 دانستمی اینکه وجود با. گرفتنمی درس هایشحرف از خودش

. داشت رها و او ازدواج به اصرار دارد، نازلی گرو در دل هنوز عماد

 ازدواج، این برای او اصرار تمام کردمی فکر اگر بود لوحانه ساده
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 او، یخانه در رها حضور و است بوده و رها و عماد تنهایی بخاطر

 مامت بود کرده عادت. نبود شدنی عوض عادله. نیست اشاصلی دلیل

. بردارد راه سر از دادند،می خطر احساس او به کمی که را کسانی

 که هرکسی یا و نازلی عماد، رها، باشد، کسی چه کردنمی فرقی

 .زدمی لطمه آرامشش به ایذره

 در تشدس از گفتند،می تبریک او به چندم بار برای که کسانی شمار

 قسمت انتهاترین به را خودش و گذشت میزها بین از. بود رفته

. رساند بود، گرفته نظر در رها و او برای عادله که جایی سالن،

 این هعادل شدنمی باورش. کرد فوت بیرون به کالفگی با را نفسش

 را هایشانخیلی. باشد کرده پیدا روز دو در را فامیل و آشنا همه

 از بعد و دیده را هاآن اشعروسی مراسم در قبل هاسال. شناختنمی

 کس هیچ با بار، دو یکی سالی هم آن اشخاله و عادله جز به آن

 .نداشت آمدی و رفت

 ترف اهل اینکه نه. بود متنفر خانوادگی آمدهای و رفت این از نازلی

 اما بود آمد و رفت و مسافرت عشق هم خیلی اتفاقا نه، نباشد، آمد و

 .دانستنمی گذراندن وقت حد در را عماد کار و کس
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 کریر رها آورد، خاطر به را نازلی حرکات هم باز نشست که رها کنار

 شتهگذا بودند، چسبیده هم به که اشکناری صندلی دو روی را آرتین

 االب گلویش زیر تا بود، خودش دست کار که را بافتش پتوی و

 گردی تنها. بود آورده هایشگوش روی تا هم را کالهش. بود کشیده

 ارک این رها که بود فهمیده خوب. شدمی دیده که بود آرتین صورت

 از فرزندش کوچک زیادی پای و دست داشتن نگه دور برای را

 اگر مطمئنا که کاری. است کرده رستوران در حاضر افراد چشم

 ودشخ به بود بلد فقط او. رسیدنمی هم فکرش به حتی بود نازلی

 آن و غلیظ آرایش بدون رها.چرخاند رها یچهره در چشم. برسد

 یچه نازلی مورد در که معصومیتی. معصوم و زیبا. بود زیبا هم چنانی

 اب اشآشنایی از قبل هاسال نازلی معصومیت. کردنمی صدق وقت

 .بود شده ربوده عموهایش پسر از یکی دست به عماد،

 

 داشت باز و زده زل آرتین صورت به ملیحش زیادی لبخند با رها

 .بود خوب اتفاق یک آرتین بودن خواب. کردمی پاک را او دهان آب

 .دهند جمع نشان و زده بغل را او نبودند مجبور طوری این حداقل
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۰۳ 

 هتک به تبدیل نگاه همه آن زیر گذاشت، می دهان به که قاشقی هر

 یسع عماد. رفت می پایین گلویش از سختی به و شد می سنگی

 این دیگر. بود او روز امروز،. بدهد او به حسابی را توجهش داشت

 اناحس کنار ای فاصله هیچ بدون کامل ی استفاده سوء با آدرینا که

 های خنده صدای گهگاه و کرد می زمزمه او گوش زیر و نشسته

. بود داده دست از را اهمیتش پیچید،می رستوران سالن در بلندش

 یدد می. بود مهم دستش کنار دختر غمگین نگاه نظرش در فقط االن

 بار هر هایش قاشق درون غذای حجم و کشد می وقت چگونه که

. بود نیامده باال اول همان از هم سرش. شود می قبل دفعه از تر کم

 لو ار دلش غم اش نشسته آب به چشمان و بگیرد باال سر ترسیدمی

 خوری نمی هیچی چرا: زد پچ او گوش بیخ و برد جلو سر. بدهند

 عزیزم؟

 لب روی بود او ی جمله چفت عزیزم آن از حاصل که نیشخندی 

 بودنش عزیز و آمد می زمین به هم خدا خود اگر. نشست رها های

 شوخی به. کند باور بود ممکن محال کرد،می تایید را عماد برای
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: تگف میز روی زیبای گلدان به خیره و زد تلخندی. ماند می تلخی

 ...شدم خسته فقط نشده، چیزی

 از ایتکه. گرفت او ی گرفته ی چهره از نگاه مکث کمی با عماد 

 .برد دهان به و زد چنگال به را بشقابش روی ی جوجه

 شهوقت بفهمن تا در جلو میرم شده، شون بسه دیگه کنم می فکر -

 ...کنن کم زحمتو

 را بازویش هراسان رها که کند عملی را اش گفته تا شد خیز نیم

 .چسبید

 ...کشه می منو عادله میری؟ داری کجا -

. لمبونن می دارن و نشستن ساعته دو. کنه می بیجا خیلی عادله -

 و کف به جور همین شب فردا تا باشه عادله به اگه. دیگه شونه بسه

 و سنگ نیست، پول که بدبخت عماد پول ده، می سرویس فامیلش

 ...بده پز خورش مفت فامیل جلو باهاش خانم عادله باید که ریگه

 زمزمه ملتمسانه و گرفت اش بینی جلوی را اش اشاره انگشت رها 

 ...زشته شنوه، می یکی جان، عماد خدا رو تو: کرد
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 ای کالفه پوف رها ی مسامحه و انعطاف همه این از خسته عماد 

 می را این. بود شده تر سنگین رها بغض. نشست جایش سر و کشید

 کرد،می طی را گلویش راه صدا و سر با مدام که دهانی آب از شد

 هآمد سرش خیر. بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش. فهمید

 کور هم را چشمش بود زده اما کند چاره را همسرش بد حال بود

 زمزمه و او بودن پوش سیاه از ناراحتی بر عالوه حاال رها. بود کرده

 شخود پایی و دست بی ی غصه ش، مالحظهبی فامیل لبی زیر های

 او عادله مانند شخصی دهد اجازه بود محال نازلی. خورد می هم را

. بدهد را هایش داشته پز و کرده خود بازی شب خیمه عروسک را

 دهش تمام نازلی. بود رفته نازلی. کشید عمیق نفس و داد تکان سر

 به. تمام و گذارندمی نقطه یک تهش که ای جمله مانند درست. بود

 هگرفت دست در گیری غلط الک. آن از ترراحت حتی سادگی، همین

 ودب رفته و پوشانده آن با را مشترکشان زندگی های سال روی و بود

 ...بود رفته که

 

 

۰۴ 
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 ...کردن تموم غذاشونو همه داداش، دیگه پاشو جان عماد-

 از هک زیتونی و سیر بوی شر از که شاید تا داد فاصله کمی را سرش 

 را میزها و کشید گردن. شود راحت زد، می اش بینی زیر عادله دهان

 هیچ ماهیچه، استخوان چند جز به غذا همه آن از. گذراند نظر از

 نبهتری االن. کرد اجابت را عادله ی خواسته میل کمال با. بود نمانده

 رها به رو. بود هاآدم این و محیط این از شدن خالص برایش خبر

 آی؟ نمی شما: پرسید

 .پرسش تا داشت خواهش بیشتر لحنش. کرد نگاهش متعجب رها 

 می را او بودن محکم. باشد مثبت رها جواب خواست می دلش

 به رو برخاستن حین و کشید عقب را اش صندلی رها. خواست

 ...باشه آرتین به حواست زحمت بی جان احسان: گفت احسان

 نگاه عماد. داد تکان سر و گرفت فاصله آدرینا از کمی احسان 

 مسیر رها با گام هم و انداخت و آدرین و او به حرفی پر و سنگین

 و داشت زیر به سر هم باز رها. گرفت پیش در را رستوران خروجی

 گام زا تا داشت برمی تندتر باید که بود هایی قدم به حواسش فقط

 چالندن به شدیدی میل عماد. نماند جا عماد ی کشیده و بلند های

 به زحمت به رها قد. داشت دستش کنار بغلی زیادی دخترک
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 از رها تا کاست هایش قدم سرعت از. رسیدمی عماد های سرشانه

 هک باریک کمری. بود تر دیدنی سرش پشت ی منظره. بزند جلو او

 میک حتی و بگیرد بر در را آن کامال توانست می دست یک با حتی

 ات رنگش کرم حریر مانتو. بود دستش طول هم دور یک از بیشتر

 و پرچین حالت عجیب، ریزشی با یکباره و بود تنگ کمر روی

 پوشیده را آن که شخصی از خواست می دلت که داشت زیبایی

 دیدنی ی منظره مطمئنًا. بچرخد خودش دور دور چند بخواهی

 بلند پیراهن با ای ساله دوازده ده، ی بچه دختر یاد با. ساختمی

 ترکدخ های مو. نشست لبانش بر لبخندی چین، پر دامنی و صورتی

 دور چرخیدن، بار هر با دامنش و خوردمی تاب باد در رها و آزاد

 .ردک می دلبری حسابی و پیچید می پاهایش و توپر و لخت ساقه

 

 که دختر آن های دلبری و لباس آن یاد به بود، کوچک که آدرینا

 انتظار به او از جلوتر قدم چند و شده خانومی خودش برای حاال

 اپ زیر را داشت سراغ که کودکی لباس هایمغازه تمام بود، ایستاده

 .کند پیدا را آن جفت تا گذاشت،

 ...مراسما این از باشه تا. دادیم زحمت خیلی نکنه، درد دستتون -
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 اب و شده بلند یکی یکی مهمانان که بود نایستاده رها کنار هنوز

 تک تک دست به نگاهش. کردند ترک را رستوران ها آن از تشکر

 خود با هم را مصرف یکبار ظرف یک حداقل کدام هر که بود شان

 . بود کرده بپاش و بریز او پول با حسابی عادله. بردند می

 با .بکشد فریاد بود نمانده چیزی که کرد پاره و تکه تعارف قدر آن

 به را اشزندگی افسار که باشد باری آخرین بست عهد خودش

 .سپارد می طلبش فرصت خواهر دست

 

 

۰۵ 

 ...عماد گم می -

 اشجمله و زده ایسرفه احسان. کرد را خودش کار رها یغره چشم

 .کرد اصالح را

 از جا چند یه. ما یخونه بیاد آدرینا بدی اجازه اگه عماد، دایی -

 .کنم کمکش خواممی داره، مشکل درساشو
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 سر خطاکارانه او، یبینانه ریز نگاه زیر احسان. کرد ریز چشم عماد

 را مخش عادله ساعت نیم وقتی کردمی چه خوب. انداخت زیر به

 .بمانند تنها رها با کمی تا کند راضی را عماد که بود خورده

 .خونه میاردش خودش احسان شب. ما پیش بیاد بذار داداش، آره -

 اشزنانه هایحیله. کرد عادله به رو و کند احسان از نگاه تاخیر با

 او لد به را اینجا تا. کند مخالفت خواستنمی ولی بود نما نخ زیادی

 را دادن جوالن یاجازه خواستمی هم بعد به اینجا از بود، آمده راه

 چند ایپیله با سخت، سر عماد همان شدمی باز فردا از. بدهد او به

 .داد تکان سر. اشزندگی دور الیه،

 .باشه خونه نشده ده ساعت فقط بیاد، باشه -

 .آمد حرف به بود، آنان هایصحبت گرنظاره لحظه آن تا که رها

 .بردارم رو وسایلم تا خونه برم باید من جان عماد -

 خانه، آن. نیامد خوشش اصال برد بکار او که ای خانه لفظ از عادله

 دیگر کس هیچ نه و رها نه. کشید هم در ابرو. بود خودش ی خانه

 .بنگرد آن به مالکانه نداشت حق

 .میارم االن ماشینه، تو کردم، جمع من وسایلتو -
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. بود شده رانده خودش یخانه از. ریخت فرو رها وجود در چیزی

 اینکه به برسد چه کند آمد و رفت اتاقش به کسی آمدمی بدش

. باشد کرده هم جمع را هاآن آن، از بدتر و کرده جابجا را وسایلش

 زیر که احسان و عماد بین نگاهی و داد بیرون سینه از دردی پر آه

 و طفلکی حد این تا خواستنمی دلش. چرخاند داشتند، نظرش

 یآماده هایاشک تا چرخاند کاسه در چشم. برسد نظر به مظلوم

 عقب صندوق از را کوچکی ساک عادله. بزند پس را ریزشش

. کرد پرت او سمت به تقریبا را آن و کشیده بیرون رسول اتومبیل

 جا خانه آن در آنچه سوم یک آن، محتویات بخورد، قسم بود حاضر

 گام یک با. نداد او به شدن خم یاجازه عماد. شدنمی بود، گذاشته

 گرفته اشچهره و درهم ابروهایش. رساند ساک به را خودش بلند

 همان از. انداخت عادله به نگاهی و برداشت زمین از را ساک. بود

 زد ایترسیده لبخند عادله. کردمی آب را طرف یزهره که هایینگاه

 بشری بنی با. شناختمی خوب را عماد. گذاشت عقب قدم و

 را وا جوری باشد، داشته دلخوری کسی از بود کافی. نداشت شوخی

 خشک آرزوی سال چند تا که کردمی پهنش آفتاب در و شستمی

 .بماند دلش به شدن
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۰۶ 

 دخترک. رساند رها به را خودش و برگشت عقب به را رفته قدم

 بغل زیر را او خواستمی دلش که بود شده جمع خودش در جوری

 .کند خالصش مختلف های حس با نگاه همه آن شر از و زده

 پدر بشه، بیدار االن ممکنه هم آرتین ای،خسته. عزیزم بریم بهتره -

 .میاره در مونوهمه

 رکری تا کرد دراز دست. رفت احسان سمت به و زد کمرنگی لبخند

 او از قبل و دراز دستش کنار از مردانه دستی که بگیرد او از را آرتین

 عماد هب مهربانی لبخند و گرفت باال سر. شد حلقه کریر یدسته دور

 احسان به را آخر نگاه. داد تحویل اششرمنده کمی چشمان و

 و درشت حسابی روزها این که بازویش روی دست. انداخت

 ممن. باش خودت مواظب: گفت و کشید رسید،می نظر به قدرتمند

 ...باشه بزن سر بهم. هانکنی فراموش
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 .کشید آغوش در را او و رساند هیچ به را بینشان یفاصله احسان

. خواستنمی و خواستمی را دوری این دلش. زد ایخفه هق رها

 بیرون خودش زندگی و خانه از را او علنا اخیرش، رفتار این با عادله

 خودش کردن ثابت برای ایعرصه به نیاز هم احسان. بود کرده

 را شدن دیده فرصت اش،نشدنی تمام حمایت کردمی حس. داشت

 به وبر: گفت و کرد نزدیک او گوش به سر احسان. است گرفته او از

 و عادله حریف چجوری بلدم. نباش منم نگران. خدا امان

 .بشم زهرزبونش

 دست کنار از رها نگاه. کرد نثارش چشمکی و گرفت فاصله او از

 نگاهش غضب با چنان افتاد، حسودش چشمان و آدرینا به احسان

 او از را پدرش ارث طلب کردمی فکر دانستنمی هرکس که کردمی

 و حال نیاورده، در تخم از سر هنوز دخترک. گرفت اشخنده. دارد

 شیر جرات و دل کار این نظرش به. بود زده سرش به عاشقی هوای

 .عماد تیز هایوگوش چشم زیر درست هم آن طلبید،می را

 

 شسرک دختر سفارش نتوانست و چرخاند آدرینا و احسان بین نگاه

 .نکند احسانش به را عماد
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 آدرینا. هاباشه رانندگیتم به حواست. باشین خودتون مواظب -

 .امانته دستت

 این. کرد خم سر کمی و گذاشت راستش چشم روی دست احسان،

 رفح بود بلد تنها زندگی در که رسولی. بود گرفته یاد رسول از را

 در مطلق نظری بی جور یک عمرش تمام در. کند تایید را آن و این

 . خوردمی چشم به کردارش و رفتار

 ازب. اینخونه ده ساعت قبل. هانکنم سفارش دیگه. ریم می ما پس -

 .داره آبرو اونجا بچه این. بیمارستان بری احسان با نشی پا

 ِام...یعنی...عماد ِا: زد غر ناراضی لحنی با و کوبید زمین به پا آدرینا

 برم؟می احسانو آبروی من که اینه منظورت بابا،....چیزه

 

 

۰۷ 

 بلد .بود همین منظورم دقیقا آره،: گفت و داد تکان سر تندی با عماد

 اراشهمک جلوی هم رو بچه این. کنی رفتار رنگین و سنگین نیستی
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 درست اینکه اول ری می اگه یا بیمارستان نرو یا. کنیمی معذب

 .باشه رفتارت به حواست بعدم. کن آرایش کم و بپوش لباس

 عماد با اما نبود راضی اصال جمع، در هم آن توبیخ این به آدرینا

 هک پدرهایی آن از. بود پدر زیادی پدرش. کند مخالفت توانستنمی

 پایین سر. دادنمی را او به پسرها شدن نزدیک یاجازه اسمش حتی

 اعتراض این بداند، را دلیلش آنکه بی. کرد زمزمه چشمی و انداخت

 چند این در بود مطمئن که رهایی. دانستمی رها چشم از را عماد

 از را پدرش گوش بخواهد که نداشته وقت قدر آن ساعت

 .باشد کرده پر چرندیاتش

 خانم؟ آدری بریم -

 باال رس. برسد او گوش به بهتر صدایش تا بود شده خم کمی احسان

 شزیباروی دلبر بلند باالی و قد قربان بار هزارمین برای و گرفت

 مهم االن. فرستاد مغزش هایته ته آن به بود دلخوری هرچه. رفت

 عمه هایبدخلقی و هاتخم و اخم. بود احسان کنار در حضور فقط

 اینکه. باختمی رنگ حسابی احسان حضور یسایه در هم عادله

 شود نزدیک احسان به تنها مزاحم، بدون را ساعت چند توانستمی
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 به هم را رها حساب. بود خوشبختی ته ته بگذراند وقت او با و

 .ودب بسیار کار این برای وقت. گذاشتمی دستش کف زودی همین

** 

 گذاشته عقب صندلی روی کریرش همان با را آرتین که ایلحظه از

 خود در و کرده کز صندلی یگوشه بود، شده مطمئن امنیتش از و

. چرخیدمی جا هزار فکرش و روبرو به نگاهش. بود شده جمع

 که دستش. بود کرده بد حسابی را دلش حال عادله، زشت حرکت

 چشمان. کشید بلندی هین ناخواسته شد، اسیر عماد دست در

 تلخندی با عماد. گذاشت سینه روی دست و دوخت او به را گردش

 ترسوندمت؟ جان؟ رها چیه: گفت

  .ببخشید شدم، هول همین واسه. نبود اینجا حواسم اصال... نه... نه -

 که گناه شدی، هول ببخشم؟ باید رو چی دقیقا بگی شه می -

 !نکردی

 هک او. نداشت تقصیری عماد. بزند نیشخند که بود رها نوبت حاال

 هپرید دهانش از موقع بد که هینی همین بخاطر یکبار دانست نمی

 بود آمده در صورتش خجالت ار دست پشت با چنان شهروز بود،
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 ار اتومبیلش عماد،. بزند حرف درست توانستنمی هفته یک که

 پوش کف از نگاه رها تا ماند منتظر هرچه. کرد پارک ایگوشه

 و فکر دنیای ظاهرا. بود فایده بی بگیرد، باال سر و گرفته اتومبیل

 او به نوبت حاالها حاال و بود شلوغ زیادی دختر این هایخیال

 .رسیدنمی

 بپرسم؟ سوال یه -

 

 

۰۸ 

 ار او نگاهش با گرفت، باال سر و آمد خود به خفیفی تکان با رها

 .کرد پرسیدن به تشویق

 اتوخونه دونگ دو تو که شد چی پرسممی خودم از اشهمه من -

 بر دور قدر این حاال کردی،نمی کارو این اگه عادله؟ نام به زدی

 .داشتنمی

 عنوان به عماد که بود عجیب برایش شاید. کرد سکوت هم باز رها

 .دکن صحبت او یدرباره گونه این عادله، زندگی شخص عزیزترین
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 داشتم هرچی زندگیم تمام. عزیزه خیلی من برای عادله دونی،می -

 مادر و پدر برام هم عمره یه. بوده اون هایگذشتگی خود از بخاطر

 و رفتار با که نمیشه دلیل اینا یهمه ولی برادر و خواهر هم و بوده

 و تو به خوبه، من برای که قدر همون عادله. باشم موافق کاراش

 از خیلی شاهد من که دونیمی و تو به خصوص به کرد، بد احسان

 تراح قدر این تو که کنم هضم تونمنمی اصال. بودم تو به ظلماش

 .بزنی اون نام به توخونه از دونگ دو

 شکل به نهایت در. زد نیشتر چشمانش به و شد ترپررنگ رها تلخند

 .داد نشان خود لحنش در عظیم بغضی

 .شناسینمی رو عادله درست معلومه-

 چیه؟ منظورت -

 گها کنیمی فکر: داد توضیح عماد چشم در چشم. گرفت باال سر رها

 احسان و من هم ساعت یه شد می حاضر عادله کردمنمی کارو این

 کنه؟ تحمل رو

 اون از که بودمی هم خداش از باید عادله گی؟ می داری چی -

 .کنه زندگی خونه اون تو و بیرون بیاد فالکت
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 به احسان، و من حضور ولی بود خداش از که رو اون آره -

 ما به رسول که توجهی ذره یه همون. خواستنمی رو من خصوص

 باعث منو عمره یه که، دیدی. بود عادله چشم خار کرد،می

 لقو به رو زندگیش من شوم قدم کنهمی فکر. دونهمی بدبختیاش

 .کرده جهنم خودش

 

 هب مشت پیاپی و محکم بار سه. کشید صورتش روی دست عماد

 با ردخت این. زد صدا بلندتر و بلند را رها اسم بار هر و کوبید فرمان

 .کردمی اشدیوانه روزی قطعا زنکانه خاله فکر طرز این

 و بیست تو عادله که داشت ربطی چه تو به خوب، دختر آخه -

 اون ِحمَر تو تو پای مگه افتاد؟ بچه از و شد یائسه سالگی پنج چهار،

 بوده؟ تو شوم قدم از گی می که بود

 ....عماد... اِ -
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 ...رها ِا: گفت نازکی صدای با عماد

 .داد ادامه او به رو جدی لحنی با و کرد فوت کالفه را نفسش بعد

 بلغور احمق زنکای خاله این هرچی گم؟ می دروغ مگه چیه؟ -

 شوم قدم. کنیمی تکرار هی صوت ضبط مثل و کنیمی باور کنن،می

 کنی؟می اذیت بخاطرش رو خودت عمره یه که ایهصیغه چه

 .ترسهمی آرتین. ترآروم خوب، خیلی -

 به وجه هیچ به حواسش. انداخت عقب به نگاهی آینه درون از عماد

 را تشدس کف. نبود عقب صندلی روی خوابیده بیمار و ضعیف پسر

 کرشف. نبود آنجا ولی رها. گفت ایکالفه َاه و کوبید فرمان به دوباره

 که روزهایی همان. کردمی سیر پیش سال چند و بیست روزهای در

 خوانده سرش توی روزها همان از. اشماهه سه دو برادر و بود او

 یناراحت تولدش، که ایساله شش دختر. است شوم قدمش که بودند

 از که هم پدرش. بود آورده ارمغان به مادرش برای را سختی قلبی

 این با .جنگیدمی سرطان بیماری با شدمی سالی چند و بود بیمار قبل

 تجربه کوتاه هایسال همان در را پدرش و مادر بین عشق وجود

 بعد به جا یک از ولی بودند بیمار همیشه پدرش و مادر. بود کرده
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 چند توانایی حتی دیگر مادرش. افتاد تند دور روی چیز همه انگار

 و الغرتر روز به روز پدرش و نداشت را ایستادن پا سر ساعت

 در ،رفت بیمارستان به درمان قصد به که یکبار. شد می ترنحیف

 قدر آن. بود نزار و زرد اشچهره. شد مواجه کچل مردی با برگشت

 .بود زده بیرون هم اشجمجمه استخوان حتی که استخوانی و الغر

 آویزان مادرش پاهای به ترسش از. داشت خاطر به خوب را روز آن

. داشت زهر طعم پدر، تلخ لبخند. گرفت سنگر او سر پشت و شد

 ندچ و ببرد دنیا از دل پدر شد باعث که بود رها واکنش همین شاید

 مانده او حاال. کشیدنمی نفس هم بیمار جسم همان دیگر بعد روز

 هم عزیزش عشق سوگوار اش،بیماری بر عالوه که مادری و بود

 زرگپدرب. شدمی ترتنگ نفسش و بزرگتر روز به روز شکمش. بود

 ندچ. بود گرفته را پرشان و بال زیر و آمده شان یاری به مهربانش

 چشمان با بور پسری. آمد شانخانه به جدیدی مهمان بعد ماه

 همان به و زیبا خیلی خیلی. بود زیبا رنگ، خاکستری و درشت

 قبرستان راهی بیمارستان، همان از مادرش و آمد او. اقبال بد اندازه

 .شد

 شی؟ نمی پیاده جان، رها -

@
mahbookslibrary



 برای را در. کرد نگاه دست، به کریر عماد به و خورد سختی تکان

 غرق قدر آن. شد پیاده و داد تکان سر. بود داشته نگه باز او خروج

 ادهایست جا این کی از و رسیدند کی نفهمید که بود خودش دنیای در

 .بودند

 

 

۲۱ 

 یک داشت برمی که قدمی هر. شدند خانه وارد هم ی شانه به شانه

 این از بعد این از شد، می تر پررنگ و پررنگ ذهنش در مدام فکر

 جا همه اصاًل. داشت را مزاحم یک حس بماند؟ کجا بود قرار بعد به

 به متعلق مثاًل که ایخانه از آن. بس و بود مزاحم یک فقط او

 که شهروز خانه از هم آن و نداشت جایی آن در و بود خودش

 ی خانه. است آن اصلی صاحب دیگری کس بود فهمیده بعدها

 . بود کرده تبدیل ناامن مکانی به برایش عادله هم را خودش

 و دست یک در رها کوچک ساک. نبود او از بهتر هم عماد حال

 دند،ش که ساختمان وارد. بود گرفته دیگرش دست در را آرتین کریر
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 وا تعلق متوجه که رها. ایستاد خانه بزرگ پذیرایی وسط ای لحظه

 دو هر برای خواست می. گرفت را آرتین کریر و رفت جلو شد،

 نگاه. بیایند کنار یکدیگر حضور و خودشان با تا بخرد زمان نفرشان

 مهمان اتاق و آدرینا اتاق. چرخید هااتاق در بین بار چند عماد

 اتاق و داشت قرار ها اتاق سالن راست سمت در هم به چسبیده

 چرا دانست نمی. دیگر سمت در آرتین اتاق و خودش بزرگ خواب

 به را انتخاب و کند رها جا همان را رها ساک که نداشت را دلش

 ساک بود دلش و خودش خواست به اگر. بگذارد خودش ی عهده

 جای خودش اتاق. بردمی آرتین اتاق یا و مهمان اتاق به را او

 به وا با ترسید می. نبود جدید نسبت آن با رها، ورود برای مناسبی

 فکر. دهد فراری اول ی لحظه همان را دخترک و برود اتاقش

 بی نازلی های یادگاری از بود پر اتاقش. بود نکرده را اینجایش

 او چشمان با اما کند جمع راحت توانستمی را ها عکس. معرفت

 سقف وسط دقیقا که درشت و آبی چشم دو تصویر کرد؟ می چه

 یول بود انصافی بی. بود دیدش معرض در مدام و شده نقاشی خانه

 . ودش شریک کسی با نازلی جز به را اتاقش خواست نمی دلش اصال
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 درون ساک و او ی حواله دردمندی نگاه و شد خارج اتاق از که رها

 زرنگ دخترک. کوبید سرش فرق به پتک با کسی انگار کرد، دستش

 ار قلبش دردناکش لبخند. نفهمد را او تعلل دلیل که بود آن از تر

 در و شد شروع اش سینه ی قفسه چپ سمت از تیزی درد. چالند

 رها مورد در هم ها تر قدیم را لحظات این. پیچید جانش تمام

 .بود کرده تجربه

 

 و رها و رفته خدا رحمت به تازه پدربزرگش که روزهایی همان

 ها نآ سرپرست و عمو تنها رسول. بودند شده سرپرست بی برادرش

 مادرش و پدر که عماد و عادله رسول، که شد این. شدمی محسوب

 هایی خانه هم. شدند خانه هم احسان و رها با بود، داده دست از را

 تدس بهشان بودن خانه صاحب حس زود خیلی پررویی کمال با که

 تازه دکترها روزها آن. کرد می آزرده را خاطرشان رها، بودن و داد

 دار بچه از را آنها و ریخته عادله و رسول دستان روی را پاکی آب

 دنیا انگار شد، شان زندگی وارد که احسان. بودند کرده ناامید شدن

 دش احسان و گرفتند خودشان نام به را اش شناسنامه. دادند آنها به را
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 زن و عمو که فهمید می و بود بزرگتر اما رها. عادله و رسول فرزند

 .شوند مادرش و پدر باره یک توانند نمی و عمویش

 

 

۲۰ 

 ینم دلش اصال. رفت خودش اتاق طرف به و گذاشت کنار را تردید

 رها نازک دل وجود در را بودن حسرمزاحم آن از بیشتر خواست

 .کند تقویت

 ...ریختم چایی جان، عماد-

 .گذاشت جعبه درون را آن و کرد جمع هم را عکس آخرین 

 ...عزیزم اومدم -

 خیلی بود، عزیزش رها. نبود تظاهر روی از هایش گفتن عزیزم 

. بود هم داشتنی دوست رها آخر داشت، دوستش. زیاد خیلی

 چند و گذاشت هایش لباس کمد ته را جعبه. هایش بچگی همبازی

 او هایداشته در کشیدن سرک اهل رها. چید رویش هم کفش جعبه

 .نبود
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 تنقالت چیدن مشغول که او دیدن با و ایستاد آشپزخانه ورودی در 

: تگف و کوبید هم به را دستانش بود، سینی روی خودش مخصوص

 خجالت یا بخوریم چایی ما حاال. کرده چه خانم رها ببین وای

 خانم؟

 سر سربه و زدن حرف حال و حس. نگفت هیچ و زد لبخندی رها 

 عادله که ایخانه حوالی جایی شاید. بود کرده گم را گذاشتن

 برد،ب پذیرایی به تا برداشت که را چای سینی. بود شده صاحبش

 رگ بی قدر آن هنوز. گرفت را آن و رساند او به را خودش عماد

 رها نام به ای ضعیفه هم آن ضعیفه یک دهد اجازه که بود نشده

 ای گوشه باید رها جنسان هم. شود راست و خم جلویش

 انهش روی پریشان را موهایشان انداختند، می پا روی پا نشستند،می

 طرافیانا از حسابی لبهایشان شدن بسته و باز بار هر با و ریختند می

 حیف سنگین، و سخت کارهای چه را آنها ذاصال.بردند می دل

 شود؟ آزرده که نبود شان شکننده و ظریف دستان

 کناری مبل. افتاد راه او دنبال رفته خود در و گرفته همانطور رها 

 به را نگاهش و گرفت آغوش در را پاهایش. کرد اشغال را اش

 دلش. نداشت او از کمی دست هم عماد حال. دوخت ناکجا
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 حسابش به و بیاورد گیر را رها بد حال بانی و باعث خواستمی

 ایچ لیوان. باشد شعورش بی نامرد خود شخص آن اگر حتی برسد،

 .گذاشت مقابلش را

 کم یه برو و بخور اینو. نخوردی درست هم غذا جان، رها بخور -

 ...ای خسته خیلی حتما کن، استراحت

 ...ممنون: گفت کمرنگی لبخند با و چرخید طرفش به رها

 را دستانش و گرفت را لیوان و. پسوندی و پیشوند هیچ بدون همین،

 آب بارش نفس بغض و کند باز دهان ترسیدمی. کرد حلقه آن دور

 .شود

 بگی؟ چیزی خوای نمی -

 مثال؟ چی -

 قدر این حالت چرا بفهمم تا بگو چیزی یه چی، هر دونم، نمی -

 ...است گرفته

 کلی. دوخت روبرو به نگاه دوباره و نوشید چایش از ای جرعه رها 

 .رفت پایین گلویش از چای جرعه یک همان با بغض

 ...باشم تو زندگی مزاحم خوام نمی من-
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 زده؟ حرفی همچین کی -

 گفتن برای حرف هزار کرد، نثارش که سفیهی اندر عاقل نگاه 

 .گرفت دست در هم را خودش چای لیوان و داد تکان سر. داشت

 

 

۲۲ 

 .عزیزم گیرهمی درد کمرت اینجوری اش،گهواره تو بذارش -

 داخل را او هنوز. گرفت را خوابیده آرتین و کرد دراز دست

 یشصدا. شد بلند دوباره اشگریه صدای که بود نگذاشته اشگهواره

 نفس زود خیلی زدمی که جیغ. داشت فرق هابچه باقی صدای با هم

 متوجه رها. گذاشتمی او یسوخته دل روی داغ و آوردمی کم

 عیس دادنش تکان با و کرد بغل دوباره را آرتین. شد او نگاه بغض

 .کند آرامش کرد

 .باش مطمئن شه، می خوب -

 و دست نه وقتی شدنی خوب چه. کرد ترک را اتاق و زد پوزخندی

 احمق کند؟ رشد بود قرار مغزش نه و داشت حسابی و درست پای
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 روز به روز حالش دانستمی خوب و دیدمی را پسرش. نبود که

 تشدس از که کاری تنها. کشید دل ته از آهی. نه بهتر که شدمی بدتر

 لیناز که روزی. بود فکرش بی خود به فرستاد لعنت بود ساخته

 به ار او دیگری یبچه آمدن با کردمی فکر گذاشت، ناسازگاری بنای

 دنش پایبند آدم نازلی که نبود حواسش و کندمی پایبند زندگی

 کار آخر انداخت،می باال نبات و نقل مانند که هاییقرص. نیست

. گذاشت دنیا به پا نقص کلی با کوچکش آرتین و کرد را خودش

 .نبود شدنی درمان که هایینقص

 .سوزهمی عادله برای دلم -

 هایستاد هاپله باالی و زده بغل زیر را هایشدست رها. کرد بلند سر

 .بود

 

 چرا؟ -

 .گرفت نیشخندی با را جوابش

 نامربوط آدم دو دونهنمی طفلک. کنیم خلوت ما خواستمی مثال -

 .برنمی هم از تهش بچسبونی، هم به هم منگنه با اگه رو
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 در و برخاست جا از. گرفت نشنیده را او یجمله دوم قسمت عماد

 تخلو: گفت چشمکی با تکاند،می را شلوارش پشت خاک حالیکه

 داری؟ دوست

: گفت حرص با و کوبید زمین به را پایش. شد گرد رها چشمان

 خوایمی که رو اونی فقط یا گم می چی من دی می گوش اصال

 شنوی؟می

 .گذاشت شلوارش جیب در را دستانش. انداخت باال ایشانه عماد

 که انتظار روبروم، آماده حوری یه و خالی خونه خب؟ کنم چیکار -

 .کنم عمل مرتاضا مثل نداری

 را رها دل که داشت جدیتی نگاهش. رفت باال آرام آرام را هاپله و

 اب را دهانش آب. افتاد بدنش طرف دو و شد شل دستانش. لرزاندمی

 اشاشاره انگشت پشت. بود روبرویش دیگر حاال عماد. بلعید صدا

 کسی حاال تا: گفت لب زیر و کشید او صورت طرف یک نرم را

 خوشگلی؟ خیلی گفته بهت

. معصوم و خوشگل: داد ادامه گوشش کنار و برد جلو را سرش

 .باشه روبرو آدم یه با کنهمی شک آدم که معصوم اونقدر
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 تاثیر خواستمی. دوخت چشم رها چشمان به و کرد بلند سر بعد

 کار از نشان دخترک یپریده رنگ. ببیند او روی را هایشحرف

 .داشت رویش پیش سخت

 

 

۲۳ 

 .نبود....خوبی.... شوخی -

 هدوبار عماد. کرد بیان کلمه به کلمه را اشجمله لرزان، صدایی با رها

 و کرد کج سر. نشاند لب روی را کشش رها لبخندهای آن از یکی

 کردم؟ شوخی من گفته کی وقت اون: گفت موذیانه

 این شنیدن باور. چرخیدمی او یچهره روی سرگردان رها چشمان

. شدمی خارج عماد دهان از وقتی هم آن نبود، راحت برایش کلمات

 این اشافتاده رعشه به پاهای اگر البته کند، برخورد محکم کرد سعی

 .چرخید ساختمان طرف به و زد چرخی نیم. دادمی او به را اجازه

 خیلی ظاهرا حالت. بخوره سرت به باد بذار بمون، جا همین -

 . نیست خوب
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 هرکسی از بهتر خودش. کرد نگاه را رفتنش و داد تکان سر عماد

 مونثی جنس هیچ به دیگر سنسورهایش هاستمدت که دانستمی

 تعویض به نیاز و بودند سوخته هم شاید. دهندنمی نشان واکنش

 آن از رها ذهن کردن منحرف برای تنها هم را هاحرف آن. داشتند

 آسمان به و زد خودش دور چرخی. راند زبان بر دهنده آزار افکار

 نظرش به. خوردمی هم به بیمارش خود از داشت حالش. کرد نگاه

 آمادگی هنوز وقتی هم آن شود، نزدیک دختر این به که بود نامردی

 نزده زخم دلش به کم نازلی. نداشت را جدید یرابطه یک شروع

 هوس و هوا با بالهایی چه برود یادش تا داشت نیاز زمان هاماه. بود

 .رفت که رفت و آورد شان زندگی و او سر اشگانه بچه

 عادله، خودش، به لعنتی با نهایتا. زد قدم حیاط در ایدقیقه چند

 ختمانسا وارد پاکوبان بودند، مرتبط هاآن به که کسانی تمام و نازلی

 اتاق راهروی به. نبود آشپزخانه و پذیرایی در رها از اثری. شد

 با داشت. خورد گوشش به او هایزمزمه صدای رسید، که هاخواب

 گویدمی چه فهمید نمی درست. خواندمی لب زیر ایترانه خودش

 ایلحظه. نداشت کلمات شدن شنیده به نیاز صدایش ناز فهمیدن اما
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 بارها و بارها روز هر او. شد حسودیش کوچولویش آرتین به

 !!حالش به خوش. شنیدمی زن این دهان از را زیبایی هایالالیی

 عمیقی نفس. آمدمی مشترکشان ظاهر به خواب اتاق از صدایش

 خودشان دور از را پیله این باید. گرفت را تصمیمش و کشید

 زل اش طنازانه حرکات و او به و ایستاد در چارچوب در. دریدمی

. کردمی جابجا وسایل و چرخیدمی خودش دور طمانینه با و آرام. زد

 و زد لبخندی. ابرهاست روی پاهایش انگار که خرامیدمی جوری

. شود او حضور متوجه که بود آن از ترمشغول رها. شد اتاق وارد

 کشید، رها که هینی با کرد، حلقه او شکم دور را دستانش وقتی

 .کرد سقوط پاهایش زیر جایی قلبش

 

 

۲۴ 

 آب. کشنده وجدان عذاب جور یک. نداشت خوبی زیاد حس

 روی را اشچانه. کرد شروع را بازی و داد قورت صدا با را دهانش

 نفس. کرد حس دستانش زیر را او بدن لرزش و گذاشت رها سر
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 اریگلد سفید پیراهن. نشاند او موهای روی ایبوسه و کشید عمیقی

 ختل پاهای دیدن. رسیدمی زانوانش زیر تا اشبلندی که بود پوشیده

 در زانو به و کردن وسوسه برای بود کافی اشکشیده و تراش خوش

. بود سیراب هازیبایی این از او. او بجز مردی هر. مردی هر آورد

 همم برایش. بود استاد ندارش و دار انداختن بیرون در جور بد نازلی

 با ار بدنش سانت به سانت و کنندمی نگاهش بیمار چشم چند نبود

 اب حاال او و بود بودن فکر روشن هم اشبهانه. بلعندمی تمام هیزی

  باشد؟ روشن که داشت فکر اصال نازلی اندیشیدمی خود

 ایدب ظاهرا که خوابی اتاق. برگشت خوابش اتاق به و داد تکان سر

 ایچاره. است شده شریکش نازلی بجز شخصی با حاال کردمی باور

 سراغ برود اول همان است بهتر کرد فکر خودش با ایلحظه. نبود

. رسیدمی نظر به محکم زیاد رها پیراهن جنس. مطلب اصل

 از ار آن راحتی به اش،مردانه زور از گرفتن کمک کمی با توانستمی

 .بدهد جر وسط

 

 نشان دستانش زیر رها بدن لرزش. گرفت اشخنده فکر این از

 وحشیانه کمی بود کافی. نیست رابطه این یآماده اصال که دادمی
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 دستانش بین را او. براند خود از همیشه برای را او و کند عمل

 این از. بود فرمانش به گوش و مطیع عروسکی چون رها. چرخاند

 پنجول به عادت نازلی مثل که بود خوب. آمد خوشش رفتارش

 تمام اب بار این و کشید عمیقی نفس. نداشت بازی وحشی و کشیدن

 سوی و سمت به دیگر تا کشید خاردار سیم افکارش دور قوا

 فرق اما رها برای اوضاع. نشود کشیده ناموفقش یتجربه خاطرات

 بدنش جای جای روی عماد یمردانه و بزرگ دستان لمس. داشت

 لباس. بود داده جان بار هزاران آن در که انداخت شبی یاد به را او

 خوش داماد اسارت به که هاییلب. خورد جر تنش در که عروسی

 در و بود شده سرریز کامش به که زهرماری بوی. آمد در پوشش

 کرده جان نوش او، از بودن ناوارد جرم به که محکمی سیلی آخر

 گلویش به بغضش تلخ، خاطرات آن و روز آن یادآوری با. بود

 ویخ که شبی. بود اشزندگی شب بدترین جرات به شب، آن. رسید

 ودب دنیا دنیا، تا شب آن تلخی. شد رونمایی برایش شهروز حیوانی

 اشعروسی شب که عروسیست کدام اصال. ماندمی دلش روی

 شهروز قول به و بدکاره زنی و همسرش بازی عشق باشد مجبور

 .نگیرد آتش و ببیند را کاربلد

@
mahbookslibrary



 

 

۲۵ 

 و کرد یکدله دل وجدانش، و نفس بین نابرابر جدال از خسته عماد

 خواست می .شد پیراهنش های دکمه کردن باز مشغول سرعت با

 عهدف. بود اول ی دفعه همین اش سختی مطمئنًا. کند یکسره را کار

 و سفت حریم این باید تنها. شدمی درست خود به خود بعد های

 اهنپیر نوبت خودش، پیراهن از بعد. شکستمی را شان بین سخت

 تصورش از ترسخت دخترک، تن از آن کردن خارج. رسید رها بلند

 هوقف دستانش حرکت در کرد سعی و کشید بلند نفس چند. بود

 اشخواسته انجام برای شدمی باعث ای فاصله کوتاهترین. نیافتد

 واضح لرزش کرد،  رها پیراهن پایین بند که را دستش. شود مردد

 یک با را پیراهن. نبود نشینیعقب جای اما کرد حس را او بدن

 روی نگاهش. کشید بیرون او حرکت بی و لخت تن از حرکت

 ،نقص بی و عالی. بود عالی چیز همه. چرخید او تن سفید پوست

 قسمت بعضی ی خورده چروک پوست روی توانستمی اگر البته

 آب. بندد چشم بود، شده جمع هایی دایره صورت به که آن های
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 جای روی را اش اشاره انگشت پشت و بلعید را صدا با دهانش

 چه هر دل در و کشید عمیقی نفس. کشید او ی شده جمع پوست

 روی و رفت تر پایین کمی نگاهش. کرد نثار عادله به بود، بلد ناسزا

 خشمش. ماند بود، عمیقی زخم از باقیمانده ظاهرًا که ناجوری جای

 چیه؟ جای این: پرسید وار زمزمه و داد فرو را

 .داد فرو بغض و انداخت پایین سر رها 

 ...است عادله هایمحبت یادگار -

 زخم این نبود، اون منظورم: غرید صبرانه بی و داد تکان سر عماد

 ...گم می رو بزرگ

 نیشخندی. انداخت اش شده جمع پوست به نگاهی چشمی زیر رها

 .زد

 ...نیست این فقط البته مونده، برام شهروز با زندگی از این -

 یهبخ از طوالنی رد یک. گرفت باال کمی را دستش و زد چرخی نیم 

: داد ادامه و زد نمناک نیشخند. زد می ذوق توی شدیدًا قدیمی های

 ...زده مهر خودش نام به رو بدنم تمام شهروز
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. آمد نمی زیبا عماد دید در تراشش خوش بدن تاب و پیچ دیگر 

 .بود رها سخت گذشته از ای برهنه و زشت واقعیتی دید می آنچه

 .شد عادله و رسول زندگی قربانی گوشت رها آن در که ای گذشته

 او خود برای که ایخانه در همسرش ی برادرزاده حضور از عادله

 و بارها. کند تحمل را او حضور نتوانست و شده ناالن و شاکی بود،

 تالشی هیچ کس هیچ و سوخت داغ قاشق با رها بدن و تن بارها

 عماد، بود قرار روزگاری. نکرد خانه آن تنهای دخترک نجات برای

 به هم او اما دهد نجات خواهرش نامهربان دستان زیر از را رها

 خوش دلش. پیوست دور ای خاطره به رها و چسبید خودش زندگی

 را خوش زندگی بوی و رنگ شهروز با ازدواجش از بعد رها که بود

 .داد می نشان را دیگری چیز امر ظاهر اما است چشیده

 

 

۲۶ 

 شبغض و چسبانده سینه به چانه رها. رفت عقب قدمی و کشید آهی

 مصری انگار او بغض. کرد می خفه اش فشرده هم به لبان پشت را
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 روی از را پیراهنش و شد خم. بست هم را عماد گلوی راه که بود

 برانگیزش ترحم یقیافه و رها به را آخر نگاه. زد چنگ زمین

 ...تونم نمی... من... من ببخشید: گفت و انداخت

 تپش که در. شنیدنش از امان مانست، می کندن جان به که گفتنش 

 دستی دو را پیراهنش. ریخت فرو جا همان رها شد، بسته سرش

 ودنب اولی بار. کند خفه آن پشت را هقش هق تا فشرد دهانش جلوی

 می سنگینی دلش روی هنوز اول ی دفعه درد. شدمی زده پس که

 .اش عروسی شب سختی به نه ولی بود سخت هم بعد دفعات. کرد

 روزی که مردی عروس. بود عروس سرش خیر هم امروز 

 زده پس دیگر بار یک هم امروز. بست همراهی عهد او با روزگاری

 کریف. کوبید زمینش به سر با بعد و برد اوج تا را او نفر یک. شد

 ناخواستنی چقدر مگر. رفت می نشانه را مغزش و روح خوره مانند

 شد؟نمی همراهش خط ته تا کس هیچ که بود

 

 طوطخ پوستش، روی متعدد های سوختگی جای و گرفت پایین سر

 ناهموار جای و کمربند های بوسه از مانده جای به درشت و ریز
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 از بدتر. گذراند نظر از را کمربند سگک برخورد از حاصل زخم

 پهلویش به که لگدی خاطر به که بود هایی بخیه جای آنها تمام

. بود مانده جا به بدنش روی شد، اش کلیه خونریزی باعث و خورده

 ی نقطه هیچ خدا، رضای محض پوستش. نزند پوزخند نتوانست

 داص با را اش بینی. کند خوش آن به دل که نداشت دلربایی و زیبا

 را دستش بعد و گرفت خشونت با را چشمانش زیر نم کشید، باال

 شا زندگی نامردان خاطر به چقدر هر بود بس. کشید اش بینی زیر

 .بود کرده حرام آبغوره

 را پیراهنش. ایستاد می خودش پاهای روی بعد به جا یک از باید

 نز یک تنها دید می آنچه. ایستاد عماد اتاق آینه روبروی و پوشید

. سوزاندند می دل او برای باید که بود مفلوک و خورده شکست

 چه دیگه، شو خفه: غرید آینه درون دختر به رو و زد نیشخندی

 خوادت، نمی که خوادت نمی ریزی؟ می اشک گر و گر هی مرگته

 درق این دیگه بار یه گرفتی؟ عزا جوری این که اولته ی دفعه مگه

 ...کشمت می خودم برسی، نظر به بدبخت

 درستی به هم خودش اما آورد زبان بر عصبانیت کلی با را این 

 کمی توانستمی که بود راهی تنها گریه. نداشت ایمان هایش حرف
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 خانه کجای هیچ را عماد. شد خارج اتاق از. کند سبک آن با را دلش

 او ای لحظه که بوده دور خوابی حضورش که ماند می این به. ندید

 دیلتب نیافتنی دست رویاهای آن از یکی به بعد و کرده گرفتار را

 هچ. نکند فکر او بودن کجا به کرد سعی و داد تکان سر. است شده

 .کند می چه و رفته کجا روز از ساعت این که داشت اهمیتی

 

 

۲۷ 

 ی درجه از دیگر نبودش و بود باشد، رها کنار نبود قرار وقتی

. کرد مشغول خانه کارهای با را خودش. شد می ساقط اهمیت

 ی خانه های پاش و ریخت آمد،می که قبل روزهای مانند درست

 و پخت می غذا رسید،می آرتین کارهای به کرد،می مرتب را عماد

 تنهایی ی دخمه به و گرفت می را دلش دست عماد، آمدن با بعد

 احبشص بی دل پدر گور. بود بهتر همه برای اینطور. برد می پناه اش

 عنوان قضا بر دست که بود وفایی بی مرد گرو در عمری که

 .کشیدمی یدک را شوهرش
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 دو یکی هم شاید ساعت، دو ساعت، یک گذشت، می ها ساعت 

. شد می تر داغ و داغ هی هیچ، شد نمی که سرد دلش داغ. روز

 چه هر. رفت نمی کنار چشمانش جلوی از ای لحظه نازلی تصویر

 نازلی برابر رد او که رسید می نتیجه این به بیشتر کرد،می فکر بیشتر

 بدون حتی نازلی صدای و نگاه ناز. ندارد گفتن برای حرفی هیچ

 درآوردن پا از برای خاصش، و زیبا زیادی ی چهره به توجه

 چه هر و او از را ذهنش کرد سعی و کشید آهی. بود کافی هرمردی

 کار هب مشغول قبل از تر تند دستانش. کند پرت اوست، به مربوط

 .شد

 و کرد پاک بارها و بارها را خانه جای جای ینداشته خاک و گرد 

 وزهن حالش. شست دیگر بار یک هم را تمیز ظروف. کشید دستمال

 رز گل شاخه شست، که را لیوان آخرین. بود نشده خوب هم

 .آمد جلو دستش زیر از سرخی

 ...عشق با تقدیم -

 در ار لیوان. نباشد صدادار نیشخندش تا آورد فشار خودش به کلی

 ونممن: گفت روحی بی لبخند با. گرفت را گل و گذاشت چکان آب

 ...کشیدی زحمت
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 تپر میز روی گل دسته. شد بلند آرتین یگریه صدای لحظه همان

 کرده رهایش مادرش که کودکی اتاق طرف به مادرانه زنی، و شد

 نایمع به را بار این. داد تکان سر و زد نیشخندی عماد. شتافت بود،

 ریس و راست برای عمر آخر تا باید که گندی. بود زده گند واقعی

 .دویدمی کردنش

 برابر در نتوانست شنید، که را آرتین با رها زدن حرف صدای

 داشت دوست خیلی. کند مقابله او هایصحبت شنیدن یوسوسه

 آوردنمی یاد به. بزند تواندمی حرفی چه فرزندش با مادر یک بفهمد

 نه همان. باشد گذاشته فرزندانش با زدن حرف برای وقتی نازلی

 را دستانش. بود همراه منت کلی با کردمی حمل را هاآن که ماهی

 به اره. زد تکیه آرتین اتاق در چهارچوب به و کرد چلیپا سینه روی

 تعویض حین در و بود داده جا آرتین تخت روی را خودش سختی

 .کردمی صحبت گانهبچه لحن با او لباس و پوشک

 خوابیدی همه این چی واسه عزیزم؟ آره گشنشه؟ مامان عزیز پسر -

 االن شه؟ می تنگ واست دلش مامان گی نمی برم؟ قربونت آخه

 یرس تا دم می بهت خوشمزه شیر شیشه یه و کنممی عوض لباستو

 .بشی سیر
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۲۸ 

 یشیشه و کشید آغوش در را آرتین. کرد عوض را آرتین هایلباس

 در بود، کرده آماده سرعت آن با چطور دانستنمی که را شیری

 وشکم شدیدا بیماری، وجود با کوچکش پسر. گذاشت آرتین دهان

 باعث و پیچیده اتاق در خوردنش شیر ملوچ و ملچ صدای. بود

 سختی هر با و برود جلو خواستمی دلشاد. شدمی عماد لبخند

 را فرزندش و زن و بدهد جا رها سر پشت را درشتش هیکل هست

 او با رها اینکه. نداشت را رویش که حیف اما بکشد آغوش در هم با

 راحتی این به بتواند که شدنمی آن بر دلیل کردنمی برخورد بد

 نامطمئ قبلش، ساعت چند یمالحظه بی برخورد. ببخشد را خودش

 .بود شده رها رنجش باعث

 

 او طرف به خورده یکه رها پیچید، ساختمان در که در زنگ صدای

 با عماد. نداشت نزدیک همه این هم آن را دیدنش انتظار. برگشت
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 او دید از و برداشت در چهارچوب از را اشتکیه کمرنگی لبخند

 مک و خوردن شیر صدای. کرد فوت صدا با را نفسش. شد خارج

 کوتاهش چندان نه زندگی طول در که بود صدایی همان آرتین، زدن

 و کم او برای تنها صدا آن. زد نیشخندی. داشت َکَمش شهروز با

 ایخانه در را اشمردانگی و کرده لطف شهروز. بود نیافتنی دست

 ارهدوب انگار که آرتین خمار چشمان به خیره. بود کرده ثابت دیگر

 االن کنیمی فکر: کرد زمزمه و زد لبخندی شد،می سنگین داشت

 کشه؟می عذاب داره شهروز

 وا شیرینی برابر در نتوانست. زد تریمحکم مک جواب، در آرتین

 داص با را اشپیشانی و چسباند سینه به محکم را او. کند مقاومت

 دوباره. داد نشان را اعتراضش نوق، و نق کمی با آرتین. بوسید

 اصال گذراندمی او با که هاییساعت. بوسیدش ترمحکم و خندید

 که گذشتمی خوش و خوب قدر آن. شدنمی حساب عمرش جز

 . کردنمی حس را گذرشان

 ...آدرینان و احسان -
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: داد ادامه شیطنتی پر لبخند با و ایستاد اشقبلی جای دوباره عماد

 گزن کلید، از استفاده بجای که گرفته چشم زهر ازشون عادله ظاهرا

 ...واال بعیده آدرینا از ادب از حجم این. زدن

 .داد تحویلش نیشخندی رها

 .کنه عمل اشخواسته برخالف داداشش کردنمی فکر عادله -

 چیه؟ منظورت -

 ایشانه رها. بود برافروخته کامال جمله این ادای زمان عماد صورت

 کامال منظورم: داد جواب آرتین، تخت از خروج حین و انداخت باال

 ی،کن کم زندگیش و عادله سر از منو شر اینکه بخاطر تو. مشخصه

 فکرشم عادله کنی، تحمل اتشناسنامه تو اسممو کردی قبول

 .باشی کرده اجرا نیمه و نصفه شونقشه که کنهنمی

 ...نکردم عقدت عادله بخاطر من -

 چند هنوز که اینه مهم. هاتبچه یا عادله بخاطر کنه،می فرقی چه -

 بینممی رفتارت تو رو پشیمونی دارم من نگذشته، عقدمون از ساعت

 .اجباریه ازدواج ینتیجه این و
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 شده مشت بدنش طرف دو عماد دستان. گذشت او کنار از و گفت

. تداش را ممکن حال بدترین. کوبیدمی طبل سرش درون کسی. بود

 این در دقیقا و حاال اما تلخ خیلی. بود محض حقیقت رها هایحرف

 خواستمی دلش که قدر آن. بود پشیمان رها با ازدواج از او لحظه

 نه عقد، یسفره سر شده اگر حتی و برگردد قبل ساعت چند به

 .بود زیاد هم سرش از رها اتفاقا. نه نخواهد، را رها اینکه نه. بگوید

 به دیدمی را اششکسته بدن و تن و رها که بار هر چون بود پشیمان

 از بیشتر و بیشتر و افتادمی خواهرش رذالت و خود حماقت یاد

 .دشمی متنفر بودند، چسبیده رها زندگی به زالو مانند که خودشان

 

 

۲۹ 

 .شده وا روت و رنگ تخته به بزنم خانم، عروس سالم -

 و آدرینا تنهایی از. انداخت شکش به احسان و آدرینا کردن دیر

 ودنب دختری آدرینا اما بود مطمئنی پسر احسان. داشت هراس احسان

 جور یک خودش بودن، نازلی دختر. کرد اطمینان او به بشود که
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 سالگی پنج و بیست سن در که زنی ژن. شدمی محسوب ریسک

 سابیح بسازد، بالتکلیف پدری ساله نوزده هجده، پسری از توانست

 فکر یحت. بود عصبانی باشد، مطمئن چیزی از آنکه بی. بود خطرناک

 وارد. ودب کشنده هم باشد افتاده اتفاقی احسان و آدرینا بین اینکه به

 تادهایس آدرینا و احسان روبروی بغل به آرتین رها، شد، که پذیرایی

 صورت سانتی چند یفاصله از و کرده خم را سرش احسان. بود

. زدمی ذوق توی حسابی اخمش خط. کردمی صحبت او با رها،

 .رهاست با بحث حال در و کالفه چیزی از بود مشخص

 اومدین؟ باالخره سالم، -

 را خودش ماست دم همان احسان که بود طلبکارانه قدرآن لحنش

 یرنگ با و گرفت باال سر. ببرد یاد از را اشدلخوری و کند کیسه

 ...ظاهرا شدیم عیشتون مزاحم. دوماد شاه سالم: گفت پریده

 دیگر احسان هایبازی شیرین این. شد ترعمیق عماد اخم خط

 .دبو میان در آدرینایش پای که حاال بخصوص نداشت اثری رویش

 نگفتی علیک،: پرسید و گذاشت شلوارش جیب در را دستش دو

 اومدین؟ دیر قدر این چرا
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 ساعت به نگاهی نیم. خاراند را ابرویش اشاشاره انگشت با احسان

 .انداخت دیواری

 ...نشده یازده هنوز -

 نگفتم؟ باشین، خونه ده قبل گفتم من -

 نگاه اآرین و رها به درمانده احسان. گفت فریاد شبیه را آخرش نگفتم

 آن از سرتر خیره آدرینا. گرفت پایین سر آرامی، ببخشید با و کرده

 خیالی بی لبخند با. ببرد حساب عماد تخم و اخم از که بود

 حلقه او گردن دور را دستانش و رساند هیچ به را عماد با اشفاصله

 احساس دخترکش تا شد خم کمی. بود بلند زیادی عماد قد. کرد

 ندیلبخ نشست، ریشش ته روی که آدرینا یبوسه. نکنید کوتاهی

 و ابکمی هایمهربانی برای دادمی جان. کشید باال را لبانش ناخواسته

 .آدرینایش شیرین

 نوم گفتم احسان به بود گرفته دلم من. جونم عماد دیگه نکن اخم -

 .بزنیم دور یه ببره
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 هم اخم ذره یک همان از اثری دیگر. کوبید ترمحکم را دوم یبوسه

 انگار. شد حلقه دخترکش تن دور دستانش،. نبود عماد یچهره در

 .کند حس جان عمق با را او داشتن لحظه آن در داشت نیاز

 

 

۳۱ 

 .ارمیب یچا برم د،ینیبش -

 ناحسا داشت یموضوع. سپرد احسان به را نیآرت و گفت را نیا رها

 عادله. نبود عاشق یعروس تازه هیشب اصال رها رفتار. دادیم آزار را

 چیه نفع به یعروس نیا که بود خوانده سرش در مدام مدت نیا در

 ات نیزم دیدیم آنچه اما است منفعت از پر رها یبرا نباشد که کس

 از عدب روز که یامرده عروس هیشب. بود متفاوت تصوراتش با آسمان

 او از هم یکم دست یول نبود آمد، دنشید به شهروز، یداماد مراسم

 و کرده ترپخته را او سنش رفتن باال و زمان گذر دیشا. نداشت

 وارد رها سر پشت. کند پنهان یکم را احساساتش بود توانسته

 در دستش. دیکش خود با هم را عماد یرهیخ نگاه و شد آشپزخانه
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 دلش و شدیم دهیکش هامبل سمت به شیهاقدم بود، نایآدر دستان

 د،یکشیم دکی را اشیهمسر عنوان که یزن دنبال به هراسان

 حضور هم دلش و بود یشاک احسان و نایآدر کردن رید از. دیدویم

 ...کشنده پارادوکس جور کی. دیطلبیم را رها بار خلوت

 ؟یگینم من به رو راستش چرا رها؟ شده یچ -

 ردک یسع و برگشت احسان طرف به. دیچ ینیس یرو را هااستکان

 .بزند لبخند

 و خوب یچ همه بشه؟ یخواستیم یچ زم؟یعز یگیم یدار یچ -

 افتاده؟ یاتفاق حتما که یدار اصرار چرا. خوشه

 .شناسمیم دستم کف مثل رو تا دو شما من. افتاده دونمیم چون -

 از ینجوریا ما دنید با عماد که شده یزیچ هی بخورم قسم حاضرم

 .رفت در کوره

 .شدند کینزد هم به شیابروها. دیکوب یکتر یرو را یقور رها

 یورنجیا شه یم یشاک که ینیبیم. عماد نگو گفتم بهت بار هزار -

 دهنت از جلوش دفعه هی. گهید کن تیرعا کم هی ،یزنیم صداش

 .رهیم در
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 .کرد قطع را حرفش و پراند هوا در یدست احسان

 طفق زدم که یحرف همه اون نیب از. چونیبپ رو بحثا فقط هم تو -

.... عماد آقا عمادخان، عماد، ییدا گم یم باشه ؟یدیشن رو عمادش

 شما خان عماد اخالق یچ سر بگو حاال ؟یش یم یراض خوبه؟

 ه؟یمگس امروز

 ؟یچ یعنی هیمگس اخالقش -

 یدار .نییپا ایب منبرت رو از خدا رو تو: دیغر و دیکش یپوف احسان

 .یکنیم میعصب

 ه؟یچ گهید شدنش یعصب بچه وجب مین -

 ...رها -

 .یزنیم صدا کیکوچ اسم با تو عمه که باشه آخرت یدفعه -

 و رها نیب را نگاهش. برگشت عقب به و دیکش یقیعم نفس احسان

 .بود کالفه و یعصب لحنش. دیکش یپوف. چرخاند عماد

 جور باهم خوب رو تخته و در خدا گه یم شهیهم عادله راسته -

 ...کنه رحم ما اعصاب به خدا. دیمیت هی واقعا دوتا شما. کنهیم
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۳۰ 

 هب رهیخ یلبخند با عماد. شد خارج آشپزخانه از پاکوبان و گفت

 عادل ه بچه واقعًا کنم یم شک وقتا یبعض: گفت او خروج ریمس

 ...منه هیشب یلیخ نباشه،

 که بود یانسان نیشرورتر یزمان عماد. افتاد خنده به هم رها 

 هم را منطقه نه، که محله تمام شیها یخرابکار ی آوازه. شناختیم

 یایدن به کوتاه یمدت عرض در را او ینازل با ازدواجش. بود کرده پر

 موم مانند یاغی عماد. ساخت تازه یانسان او از و کرد پرتاب دیجد

 ازهاج بدون که شد یمرد به لیتبد و گرفت شکل ینازل دستان در

 .بود حرام هم خوردنش آب همسرش، ی

 ...منتظرن ها بچه که میبر -

 ی چهره و گرفته لحن. شد خارج آشپزخانه از دست به ینیس رها

 کمرنگ الیخ اش یخور دل حاالها حاال که دادیم نشان همش در

 یباز نیآرت با و بود نشسته نفره دو مبل یرو احسان. ندارد شدن
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. بود شده گم اش مردانه و بزرگ دستان انیم در پسرک. کردیم

 یا چهب پسر تا بود یچیجاسوئ کوچک یها عروسک هیشب شتریب

 .ماهه چند

 نیآرت گرفتن یبرا را دستانش و گذاشت زیم یرو را ینیس رها 

 .کرد دراز

 بدن پوست مونه، یم سمباده مثل دستات مو، بچه من به بدش -

 ...رفت ام بچه

 را دهانش کرد، یم رها او آغوش در را نیآرت که یحال در احسان 

 .کرد کوله و کج

 ...انگار آورده رو نوبرش تو، تحفه ریبگ ایب -

 تا ه،ن که حلقش ته تا. دیکش سر داغ داغ و برداشت ییچا وانیل بعد

 رونیب به یجور را دهانش اتیمحتو. سوخت بزرگش ی روده

 به یدست چندش با عماپ. نماند بینص یب کس چیه که کرد پرتاب

 .دیکش صورتش

 پاش آب رو مون همه یجور نیا و شیبخور شیآت یمجبور مگه -

  ؟یکن
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 شدت از. زد یم بادش دست با و آورده رونیب را زبانش احسان

 از دهیترس نیآرت و ستادهیا سرپا رها،. بود افتاده راه اشکش سوزش،

 با و شد خم. دادیم تکان آغوشش در را احسان عیسر حرکت

 آخه؟ یهول قدر نیا چرا تو؟ یشد یچ: دیپرس احسان از ینگران

 حاال؟ خوبه یچ زبون سوختن واسه

 کنم فکر: گفت یسخت به اش زده رونیب زبان همان با احسان 

 ...یسوختگ پماد خوردن

 کرد، درک که را احسان ی جمله منظور. ستادیا هنگ یا لحظه رها 

 السو یک از باش منو: دیغر و کرد نثارش یا مقدمه یب یگردن پس

 ...سواد یب دکتر بچه کنم، یم

 کپا را صورتش و بود نشسته مبل یرو محض یالیخیب با عماد 

 .کردیم

 کنم فکر. آوردم سرد آب برات ایب. یسوخت یلیخ رم،یبمیاله -

 ...باشه خوب

 مقابل از را دستمال. شد خشک صورتش یرو عماد دستان 

 خاطر به خوب را شیروبرو ی زنده شینما تا آورد نییپا چشمانش
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 ماریت مشغول و نشسته احسان یمتریلیم ی فاصله در نایآدر. بسپارد

 یم چکه احسان، به نگاهش هر از ینگران. بود اش سوخته دهان

 .کرد

 

 

۳۲ 

 یم جان شد، یم اتاق وارد باز مهین ی پنجره یال از که یخنک باد

 و یچیبپ تنت دور کامل دور کی را تخت یرو نرم لحاف که داد

 خودش به را امروز نکهیا به فکر با. یبخواب گرید ساعت چند

 باالتر را لحاف و نشست لبانش یرو یلبخند است، داده یمرخص

 ردو دست االن اگر مطمئنًا. زد جرقه ذهنش در یثیخب فکر. دیکش

 د،یکش یم آغوش در را او و کرد یم حلقه رها فیظر کمر

 بسته چشمان همان با. کند کم اش یدلخور بار از یکم توانستیم

 شچشمان ،یخال و سرد تخت. دیکش تخت گرید طرف به را دستش

 .کرد باز آخر تا را
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 مرتب و نخورده دست تخت گرید سمت. نبود رها از یاثر چیه 

 نزده کوک صبح به را شبش آنجا یکس که دیفهم شد یم و مانده

 .است

 به را شیپاها و زد کنار را لحاف. دیپر سرش از کاماًل خواب 

 یبرا اما بود ناجوانمردانه. کرد مهمان اتاق کف پارکت یسرما

 االن بود، او اگر. شد خوشحال ینازل نبود از بار نیدوم و هشتاد

 بدون خانه طیمح در و پارکت یرو رفتن راه که آمدیم در غشیج

 که بود کجا حاال. زد یشخندین. است نزاکت از دور ،یراحت کفش

 با خودش قول به را همه تا کرده تالش مدت نیا در هرچه ندیبب

 است؟ رفته هوا به و شده باد رفتنش با اورد،یب بار نزاکت

 نیزم یسرد با شیپا کف برخورد خوب حس گرید بار نبود حاضر

 یالحظه. شد خارج اتاق از. بفروشد یزن چیه یها یباز لوس به را

 همسرش دنبال به دیبا خانه نیا یکجا االن دانستینم. ماند مردد

 و بود او ی خانه در حضورش اول شب شبید که یهمسر. باشد

 !!!کردندیم شروع هم کنار در عاشقانه و شاعرانه را امروز دیبا

 یشکل همان به زیچ همه. زد سر آشپزخانه و ییرایپذ به همه از اول

 نرفت ترس یالحظه. بود ، داشت خاطر به خواب قبل شبید از که
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 هر در یول نبود یا نازپرورده و لوس دختر رها. افتاد جانش به رها

 و او یبرا شانیها یسخت که یفیلط جنس همان از بود، زن صورت

 هم را اطیح نانیاطم یبرا. دیرسیم نظر به مسخره جنسانش هم

. نماند امان در اش ابانهیهمسر یبررس از هم یجاکفش. کرد چک

 و رنگ یها کفش از بود پر گوش تا گوش و لب به لب یجاکفش

 لقمتع دیبا داد یم نشان یلینگیج یها طرح و شکل که زنانه وارنگ

. گرفت کمر به دست و دیکش یپوف. باشد سرخوش ینایآدر به

 چه نوعروسش یها کفش دانست ینم یحت که بود داماد تازه عجب

 .دارند یرنگ و شکل

 

 

۳۳ 

 فشک رنگ و طرح شکل،. داد تکان یسر و دیکش صورتش به یدست

 اب را شیها کفش مدام بود مجبور چون دیشا. بود بر از را ینازل یها

 کی چرخاند دوطرف به که سر. کند ست او واجور جور یها کفش

 توجه یسانت سه بًایتقر یا پاشنه با رنگ کرم ی ساده کفش جفت
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 هشد جفت یجاکفش کنار تنها و بانهیغر. کرد جلب خود به را اش

. کند دایپ آن یبرا بهتر ییجا نتوانسته صاحبش که دادیم نشان و بود

 مسخره یها قهر اهل رها. بود درست حدسش. دیکش یراحت نفس

 هک بود ییجا نیاول نیآرت اتاق. رفت ها اتاق طرف به دوباره. نبود

 یال از را رها اتاق به ورود از قبل. ابدیب آن در را رها زد یم حدس

 به زده هیتک و گرفته آغوش در محکم را نیآرت که دید آن باز در

 برداشت اتاق طرف به که را اول قدم. است رفته خواب به تخت،

 کی و لخت ی تنه باال با. شد خودش موجه ریغ ظاهر متوجه

 کردیم احساس حاال و بود گشته را خانه کل زانو، یباال شلوارک

 تدرس. برگشت اتاقش به و داد تکان یسر. باشد معذب یکم دیبا

 شد یم سرش ایح و شرم یکم هنوز یول بود نشیتر محرم رها که

 .نترساند شیمو پر ی پروپاچه دنید با اول روز نیهم را دخترک که

 را سرش ن،یآرت اتاق به رفتن نیح در. دیپوش را اش یورزش شلوار

 .کرد رد اش یا مه سور شرت یت ی قهی از

 ...اینکن دارشیب-

 صبح موقع نیا نایآدر نداشت سابقه. شد خشک هوا در دستش 

 .تبرگش او طرف به و کرد مرتب تنش در را شرت یت. باشد داریب
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 !دارنیب صبح موقع نیا خانم یآدر عجب چه ر،یبخ صبح سالم -

 راه ونهخ تو صبح تا. ها ینکن داریب رو رها. ریبخ صبح بابا، سالم -

 ...رفت

 .دیپر باال شیابروها جفت 

 ؟یچ واسه -

 راه بغلش تو رو نیآرت دمید شدم داریب بار هر من دونم، یم چه -

 ...بره یم

 بود؟ بد نیآرت حال-

 .انداخت باال یا شانه نایآدر

 واسش یلیخ دلم یول دم،ینپرس یزیچ ازشم دم،ینفهم که من -

 ...بود داریب شیپ ساعت مین نیهم تا. سوخت

 محکم را نیآرت یجور. کرد نگاهش خوب و برگشت رها طرف به 

 .داشت خود از را او کردن جدا ترس انگار بود گرفته آغوش در

 ...اداینم بدم رها از من بابا-
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 ود نیب یکمرنگ اخم خط. کرد متعجبش نایآدر ی مقدمهیب ی جمله

 .افتاد شیابرو

 ه؟یچ منظورت -

. هست هم نیآرت و تو و من به حواسش مهربونه، و یخوب زن رها -

 یلیخ بشه زنت که نیا از قبل تا. دونم یم رو نایا ی همه من

 االن یول رهیبگ رو مامان یجا اومده کردم یم فکر. داشتم دوستش

 ...ستین مامان مثل اصال رها نمیب یم

 لمث ایدن تو یزن چیه کنمینم فکر البته: داد ادامه و زد یشخندین

 ...باشه مامان

 

 

۳۴ 

 ی آستانه در بغضش. انداخت اتاق داخل را خودش و دیچرخ و

 دخترک شکستن شاهد عماد خواست ینم دلش. بود دنیترک

 کاماًل رها سر. دیچرخ اتاق طرف به و دیکش یآه. باشد مغرورش

 مثاًل. خوردیم هم به خودش از حالش. بود مانده زانیآو و شده خم
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 ینگهدار بار و دهیکش خرناس خرس مانند را شب تمام و بود پدر

 ینم دلش. بود انداخته اش روزه کی عروس دوش بر را فرزندش

. کردیم نگرانش دنشیخواب طرز اما کند بدخواب را رها خواست

 ردد بدنش تمام د،یخواب یم شکل نیهم به گرید یکم اگر مطمئنًا

 هنوز. کند جدا او آغوش از یآرام به را نیآرت کرد یسع. گرفت یم

 ابخو از یبلند نیه با رها که بود دهیچیپ نیآرت تن دور دستانش

 و فتگر باال را دستانش عماد. فشرد نهیس به محکم را نیآرت و دیپر

 یمن... زمیعز دیببخش... دیببخش: گفت او ی دهیترس نگاه به رو

 یم درد گردن گفتم ،یبود دهیخواب بدجور. بترسونمت خواستم

 ...یریگ

 برد؟ خوابم یک شده؟ یچ: دیپرس یجیگ با و داد تکان سر رها 

 شیپ ساعت مین نیهم تا گه یم نایآدر. نشده یزیچ زم،یعز یچیه -

 لحا ؟یبود داریب یچ واسه. نشدم متوجه اصال که من. یبود داریب

 بود؟ بد نیآرت

 نیآرت تا برخاست جا از که بود کرده دایپ را خودش یکم انگار رها

 .بگذارد تختش داخل را
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 ...برد ینم خوابش. دیخواب یلیخ عصر اد،یز نبود که بدحال -

 پس؟ بوده شیزیچ هی نبود؟ بدحال ادیز یچ یعنی -

 داشت لب بر که یلبخند. کرد راست کمر و جابجا را نیآرت رها

 .بود یدلگرم جهت فقط

 تخت تو گذاشتمش بار هی شبید. دمیترس یلیخ من کنم یم فکر -

 فکر. شد بلند گلوش از خور خور یصدا هی دفعه هی شه،یهم مثل

 باشه الزم ممکنه گفت دکتر ادتهی. شده سخت دنشیکش نفس کردم

 ه،ترشح از پر گلوش کردم احساس. میکن ساکشنش بار چند یروز

 ینیب یم که االن اما تخت تو بذارمش دوباره دمیترس نیهم واسه

 ...کشه یم نفس درست داره

 ار منظمش یهانفس و ستادیا پسرش سر یباال قهیدق چند هم عماد

 طبق هرچند. شدینم دهید او در نفس یتنگ از یعالمت چیه. شمرد

 وهیش در یدیجد راتییتغ منتظر روزها نیهم دیبا پزشکش ی گفته

 خانه مهمان یادیز مدت نبود قرار نیآرت. بودندیم شانیزندگ ی

 .بود کشنده شدت به و ینشدن انکار تلخ، یقتیحق نیا و باشد شان
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 زنن یم داد چشمات. میبخواب کم هی میبر ایب خوبه، حالش که االن -

 ...یا خسته یلیخ که

 .کرد خارج او دست ریز از را اش شانه و داد خودش به یتکان رها 

 دوباره ترسم یم... ترسم یم... خوابم یم جا نیهم... من... من -

 ...بشه بد حالش

 

 

۳۵ 

 عدم یبرا رها لیدل دیفهم یم خوب. شد خاموش عماد چشمان برق

 شخود. نداشت یتیشکا و گله حق اما ستین شیب یابهانه ،یهمراه

: گفت کمرنگ لبخند با و داد تکان سر. بود شده او حال نیا باعث

 ...واببخ کمی برو تو. مونم یم ششیپ نجایا من نباش، نیآرت نگران

 هب خودش نکهیا از رها الیخ کردن راحت یبرا شتریب را جمله نیا 

 .آورد زبان بر رفت، نخواهد اتاق آن

 ؟یچ خودت پس -
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 نیزم رو ذارم یم بالش االنم دم،یخواب خرس مثل صبح تا که من -

 ...بزنم یچرت هی هم باشه نیآرت به حواسم هم تا کشم، یم دراز و

 ...ها ینخواب-

 ...برو خوابم، ینم-

 یکس هر از بهتر خودش را آن زهر طعم اما داشت لب بر لبخند 

 تا برگشت دوباره و رفت در دم تا بار چند رها. کرد یم حس

 تنها عماد دیام به را او آمد ینم دلش. کند چک را نیآرت تیوضع

 .بگذارد

 ...بچمه سرم ریخ. هست نیآرت به حواسم من جان، رها گهید برو-

 فرو متوجه اش جمله اتمام با اما گفت رها کردن آرام قصد به

 رها یبرا احمقانه یادآوری نیا. شد او صورت عضالت تمام ختنیر

 وا به روز هر بود کرده قصد عماد انگار. داشت سخت یتلنگر حکم

 نکهیا از قبل. ستین او به متعلق خانه نیا زیچ چیه که کند یادآوری

 که یتفاهم سوء از را او و داده حیتوض را منظورش کند وقت عماد

 اتاق ینیغمگ لبخند با و داد تکان سر رها کند، خارج بود شده ریدرگ

 .کرد ترک را
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. کرد شخود نثار یلعنت و دیکوب یشانیپ به بار چند را دستش کف 

 بدون رها. شدیم قبل از تر شرمنده بار هر و زد یم گند هم پشت

 سرش پشت را در. رساند مهمان اتاق به را خودش فکر، یا لحظه

 نخواهد عماد اتاق به وقت چیه بعد به نیا از بود مطمئن. دیکوب

 آن اب دیبا که یگرید موضوع. لشیوسا برداشتن یبرا مگر رفت،

 نامش نه که دارند یمادر خانه نیا یهابچه که بود نیا آمد یم کنار

 است خانه نیا مهمان تنها او. او هیشب اش افهیق و شکل نه و رهاست

 را شبغض قیعم نفس چند با. نشده مشخص هنوز رفتنش خیتار که

 هک یطوالن قدر آن. یطوالن و قیعم د،یخواب یم دیبا. فرستاد پس

 برود ادشی که قیعم آنقدر و کند فراموش را دهیشن و دهید آنچه

 .شناسدینم تیرسم به را او حضور همسرش

 

 

۳۶ 

 که لحظه همان از. بود کرده ترک را اتاق رها که شد یم یساعت کی

 کوچک فرش یرو را خودش و انداخت نیزم یرو یبالش رفت، او
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 چیه. بود دهیخواب معصومانه و آرام نیآرت. کرد پهن اتاق، وسط

 قیدق و کینزد از و برخاست جا از. نداشت یمشکوک عالمت

 .نبود او بد حال از یخبر خدا شکر نه،. کرد یبررس را او تیوضع

 

 یساعت. شد خارج اتاق از و کاشت اش یشانیپ یرو یا بوسه

 متالطمش اعصاب توانست یم نازکش دل همسر کنار در خواب

 یخال تخت. شد وارد و کرد باز را اتاق در صدا نیکمتر با. کند آرام

 یبرا هم او نبود در یحت را اتاق نیا رها. کرد یم یکج دهن او به

 نآ به را سرش و بست سرش پشت را در. بود نکرده انتخاب خواب

 دوخته ینازل چشمان نقش به یاراد ریغ کاماًل چشمانش. زد هیتک

 چند روز، کی از کمتر عرض در که لحظه نیا در قًایدق و حاال. شد

 به حسش داشت شک بود، رنجانده خود از را عروسش تازه بار

 زامرو نیهم دیبا. گرفت نگاه و دیکش یآه. باشد بوده عشق ینازل

 سرش از را مغرور و حرف پر نگاه نیا شر و شدیم کار به دست

 . کردیم کم

 خواب ساعت دو یکی و شدن چیپ لحاف یبرا رفت یم دلش

 ریخ. گذاشت ینم راحتش رها، دیجد یدلخور به فکر اما راحت
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 هنشان را چشمش میمستق اما کند درست را شیابرو بود آمده سرش

 .بود شده تر سخت هم قبل از کارش حاال. بود رفته

 در تخت ی گوشه که رها دنید با کرد، باز که را مهمان اتاق در

 خواب، در رها دنید یزمان دور. دیلرز قلبش بود، شده مچاله خود

 دید موقع را مچش عادله بارها و بارها. بود شیها یعالقمند از یکی

 بشو آدم او یول بود چاندهیپ یحساب را گوشش و گرفته رها زدن

 .نبود که نبود

 تیمعصوم تمام انگار خواب هنگام و بود یخواستن آرام شهیهم رها 

 یگوشهذ یکمرنگ لبخند هم معمواًل. نشست یم او وجود در ایدن

 غر عماپ سر هم خواب در هاوقت یبعض. کرد یم ییخودنما لبش

 روزها آن. کرد یم تیشکا شیها تیاذ و آزار خاطر به و زد یم

 دختربچه بازهم عادله یآزارها و ها یریگ سخت تمام وجود با رها،

 راحت یلیخ بود گرفته ادی اما داشت غم. بود سرزنده و شاد یا

 التمث دید یم االن آنچه. دینما پنهان شیبایز لبخند پشت را غمش

 مورد از ترس انگار هم خواب در یحت که بود خورده شکست یزن

 ینم یادیز زیچ رها مشترک یزندگ از. داشت شدن واقع آزار

 قعاش و ثروتمند العاده فوق شوهرش بود گفته فقط عادله. دانست
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 زا الشیخ تا بود یکاف شیبرا انگار یبرا هم نیهم و نیهم رهاست،

 هامدت که یدختر بود یدختر. شود راحت شان خانه کوچک دختر

 شیپ را راه نیا زمانه. باشد برادرانه او به نگاهش داشت یسع بود

 فرود میتعظ سر جز یا چاره آنها و بود گذاشته نفرشان دو هر یرو

 .نداشتند آوردن

 

 

۳۷ 

. است سردش دیشا کرد فکر که بود شده مچاله خود در یجور رها

 کی حصب مطبوع یهوا شتریب. نبود سرد اصاًل هوا که خودش نظر به

 نجره،پ بستن با امدین دلش. آزاردهنده ییسرما تا بود یبهشتیارد روز

 ییپتو کمد داخل از. کند محروم یعال یادیز یهوا نیا از را رها

 که بود حواسش. دیکش رها تن یرو را آن تن یرو آرام و برداشت

 چه دینفهم اما نکند دارشیب تا باشد نداشته او بدن با یبرخورد چیه

 و دهیترس و دیپر خواب از پتو، نرم نوازش همان با رها که شد

 .دیکش عقب را خودش زدهوحشت
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 ...نترس منم، جان، رها -

 شده؟ یچ -

 ...روت بکشم پتو گفتم سردته، کردم فکر. زمیعز یچیه-

 تخت یرو دوباره را او رها یها شانه گرفتن با تا کرد دراز دست 

 داشت کم کم. دیکش عقب را خودش دهیترس رها یول بخواباند

 ات دختر نیا که داشت یمعن چه. داد یم دست از را اعصابش کنترل

 نامش غلط بود، کرده یغلط کی حاال. باشد زانیگر او از حد نیا

 نیا با اما آن جبران راهش تنها و است غلط غلط، است، مشخص

 .ماند ینم جبران یبرا یراه زپایگر یآهو نیا ترس همه

 ...ندارم تیکار کن باور رها؟ یکن یم یجور نیا چرا -

 ...نداره یکار من با کس چیه: گفت لب ریز و زد یتلخند رها

 .دینفهم را اش جمله یمعن اما دیشن عماد 

 رفت؟ باالخره -

 .نداشت مکان و زمان از یدرست درک انگار و بود جیگ هنوز رها 

 ؟یک -
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 ...دختره همون-

 نه خونه، تو اومده نه یکس چیه. بخواب ریبگ زم،یعز جان، رها-

 ...بره قراره نه و ادیب قراره نه. رفته

 دنبالش؟ یر ینم هم تو -

 کت تک پشت ینیسنگ بغض. کرد زمزمه درد پر و آرام را اشجمله

 آغوش در و رفتن جلو یبرا زدیم دل عماد. بود دهیخواب کلماتش

 یکم. شود مواجه او سمت از یبد واکنش با دیترسیم اما او دنیکش

 شبید جان، رها بخواب: گفت یآرام لحن با و رفت جلوتر

 ...یجیگ هنوز یدینخواب

 و گذاشت بالش یرو را سرش ع،یمط و کن گوش حرف رها

 یم هامتن که بار هر خونه؟ تو شونیارین گهید شهیم: گفت ملتمسانه

 ...شه یم تموم کارتون تا دم یم جون ششونیپ یر یم و یذار

 

 

۳۸ 
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 رها آنچه از یدرست درک که درست. دیترک وجودش در یزیچ

 احتمال به که یمرد با را او رها. نبود که احمق اما نداشت گفتیم

 خواهش او از و گرفته اشتباه بود، اششهیپ عاشق شوهر همان ادیز

 عیسر یلیخ رها یهاپلک. اوردین اشخانه به را یزن گرید کردیم

 داشت تازه انگار عماد اما رفت یخبر یب یایدن به و افتاد هم یرو

 را نشبایگر بود یسال چند که نیسنگ یخواب. شدیم داریب خواب از

 ها،سال نیا تمام. شدیم ترنیسنگ و نیسنگ یه و بود گرفته

 .کردیم آرام عادله، یهایالیخ خوش به فکر با را وجدانش

 

 مرد کی کنار در او کردیم فکر و بود رها آرامش هدفش شهیهم

 شیبرا داشت آنچه اما اوردیب دست به را آرامش نیا توانسته عاشق

 .مانستیم کابوس به شتریب شدیم ییرونما

 یرو را شیهادندان و دیکوب اشبسته یهالب به بار چند را مشتش

 خاک خروارها ریز نام، شهروز مردک نیا که فیح. دییسا هم

 صورتش وسط چطور را مشت نیا دانستیم وگرنه بود دهیخواب

 .دیایب دستش یکم کار حساب تا بکوبد
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 ارهاوید انگار. دیرسینم نظرش به نیدلنش و مطبوع گرید خانه یهوا

 ترتنگ و تنگ را نفسش راه و شدندیم ترکینزد هم به یه

 دنشیخواب تیوضع نه. زد سر او به و رفت نیآرت اتاق به. کردندیم

 با و دیشک یراحت نفس. داشت یمشکل تنفسش نه و بود کرده رییتغ

 دنیدو یکم. کرد ترک را خانه اشیورزش گرمکن برداشتن

 انن دیخر با توانستیم. دهد نجات دنیترک از را مغزش توانستیم

 عوض هم را رها یهوا و حال متنوع، یاصبحانه کردن فراهم و تازه

 سراغ به راست کی و کرد کج را راهش پرمارکت،یها در یجلو. کند

 انیشا و دیام به رو و برداشت یکوچک یمعدن آب. رفت خچالی

 دبع جمعه حواستون قدر نیا. برداشتما یمعدن آب من هابچه: گفت

 ...وقت هی دینش نگران

 د،باش یمرخص را امروز مثال بود قرار که او یصدا دنیشن با پسرها

 یزبا از عیسر انیشا و ستادندیا پا سر دو هر. افتادند وال و هول به

 .شد خارج بود، شده رشیدرگ دایشد که یوتریکامپ
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۳۹ 

 .شد شان یکار کم رجوع و رفع مشغول نرمش و چرب زبان با دیام

 ...ستاین قبول ینیریش یب. باشه مبارکتون د؟یخوب. عماد آقا سالم -

 آب که یدست همان با. دینوش را اشیمعدن آب از یاجرعه عماد

 را اشاشاره انگشت. گرفت را شیهالب نم بود، گرفته را یمعدن

. خان دیام سالم: گفت و داد تکان اشمغازه باز زبان کارگر یروبرو

 قطف محفوظه تونمینیریش هست، که مبارکمون د؟یخوب شما ممنون

 یدفعه. یبزن دور منو یتونینم ایباز زبون نیا با باشه حواست

 یازین گفتم بار هزار که من. هانیزدیم چرت مغازه تو که بود یآخر

 پس ن،یدار اصرار خودتون باشه، باز سوپر یروز شبانه ستین

 ...نره هم تو کالمون تا دیکن کار درست

 انیشا به رو افتاده یهاشانه با دیام شد، دور که هاآن دید یجلو از

 .کرد

  بود؟ چش باز نیا -

 یچیه به حواسمون دوتا ما نهیبیم مغازه تو اومده مثال؟ بود چش -

 .کنه حلوامون حلوا و سرش رو بذاره یداشت انتظار ست،ین
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 جور و جمع و کوچک روشور طرف به و انداخت باال شانه دیام

 خواب صورتش، و سر به یآب زدن با تا رفت مغازه یگوشه

 .کند عالج را اشیآلودگ

 هی .نبود شهیهم مثل مطمئنم یول نداشتم کردن حلوا حلوا انتظار -

 و درست که ستین اولمون یدفعه که ما وگرنه شدیم شیزیچ

 .میکنینم کار درمون

 تمام هنوز اما بود آورده کم نفس. دیدو پارک دور دور، چند

 و هگرفت دستش دو نیب را قلبش نفر کی. کردیم درد اشیمردانگ

 را کارش و کردیم چکه دستانش یال از خون. چالندیم را آن مدام

 و دیدیم که طرف هر از را اشیزندگ. کردیم تکرار باز و باز

 اب. دادیم تعفن گند یبو شیجا همه نه، که جا کی کردیم یابیارز

 افتاده اشیزندگ در که یاتفاقات یهمه نداشت، تعارف که خودش

 پسر که ییروزها همان درست. بود خودش یسر رهیخ بخاطر بود

 که آنطور را شیکارها تمام یوقت. بود ناخلف و شق کله یابچه

 هم عادله اعتراضات به و دادیم انجام دانستیم صالح خودش

. اددیم یسبز قرمه یبو سرش یعبارت به روزها آن. کردینم یتوجه

 الب و دست و شکسته سر با و نکند درست جنجال که نبود یروز

@
mahbookslibrary



 از دتریشد عادله و رها اختالفات روزها آن. برنگردد خانه به یخون

 عادله اما نبود شتریب ساله دوازده ده، یدختر که رها. بود زمان هر

 تا گذشتیم منگنه یال را او مدام. نداشت را او دنید چشم

 یزندگ یبرا را جانش ییدا خانه و برود خانه آن از خودخواسته

 یبرادر. داشت خانه آن در ماندن یبرا یمحکم لیدل رها. ندیبرگز

 ییبالها از ترس. بگذارد شیتنها هاآدم آن نیب خواستینم دلش که

 به را او جهنم از فرار ی اجازه اوردیب احسان سر بود ممکن عادله که

 .داد ینم رها

 

 

۴۱ 

 گکسن نان و برداشته مغازه از لهیوس یکل. بود نیسنگ دستش دو

 رها، با مشترکش یزندگ اول روز ی صبحانه. بود دهیخر هم تازه

. افتاد یم مقبول بودند، گذرانده که یساعات یباق یتالف به الاقل دیبا

 قایدق االن. بست سرش پشت پا با را آن و کرد باز یسخت به را در

 بودن پر خاطر به افتخار با که بود شده یمرد همان بارز مصداق
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 تمانساخ وارد. ببندد و کند باز شیپا با را در بود مجبور دستانش،

 یبو. کرد جلب را توجهش داغ ازیپ یبو همه از اول شد، که

 یابر اشخانه. نزند لبخند توانست. داشتن همراه و زن یبو ،یزندگ

 یقیعم دم. داشت یزندگ یبو و رنگ رها، حضور لطف به بار نیاول

 .گفت شکر او حضور یبرا را خدا و گرفت

 

 زم؟یعز یشد داریب بانو، رها -

 حال. بود دهیخواب جمالتش پشت ناب و خالصانه محبت یکل 

 و آمده سرحال بیعج اما آمد، یم بیعج هم خودش یبرا خودش

 . بکشد همه رخ به را اش یشاد خواست یم دلش

 ...یکرد دیخر همه چه سالم-

. داشت نگه صورتش قاب در یسخت به را اش خنده اما گرفت دلش 

 خشک شیها قدم یالحظه. بود گرفته را حالش یحساب رها پوشش

 زیر یگلها با یا سورمه دامن و بلوز. ستینگر خوب را او و شد

 وشاندهپ را شیپا تا سر یجور اما بود نشسته یحساب تنش به قرمز

 .داشت را شدنش خفه ترس که بود
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 دور و بلند هم شیها نیآست. دیرس یم شیپا قوزک تا دامنش یبلند

 را دستش کی یمشک و بلند یموها و کرده لطف. داشت کش مچ

 و بود خورده گره سرش یباال دار مدل که یروسر اما بود نبسته

 نفس و داد رها دست به را ها نان. پوشاند یم را شیموها از یمین

 .گرفت وجودش از یقیعم

 هی با رو بودنمون باهم  اول روز تا گرفتم تازه نون زم،یعز سالم- 

 ...میکن شروع مفصل ی صبحونه

 یم که یشخندین یجلو یسخت به. شد زانیآو یکم رها یها لب 

 .گرفت را ند،یبنش لبانش یرو آمد

 ...ممنون -

 دلش ته از یشاد و عماد جواب در توانست که یا کلمه تنها ن،یهم

 .بود نیهم د،یبگو

 ؟یگرفت تازه نون بابا، سالم -

 یدار دوست که یشکالت خامه با تازه نون بابا، دختر سالم-

 ...دمیخر

 ...زمیبر یچا رم یم من. جون آخ -
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 صبحانه زیم دنیچ با را خودش و گذاشت سفره یال را ها نان رها

 هل یچا وانیل کی دنینوش به را عماد داشت دوست. کرد مشغول

 کور را نایآدر ذوق خواستینم دلش اصال اما کند مهمان دم تازه دار

 .بود امدهین رونیب اتاقش از نایآدر شد، داریب یوقت از. کند

 

 

۴۰ 

 با رو خودش و رفت گاز کنار میمستق. شد آشپزخانه وارد نایآدر

 .کرد مشغول یچا ختنیر

 ...جون رها ختمیر یچا هم شما واسه -

 وسطت شدن رفتهیپذ. گرفت شیپ در را قلبش راه یخوش از یحجم 

 را طیشرا تحمل توانستیم نا،یآدر خصوص به خانه، نیا یاعضا

 نداشته یراه عماد تخت و اتاق به اگر یحت کند، تر راحت شیبرا

 .باشد

 ...کردن کار یچ ام خونه یخانما نیبب به به -
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 به را نایآدر و رها. دیچسب جانش به یادیز روز آن ی صبحانه 

 به حواسش مادرانه رها،. داد یم قرار خطاب مورد عادالنه صورت

 دسترسش در را بود عماد ی عالقه مورد چه آن عاشقانه و بود نایآدر

 نه یها سال از سال کدام در روز کدام آمدینم ادشی. گذاشتیم

 کرده هتجرب را یلحظات نیچن ینازل با مشترکش یزندگ کوتاه چندان

 هیقب از باالتر ییجا انگار. باال یادیز بود؛ باال شهیهم ینازل. بود

 انیآدر با اش رابطه. کرد یم نگاه نقطه همان از را همه و بود نشسته

 مشترک یزندگ ساعات و یروزها و ها سال تمام در اما نبود بد

 نداد، قرار اش یجد یهاحرف مخاطب را عماد وقت چیه شان،

 همان هشیهم عماد، ینازل یبرا. باشد داشته یتیشکا و گله نکهیا مگر

 از شدن خالص درد به تنها که بود یدردسر پر و شر ی بچه پسر

 سروش آغوش به شدن کینزد و یپدر خانه یها یریسختگ

 .خوردیم

 .برگشت صبحانه زیم سر و لحظه همان به و دیکش یقیعم نفس

 مشغول نایآدر. حضورش خوب حس و رها یکینزد در ییجا

 با یهمراه از یحساب ظاهرًا. بود گذشته شب اتفاقات کردن فیتعر
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 با برخوردش یرو هم او خوش اخالق یحت و کرده استفاده احسان

 .بود گذاشته ریتاث رها

 میبر دوستاش و احسان با رو ها جمعه بعد به نیا از شد قرار-

 ...کوه

 .بود یادیز گرید نیا. دیپر باال شیابروها جفت

 ن؟یکن کاریچ شده قرار -

 ...کوه میبر -

 ؟یک با وقت اون-

 دو ،یکی تونم یم منم گفت بهم دوستاش، از یسر هی و احسان با-

 ...ببرم خودم با دوستامو از تا

  ن؟یگرفت رو میتصم نیا یک اجازه با بچه تا دو شما بدونم شه یم -

 .گذاشت زیم یرو را اش لقمه. شد زانیآو نایآدر ی چهره عضالت

 ...توروخدا بابا، -

 ینم کدومشونو چیه که یجمع تو یبر بدم اجازه ؟یچ خدا و من -

 مجرد؟ پسر عده هی نیب شناسم؟
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۴۲ 

 آتش یرو آب انگار نشست، مشتش یرو که رها کوچک دست

. دوخت رها چشمان به را نگاهش و خورد یتکان. دندیپاش خشمش

 شتیعصبان که بود شده او حرکات محو یجور عماد. بست پلک رها

 یحرکت. داشت دست در را او خواب رگ هم هنوز رها. برد ادی از را

 فرو عماد خشم یبتون ی وارهید تا بود یکاف جانبش از کوچک

 .زدیبر

 ...جون رها ممنون -

 هب یراض. کرد ترک را آشپزخانه یدلخور با و گفت را نیا نایآدر

 بداند که شناخت یم را دخترش قدر آن اما نبود اش دردانه یناراحت

 از شتریب یها استفاده سوء با است یمساو آمدنش کوتاه بار کی

 .او جانب

 ؟یکن کار خودت رو کمی بهتره یکن ینم فکر. زمیعز عماد، آقا -
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 خاص جور کی. آمد یگرید جور نظرش در هم رها صحبت لحن 

 هابلهان یسکوت در. نواز گوش و آرام ن،یدلنش و بایز ،یخواستن و

 جمله نیبهتر دانستینم و بود کرده گم را کلمات. کرد نگاهش

 ست؟یچ آوردن زبان بر یبرا

 

 ورحض در دینبا نایآدر و تو نیب بحث من نظر به که نهیا منظورم -

 خوب یلیخ ه،یحساس و باهوش دختر نایآدر. بالعکس و باشه من

 یم فکر. فهمه یم رو رفتارش بد و خوب و شه یم زیچ همه متوجه

 بشه هگفت تر آروم که نیا اول ،یبد بهش یتذکر قراره اگه بهتره کنم

 خودتون یدختر و پدر خلوت تو هم بعد و یبر در کوره از کمتر و

 تیترب و تو کار تو کردن دخالت من قصد کن باور جان عماد. باشه

 نویا یول ندارم مورد نیا در هم یا تجربه اصاًل. ستین هاتبچه

 و پدر ی رابطه از کترینزد نا،یآدر و تو ی رابطه که دمیفهم خوب

 ...شهب هم تر کینزد رابطه نیا یکن یسع بهتره و است ساده یدختر

 .بماند متکلم همچنان او شد باعث سکوتش و عماد ی رهیخ نگاه
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 باهاش من یجلو که یوقت شده، حساس من حضور به نایآدر-

 خودش تو یجور هی ،یریم در کوره از یجور نیا و یکن یم بحث

 یلیخ سن، نیا تو دختر، هی یبرا. یکن درکش کن یسع. شکنه یم

 درکش هم پدرش و باشه نداشته خودش کنار رو مادرش که سخته

 ...نکنه

 ؟یآورد دوام که یبود یقو یلیخ تو پس -

 هاند شد، شکسته یناگهان که یسکوت و مقدمه یب ی جمله بخاطر 

 دیکش طول یکم. شکست گلو در اش یسخنران ی ادامه. بازماند رها

 .زد یتلخند. بفهمد را عماد سوال پشت دهیخواب منظور که

 ...بودم مجبور من -

 سن تو یبتون که یبود یقو قدر اون کن قبول رها، یبود یقو تو -

 زا و یریبگ بالت و پر ریز تو ماهه چند برادر یسالگ هفت شش،

 ...یبساز دلسوز مادر هی واسش سنگدل، ی عادله

 خودش یکم. گذاشت رها دست یرو و آورد باال را گرشید دست 

 ار رها چشمان در شیها حرف ریتاث بهتر تا دیکش جلو زیم یرو را

 .ندیبب
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 قدرتت و تو به که بخورم قسم تونم یم مرد هی عنوان به من رها -

 یخوا یم که یهرچ به یتون یم تو که دارم مانیا دارم، مانیا

 ...یبرس

 

 

۴۳ 

. دیکش عقب و کرد خارج و ردستانیز از را دستش یآرام به رها

 از که ییها یناکام تمام. بود زانیآو شیها لب و افتاده شیهاشانه

 در چشمانش شیپ از لحظه در بودند، گرفته را اش قهی تولد بدو

 نیسنگ یادیز گذاشت، یم بغلش ریز عماد که ییها هندوانه. شد

 مشغول و برخاست جا از. آمد ینم بر شان رحملی عهده از. بودند

 در هم آن بدش، خاطرات مرور به یلیتما. شد زیم کردن جمع

 مًامسل یول نه، که خاطره نیبدتر عماد، یبدقول. نداشت عماد حضور

 حرکات رهیخ رهیخ. زد نهیس به دست عماد. بود ها نیبدتر از یکی

 هبست دهانش دادیم حیترج. داشت نظر ریز را او ی شتابزده و تند

 رها یوقت بعد، قهیدق ده. نشود یدیجد یخرابکار اشجهینت تا بماند
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 زیم پشت عماد دنید با شست، را ها ظرف و کرد جابجا را لیوسا

 .خورد جا

 ؟یینجایا هنوز چرا -

 مزاحمم؟ -

 ...کار سر یبر یخوا یم کردم یم فکر فقط نه، که معلومه... نه -

 .انداخت باال شانه عماد 

 ...دادم یمرخص خودم به امروزو-

 ؟یاخسته -

 خواست یم دلش. داشت سخت یجواب اما بود دهیپرس ساده یسوال 

 هب توانستیم که یلیدال روز نیچند و کند فکر او سوال به مفصل

 هب تنها یول دینما فیرد رها یبرا را باشد دلسرد و خسته خاطرشان

 .کرد اکتفا کوتاه یاجمله و کمرنگ لبخند

 ...دمیخواب راحت ها مدت بعد شبید اتفاقًا نه، -

 ...خورم یم یدرد هی به نیآرت داشتن نگه با حداقل که خوشحالم-
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 زیم یرو یالحظه را اش یشانیپ و دیکش یا کالفه پوف عماد 

 دیرس یم جهینت نیا به تهش دیکش یم شیپ که را یبحث هر. گذاشت

 که رس. است نفرشان دو هر نفع به صاحبش یب دهان ماندن بسته که

 یتلنگر به که ییها اشک و کرده کرده بغ یا چهره با رها کرد، بلند

 اش اشاره انگشت. کرد یم نگاهش کند، تر را شیها گونه تا بود بند

 .داد تکان او به رو وار دیتهد را

 ...تو و دونم یم من یزیبر اشک قطره هی اگه نا،یآدر جون به رها -

 .گرفت را چشمانش ریز نم و زد یا احمقانه لبخند رها

 ...کنم ینم هیگر که من-

 صاحب یب دل پدر داره چشاش نیا با که اونم ،یکن ینم هیگر آره -

 از بهتر منو یزمان هی تو رها. امرزمهیب خدا اکرم عمه اره،یم در منو

 .گندمو یاخالقا نرفته ادتی هم االن مطمئنم ،یشناخت یم یهرکس

 ونهوید ارم،یدرب رو زن هی اشک اگه باشم که هم ایدن مرد نیتر بد من

 ...زن اون اگه مخصوصا سرم، به زنه یم شم، یم
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۴۴ 

 آن از. بود نکرده ینیبشیپ آن یبرا یانیپا چیه. ماند ناتمام اش جمله

 ی برنامه چیه بدون و خود به خود که بود یصاحب یب یها جمله

 رها. گذارندیم قهیمض در را تو و شوند یم یجار زبان بر یخاص

 یبرا انتظار اول یها هیثان در چشمانش. کرد یم نگاهش مشتاقانه

 دش کمتر و کم آن درخشش گذشت هرچه. دیدرخش یم با،یز یانیپا

 خوانا چشمانش در یحس چیه بزرگ حسرت کی جز تینها در و

 و آشپزخانه از سرعت به و برخاست زیم پشت از که عماد. نبود

. مودیپ را اش گونه راه یاشک قطره شد، خارج ساختمان سپس

 را احساساتش ی قهی که یمزخرف یحال و حس و خودش از حالش

 داد قرار یمرد کنار در را او سرنوشت،. خورد یم هم به بود، گرفته

 ردنک رید ساعت کی خاطر به یوقت ،یزییپا سرد روز کی عصر که

 او نیب را خودش و کرد سپر نهیس شد، یم هیتنب عادله توسط دًایشد

 .انداخت عادله و

 

 روز هر که عماد پررنگ حضور یدلگرم و بود رها بعد به روز آن از

 عماد،. شدیم مهربان هم عادله بود، که عماد. شد یم هم تر پررنگ
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 و گرفته را پلمشید. بود اش فهیوظ خدمت یکارها ریدرگ روزها آن

 در خواندن درس د.دایم نشان لیتحص ی ادامه به یاعالقه چیه

 کردن تلف وقت را ماندندیم کاریب ها کرده لیتحص که یطیشرا

 دست در را آزاد بازار خم و چم و کرده کار یبچگ از. دانستیم

 به بایز و دیسف ینگیر با روز کی که بود ها موقع همان. داشت

 یراه را انگشتر خودش به مخصوص یقلدر با و آمد سراغش

 کنار در خواستیم که یاندهیآ به را او و کرد او ی حلقه انگشت

 زا یحت ،یکیک نه و بود کار در یشمع نه. نمود دواریام بسازند، هم

. نبود ها یباز سوسول نیا اهل عماد. نبود یخبر هم گل شاخه کی

 یمردانگ آن از. یمردانگ از بود پر وجودش بود، عماد فقط عماد

 فهمدب بود یکاف. کرد دایپ یسادگ به شود ینم را رشینظ که ییها

 مظال شخص دیبا وقت آن رد،یگ یم قرار ظلم مورد جا کی نفر، کی

 یروز تا ها نیا تمام. گشت یم خودش یبرا یموش سوراخ دنبال به

 عماد آن، از بعد. نشد دایپ عماد یزندگ در یناز کله و سر که بود

 روزها همان در عماد. نداشت یخارج وجود اصاًل. نبود عماد گرید

 .بود شده یگرید انسان و انداخته پوست
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 کاش قطره و زد یتلخند نشست، اش نهیس قفسه یرو که دستش

 مور مور را پوستش حلقه یسرد. ختیگر چشمانش سد از یگرید

 و حماقت کارش. بود نکرده جدا خودش از را آن بود سالها. کردیم

 در انتیخ و دلش ساده خود حق در حماقت. بود انتیخ دیشا ای

 حق در یحت ای و دانست یم اش یزندگ مرد را عماد که یزن حق

. اهلل بسم رها و جن بود شده ،یناز با ازدواجش از بعد که یعماد

 با که داشت را آن ترس عماد انگار. شدندینم دهید هم با کجا چیه

 طول در بار نیآخر و نیاول یبرا فتد یب ادشی رها، دنید

 کرده انسان کی حق در یبزرگ ینامرد و یقول بد چه اش،یزندگ

 .است

 الیخ و فکر چه هر دیرس گوشش به که نیآرت ی هیگر یصدا 

 مخصوصًا.  »کرد کامل خودش را عماد جمله. دیپر سرش از داشت

 «باشه ام خونه آشپِز و خدمتکار و هام بچه پرستار زن اون اگه

 

 

۴۵ 
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 و آمد ناهار یبرا نه. نبود عماد از یخبر و بود گذشته دو از ساعت

 تلفن یصدا یوقت و گرفته تماس او با ناهار یبرا. شام یبرا نه

 دیام نا او با مجدد تماس از د،یشن اتاقش دراور یرو از را همراهش

 هم را نیآرت. بود رفته خواب به که شد یم یساعت نایآدر. شد

 هم هنوز. خواباند تختش داخل استرس یکل با و خواباند خودش

 یعالقه. است شده ترسخت شیپ روز چند از تنفسش بود معتقد

 همان از نکهیا وجود با. داشت فیظر و ماریب پسر نیا به یدیشد

 لد اما است تنگ یادیز و کوچک پسر یبرا ایدن که دانستیم اول

 نیهم تنها اگر عماد با یزندگ از. شودینم اشیحال هاحرف نیا که

 .نداشت یاخواسته چیه گرید ماند،یم شیبرا بچه

 مچش عماد ورود به و ستادیا پا سر د،یشن که را در کردن باز یصدا

 یهالباس همان. بود نییپا سرش و ختهیر هم به شیموها. دوخت

 .داشت تن به را صبح

 سالم -

 رس داشت بدن در جان که ییجا تا. ماند در یرهیدستگ یرو دستش

 هک برسد رید قدر آن. برسد خانه به رید تا بود کرده کار و مانده پا

 حال و حس و او یشرمنده. نشوند چشم در چشم و بخوابد رها
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 ،جان رها سالم: گفت یمهربان لبخند با و داد تکان سر. بود خودش

 هنوز؟ یداریب چرا

 .شدم نگران ،یبود نبرده هم تویگوش. بودم منتظرت -

 یکارا ریدرگ. برم ندارم ییجا که من زم؟یعز آخه یچ نگران -

 .بودم مغازه

 ؟یخورد شام: دیپرس رها شد، که یبهداشت سیسرو وارد

 گوش به سخت و شده ادغام آب شر شر یصدا با شیصدا

 . دیرسیم

 اشه،ب سبک شام هی اگه یول امخسته یلیخ. خوردم ریش و کیک هی -

 .ادینم بدم

 و ختیر یچا یوانیل. شد آشپزخانه وارد یگرید سوال بدون رها

 نیا در. کرد روشن را شیرو و رنگ خوش یایلوب خوراک ریز

 آمده دستش اشذائقه داشت، آمد و رفت عماد یخانه به که مدت

 یرو هک یتیحساس و نیسنگ تیفعال بخاطر که دانستیم خوب. بود

 نیپروتئ حشیترج و خوردیم سبک را شام دارد، اندامش تناسب

 .است یاهیگ
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 من شکم فکر. خانم رها یانداخت راه ییبو و عطر چه به، به -

 ...شه یم ربگیا گهید روز چند تا که بکن بدبختم

 .کرد ییصدا یب یخنده رها

 خواب یلیخ زنه یم داد چشمات که بخور غذاتو زود نیبش ایب -

 ؟یخورد یچ ناهار. یالزم

 .دینکش ناهار به لمیم بود، مفصل امصبحونه نخوردم، -

 .یریگیم معده زخم مرور به ست،ین درست که نیا -

 دارم. ستین یاچاره یول اومده در صداش اممعده االنم نیهم -

 .بمونم هابچه سر باال خودم دیبا کنم،یم بزرگ رو مغازه

 

 

۴۶ 

 هساعت مین یتون یم نداره، فاصله هم قهیدق ده خونه تا مغازه خوبه-

 رو کارشون همشون و یدار که هم شاگرد تا چهار. یبرگرد و یایب

 ...بلدن
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 از یهوم و گذاشت دهانش داخل را ایلوب خوراک قاشق نیاول عماد

 .گفت لذت یرو

 ی مزه همه غذاهات که یآشپز موقع یکن یم کاریچ تو رها، یوا -

 دن؟ یم بهشت

 .افتاد خنده به رها 

 ده؟ یم یا مزه چه یدون یم که یخورد یبهشت یغذا چندبار مگه-

 .برداشت تر مانیپروپ را یبعد قاشق 

 که ندم صیتشخ رو غذا و خوب اگه یپرست شکم عمر هی بعد -

 ...رمیبم و بذارم رو سرم دیبا

 خوردیم غذا اشتها با چنان عماد. کرد زمزمه یآرام ی نکنه خدا رها 

 شد، خارج خانه از او یوقت از. انداخت هوس به هم را او که

 قاروقور یصدا. بخورد ییغذا چیه نتوانست و شده کور شیاشتها

 یجلو را یبعد قاشق که عماد. شکست را نشانیب سکوت شکمش

. تسینگر را او و کرد گرد چشم صدا دنیشن با بود، گرفته دهانش

 داخل را قاشق عماد. انداخت ریز به سر و دیگز لب خجالت با رها
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 خوش یغذا از یبزرگ بشقاب. برخاست جا از و کرد رها بشقاب

 .گذاشت او یجلو و دیکش رها طعم

 و خونه یتو اونم خوب، دختر کنه ینم تعارف که شکمش با آدم-

 ...خودش یزندگ

 خوردن مشغول را خودش کرد، نگاهش و گرفت باال سر که رها 

 یزندگ و خانه نجایا. بود دلش حرف بود، زده که یحرف. داد نشان

 همان از روز،ید از تر قبل یلیخ دیشا. شدیم محسوب هم رها

 یزندگ اجبار مرور به و کرد قبول را نیآرت از یپرستار او که یروز

. قرارداد خانه نیا بزرگ سقف ریز و هم کنار در را آنها نفرشان، دو

 خوردیم غذا یادیز یاشتها با رها. شد خورده مطلق یسکوت در غذا

 جو بارش گوهر جمالت با و نکند باز دهان دادیم حیترج عماد و

 .نسازد متشنج گرید بار کی را شان نیب آرام

 ...بود یعال ،یگل رها نکنه درد دستت -

 رها لب به لبخند که بود یخاطرات ادآوری کردنش، خطاب لحن 

 .آورد

 ...جونت نوش کنم، یم خواهش -

@
mahbookslibrary



 .دیبلع کندن جان با را شود یجار زبانش بر رفتیم که یزمیعز

. دیایب حساب به اشیزندگ و عماد زانیآو خواست ینم دلش

 وا نکهیا از قبل عماد. گذاشت نکیس داخل و کرد جمع را ها بشقاب

 .شد کار به دست شود، آنها شستن مشغول

 ...یا خسته تو شون، شورم یم خودم-

 االن و یبود سرپا صبح از دونم یم که من ؟یستین خسته تو مگه -

 ور سرحال یزنا یادا من واسه پس ،یداشت نگه باز چشماتو زور به

 ...ارین در

 

 

۴۷ 

 شب یخواب یب بود خسته واقعا. نشست زیم پشت و زد یلبخند رها

 نیآرت حاال و عماد نبود خاطر به صبح از که یاسترس و گذشته

 یجان نداشت، یتمام انگار که خانه یکارها کنار در بود، دهیکش

 الیخ و نیسنگ ی معده لطف به هم االن. بود نگذاشته شیبرا

 هم در را دستانش. بخوابد را روز شبانه کی توانست یم راحتش
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 دهینت هم در و کوفته انگار بدنش. دیکش جلو یکم را آنها و کرد گره

 به فکر. کرد یم تازه را روحش یحساب و درست ماساژ کی. بود

 ترسناک هم کند دعوت ماساژ کی به را او بخواهد عماد از نکهیا

 اکتفا ساده ماساژ کی به بود محال شناخت یم او که یعماد. بود

. دیکش یآه و رفت لبخندش. شناخت یم او که یعماد البته کند،

 به بزرگش شباهت. داشت یادیز یها تفاوت عماد آن با عماد نیا

 خودش عماد قلب دانست یم خوب که بود یمهربان قلب عماد آن

 .است

 ...مینش تیاذ ادیز خواب یبرا م،یبخور یندار سراغ یزیچ-

 ...کنمیم دم نعنا برات االن -

 .نشست زیم پشت عماد و ستادیا گاز یپا رها. شد عوض شانیجا 

 جوالن سرش در ممنوعه فکر یکل و بود سه به کینزد ساعت

 به پشت از را رها و زدیبرخ جا از لحظه نیهم نکهیا مثاًل. دادیم

 ...بعد و ردیبگ تنش عطر از یقیعم یکام و بکشد آغوش

. شود ختم دلخواهش یجا به توانستیم. نبود مهم گرید بعدش 

 چند دیشا نه، که ماه چند که ییاو یبرا. بود نیریش هم تصورش
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 هت یورز عشق بود، نشده خواسته اش یزندگ زن سمت از بود سال

 یوقت. برسد تخت به ا،یدن یها بوسه تمام ته قرارنبود. نداشت

 یادیز شیایرو. آمد خودش به تازه شد، رهاحلقه کمر دور دستانش

 هم خودش. ماند حرکتیب هوا در رها دستان. دادیم نشان یواقع

 اگر که دانست یم خوب را نیا اما کند چه دیبا حاال دانست ینم

 و بست چشم. شد نخواهد رها گرید رها بکشد، عقب هم بار نیا

 ممنون: کرد زمزمه گوشش ریز. کرد کینزد او یگلو به را سرش

 یجهنم یروزا نیا تو داشتنت چقدر دونه یم خدا بودنت، واسه

 ...نعمته

 گوشش ریز درست را بوسه نیاول. شد حبس رها ی نهیس در نفس 

 به دستانش ریز رها تن. بود تر نیدلنش کردیم فکر که آن از. نشاند

 نییپا ار سرش. لرزاند یم شتریب و شتریب را دلش و دیلرز یم وضوح

 راهنشیپ ی بسته ی قهی از یسخت به که را شیگلو یدیسف و برد تر

 . رفت نشانه بود، دایپ

 ...رها... رها... رها-

 یم قبل از تر آرام شیصدا بار هر و کرد تکرار را نامش بار چند 

 دهافتا نشانیب که یبد و خوب اتفاقات تمام از جدا دختر نیا. شد
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 هک نبود انصاف یب قدر آن. آمد یم حساب به مقدس یسیتند بود،

 هب نبود معلوم رسول و عادله خودش، یزندگ نبود، او اگر ببرد ادی از

 هک یزن بدن و تن کردن رها قصد به که دستش. شد یم ختم کجا

 االب اش، دهیپوش یادیز یها لباس دیق از بود، او به عالم نیتر حالل

 ی خلسه از را نفرشان دو هر ن،یآرت مانند غیج ی هیگر یرفت،صدا

 .آورد رونیب بودند، دچارش که ینیریش

 

 .دیدو اتاق طرف به و آمد خود به او از زودتر رها

 

 

۴۸ 

 و ریغافلگ او و گذشت یم ها هیثان. افتاد هیثان چند عرض در اتفاقات

 دیکش طول لحظه چند رها، نبود باور. ستادیا شیجا سر خکوب،یم

 طرف دو را دستش دو و کرد باز را آب ریش کرد، دایپ که را خودش

 عالج دیشا تا گرفت سرد آب ریز را سرش. گذاشت نکیس

 انزم گرفت،ینم نفسش اگر. باشد احساسش و تن یگرگرفتگ
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 آورد، باال که سر. داد یم طول ها ساعت را سرد آب ریز ستادنیا

 .بود کرده سیخ یحساب را تنش لباس و چکه اش چانه ریز از آب

 به رها یها زمزمه تنها و شده قطع ن،یآرت ممتد و بلند غیج یصدا

 تبازخواس رها توسط بود ممکن نکهیا به توجه یب. دیرس یم گوش

 شیموها نم گرفتن مشغول و برداشت را آشپزخانه ی حوله شود،

 سیخ سیخ تماس، نیاول با نخور، درد به و کوچک ی حوله. شد

 ولهگل را آن یعصب و کالفه. کرد استفاده آن از شد ینم گرید و شد

 خودش اتاق طرف به. انداخت ییلباسشو نیماش مخزن داخل و کرد

 ،شیموها ینشدن تمام یسیخ شر از اش، حوله برداشتن با تا رفت

 بودن قسمت انگار اصاًل. بود شده گرفته یحساب حالش. شود راحت

 بار نیا که بود نیا اش یخوب حداقل. برسد صاحبش یب دل مراد به

 یکم نیا و ستین پدرش یب خود ،یناکام نیا مسبب دانست یم

 شر از و کرده ضیتعو هم را شیها لباس دیبا. کرد یم آرام را دلش

 وقتش االن اما شد یم راحت آن ی کننده منزجر یسیخ و عرق یبو

 .رفت یم کلنجار او فرزند با داشت رها که یزمان هم آن نبود،

. گرفت شیپ در را نیآرت اتاق راه و شد خارج اتاق از دست به حوله

 به که بود رها یموها کرد، جلب خود به را توجهش که یزیچ نیاول
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 و یشلختگ. بودند شده جمع سرش یباال یبزرگ گلسر با یسخت

 وقت که یمادر مانند درست. بود بایز هم شان بودن نامرتب

 او ن،یآرت اتاق در که بود شده متوجه. ندارد را خودش به یدگیرس

 احتم شیموها که نبود مهم شیبرا گرید نجایا. شود یم یگرید زن

 نظر به ست و صوف و صاف شیها لباس و مرتب و خورده شانه

 و فکر که یمادر. شد یم نیآرت مادر فقط اتاق نیا در او،. دیایب

 یها گونه و گرفتن نگاه. بس و بود پسرش سالمت و یراحت ذکرش

 نیهم. بود نیهم شهیهم رها. کرد لبانش مهمان را خنده سرخش،

 توانست یم نگاه کی با. ینیب شیپ قابل قدر نیهم و ساده قدر

 .گذرد یم سرش در چه بفهمد

 ...گرفت درد کمرت جان، رها من به بدش -

 النا کنم فکر زم،یبر دمنوش برات نشد ببخش. خوبه حالم من نه، -

 اغذ هضم به. بخواب و زیبر خودت واسه وانیل هی برو ده،یکش دم

 ...کنه یم کمک

 بخوابم؟ تنها -
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 نبود، خودش دست. زد دنینشن به را خودش و برگرداند رو رها 

 یم زمان دیبا. کند خوش دل او یا لحظه راتییتغ به توانستینم

 حالل زمان. دینما باور و قبول را دشیجد یزندگ و او تا گذشت

 .بود شان مشکالت تمام

 

 

۴۹ 

 یکندن جان به را قدم هر. شد یم دهیکش نیزم یرو شیپاها

 شانکدام هر به انگار. کردند ینم اش یهمراه شیپاها. داشتیبرم

 همان. شد وارد و کرد باز را اطیح در. بود وصل یُتن چند یا وزنه

 قدم و زد یشخندین. افتاد زشیعز رخش یخال یجا به نگاهش اول

 یم خوب. رفت ینم باال نگاهش روز هر برخالف. گذاشت شیپ

 دل. شمارد یم را او یها قدم و ستادهیا پنجره پشت رها االن دانست

 در رفته فرو سر همان با. نداشت هم را منتظرش نگاه و او دنید

 یپاها و او از آنها، از رفتن باال. رساند ها پله به را خودش بان،یگر

 عقب به را خودش و نشست اول پله یرو. آمد ینم بر الجانش
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 شیاج. برسد چهارم ی پله تا سرش شد یم باعث بلندش قد. دیکش

 شخود شیآسا کرد ینم فکر که یزیچ تنها به االن یول نبود راحت

. بست چشم و کرد باز ها پله یرو طرف دو از را دستانش. بود

 هارم را اش کشنده بغض قیعم نفس چند با توانست اما بود سخت

 یه و کرد یم بغض یه که بود سالها. داشت عادت کار نیا به. کند

 ردهک تیترب گونه نیا را او ینازل با یزندگ. دیبلع یم را آن مردانه

 .بود

 ؟ینشست نجایا یچ واسه- 

 در رییتغ بدون. سرعت نیا به نه اما داشت را حضورش انتظار

 و ماه کی نیا روز هر مثل رها. کرد باز را چشمش کی تش،یوضع

 یم داد را ینگران اشچهره. داشت تن به دهیپوش یلباس روز، چند

 و هدیشن صدامو خدا که خوبه چه بانو، سالم: گفت و زد یلبخند. زد

 ...فرستاده یبهشت یحور هی واسم آخر یدما دم نیا

 شان خنده چکدامیه اما بود، طنز هم اش جمله زد، یم لبخند

 ومس پله یرو و آمد نییپا پله چند قبل از تر دلواپس رها. نگرفت

 .افتادیم عماد صورت به باال از نگاهش که یجور. نشست
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 ؟یختیر هم به انقد یچ واسه جان؟ عماد شده یچ -

 .دیلرز یم شیصدا. چرخاند سر و گرفت نگاه عماد 

 کنه؟ ینم هیگر مرد گفته یپدر یب کدوم بار نیاول یدون یم -

 در شد یم را اشک برق شد چشم در چشم رها با که دوباره 

 .دید چشمانش

 ای ستمین مرد هنوز کنم؟ هیگر خوام یم یه عمره هی من چرا پس -

 اشتباهه؟ جمله نیا

 و ردب شیپ دست. ختیر فرو کلماتش پشت نهفته بغض از رها دل 

 به داشت کم کم که اش روزه چند سیر ته. کرد نوازش را اش گونه

 .داد قلقلک را دستش کف شد، یم بدل شیر

 ؟یختیر هم به روز چند چرا عماد؟ شده یچ -

 ...فروختم نویماش -

 

 

۵۱ 
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 را انتظارش که نبود یخبر نیا که کرد یم اعتراف دیبا خوب،

 تواندب که نبود یوحشتناک و تلخ خبر هم ها قدر آن نظرش به. داشت

 .زدیبر هم به را اعتماد نگونهیا

 ؟یچ واسه -

 .ردیبگ اش دهینشن داد حیترج ای و دینشن را سوالش عماد 

 پات؟ رو بذارم رو سرم شه یم- 

 حد نیا تا را عماد وقت چیه نداشت ادی به. شد گرد رها چشمان 

 او یپدر ی خانه ساکن دو هر که زمان آن نه. باشد دهید درمانده

. شدند خانه هم هم با دوباره که ماه چند نیا طول در نه و بودند

 دیاب عماد، بلند قد به توجه با. دیکش عقب را خودش پله یرو یکم

 ده،ش جمع یپاها با بتواند او تا نشستیم پله قسمتنیتر گوشه

 یقتل مثبت پاسخ عنوان را حرکتش نیا عماد. بکشد دراز پله یرو

 نرا ینرم به را سرش و دیکش دراز دوم ی پله یرو. زد لبخند و کرد

 یم فکر شهیهم که خودش تصور برخالف. کرد مهمان رها پر یها

 اوج در و لحظه نیا در است، سوخته اش مردانه یسنسورها کرد

 گر رها، فرم یرو ربدنی آزادانه لمس تجسم از تنش بازهم یناراحت
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 نیا حداقل. شد نهیس به دست و دیبلع را دهانش آب. گرفت یم

 ودب کرده ثابت رها. رفت نخواهند خطا به دستانش بود مطمئن گونه

 انگشتان. ندارد شیها گرفتن گر در او با یهمراه به یچندان لیم

 .دش باز خنده به لبانش د،یلغز شیموها انیم که رها کیبار و دهیکش

 ...منو یداد دق که تو عماد؟ شده یچ -

 امک به تصور با تا گرفت دندان به لب. بود یخوردن هم شیصدا 

 مرکزت یکم. نزند قهقهه نش،یمخمل یصدا دنیبوس و لبانش دنیکش

 و ستیب مثبت افکار از و آورده ادی به را شیها غصه و غم تا کرد

 تمام که امروز هم آن نبود یسخت ادیز کار. شود خارج پنجش

 .دانست یم رفته دست از را اش یزندگ

 تا کردم کار بودم، بچه کردم، کار عمره هی من رها، یدون یم-

 که کردم کار بودم نوجوون کنم، نیتام رو عادله و خودم یزندگ

 دمید و اومدم خودم به یروز هی. نباشه دراز رسول شیپ دستم

 ساله هجده هفده، که یا رابطه از. شم یم پدر دارم نکرده ازدواج

 به خوردم، یلیس. ادینم ادمی ازش یچیه و کنم یم فکر بهش دارم

 یم. دمینکش عقب یول بیغر و بیعج مبهم ی رابطه همون خاطر

 درق نیا اما نذاشته جا رو شیدخترانگ رابطه اون تو ینازل دونستم
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 انیپا بدون، کار بدون. واستم کردم که یغلط یپا که بودم مرد

 مگذاشت جلو پا ن،یماش و خونه بدون ،یلیتحص مدرک بدون خدمت،

 مامت با. داشت حق. خوردم یلیس ینازل یبابا از چندباره و دوباره و

 نظر از موقع اون از شتریب االنم. دادم یم حق بهش غرورم و یبچگ

 هم نه،بک نکارویا من ینایآدر با نفر هی نکهیا فکر یحت اد،یم محق من

 ...تشیواقع به برسه چه کنه یم ام وونهید

 

 

۵۰ 

. ینازل یزندگ مرد شدم من ا،یلیس و رایتحق تموم از بعد که خالصه

 به ردم وقت چیه م،یداشت که یسن تفاوت سال هفت بخاطر که یمرد

 که بودم بچه پسر هی سال، هجده هفده، نیا تمام من. ومدین حساب

 یم ادمی رو یزندگ خم و چم و گرفتیم میتصم برام دیبا ینازل

 لباس .برسه خواد یم که یاون به ینازل تا کردم کار تراکتور مثل. داد

. ردکیم ست خودش لباس با و دیخریم ینازل که بود یلباس تنم،

 اشهب ام اندازه لباس نبود مهم وقت چیه. دمشیپوش یم دیبا فقط من
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 ینازل ی عالقه مورد لباس ی اندازه دیبا که بودم من نیا نه، ای

 .  شدمیم

 .تاداف رها یپا یرو میمستق و کرد یشکن تابو یدرشت اشک قطره

 و تنگ بود، تنگ. نداشت من واسه ییجا چیه ینازل قلب -

 کنه، خوردم کنه، کمیکوچ من، دادن جا یبرا شد مجبور. کیکوچ

 هب حلقه غالم اش،عالقه مورد شوهر بشم و بشکنم تا کرد رمیتحق

 ...گوشش

. نبود رها ی شده نیسنگ قلب به حواسش و کردیم سبک دل او

 در ،ها سال نیا تمام. شدیم ترکینزد شکستن به لحظه هر بغضش

 ینازل ثروت و پول به را او که بود ییوفا یب مرد عماد نظرش

 دهیکش یسخت حد نیا تا هم او که کرد ینم هم را گمانش. فروخت

 .باشد

 ...مغازه بود اومده ینازل لیوک امروز -

 را سرگذشتش دنیشن غم که بود جذاب آنقدر اش یخبر ی جمله 

 .ستادیا حرکت از رها دست. براند عقب به یالحظه یبرا

 داشت؟ کار یچ -
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 سرش یرو را آن دوباره. گرفت را او دست و کرد دراز دست عماد 

 .داد را جوابش و درآورد حرکت به

 هی. شد ناراحت یلیخ بارداره، رو نیآرت دیفهم ینازل که یروز -

 که ییجا تنها. میکن اقدام مهاجرت یبرا داشت اصرار بود مدت

. نکردم قبول رفت، که یراه هر از. بود موقع همون واستادم، جلوش

 جلوش خواستم یم بار نیاول یبرا اما نداشتم یخاص یدلبستگ

. دارم انتخاب حق و آدمم منم که بود اومده ادمی تازه انگار. واستم

 نیا به فقط هم اون قبل. شد شروع موقع همون از ما نیب مشکالت

 ومن ینازل. میزد ینم حرف هم با اصال که مینداشت دعوا هم با لیدل

 به ینازل تا کردم کار من هاسال نیا تمام. کرد ینم حساب آدم داخل

. بپوشه خوب و بخوره خوب اون تا کندم جون من. برسه آرزوش

 و تگش و سفر به بتونه ینازل تا نداشتم استراحت ساعتم هی من

 رقف نیآرت ی هیقض یول نگفتم نه خواست یهرچ. برسه گزاراش

 .بگذرم ام بچه از یمتیق چیه به نبودم حاضر. کردیم

 

 هنیبش شه یم مجبور هم ینازل اومدنش با که زدم یم گول رو خودم

 ...اما کنه بزرگ رو هاش بچه شویزندگ سر
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۵۲ 

 .داد تکان سر و دیکش یآه

 و ودب گرفته رو مشیتصم قبل وقت یلیخ ینازل. کردم یم اشتباه-

 همه داره، نگه رو نیآرت اگه گرفت قول ازم. شد ینم مانعش یچیه

 یا چاره. خودش یزندگ یپ بره کس هر و بشه تموم نمونیب زیچ

 امه بچه و خودم یبرا رو اختالف و دعوا با یزندگ دیبا ای نداشتم،

 و شیزندگ یپ بره مدت یدادمذنازلیم اجازه ای کردم یم انتخاب

 ن،یآرت تولد قبل ماه چند ینازل. برگرده شد، ما دلتنگ خوب که بعد

 ریز کمرم که بود نیسنگ قدر اون که یا هیمهر. داد هیمهر درخواست

. مداد شو هیمهر قوله، و قرض و وام یکل با. شکست نشد، تا بارش

 هیهرم از که یفرار راه تا هزار از یکی از ای کنم شیقسط تونستم یم

 رو حرفم یپا و بودم زده یحرف هی. نخواستم اما کنم استفاده هست،

 یم کردم یم فکر. بزنم رشیز که بود یمردانگ از دور. زدم امضا
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 یم اهاشتب اما بدم موقع به رو وام قسط شتریب کار مقدار هی با تونم

 ...فروختم واما از یکی بازپرداخت خاطر به رو نیماش امروز. کردم

 رو بهترش دوباره یتون یم. نداره غصه که نیا سرت، یفدا -

 ...یبخر

 ...بانکه گرو هم مغازه و خونه -

 کی با. نتوانست اما بزند یحرف تا کرده باز دهان بار چند رها 

 ی مغازه و خانه نیا متیق بفهمد توانست یم سرانگشت حساب

 به هیرمه. باشد تواندیم اردیلیم نیچند بود، عماد به متعلق که بزرگ

 .نبود حماقت جز یزیچ نظرش از ،ینیسنگ نیا

 دهش مرتکب ادینم ادمی یحت که اشتباه هی یپا مویزندگ تموم -

 ...دادم دست از باشم،

 .بزند لبخند کرد یسع رها 

 همه و یکن یم کار داده، بهت سالم بدن و تن خدا نداره، اشکال -

 ...یخر یم دوباره رو
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. نداشت اعتقاد ها حرف نیا به ادیز. کرد باال و نییپا سر عماد 

 سرنوشت با دوباره جنگ یبرا بود نمانده یباق تنش در یجان

 . نامعلومش

 .ختیر یم رها جان به درد اش یبعد جمالت

 فرستاده رو لشیوک داره، بچه اومده ادشی تازه حاال که نهیا دردم -

 ...کنه اقدام ها بچه گرفتن یبرا تا بود

 رهیخ رها به بارشش ی آماده چشمان بت و گرفت باال را نگاهش  

 .شد

 سوزم؟ یم دارم یچ از یدون یم -

 ...معرفتم یب ینازل به مبتال هنوز من 

 رها شکم به رو صورتش که یجور. دیچرخ رها طرف به کامل و 

 .فشرد شکمش به را سرش و کرد حلقه او کمر دور را دستش. بود

 اما رها دستان. دیلرز یم عماد یها شانه و شد یم سیخ لباسش

 التماس چه هر. بود افتاده بدنش طرف دو خشک چوب دو مانند

 از بود آمده دردشان. خوردینم که خوردند ینم تکان کرد یم شان
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 مانند یدرد. کردیم شره عماد کلمات از که رها جز به یزن به عشق

 ...عاشقش قلب در خنجر ی باره چند کردن فرو

 

 

۵۳ 

 و لخت. دینوش یم را اش قهوه فنجان نیپنجم و ستادهیا پنجره پشت

 از بعد ساعت مین عماد. گذراند یم که یروزگار مانند درست ره،یت

 او از یخبر هم هنوز و کرده ترک را خانه اش، کشنده دل درد آن

 نتظارا به پنجره پشت شد یم یساعت کی و خوابانده را نیآرت. نبود

 بخواهد ای باشد داشته او با یحرف نکهیا نه. بود ستادهیا او آمدن

 وا سالمت از را الشیخ خواست یم فقط نه، رد،یبگ جشن را آمدنش

 داشت امکان یاتفاق هر بود، رفته خانه از او که یحال با. کند راحت

 یبیغر و بیعج خرخر یصدا را خانه سکوت. فتدیب شیبرا

 به یشتریب تمرکز با و کرد دور شیها لب از را فنجان. شکستیم

 تر ندت و بلندتر لحظه به لحظه صدا کرد، ینم اشتباه. داد گوش صدا

 تاقا طرف به و کرد پرت نکیس داخل یدیق یب با را فنجان. شد یم
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 مهین یچشمان با پسرکش. شدیم ریتعب داشت کابوسش. دیدو نیآرت

 و تدس. کردیم تقال ژنیاکس یا ذره یبرا شده، کبود یصورت و باز

 االن دیبا گفتیم او به اش مادرانه حس اما بود کرده گم را شیپا

 که نیآرت سر. کند کمک تنفسش به و گرفته آغوش در را کودکش

 عیما. شد باز یکم نفسش راه انگار گرفت، قرار اش شانه یرو

 هر. ختیر رها راهنیپ یرو و کرد شره دهانش ی گوشه از یظیغل

 الح تنها االن اما شد یم چندشش دیبا حال نیا با بود یگرید وقت

 یرو را اش یگوش و چرخاند چشم. داشت تیاهم شیبرا پسرکش

. ودب احسان با تماس د،یرس ذهنش به که یفکر نیاول. افتی دراور

 کمک او از آه و اشک ایدن ایدن با فقط گفت چه و شد چه دینفهم

 یها فتیش خاطر به که بود یاحسان خط طرف آن. بود خواسته

 ینیسنگ خواب به اش، فشرده یها درس و هم سر پشت و نیسنگ

. تنشس شیجا در منگ و جیگ یا لحظه رها تماس با. بود رفته فرو

 هک یحال با. گرفت تماس اورژانس با و برداشت را اش یگوش بعد

 لباس مشغول. دهد انجام را درست کار بتواند بود محال داشت رها

 زنگ. گرفت یم هم را عماد ی شماره حرص یکل با و بود دنیپوش

. دیچیپ یگوش در او ی خسته یالو یصدا ده،ینرس سوم به دوم
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 ینم نرم را دلش هم عماد یصدا غم که پر قدر آن. بود پر احسان

 مراعات مطمئنًا د،ید یم کینزد از را او و بود آنجا االن اگر. کرد

 به هتوجیب ادشیفر یصدا. کرد ینم را بودنش ییدا مثاًل و یبزرگ

 .شد بلند شیها یاتاق هم بودن خواب

 

 یرفت و رها سر رو یانداخت هاتو بچه ؟یحساب مرد تو ییکجا -

 برش و دور یخوا ینم رو رها اگر بودم گفته بهت ؟یخوشگذرون

 ار،ین اسمشو ش،یخوا یم هات بچه خاطر به فقط اگه گفتم ا،ین

 عماد پسر که کنه یم هیگر خون داره یگوشپشت رها که ییکجا

 ست؟ین خوب حالش

 شده؟ یچ... یچ -

 

 

۵۴ 

 قلبش انگار. بدنش و تن تمام مانند درست. نداشت جان شیصدا

 دیچیپ یم سرش در احسان آخر ی جمله تنها. بود افتاده کار از هم
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 حالش ادعم پسر بود گفته. شد یم تکرار قبل از بلندتر و بلند یه و

 یب بدبخت عماد نیا اصال بود؟ که گرید عماد پسر. ستین خوب

 ماریب یکوچولو پسر که منظورش ؟باشد که پسرش که بود که پدر

 رخنج نفر کی. بست چشم و گرفت وارید به دست بود؟ نبود، او

 دوباره و زد یم مرهم یه و شکافت یم را قلبش یه و بود برداشته

 رانیح قدر آن. کند یبررس را تشیموقع تا چرخاند سر. شکافت یم

 شهر نیا یکجا دانست ینم حاال که بود رفته راه سرگردان و

 که ینیماش نیاول یبرا و ستادیا ابانیخ کنار. است شده گم درندشت

 او یپا یجلو فورًا بود یجوان مرد که راننده. کرد بلند دست د،ید

 باز ار جلو در دربست ی کلمه گفتن با. دیپرس را آدرس و کرد ترمز

 داده قرار شده انجام عمل در هم را راننده. گرفت جا او کنار و کرد

 .بود

 ...نیبپرس خودتون رو آدرس شه یم اگه -

 گرفته و خراب قدر آن حالش. گرفت او طرف به را اش یگوش و

 سرش. گرفت او از را یگوش و داد تکان سر تنها جوان مرد که بود

 یازب از که یخنک باد. بست چشم و زد هیتک یصندل یپشت به را

 حالت. کرد یم بهتر را حالش یکم خورد، یم صورتش به شهیش
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 و خوردب تکان دیترسیم. بود گرفته را بانشیگر یوحشتناک تهوع

 زا لیاتومب که شدیم نیسنگ داشت چشمانش. شود بدتر حالش

 .دیچیپ گوشش در جوان مرد یصدا و ستادیا حرکت

 نجا؟یا انیب دوستتون به بزنم زنگ نیخوا یم آقا، میدیرس -

 رونیب شلوارش پشت بیج از را فشیک. شد ادهیپ و داد تکان سر 

 .گرفت راننده طرف به یتراول و دیکش

 ...که ادهیز یلیخ نیا -

 ...کن دعا پسرم واسه ممنونتم، میرسوند نجایا تا که نیهم-

 دبو گرفته فاصله نیماش از یقدم. نداشت هم زدن حرف جان یحت 

 .شد بلند دوباره راننده یصدا که

 ...اورژانس بخش نیایب گفتن دوستتون اون -

 با ستا قرار نکهیا فکر. افتاد راه به و داد تکان سر برگشتن، بدون 

 خواست یم دلش. گذاشت ینم آرامش شود، روبرو یا صحنه چه

 ،کند کمکش اشخانواده کردن دایپ یبرا بخواهد راننده از و برگردد

 .نداشت هم را کار نیهم جان اما
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 گرید رها از کرد، توقف اورژانس یپشت درب یجلو که آمبوالنس

 .گرفت یم را ،جانش تیوضع آن در نیآرت دنید. بود نمانده یزیچ

 یجلو. بود شده گم دستگاه همه آن ریز پسرش فینح تن

 یرو معوج و کج یها خط. بودند کرده ایاح را او بار چند چشمانش

 .کرد یم راحت کودکش بودن زنده از را الشیخ پرتابل، توریمان

 قدر آن دخترک. اوردیب خودش با هم را نایآدر بود شده مجبور

 ادهیپ آمبوالنس از هنوز. بگذاردش تنها امدین دلش که کردیم یتابیب

 متوقف آمبوالنس از فاصله یکم با احسان، یمشک ۲۱۶ که بود نشده

 به دلش. شکست بغضش او مردانه درشت بتیه دنید با. شد

 یمردانگ آنقدر کمش سن وجود با برادرش. شد قرص او حضور

-. کند خوش دل حضورش و او به بتواند راحت الیخ با که داشت

 ...که یکرد داغون خودتو دلم؟ زیعز هیحال چه نیا

. گشود آغوش صبورش، و مهربان شهیهم یرها یبرا و گفت 

 . دادیم اش یدلدار و داشت زبان انگار هم آغوشش
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 ...احسان-

 راب مثل دخترک. گرفت باال سر و دیشن را لوسش ینایآدر یصدا

 به دست کی با را رها و زد یمهربون لبخند. ختیر یم اشک بهار

 آمدن شیپ به را نایآدر و کرد باز را گرشید دست فشرد، خود

 آغوشش در را خودش و کرد پرواز او یسو به نایآدر. نمود دعوت

 یم ها یزینپره نیاز که بود راحت عماد نبود از الشیخ. انداخت

 قسمت چند به را او قطعًا بود، نجایا عماد االن اگر وگرنه کرد

 به و ادهافت راه به نیآرت تخت پشت نفره سه. کردیم میتقس یمساو

 در شان بودن مانع یکس احسان، حضور خاطر به. دندیرس cpr اتاق

 ترشحات و بلند ساکشن دستگاه خرخر یصدا. شدینم اتاق آن

 اتاق و زد عق یبد باحال نایآدر. شد هیتخل نیآرت ینیب و حلق ظیغل

 ینم .شد دهیکش دنبالش به احسان نگاه. کرد ترک را بخش سپس و

. ودب بدتر مراتب به نایآدر از رها حال باشد؟ که به حواسش دانست

 کرده خرج مادرانه اش، یزندگ ماه چهار به کینزد تمام که یکودک

 .نبود ساخته او از یکار و داد یم جان چشمانش یجلو داشت بود،

 ...وقت هی نشه بد حالش جان، احسان دنبالش برو -
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 گره هم در را دستش دو رها. شد خارج اتاق از و داد تکان سر 

 بود بلد دعا و ذکر چه هر. بود داشته نگه شیها لب یجلو و کرده

 .خواست یم یاری خدا از و کرد یم تکرار دل در

 

 ...رها -

 و دهیپر رنگش. دید در چهارچوب در را عماد و برگشت عقب به 

 ریدلگ او از ایدن تمام ی اندازه به. بود شده مشت وارید یرو دستش

 نیب زا که یبلند آخ. گرفت نگاه و زد یشخندین. دلزده و ریدلگ بود،

 چشمان. کرد جلب خود به را توجهش شد، خارج عماد یها لب

 .بود شده مشت نهیس یرو دوستش و فشرده هم به عماد

 

 

۵۶ 

 لقب زانوانش شدن تار با. رساند او به را خودش یحال چه با دینفهم

 او گاه هیتک را خودش کند، سقوط نیزم یرو صورت با نکهیا از

 اگر. بود کرده سخت را کارش نجایا عماد، ادیز وزن و بلند قد. کرد
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 کمکش به بود، شده ها آن متوجه لحظه همان که یمرد پرستار

 هم به هیثان چند در زیچ همه. ستدیبا پا سر بتواند بود محال آمد،ینم

 طرف به و دهیکش دراز یبرانکارد یرو بعد یالحظه عماد. دیچیپ

 بخش به و شده ثابت نیآرت تیوضع. رفت یم یگرید اتاقک

NICU از یکم حاال رها الیخ. باشد نظر تحت شتریب تا شد منتقل 

 یبرا یجان عماد بده حال اما بود شده راحت فرزندش تیوضع

 آن تخت یرو عماد که یاتاقک یجلو. گذاشت ینم شیبرا یشاد

 از یالحظه عماد نگاه. کرد یم نگاهش و ستادهیا بود، دهیکش دراز

 ی پرده شدن دهیکش از قبل آخر، ی لحظه. شد ینم کنده او چشمان

 شره شیموها انیم یدرشت اشک قطره و بست چشم عماد اتاقک،

 و لحظات تمام اش بسته چشمان پشت. نداشت گفتن حالش. کرد

 خودش و او بر ینازل یباردار دنیفهم از پس که ییها هیثان یحت

 داشتن نگه به یراض جوره چیه ینازل. شد یم دوره بود، گذشته

 ششکیپ را اش یزندگ تمام. بود کرده التماسش. شد ینم او فرزند

 شک وضع نیا در او دنید با حاال و بود کرده فرزندش حضور

 شاعمال ی نامه هیشب نیآرت. باشد گرفته یدرست میتصم داشت

 دیشا. نبود ساخته او از یکار چیه و داد یم جان چشمانش یجلو
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 خواهد یم دلش که آنطور ینازل دادیم اجازه اول یروزها همان اگر

. داشت یکمتر وجدان عذاب حاال کند، معامله فرزندش جان با

 یم جان. کرد ینم یزندگ بود، زنده تنها ماه چند نیا تمام در نیآرت

 معمول حد از شیپاها و دست. دنیکش نفس بار هر یبرا کند

 و لندب یادیز اشیشانیپ. بودند بزرگتر شکمش و سر و کوچکتر

 سح اصال هم شیها ناخن نبود و بود. بود کوتاه یادیز انگشتانش

 یداخل جواهر و اعضا نبود معلوم. بود او ظاهر تازه نیا. شد ینم

 . هستند یحال چه در شکمش

 از یخبر هم هنوز. شد انجام عیسر یلیخ عماد یبرا هیاول اقدامات

 از تشکر با رها شد، خلوت که عماد تخت دور. نبود نایآدر احسان

 یرو دور کی نگاهش. شد اتاقک وارد و زد کنار را پرده پرستاران

 تدس به و بود وصل سرم دستش کی به. دیچرخ تشیوضع و عماد

 شیموها و باز هم اش نهیس قفسه قسمت. سنج فشار کاف گرشید

 لبق ضربان زبان کنترل دستگاه یدهایل تا بود شده دهیتراش یکم

 شد یم راحت بود قرمز یکم اش ینیب ریز. بچسبند آن به ترراحت

 .داد صیتشخ را خون رد

 بده؟ یلیخ حالش -
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۵۷ 

 مگ را شیپا و دست. خورد یسخت تکان رها اما نبود بلند شیصدا

 .رفت جلوتر و زد یکمرنگ لبخند. بود کرده

 فردا کنم فکر یول ندشیبب ادیب دیبا خودش دکتر ،NICU بردنش -

 ...کنن مرخصش فردا پس ای

 .کرد نگاهش و برداشت چشمانش یرو از را دستش عماد

 ...مینداشت یچیه برات دردسر از ریغ مدت نیا رها، تم شرمنده -

 .بزند لبخند کرد یسع. گذاشت عماد سرد دست یرو را دستش رها 

 ...هست منم ی بچه نیآرت ؟یزن یم که هیحرف چه نیا -

 حد نیا تا تونه یم مادر هی جز به یکس مگه ته، بچه که معلومه -

 ...بکنه جون و بکشه زحمت اشبچه یبرا

 خودش رخ به را یزیچ خواست یم جمالت نیا گفتن با ییگو

. نداشت جان دستانش. دیکش جلو را او و گرفت را رها دست. بکشد

@
mahbookslibrary



 یم دلش اما بود شده حس یب و کرخت بدنش تمام انگار اصاًل

. کند تشکر او از حضورش یبرا و بکشد آغوش در را رها خواست

 سردرگم. بود گذرانده را اشیزندگ ساعات نیبدتر امشب و امروز

 وممعل اش ندهیآ و گذشته دلش، خودش، با فشیتکل. رانیح و بود

 خودش در و رنجانده را خود از را ها گرید بارکی ناخواسته. نبود

. کند تخت از یسخت به را سرش و آورد باال را رها  دسته. بود مرده

 نیب از یگرید اشک قطره نشست، او دست پشت که شیها لب

 رونیب را دستش و رفت جلو فورًا رها. کرد سقوط شیها پلک

 نیا دلش. داد هل عقب به را او و گرفت را عماد یها شانه. دیکش

 .آورد ینم تاب را عماد یگرفتگ و یبدحال همه

 باهات امیم بار هر. کنم ناراحتت خوام ینم اصاًل من رها خدا به-

. تو دل رو شه یم نمک حرفام بگم، هام غصه از و کنم دل درد

 تو از ریغ من. چرخه یم بد که یزبون واسه کنم یم لعنت رو خودم

 هک یستین ام شناسنامه تو اسم هی من یبرا تو. ندارم رو کس چیه

 نه، ای دایب خوشت. کنم سانسور حرفامو مغزمو، رو بذارم لتریف بخوام

 و یخودمون قدر همون. یمیقد یرها همون من واسه هنوزم تو

 تو و شن یم یکی هم با یوقت که ستین دلم و زبون دست. صبور
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 تیدرا و عقل ی اسطوره عمر هی من واسه رها. رنجونن یم رو

 خواستم، ییراهنما ازت و زدم حرف باهات یوقت شهیهم. بوده

 .یگذاشت پام جلو رو کار راه نیبهتر

 

 سراغشو اومدم بد حال با یروز هی که ییرها همون من یبرا االنم

 کمت سن وجود با تو و گفتم زدم، دوتامون یزندگ به که یگند از

 باهات اگه نمیآرت جون به. نکنم یخال رو یناز پشت یخواست ازم

 اب دلم و من. ستین ییایح یب و یگستاخ سر از کنم، یم دل درد

 شه یم. میدون یم خودمون محرم رو رها فقط و فقط ما. میندار رها،

 ِنم از قدر نیا یبگ من یکوچولو رها به و یکن یخانم گهید بار هی

 نرنجه؟ شعور، یب نفهِم

 

 

۵۸ 

 هق. چسباند لبانش به را رها دست دوباره و کرد تمام را اش جمله

 رو رها. کرد خفه لبش، به او دست فشردن با را اش مردانه هق
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 شانرابطه. دیکش چشمانش ریز را آزادش دست پشت و برگرداند

 خواست ینم دلش که بود مانهیصم و خوب قدر آن قبل ها سال

 داده هل ینازل سمت به را عماد خودش. بخورد هم به وقت چیه

 شوهر، بدون یدختر اگر بود دهیشن اما نداشت یسال و سن. بود

 جرم آن از یکی. است کرده را ایدن کار نیبدتر یعنی شود باردار

 یایدن در. کند سوسک را انسان برابرش در خدا بود قرار که ییها

 عادله ی شده داغ قاشق و خانه کیتار نیرزمیز خودش، ی کودکانه

 دردش که داشت خبر خوب. دانستیم دختر آن یبرا یهیتنب را

 هم یانبار داخل بزرگ و کوچک یها موش ترس. است ادیز چقدر

 تگذش یم عماد رفتن از یمدت که یزمان آن خصوص به. بود کشنده

 یا عادله و بود مانده او. بود رفته روزه چند یسفر به هم رسول و

 نیکوچکتر به بلکه نداشت، را حضورش و او اعصاب تنها نه که

 هشیتنب سخت و دادیم نشان واکنش هم ساله شش احسان حرکت

 هشیتنب و کرد سپر نهیس برادرش از دفاع یبرا رها بار کی. کردیم

 تخت ی گوشه. نبود سخت ادیز اول ساعات. بود نیرزمیز در ماندن

 وسط یخرمالو درخت ریز مادرش یزمان دور که یا کهنه یچوب

 رد،ک یم پا به وهیم و یچا بساط آن یرو هاتابستان و گذاشته اطیح
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 هم دهیند که ییها سوسک و ها موش با و شده جمع خود در

 دیفهم گذشت که یکم. کرد یم صحبت شد،یم حس حضورشان

. ودب دنیترک حال در و پر اش مثانه. دارد فرق قبل دفعات با بار نیا

 یخبر اما کند باز را در کرد خواهش عادله از و دیکوب در به بار چند

 از ر،یپن و نان لقمه چند یسخت به و آمد یم دنشید به احسان. نبود

 .رساند یم دستش به پنجره ی نرده یال

 به نمور نیرزمیز آن و خودش از حالش شد، سیخ که شلوارش 

 سراغش یکس احسان جز و گذشته روز دو و شب دو. خوردیم هم

 ایدن ایدن اب شهیهم مثل و دیایب که بود رسول به دشیام. بود نگرفته را

 یول کند شیرها عادله زندان از و دهیکش آغوش در را او یمهربان

 بر نتوانست کرد هرچه سوم شب. نداشت یتمام انگار هم او سفر

 که بود دهیچسب هم به یجور شیها پلک. کند غلبه خواب

 تنها نه گرید حاال. دارد نگه باز چشمانش یالحظه توانستینم

 حس گوشش کینزد هم را حرکاتشان بلکه ها، موش یصدا

 او و شد یم خورده و افتاده گزگز به شیپا و دست پوست. کردیم

 ینم خانه به شب همان رسول اگر دیشا. نداشت خوردن تکان جان

 اب را ایقضا ازیپ تا ریس احسان و گرفت ینم را او سراغ و دیرس
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 همان در رها گذاشت،ینم او دست کف عادله، از ترس وجود

 ینم او از یزیچ و شده خورده ها موش توسط مخوف، نیرزمیز

 یایدن در. کند شهیپ صبر یه و بکشد درد سال یها سال که ماند

 و داده هل ینازل طرف به را عماد که بود خوشحال اش، یبچگ

 .بود دهیرهان ینیچن نیا هیتنب از را ینازل

 

 

۵۹ 

 ،یندار که فتیش مارستان؟یب یاومد یچ واسه جان، احسان...اِ-

 ...یبود خسته یحساب هم رفتن موقع

. بست چشم و شد متوقف نایآدر پشت یرو دستش حرکت 

 وجه چیه به بلبل، و گل طیشرا نیا در را یکی نیا ی حوصله

 و زد عق. کرد حس دستش ریز را نایآدر عضالت انقباض. نداشت

 خهآ: گفت گوشش ریز و برد شیپ را سرش. شد خم جلو به دوباره

 پا یچ واسه خوره یم هم به زود قدر نیا حالت که تو خوب، دختر

 ما؟ دنبال یایم یش یم
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 ار لبانش داشت که یحال در. براند عقب را او دست کی با نایآدر 

 ...شه یم بد حالت احسان، عقب برو: زد غر حال یب کرد،یم پاک

 من ه،بش بد حالم زایچ نیا با که توام من مگه: گفت لبخند با احسان

 اصاًل نم،ینب رو ضیمر تا ده بزرگ ی روده اتیمحتو یروز اگه

 ...شه ینم شب روزم

 .دش خشک لبش یرو الهه، یصدا ی دوباره شدن بلند با لبخندش

 ست؟ین خوب حالت زم؟یعز شده یچ یوا -

 یا دهیفا یمحل یب. زد کمر به دست و کرد یا قروچه دندان 

 یاسک مخش یرو یحساب بود کرده قصد امروز دختر نیا. نداشت

 .برود

 شما؟ دیخوب معروف، دکتر سالم-

 یارج احسان زبان بر یجور شیلیفام. شد ترکمرنگ هم الهه لبخند 

 همه نیا که کند اش یحال و بداند را خودش حد که بود، شده

 . پسنددینم را لحنش در یکینزد

 د؟یخوب شما ممنون، سالم-
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 یباال برق چراغ نور ریز را نایآدر ی چهره تا شد خم یکم بعد 

 .ندیبب بهتر سرشان،

 

 دراز کمی من اتاق تو باال میبر یذخوایم زم؟یعز یچطور شما -

 ؟یبکش

 صحبت هم نایآدر با کلمه کی هنوز. کرد کوله و کج یلب احسان 

 .دیکش یم رخ به نیچن نیا را پدرش کار اتاق داشت که بود، نشده

 ...میبر دیبا ما بهتره، حالش دکتر، خانم ممنون-

 رس الهه. باشد داشته ادامه دیبا اش جمله ییگو که بود یطور لحنش

 یب اما احسان. بشنود بهتر را او جمله ی ادامه که کرد خم شانه یرو

 .تگرف او سمت به را دستش. برگشت نایآدر سمت به او به توجه

 رسونمتب بعد میبزن نیآرت و رها به سر هی میبر پاشو زم،یعز پاشو -

 ...کنه ینم دوا رو یدرد بودنت نجایا تو حال نیا با خونه،

 را راهش و بزند او ردستیز محکم خواست یم دلش دخترک 

 تمام داشت کنجکاو چشم جفت کی که فیح. برود و بکشد

 چنان و گذاشت احسان دست در را دستش. دیبلعیم را حرکاتشان
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 ریز را نشییپا لب و شد گرد احسان چشمان که زد آن به یچنگ

 حرکت ته هم یا غره چشم نا،یآدر.دینگو آخ درد از تا برد دندان

 .برگشت الهه سمت به و چسباند اش ناجوانمردانه

 

 

۶۱ 

 رو شما بودم مشغول دیببخش شما؟ یخوب جون، الهه سالم یوا-

 ...نشناختم

 هم الهه لبخند. کند کنترل را اش خنده تا فشرد هم به لب احسان 

 .گرفت غضب رنگ

 نجایا دلم، زیعز ببخش زم؟یعز یخوب جون، یآدر سالم یوا-

 ...بشناسمت اول همون نتونستم کیتار

 ار اش فشرده هم به یلبها و گفت یت عمه ارواح آره لب ریز نایآدر 

 هب یبار چند را نفر دو نیا دوئل. دیکش باال به یامسخره طرز به

 که بود هامدت. بود مشخص که نهیآدر فیتکل. بود دهید چشم

 یم او یبرا ش،یبایز و یخواستن ی زاده ییدا نیا قلب دانستیم
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 هم او صورت یرو ماده، ی پشه کی شین یجا به که یجور. تپد

 ناز دختر. دیفهمینم را الهه حساب حرف اما داد یم نشان واکنش

 اعصاب و مغز تخصص فوق. معروف معروِف بهزاد دکتر ی پرورده

 وقت اگر .بود مارستانیب کی اعتبار ییتنها به نامش که یاکشته کار

 و دادن اره حال در را دو آن و ستادیا یم یا گوشه بود، یگرید

 و مغز االن. نبود کار آن زمان االن اما کردیم تماشا گرفتن، شهیت

 هب را خودش خواستیم دلش فقط که بود خسته قدر آن اعصابش

 .بخوابد ریس دل کی و برساند خانه

 ...منتظرمونن مییدا. میبر دیبا ما دکتر، خانم دیببخش -

 .داد تکان سر یمصنوع لبخند با الهه 

 ...دیباش خوش گرفتم، رو وقتتون دیببخش -

 .شد دور آنجا از و تکاند دو هر یبرا یسر 

 ی بچه انگار زنه یم حرف من با یجور هی ،یریکبیا ی دختره -

 ...جونم یآدر کوفت... جونم یآدر دوسالم،

 ...طفلک که نگفت یزیچ. توام خوب یلیخ-
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 وادار را او و انداخت او یبازو ریز دست جمله نیا گفتن با احسان 

 .کرد حرکت به

 ؟یدار دوستش-

 شیازوب حرکت کی با. بود نهفته بغض لویک لویک اش، جمله پشت 

 .رفت عقب و درآورد او دست از را

. پرسم یم تو از او که وونمید چقدر من. یدار دوستش که معلومه-

 قشنگ قدر نیا زنه، ینم غر مدام ست،ین بچه دکتره، خانم اون

 به برسه چه شم، یم صداش محو دخترم که من که زنه یم حرف

 ...هبر ینم مارستانیب یتو هم رو تو یآبرو بابا قول به تازه. تو

 راه ندت تند و کرده احسان به پشت. فتدیب راه اشکش بود مانده کم

 بلند گام دو با و داد تکان سر احسان. زدیم حرف و رفتیم

 سرش و کرد حلقه او یها شانه دور دست. رساند او به را خودش

 ترکدخ. افتی وسعت لبخندش. چسباند خود ی نهیس به پشت از را

 کمال و تمام را او روز کی نکهیا تصور از. بود فینح و بغل یادیز

 و کرد مهارش دست دو با. دیخند ثانهیخب لبانش کند، خودش یبرا

 .سوزاندیم را او گوش دارش، تب لحن. فشرد خود به محکم
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 ستین قرار چکدومشونیه بشن جمع که هم شهر یدخترا تموم -

 دل زیعز نکن تیاذ خودتو یالک پس بشه، من یکوچولو یآدر

 ...احسان

 

 

۶۰ 

 یم باال و نییپا را دستکش و دفتر و بود نشسته آشپزخانه زیم پشت

 و دخل. شد یم تر کالفه کرد، یم یبررس شتریب چه هر. کرد

 بود، برداشته که ییها وام. خواندینم هم با وجه چیه به خرجش

 هب بود، ختنشیر مشغول رها که یدم تازه یچا عطر. بود کمرشکن

 از. گذاشتینم شیتنها رها. آورد لبش به لبخند و خورد دماغش

 یزندگ و خانه به حواسش فقط کرد،ینم یخاص کار خودش نظر

 به یکارها نیهم نداشت خبر یول بود شوهرش یهوا و حال و اش

 ریسراز عماد وجود سراسر به یخوب حس چه کوچک، خودش قول

 مشغول و دیچرخ یم آشپزخانه در یوقت او دنید یحت. کند یم

 .باشد یزندگ یبایز یمعن توانست یم بود، غذا کردن آماده
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 ورق نارویا نقدریا ینشد خسته بخور، ییچا هی جان، عماد ایب-

 ؟یزد

 داشت، یم بر چشم از را نکشیع که یحال در و بست را دفترش 

 جور رو وام نیا نتونم اگه اد،ینم بر ازم یکار کنم؟ کار یچ: گفت

 ...است خونه نوبت بعد ره، یم دستم از مغازه کنم

 .نشست زیم پشت و دیکش عقب یا یصندل رها

 

 فکرم به هم حل راه هی عماد، کردم فکر یلیخ روز چند نیا من-

 نظرتو بعد ،یکن فکر بهش راجع خوب اول خواد یم دلم که دهیرس

 ...یبگ

. کرد کینزد اش ینیب به را آن و برداشت را شیچا فنجان عماد 

 بست چشم ناخودآگاه د،یچیپ اش ینیب ریز که هل خوش عطر

 .گفت یهوم

 بگم؟ فکرمو عماد؟ منه با حواست -

 یطور چه نمیبب بگو. شماست با کمال و تمام حواسم زم،یعز آره -

 ؟یبد نجات زندان از منو قراره
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 داره؟ هم زندان مگه -

 بدم، مو یبده نتونم اگه: گفت یالیخ یب با و انداخت باال شانه عماد

 ...گهید منه مثل ییآدما واسه زندان نه؟ که چرا

 انجام رو گم یم من که یکار حتمًا دیبا شد جور نیا که حاال پس-

 ...کنمینم قبول هم رو مخالفتت ،یبد

 ...میکنیم صحبت بهش راجع بگو، تو فکر شما زم،یعز باشه-

 یکوتاه ی سرفه با. کرد حلقه فنجانش دور را دستانش رها 

 دبو قرار که کرد یجمالت به متمرکز را حواسش و صاف را شیصدا

 .براند زبان بر

 من به هیارث و هیمهر عنوان به آپارتمان دوتا شهروز فوت بعد -

 خوام یم که متره هشتاد حدود شیکی. مونده یخال االن که دهیرس

 مهه نیا گهید و برسه درسش به راحت الیخ با تا احسان به بدمش

 یرمت پنجاه و صد بزرگتره، یکی اون برنداره، فشرده یها فتیش

 سهر ینم خونه نیا به متشیق. هست هم لوکس و نوساز باشه، دیبا

 سند و کرد هیتسو رو هاوام از یکی بشه فروشش با کنمیم فکر یول

 ...کرد آزاد حداقل رو خونه
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 شد؟ تموم -

 حس رها. دادیم نشان دلخور صورتش حالت و بود یجد لحنش 

 فکر هادششنیپ بودن درست به او تا شود یپاپ شتریب است الزم کرد

 .کند

 

 

۶۲ 

 خاطر به االن که یدون یم من از بهتر خودت جان، عماد کن گوش-

 ور فروششون فکر یتون ینم بانکه گرو مغازه و خونه سند که نیا

 اگه بشه، حفظ مغازه الاقل که میکن یکار هی بهتره نظرم به ،یبکن

 هنگ رو مغازه یتون یم فروش، یبرا شیبذار و بشه آزاد خونه سند

 ما یبرا خونه نیا. ید ینم دست از هم رو کارت یجور نیا ،یدار

 یپول هی وامات، هیتسو بر عالوه فروشش با کنمیم فکر. بزرگه یلیخ

 ...مونه یم برامون کوچکتر ی خونه رهن یبرا هم

 به کرب فکر جور کی رها شنهادیپ. بود رفته فرو فکر به قًایعم عماد 

 .بود یادیز گرید یگذشتگ خود از همه نیا اما آمدیم حساب
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 جبران رو لطفت دیبا یجور چه من فقط درست حرفات ی همه -

 کنم؟

 هی یوقت هم خانواده هی یتو عماد، میا خانواده هی ما ،یلطف چه -

 ...کنن یم حلش باهم همه ادیم شیپ مشکل

 .داد تکان طرف دو به یسر عماد 

 مکن تحمل رو رفتن زندان تونم یم من ست،ین درست نیا رها، نه -

 رو کنم استفاده سو تیرحم دل و تو از یجور نیا که نیا اما

 ...اصاًل

 او دست یرو دست عماد، یرو شیها حرف ریتاث از شادمان رها

 .گذاشت

 خوام ینم که امهخانواده آرامش از من سهم عماد، ستین یدلرحم -

 ما به رو نیآرت خدا م،یکرد رد رو بحران هی تازه ما. بخوره هم به

 خداست، لطف به یسرحال و خوب االن اگه هم تو خود ده،یبخش

 هگید سال نایآدر م،یبش روبرو دیجد تنش هی با دوباره خوام ینم

 ذاره، یم ریتاث شرفتشیپ یرو یلیخ خونه طیمح آرامش داره، کنکور

 ...میبگذر مشکالت از هم با بذار و کن گوش حرفمو
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 و لخت یموها. دیکش سرش کف به بار چند را آزادش دست عماد 

 مشکل یبرا یحل راه چیه. آمدیم شیابروها یرو تا اش، یمشک

 دیرسینم نظرش به کرد،یم نرم پنجه و دست آن با که یدیشد یمال

 و دیکش اش چانه به یدست. بود کننده وسوسه دًایشد رها شنهادیپ و

 گهید راه هفته آخر تا اگه رها، باشه: گفت خوب چندان نه یباحال

 هی من خونه، یازا در فقط. میکن یم کارو نیهم نکردم دایپ یا

 ...زنم یم نامت به رو مغازه از یسهم

 به را او و گرفت باال را دستش کرد، باز مخالفت به دهان که رها 

 .نمود دعوت سکوت

 منم. کنم قبول رو کمکت که هیراه تنها نیا. نگو یچیه رها، نه -

 مطمئنم گهید حاال البته بخوره، هم به میزندگ آرامش خواد ینم دلم

 ...بره نیب از آرامش نیا محاله تو وجود با

 قبل از شتریب گذشت یم چه هر. رساند لبش به را رها دست و گفت

 فرزندانش و او یزندگ در رها حضور که دیرس یم جهینت نیا به

 آرامش یبرا رها. باشد قدردانش است موظف که است ینعمت همان

 که یکار. کرد ینم غیدر یخودگذشتگ از چیه از ذشانیزندگ و

 .بود نداده انجام بودنشان هم با سال ستیب حدود طول در ینازل
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۶۳ 

 .ردک خم شانه یرو را سرش و دیکوب نیزم به دوباره را شیپا نایآدر

 ...خونه امیب عماد برگشتن قبل دم یم قول جون، رها خدا رو تو -

 اطالعات چیه که یمهمان در شرکت یبرا حدش از شیب اصرار

 شا یعصب داشت کم کم نداشت، اش یبرگزار یچگونگ از یدرست

 .کرد یم

 اد،ینم کی از زودتر بابات یدون یم خودت زم،یعز جان، نایآدر -

 ،یایب رونیب از یبخوا تو که ستین یساعت شب نصف کی ساعت

 ...شه یم یعصبان یلیخ بفهمه بابات

 

 نیا مگه آخه؟ بفهمه خواد یم کجا از. یدرآورد شورشو گهید َاه،-

 ...کنه یلق دهن وسط نیا یکی که
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 رس و دیکش یپوف رها. دوخت او به را سوءظنش پر نگاه و گفت 

 چه را سرتق و دنده کی دختر نیا جواب بود مانده واقعًا. گرفت باال

 را شان خورده بند تازه ی رابطه خواست ینم دلش یطرف از. بدهد

 ی پدرانه یجا به یهاینگران نگران گرید یسو از و کند خراب

 ساده تولد جشن کی رودیم که یمهمان گفتیم نایآدر. بود عماد

 و سن هم. زدیم یگرید حرف شیها دنیدزد نگاه اما است دخترانه

 جرئت عمرش، سال چند نیا طول در هم وقت چیه. نبود او سال

 یها یمهمان در شرکت به کردن فکر یحت و عادله به گفتن دروغ

 دختر کی گول که نبود ساده هم آنقدرها اما نداشت را یآنچنان

 .بخورد را دختربچه

 ...ببردت ادیب احسان بزنم زنگ بده اجازه فقط برو، باشه-

 با بود، شده نور پر یحساب اولش ی جمله با که نایآدر چشمان برق 

 در هم را اشک برق یحت یا لحظه. شد خاموش اش، جمله انیپا

 یم که بود یکس تنها احسان آمدیم کوتاه دینبا اما دید او چشمان

 تکان رس تنها نایآدر. کند کنترل یکم را هوا به سر دختر نیا توانست

 وا از که اشیگوش افتنی دنبال به. ستادیا او تماس منتظر و داد

 یوشگ ی صفحه یرو او انگشتان تند حرکات متوجه گرفت، فاصله

@
mahbookslibrary



 یفضا در را وقتش تمام نایآدر. نبود یبیغر و بیعج زیچ. شد

 ولغ با دیبا گرید یصباح چند که انگار نه انگار. گذراند یم یمجاز

 رد بوق، دو از پس که احسان یصدا. ندازدیب پنجه در پنجه کنکور

 هنشذ یپستو نیتر گوشه در بود یمنف فکر هرچه د،یچیپ یگوش

 .شد یگانیبا

 شماره عجب چه جان؟ بانو یخوب خانم، عمه رها، ییدا زن سالم -

 ...کرد منور رو ما یگوش شما ی

 زم؟یعز یخوب جان، احسان سالم-

 که داره ناز قدر نیا صدات زم،یعز نگو من به گفتم بار هزار عق،-

 ...ندازه یم زونیآو یدخترا نیا ادی منو

 ...بچه بکش خجالت ادب، یب -

 گم؟ یم دروغ مگه هم بعد. بدبخت شده پاره که دمیکش نقدریا -

 زنم اگه من کنه؟یم تحمل تویدور یجور چه چارهیب عماد موندم

 ...داشت ییصدا نیهمچ
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۶۴ 

 نه؟ ای یکن یم تمومش احسان-

 .دیچیپ یگوش در دهانش به ضربه چند دنیکوب یصدا 

 ...دییبفرما امرتونو حاال. کردم تمومش ایب آ، آ آ-

 یایب بشه اگه گفتم دوستش، تولد جشن بره خواد یم نایآدر -

 ...شیبرسون

 موقع؟ نیا ؟یمهمون بره -

 ...نشدم فشیحر کردم کار هر کن باور-

 یم من از یول هست تیزندگ به حواست خودت دونم یم رها -

 ...نکن بده خودتو ره،یبگ اجازه عماد از بگو بهش یشنو

 ...هزیبر هم به بدتر اوضاع و بشه یعصب بگم بهش ترسم یم -

 داره دوست رو دخترش اونقدر عماد شه، ینمیچیه نباش نگران -

 زنب زنگ من به بعد کن صحبت باهاش گه، ینم نه بخواد یهرچ که

 یم رو نیماش یول فتمیش امشب من بده، بهم خبرشو شد یچ هر
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 خواد یم که جا هر به رو نایآدر ادیب ها بچه از یکی به سپرم

 ...برسونه

 ...رمیگ یم تماس باهات جان، احسان باشه -

 یگوش نا،یآدر که بود نکرده یخداحافظ او با یحساب و درست هنوز 

 .دیرس راه از دست به

 ...کنه صحبت شما با خواد یم بابا جون، رها ایب-

 ته شتریب نایآدر خونسرد و آرام ی چهره. دیپر باال شیابروها جفت

 .گرفت او از یکوتاه مکث با را یگوش. کردیم یخال را دلش

  زم؟یعز یخوب جان، رها سالم -

 ؟یخوب شما ممنون، سالم-

 ه؟یچ یمهمون نیا هیقض خانمم، خوبم منم -

 نگفت؟ بهت نایآدر مگه-

 دایب تا یزد زنگ احسان به که گفت هم نیا گفت، ییزایچ هی -

 ...ببردش

@
mahbookslibrary



 شدوست به ده یم رو نیماش گفت فته،یش ظاهرًا یول زدم زنگ آره- 

 ...برسوندش ادیب

 هی تا و خونه امیم سر هی خودم ،یبش بچه اون مزاحم خواد ینم نه -

 ...باشه در دم گهید ربع هی بگو بهش رسونمش،یم ییجا

 از ار یمهم نیا به موضوع نکهیا. بود قبل از بهتر مراتب به حالش 

 عماد، ی خواسته طبق. افزود یم دلش یخوش به نکرده، پنهان عماد

 او با یمحسوس یدلخور با و شد حاضر عیسر یلیخ نایآدر

 به دوباره و دیخند او کردن نازک چشم پشت به. کرد یخداحافظ

 به رو سرگرم عمادد که شد یم یا هفته کی. برگشت آشپزخانه

 و رفته فروش یتازگ به او آپارتمان. بود اش یمال اوضاع کردن راهه

 طیشرا با یا خانه فروش. کند آزاد را خانه سند بود توانسته عماد

 وام دیسررس تا. بود یترسخت مراتب به کار هاآن ی خانه ژهیو

 موقع به فروش یرو شد یم و داشتند وقت یماه چند عماد، یبعد

 .کرد حساب آن متیق یرو و
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۶۵ 

 شماره بارها. نبود نایآدر از یخبر اما بود نمانده عماد آمدن تا یزیچ

 کی از و ماند جوابیب اول یهاتماس. گرفت را همراهش ی

 یوس آن اپراتور به دستش اگر. شد خاموش تلفنش ش،یپ ساعت

 که همراهش تلفن. کردیم یخال او یرو را حرصش د،یرس یم خط

 شماره تصورش برخالف. کرد گم را شیپا و دست درآمد، لرزه به

 بدل شوره دل به اش یخوش. زد یم چشمک یگوش یرو احسان ی

 .شد

 

 ...جان احسان الو، -

 ؟یخوب رها، سالم -

 .بود او تصور نیا هم دیشا. دیلرز یم شیصدا

 شده؟ یچ سالم، -

 اومده؟ نایآدر-

 ...ستین یخبر که هنوز نه-
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 شده یچ دونم ینم. نایآدر دنبال رم یم دارم من رها... خدا یوا -

 ...یدار نگه آروم رو عماد کن یسع یول

 شده؟ یچ مگه -

 که یمهمون ظاهرًا. زد زنگ بهم نفر هی االن. دونم ینم درست-

 دیبا نفر هی. یکالنتر بردنشون. بوده دار مورد و مختلط رفته نایآدر

 ...نفهمه عماد کن دعا فقط دنبالش، بره

 که دنبالم ایب یخوایم االن؟ کنم کاریچ من خدا، یوا خدا، یوا -

 باهات؟ امیب منم

 یجور هی نبره، ییبو عماد باشه حواست تو فقط رم یم خودم نه، -

 ...یمهمون رفتم باهاش انگار که دم یم نشون بهش

 ...نذار خبر یب منو فقط باشه باشه، -

 ...خونه ارمشیم زود نباش، نگران تو زم،یعز باشه -

 ذکر و رفتیم راه. شد شروع رها یها رفتن رژه و قطع تلفن 

. شستند یم را چرک یحساب رخت عالمه کی دلش در. گفتیم

 .خوردند ینم یادیز تکان ها عقربه و افتادیم ساعت به یه نگاهش

 ای ردیبگ ریخ به را کردنش رید دانست ینم. نبود یخبر هم عماد از
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 و حیصح نایآدر و احسان و شود باز در لحظه همان کرد یم دعا. شر

 ساعت یها عقربه کند حرکت یرو نگاهش. شوند وارد آن از سالم

 .دیرس گوشش به قفل در دیکل دنیچرخ یصدا که بود شده خشک

 ...خوبم من خونه، برو احسان-

 ...مونم یم نجایا امشب یبد اجازه اگه ،ییدا خستم-

 هم بدش حال تصور. بود آنها با هم عماد. ختیر نییرپایهر دلش 

 آرام قدرها آن واقعًا داشت شک اما بود آرام لحنش. بود دردناک

 .باشد

 ...تو برو ایب-

 ورود و ستادیا سرپا رها. شد وارد هیبق از جلوتر ریز به سر ینایآدر 

 ریز سالم. نشست نظاره به را اش خانواده ی خورده شکست لشکر

 ستادهیا شیروبرو که یآن. گرفت باال سر یا لحظه نایآدر. گفت یلب

 چشمانش. نداشت شیپ ساعت چند ینایآدر به یشباهت چیه بود،

 را اش چهره و شده پخش یحساب ششیآرا. بود قرمژ و کرده ورم

 از یاکلمه اما خورد تکان بار چند شیها لب. دادیم نشان مضحک

 .نشد خارج آنها نیب
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۶۶ 

 هم از را دستانش که بود مادرانه یاراد ریغ العمل عکس کی دیشا

 از ترمهم. کرد دعوت آغوشش به یکالم چیه یب را نایآدر و گشود

 او سمت به و رها را فشیک. بود نایآدر واکنش او، العمل عکس

 زد هیگر ریز و انداخت او آغوش در را خودش یجور. کرد پرواز

 خود به را او و کرد حلقه و او تن دور محکم را دستانش رها که

 .فشرد

 یم فضا او به اگر. نداشت شدن سبک الیخ نایآدر نیسنگ بغض 

 .دیبار یم و دیبار یم صبح فردا تا دیشا دادند،

 ...زمیعز باش آروم -

 از رو ام ساله هفده دختر من فقط که، نشده یزیچ باش، آروم آره -

 ...کردم داشیپ یقانون یپزشک
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 احسان. کرد یم ادیفر و داد و انداخته سرش یرو را شیصدا عماد 

 عیسر عماد خشم انفجار صورت در تا بود ستادهیا تر عقب قدم کی

 .شود کار به دست

 جور نیا از سر حاال از دخترم که کردم یگناه چه سر بر خاک من -

 یجور چه بهار، تولد یمهمون رم یم ینگفت تو مگه اره؟یم در جاها

 کردن؟  داتیپ وضع اون با ال،یو اون تو

 فعهد یقلب ی حمله از. بود متورم اش یشانیپ رگ و سرخ صورتش

 .بود بد حال آن تکرار نگران. گذشت ینم یادیز مدت قبلش ی

 خدا. لرزه یم داره یجور چه بچه نیا نیبب خدا، رو تو باش آروم-

 ...گذشت ریبخ که شکر رو

 و کنه باز دهن نیزم خواست یم دلم فقط گذشته، ریبخ آره... آره -

 ...دمیکش خجالت بس از توش برم

 فرصت احسان که بود یناگهان آنقدر نایآدر سمت به اش حمله 

 بود، رفتار نیا منتظر انگار که رها. نکرد دایپ دادن نشان واکنش

 .انداخت نایآدر و او نیب را خودش

 عماد؟ یکن یم کاریچ-
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. کرد فرو شیموها نیب را دستش دو و زد خودش دور یچرخ عماد

 شان در شهیر از خواست یم انگار که دیکش عقب به را آنها یجور

 یرو را وزنش تمام نفر کی. گرفت یم آتش داشت دلش. اوردیب

 االب سخت نفسش. داشت را کردنش خفه قصد و انداخته او ی نهیس

 پشت از رفتن کنار قصد و بود شده زنده شیبرا یاخاطره. آمد یم

 هافتاد شیپا و دست به که دید یم را یپدر. نداشت را شیها پلک

 به دیشا تا دیکش شیگلو یرو دست. بگذرد دخترش ریخ از تا بود

 .باشد کرده یکمک نفسش یتنگ

 سکته نکرده یخدا یجور نیا ،یبش آروم تا نیبش ایب جان عماد-

 ...یکن یم

 

 

۶۷ 

. زد هیتک آن یپشت به را سرش. کرد پرت مبل یرو را خودش

. شد یم شتریب و شتریب لحظه به لحظه اش نهیس ی قفسه سوزش

 .دیلرز یم و زد یم هق و کرده کز یا گوشه نایآدر
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 ...ستین خوب حالت بخور نویا ایب جان، عماد-

 رها دست از را وانیل و قرص یکمرنگ لبخند با و کرد باز چشم 

 تک تک که داشت را نیا توان. بود نشده کم خشمش. گرفت

 شدن تکه هزار از و بکوبد نیزم به را برش و دور یها یشکستن

 .ببرد لذت شان

 هن که یخواست یزیچ گذاشتم؟ کم نبودم؟ یخوب پدر برات من -

 با امشب که کردم کاریچ ندادم؟ اجازه و یبر یخواست یجا آوردم؟

 دره جهنم اون از سر و یگذاشت کاله رو سرم کلک و نقشه

 ؟یدراورد

 

 ...دیببخش -

 خندشین عماد. گفت را کلمه کی نیهم انشیپا یب هق هق نیب نایآدر

 .زد یدردناک

 بامش از. تیجوون یخوش به دمتیبخش بابا، ینایآدر دمیبخش -

 ازت نداره حق کسم چیه ،یکن یزندگ خواست دلت جور هر یآزاد

 نیا وقت چیه گهید فقط ؟یکرد یم کاریچ و یبود کجا بپرسه
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 دست رو دخترت از داره درد یلیخ نمال، رهیش سرمو یجور

 ...یبخور

 زا دردش قطعًا خوردیم کتک اگر. شد بلندتر نایآدر هق هق یصدا 

 عماد دردناک ی نهیس یرو را سرش و رفت جلو. بود کمتر نیا

 .گذاشت

 ...نشه تکرار گهید دمیم قول بابا دیببخش -

 ریدلگ دخترش از. نکرد باز را چشمانش یحت نخورد، تکان عماد

 هیما جانش از او کردن بزرگ و داشتن یبرا. ادیز یلیخ یلیخ بود،

 .بود گذاشته

 میزندگ تمام ی اندازه به امروز که برو خانم، یآدر بخواب برو -

 ...یکرد سربلندم

 همه بحص فردا ه،یعصبان االن بابا اتاقت، تو برو پاشو زم،یعز پاشو-

 ...شه یم بهتر زیچ

 اگر. دیلرز یم تنش تمام. برخاست جا از رها کمک با نایآدر 

 از که آن از بدتر ییبال و دندیرس یم رترید قهیدق چند نیمامور

 ات کشت یم را خودش حتمًا آمد، یم سرش به بود، گذشته سرش
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 یجا. بود کشنده هم تصورش. ندینب را مهربانش عماد یشرمسار

 دلش .سوخت یم کرد، لمس را تنش شیپ یساعت که یماریب دستان

 بارها و گذاشت یم وقت یکل دیبا. خواست یم یطوالن دوش کی

 پاک قول او به سپهر که یمهمان کثافت از را بدنش و تن بارها و

 او نثار راهیب و بد یکل دلش در. کرد یم پاک بود، داده را بودنش

 دوستان جمع در و وضع آن در را او که لحظه همان از احسان. کرد

 یها تو ته آن در یقیعم غم. نزد حرف او با یاکلمه د،ید خودش

 بود نداده اجازه. کشنده یدیناام جور کی زد، یم سوسو چشمانش

 یم نگاه. بود نکرده هم تشیحما اما کند بلند او یرو دست عماد

. اوست مهربان نگاه کی محتاج چقدر او دانست ینم و دیدزد

 اناحس. باشد داشته را احسان محبت یول بدهد را شیایدن بود حاضر

 .داشت طلب ایدن از او که بود یزیچ آن تمام

 

 

۶۸ 

 احسان؟ ستین تو ییدا دختر اون-
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 پنج حداقل کوتاه مدت نیا در که نزار و زار دختر نیا. بود خودش

 و زد یکمرنگ لبخند. بود او یکوچولو نایآدر بود، کرده کم وزن لویک

 حاضر هم بار کی روز، چند نیا در. شد جدا دوستانش جمع از

 رها از ناخوشش احوال یایجو دورادور. شود روروبه او با بود نشده

 آن از خواسته خود که یلطف. داشت یگرید یلطف دنشید اما بود

 یریدرگ و بود خورده نایآدر از که یبیفر به فکر. بود شده محروم

. گذاشتینم شیبرا یخوش حال عادله، با شیروزها نیا دیجد

 حرفمن یکم فکرش دیشا داشت، یم بر ترنیسنگ را شیها فتیش

 و گفت سالم خسته یصدا با او ستاد،یا که نایآدر یرو روبه. شود

 دلتنگ حد نیا تا که کرد ینم هم را فکرش انداخت، ریز به سر

. دکن نگاهش ریس تا داشت وقت هیثان چند ی اندازه به. باشد شده

 و خورد چرخ او یبایز صورت در مشتاق و تاب یب چشمانش

 ینییپا لب راست ی گوشه. کرد توقف یجا بد. کرد توقف ییجا

. بود شده کبود یمحسوس شکل به که ییجا همان درست اش، ینییپا

 از رکدخت بدحال. باشد داشته توانست یم علت کی تنها که یکبود

 یدکبو دنید با شیابروها. بود مشخص نداشت، چهره به که یشیآرا

 .نداشت دوستش قدر ان کاش. خورد کور گره شیگلو ریز
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 ؟یکن یم کار یچ جا نیا-

 دختر دانست ینم اما ،ینداشتن دوست و خشک. گفت نامهربان

 محبت یب و خشن لحن نیهم حسرت در روزهاست مقابلش

 پشت را شالش ی گوشه دستپاچه و هول نایآدر. است سوخته

 تنگ برات دلم... خوب... خوب: گفت من و من با و زد گوشش

 ...بود شده

 .دیخراش را جانش عمق احسان، صدادار شخندین 

 ؟یبود دلتنگ من واسه یمطمئن-

 کند اشاره دوستانش طرف به بتواند تا گرفت آتش هم خودش قلب 

 .کند فرو دخترک جان به را کالمش شین و

 که؟ ستین اونا نیب نظرت مورد فرد انًایاح -

 رس پشت از سپهر بتیه. افتاد سمت آن به ناخودآگاه نایآدر نگاه 

 رالغ دوستان نیب فرمش، یرو کلیه و متوسط قد. بود مشخص هم

 اناحس. زد شترین چشمانش اشک. بود ناجور وصله اش، یاستخوان و

 .برود تا دیکش را راهش و شکست را دلش رحمانه یب

 ...خدا رو تو احسان -
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 توپ کی یبزرگ به یبغض. بست چشم و ستادیا جا در احسان 

 محکم ار دخترک خواست یم دلش. بود بسته را نفسش راه بسکتبال

 بد غرورش اما ببارد آغوش در را شیها یدلخور و ردیبگ آغوش در

 .بود شکسته

 

 

۶۹ 

 رمخ یتونست دوباره دیشا بگذره مدت هی بذار و برو انا،یآدر برو-

 ...یکن

 ه؟یچ گهید خرکردن ه؟یحرف چه نیا-

 به مارستانیب ی محوطه. چرخاند چشم. گرفت باال سر احسان 

 افراد اکثر. بود آمد و رفت پر و شلوغ ،یکار ساعت انیپا خاطر

 هب یبرا را شیپا و دست موضوع نیا و شناختندیم را او اطرافشان

 .بود بسته ،یحساب و درست آشوب کی انداختن راه
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 خونه برو نا،یآدر ستین زدن حرف یبرا یخوب وقت اصال االن-

 ...لطفًا

. زد جانش به صاعقه انگار شد، دستش مچ بند که انایآدر دست

 یداص با و دیکش نایآدر انگشتان نیب از یتند حرکت با را دستش

 من و منه کار محل نجایا یفهمینم ه؟یکار چه نیا: دیغر یا خفه

 دارم؟ آبرو

 هیبق واسه فقط که نفهمم ی بچه دختر هی من اصال. فهمم ینم نه -

 ...کنم یم درست دردسر

 کی دختر نیا. بود موافق اش جمله قسمت نیا با خوب، 

 و اشک. یداشتن دوست و دردسرساز. بود معنا تمام به دردسرساز

 افهیق هب توانست یم. نبود کیتفک قابل گری هم از حاال اش ینیب آب

 فشنحس یادیز تن دست کی با و بخندد زشیبرانگ ترحم و بایز ی

 .داشت هیتنب به ازین دخترک اما بکشد آغوش به را

 بار ده یروز ؟ینداد تماسمو تمام جواب روزه چند یدون یم -

 یم نخونده همه امامیپ. ید ینم جواب هم بار هی اما م زنیم زنگ

 یم مو لیتعط آوردم شانس موندم، خونه تو مدت نیا تمام مونن،
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 از یجور هی. رهیگ یم ام دهیناد کل به عماد. بمونم خونه تو تونم

 ،داره هوامو که یکس تنها. شم خونه ی لهیوس انگار شه یم رد کنارم

 یحساب درست اونم جواب یول کرد صحبت عماد با یکل. رهاست

 بود گفته بهم سپهر. دارم قبول هم خودم کردم، اشتباه من. نداد

 وغشل سرت تو. بود شده تموم امتحانات تازه ه،یدردسر یب یمهمون

 هاشیبده و نیآرت ریدرگ هم عماد. ینداشت وقت من واسه و بود

 ردمک فکر. شدم وسوسه گفت، رو یمهمون ی هیقض سپهر یوقت. بود

 ...دونستم ینم شه، یم عوض ام هیروح و رم یم

 دل درد سر. ماندیم ناتمام اش جمله و دیبر را امانش هق هق

 اش نهیس به بار چند دست کف با. بود شده باز تازه اما احسان

 .دیکوب

 نه من و رونیب ببر منو یگفت من به یک نداشتم؟ وقت تو واسه من -

 شمبا فتمیش اگه یحت من ،یدون یم یکس هر از بهتر خودت آوردم؟

 یم یاشتباه هی یوقت چرا. ندم انجامش و یبخوا یزیچ تو محاله

 تباهاش که کن قبول بار هی فقط بار، هی تو از ریغ مقصرند همه یکن

 از مردم بار هزار شب اون من. واستا یکرد که یکار یپا و یکرد

 آب جلوش هردومون یجا به من. شکست عماد کمر. خجالت
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 دروغ باباش و من به محاله عماد دختر کردم یم فکر چون شدم،

 ...بگه

 

 

۷۱ 

. برپاست دخترک جان در یا ولوله چه دیفهم ینم و گفتیم او

 .داشت یدیشد ضعف احساس. دیلرز یم وضوح به شیپا و دست

 زنده که یحد در غذا، لقمه چند رها اصرار به تنها بود روز چند

 و یخال شیپاها ریز که شد چه دینفهم بعد یالحظه. خوردیم بماند،

 کی و کرده او به پشت احسان. شد دهیکش نیزم سمت به تنش

. ودب داشته نگه شیها لب یرو بر را یگرید و زده کمر به را دستش

 یراب. برگشت عقب به د،یرس گوشش به که نایآدر افتادن یصدا

 نیزم یرو جسمش. بود شده رید او خوردن صدمه از یریجلوگ

 صحنه نیچن. بود روان سرش ریز از خون از یکیبار رد و افتاده

 آنها همه با یکی نیا اما بود دهیند کم اش یکار عمر در را ییها

 .رها از دبع البته بداند نشیتر زیعز توانستیم را نایآدر. داشت فرق
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 ؟یکرد کارش یچ-

 لمحا. انداخت کار به را بدنش ی افتاده کار از اعصاب سپهر یصدا 

 .بخورد شینایآدر تن به قینارف نیا دستان دهد اجازه بود

 ...سپهر خوره ینم بهش دستت -

 ،ستادیا حرکت از که سپهر. داشت رتیغ و خشم ایدن ایدن لحنش 

 .دیکش آغوش در را او سر و رساند نایآدر به را خودش

 ...خانوم یآدر منو نیبب. کن باز چشماتو زمیعز جان، نایآدر -

 .دمان حرکت یب و دهیچسب هم به نایآدر یها پلک. بود دهیفا یب 

 ...دکتر یآقا برانکارد رو مشیبذار نیبد اجازه -

 یم ها مارستانیب در را عمرش بود سال چند آمد بدش خودش از 

 دانست ینم و ستادهیا اشعالقه مورد دختر سر یباال حاال و گذراند

  بدهد؟ انجام دیبا کار چه

 او، ی زده بهت چشمان یجلو و گذاشتند برانکارد یرو را نایآدر

 ک،ینزد. ستادیا کنارش نفر کی. بردند اورژانس طرف به را برانکارد

 یم نهیس به او که ییهوا کرد یم حس که قدر آن. کینزد یادیز

 .ردیگ یم را خودش تنفس یجلو کشد،
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. شه یم خوب زود تییدا دختر حال جان، احسان نباش نگران -

 ...دارن اداها و ناز نیا از وقتا یبعض ها دختربچه

 کار حساب دخترک دوخت، الهه به که را ناکش غضب چشمان

 نیا در ییگو. انداخت باال شانه و رفته عقب یقدم. آمد دستش

 اما ودنب کردن جادیا تنش و دعوا آدم. شد یم شتریب جسارتش فاصله

 تازه یعروسک ینیب نثار یمشت بتواند خواست یم دلش لحظه نیا در

 هم او. شود یخال حرصش از یکم دیشا بکوبد، الهه ی شده عمل

 . بود شام یهمانیم آن در حاضر افراد از یکی

 ادا از االنش حال. نداشت بودنش لوس به یربط نایآدر تیوضع

 .تگف یم را نیا که اشیشانیپ یرو خونه حداقل. بود گذشته بودن

 

 

۷۰ 

 هرکدام و شده جمع دورش که دوستانش و همکاران ی حلقه از

 سر پشت و شد خارج دادند،یم نایآدر بد حال لیدل یبرا یادهیا

 ریوتص ش،یها دلشوره تمام پشت. افتاد راه به نایآدر حامل برانکارد
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 عماد جان نا،یآدر نداند که نبود یکس. بود تر پررنگ همه از عماد

 دهد اجازه است محال باشد، آزرده و دلخور او از چقدر هر. است

 .ازاردیب را او یکس

 

 را شیپا که یزمان درست ش،یپ روز چند را عماد یدلخور زهر طعم

 یصدا و بود دهیرس او از قبل عماد. دیچش بود، گذاشته یآگاه داخل

 پشت یدرد چه داد صیتشخ و دیشن شد یم دور از را شیها ادیفر

 با شب آن عماد. است یجار راند، یم زبان بر که یکلمات تک تک

 ،ناجور وضع آن با دخترش که نیا. کردیم برخورد نیسرسنگ هم او

 یانبار عماد از بود، شده ریدستگ او دوستان از یکی یمهمان در

 او انج به آتش و بزند یا جرقه یکس بود منتظر. بود ساخته باروت

 الیخ به که لیدل کی و هزار به بنا هم خودش موقع همان از. ندازدیب

 و حاال اما کرد یم یمحل کم نایآدر به بود، جا به و درست خودش

 جا همه از خبر یب و هوش یب نایآدر که یالحظه نیهم در درست

 دیبا .گرفت سرزنش باد به را خودش یحساب بود، افتاده تخت یرو

 . داد یم بدش حال و او به شتریب را حواسش
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 که بود یریتصو همان نا،یآدر یشانیپ یرو خون کیبار رد

 که برانکارد. باشد وجدانش عذاب عمر کی خوراک توانستیم

 کنار و دیبکش قیعم نفس شد، اورژانس یها اتاقک از یکی وارد

 ردهپ نا،یآدر همراه پرستار شد باعث حضورش. ستادیا اتاقک یورود

. داشت او دیشد ضعف از نشان نایآدر ظاهر. دارد نگه باز مهین را

 را او یجسمان ضعف چهار، و پنجاه خون قند و هفت خون فشار

. اشدب حالش بهبود به یکمک تا شد وصل شیبرا سرم دو. کرد دییتا

 شک. نداشت را جانش ترس اگر البته دادیم خبر هم عماد به دیبا

 که انیآدر جان. بگذرد یآسان به رشیتقص سر از بار نیا عماد داشت

 اشت،د احسان به ییها ربط کی که یلیدل به بار هر که نبود بادمجان

 آن کوچک زخم و پاک نایآدر یشانیپ خون. شود گرفته یباز به

 یکم و شده مطمئن و سالمت از گرید حاال. بود شده چسبانده

 داوب حال خبر یکمتر یشرمسار با توانست یم. بود راحت الشیخ

 باال و نییپا بار چند را نشیمخاطب ستیل. بدهد رها و عماد به را

 به و رفتیم باال باز و کردیم وقف عماد شماره یرو بار هر. کرد

 تعصبات او. بود تر راحت رها با زدن حرف مطمئنا. دیرس یم رها

 .گرفت را رها ی شماره و کرده کدلهی دل. نداشت را عماد ی پدرانه
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۷۲ 

 مجبور گذشته، ساعت چند طول در که بود ییرها خط طرف آن

 رپس. بود یوحشتناک کار. کند ساکشن را نیآرت بار دو بود شده

 ی اجازه اش هیر ترشحات ادیز حجم اما بود اریهوش کوچکش

 دهان وارد را ساکشن ی لوله که بار هر. داد ینم او به یراحت تنفس

 جانش به او درد ذره ذره. داد یم جان رها و زدیم هق او کرد،یم او

 بود، شده آب شکر عماد و انایآدر ی رابطه که یروز از. نشست یم

 دهافسر و ریگ گوشه دًایشد انایآدر. نبود راه به رو ادیز خانه اوضاع

 ود آن نیب خواست یم دلش. نیغمگ و شکسته سر عماد و بود شده

 مراقبت. نداشت یدرمان و درست گاهیجا هنوز اما کند یگریانجیم

 ریگ وقت و بر یانرژ یکاف اندازه به هم نیآرت طیشرا با یکودک از

 رها نیا و رفت یم لیتحل کردن، رشد یجا به روز هر جسمش. بود

 را دیجد شوک کی بتواند عماد داشتم شک. کرد یم تر نگران را

 عماد یزندگ دیام مار،یب و رنجور جسم نیهم با نیآرت. کند تحمل

 دستکش شد، بلند که اش یگوش ی برهیو یصدا. شدیم محسوب
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 خط پشت احسانش. برداشت را یگوش و کرد خارج دست از را

 .بود

 ؟یخوب جان، احسان سالم-

 خوبن؟ عماد و نیآرت ؟یخوب تو ممنون، سالم -

 شت؟یپ اومد نایآدر. میخوب همه ما زم،یعز آره -

 احسان دیترس یم. کرد انیب لرز و ترس یکم با را آخرش ی جمله 

 مارستانیب به نایآدر یهماهنگ یب رفتن انیجر در هم او که نیا از

 .  شود یشاک است،

 ...یول اومد،-

 ؟یچ یول: دیپرس یشتریب استرس با شد یطوالن که سکوتش 

 انقدر چرا نخورده؟ غذا یحساب و درست یک از نایآدر رها، - 

 شده؟ فیضع

 یم زجرش برادرش لرزان یصدا. بود قلبش اعماق از دیکش که یآه

 .داد
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 لقب ینایآدر گهید برگشت، یمهمون از که یشب اون از بگم؟ یچ -

 افتاده هم عماد. دم یم خوردش به غذا قاشق دو ،یکی زور به. نشد

 کرده، یاشتباه هی جوونه، اون گم یم بهش یهرچ لج، ی دنده رو

 آخر رون،یب زنه یم خونه از نایآدر شدن داریب قبل صبح. نداره دهیفا

 اتاقش به رو خودش تونه یم فقط که خونه ادیم یجور هی شب

 مگه؟ شده یچ حاال. است خسته که بس برسونه

 د،ز اون ییحرفا هی م،یکرد یم صحبت میداشت نجا،یا اومد نایآدر-

 فشارش و قند. رفت حال از دفعه هی بدم جوابشو خواستم یم من

 اون اب وگرنه مارستان،یب بود اومده میآورد شانس. بود نییپا یحساب

 ...کما تو بره نکرده ییخدا بود ممکن دمید من که یقند

 

 

۷۳ 

 چطوره؟ حالش االن... االن-
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 ای یبد خبر عماد به خودت و یکن لطف شه یم سرمه، ریز بهتره، -

 خودم شد، راه روبه که حالش نگو، یچیه بهش یخوا یم اصاًل

 ...خونه ارمشیم

 احسان؟ خوبه یمطمئن -

 فشارش و قند و بشه تموم سرمش. نباش نگران خوبه، زم،یعز آره -

 ...خونه ارمشیم کنم چک دوباره رو

 

 بفهمه یجور نیا دیشا باشه، بهتر بگم، عماد به اگه کنم فکر-

 ...نهیسنگ یادیز گرفته، نظر در نایآدر واسه که یهیتنب

 خرابه، اش دوردونه حال بفهمه تا ؟یشناس ینم عمادو تو مگه -

 بشم، مطمئن نایآدر حاال از بذار. رهیگ یم خودش قلب نکرده یخدا

 .کنم یم صحبت هم عماد با و ارمشیم خودم

 باشه بهش یلیخ حواست فقط ،یدون یم صالح جور هر باشه،-

 ...ها

 ...هست حواسم جان، رها هست حواسم -
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 دانستیم چون داشت، دیتاک نایآدر حال به جمعش حواس یرو 

 رها شد، قطع که تماس. شود ینم راحت ها،یراحت نیا به رها الیخ

 لیوسا کردن یضدعفون و جمع قصد به. تازه یدلواپس کی با ماند

 به که یوحشتناک یجهذیسرگ. برخاست جا از نیآرت مخصوص

 قهیقش به دست و بست چشم. ندیبنش دوباره شد باعث افتاد، جانش

 نیهم گهگاه که بود یمدت. دیچرخ یم سرش دور ایدن. گرفت شیها

 نیا یها یخواب کم و حد از شیب یخستگ. کرد یم تجربه را حال

 بعد یالحظه. باشد بدش حال نیا علت توانستیم وقت، چند

 زمان. کرد گرم اشروزانه یکارها انجام با را سرش. بود بهتر حالش

 دعا. بود ساعت به مدام نگاهش. روز هر از رترید گذشت، یم رید

 خانه به نایآدر و احسان که باشد وقت رید قدر آن عماد آمدن کردیم

 . برسند

. پخت نایآدر یبرا یمقو سوپ اش، یحواسپرت و استرس تمام با

 قابلمه در. گذاشت بار را عماد و احسان ی عالقه مورد یسبز قورمه

 در صدا به فونیآ زنگ کرد، کم را آن ریز و گذاشت که را برنج ی

 احسان ریتصو. کرد باز را در و رساند آن به را خودش عجله با. آمد

 عماد، دنید با بتواند داشت شک. آورد لبش بر لبخند نا،یآدر و
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 درهم یزندگ و آشفته حال یبرا و کرده حفظ را خودش یخونسرد

 .نزند هیگر ریز او برهم و

 

 

۷۴ 

 یها نفس که کرد، نگاهش و نشست نایآدر سر یباال قدر آن

 ی گوشه کوچک چسب. بود خواب خواب. شد منظم دخترش

 یبرا را خودش بار هزار. بود چشمش درون خار مثل اش،یشانیپ

 حواسش اگر. کرد لعنت مدتش، نیا یها یتوجه یب و ها یمحل کم

 و چشمانش ریز افتادن گود از امروز بود، یم کش دختر به شتریب

 . شد ینم مبهوت قدر آن اش، گونه یها استخوان یزدگ رونیب

 د؟یخواب-

 انشچشم ریز نم رها و برگردد دیترس یم. دیکش صورتش به دست 

 .ندیبب را

 ...دیخواب االن نیهم آره، -
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 وقت .برخاست جا از و دیکش باالتر یکم نایآدر ی نهیس یرو را پتو 

 در دست. نداشت هم را دماغش و دل. کند عوض لباس بود نکرده

 خارج اتاق از هم با. رفت رها طرف به و گذاشت شلوارش بیج

 .کرد زمزمه رها روبه بست که را در. شدند

 آرامش به یچ واسه اد؟یب برامون بد پشت بد قراره یک تا -

 م؟یرسینم

 .کرد باال و نییپا آن یرو را دستش. گرفت را او یبازو رها 

 یلیخ هم نایآدر حال شکر رو خدا جان، عماد کن استراحت برو-

 که رجو اون نایآدر. باشه بهش شتریب حواسمون امروز از دیبا. بهتره

 و تو به شیوابستگ. شکنه یم زود. ستین محکم ده، یم نشون

 به ایدن کنه یم فکر د،یکن ینم توجه بهش که شما اده،یز هم احسان

 ...دهیرس آخر

 ناو با نایآدر کنم؟ یمحل یب دخترم به راحته من واسه نظرت به -

 ...برد سوال ریز منو تیشخص و غرور کارش

 یرو از رفتاراش یبعض. سالشه هفده فقط عماد، است بچه نایآدر-

 مون حواس شتریب دیبا. رهیگ یم قرار ریتاث تحت راحت. احساساته
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 آزار جز هردوتاتون واسه کردنش، هیتنب یجور نیا. باشه بهش

 ...نداره یچیه

 شیها حرف به دقت با یجور. کرد یم نگاهش رهیخ رهیخ عماد

 دش خم. دیبلعیم را کلماتش تک تک داشت انگار که داد یم گوش

 بدجور ها المصب. نشاند یا بوسه رها یا قلوه لبان ی گوشه و

 از گذشتن کرد،یم حساب هرجور. زدند یم چشمک او به داشتند

: گفت و زد یلبخند عماد. ماند باز مهین رها لبان. نبود او کار آنها

 امبر حواس و هوش. بگذرم ازش شدینم اصال یول زم،یعز دیببخش

 ...بودند نذاشته

 شه،یهم مثل. شد اتاقش رها،دوارد مبهوت نگاه ریز و زد یچشمک 

 روحش درمان یب یدردها نیتسک توانستیم یخبر یب و خواب

 .باشد
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 و تنها سواره، اده،یپ. بود دهیچرخ را شهر یهاکوچه پس کوچه تمام

. آرامش یاذره از غیدر اما کند آرامش بود قرار که یزن با همراه یحت

 از شتریب گذشت با و هنوز. دیکشیم شعله قلبش و سوختیم تنش

 و دیچیپیم گوشش یتو ییآشنا زدن نفس نفس یصدا ساعت، ده

 دیکشیم ادیفر داشتنش دوباره یبرا دلش. کردیم توانش و تاب یب

 در را رها ریتصو. دادیم نشان یخود گهگاه اشخفته وجدان و

 فکر معصومش نگاه و او به اگر. بود کرده یگانیبا ذهنش اعماق

 شیپ او، یبرا نیگزیجا کردن دایپ حد تا بتواند بود محال کرد،یم

 .برود

 ردهک جور را امشبش بزم بساط اش،یمیقد دوستان از یکی کمک به 

 خواستیم. نشد مست و خورد یدنینوش داشت، جا که ییجا تا و

 او راه به چشم شهر نیا یهاخانه از یکی سقف ریز یزن برود ادشی

 یهامحبت دیام به را مادرش یب فرزندان کند فراموش. است نشسته

 .استگذاشته تنها زن، آن منت یب

 

. داشت هراس زن، آن معصوم چشمان آوردن خاطر به از یحت

 کشدب شعله. ردیبگ آتش وجدانش و هست او دیایب ادشی دیترسیم
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 خودش تاینها و گشت را شهر تمام. بسوزاند را وجودش اعماق تا و

 یعمر که یاخانه. بود همان َجلد کفتر که کرد دایپ یاخانه یجلو را

 شیهازدن دل شاهد حاال و بود اشطرفه کی یهاعاشقانه شاهد

. ودب شیبرا ایدن زن نیترحالل که یزن از کردن یدور و داشتن یبرا

. گرفت دست در را در موتیر و کرد فوت را داغش نفس

 هخان نیا دیبا روزها نیهم. نشست لبانش یرو ناخواسته یپوزخند

. اددیم ایدن زن نیترمعرفتیب لیتحو را پولش و فروختیم هم را

 یط. ندارند جان شیپاها کردیم احساس شد، ادهیپ که نیماش از

 خودش. نبود او الجان یپاها کار ساختمان تا مانده یباق ریمس کردن

 اب که حاال. شد آوار پله نیاول یرو ک رساند هاپله به یسخت به را

 سر از هک یاتفاقات به شبش سر یمست از مانده یباق شعور ذره کی آن

 او و کند باز دهان نیزم خواستیم دلش کرد،یم فکر بود گذرانده

 گذشته چه او بر ساعت چند نیا در دیفهمیم رها اگر. ببلعد را

 ات یابانیخ زن کی با دیفهمیم اگر. ببخشد را او بود محال است،

 یادرم فرزندانش یبرا باز که بماند بود دیبع اسن، رفته دنیلغز یپا

 .کند
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۷۶ 

 .رفت گذاشت یاومد رید موند، منتظرت یکل احسان -

 نیا به نکهیا اما داشت را ماندنش داریب انتظار. خورد یسخت تکان

 .بود انتظارش از دور برساند، او به را خودش سرعت

 معج را خودش کرد یسع و دیکش صورتش به یدست. نشست صاف

 . کند جور و

 بود؟ نجایا احسان مگه سالم، -

. ودب نجایا آره. رفت ادمی سالم که بودم نگرانت قدر نیا دیببخش -

 .یکرد دعوتش خودت شیپ شب چند

 کنم؟ دعوتش دیبا چرا من من؟ -

 .بود همراه یطوالن مکث با رها جواب

 و ریبگ دوش هی باال ایب پاشو. ستین یمهم موضوع ،یچیه -

 ...یکرد یرو ادهیز کنمیم فکر. بخواب
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 به رها. شد شرمنده آورد،یم شیرو به را ناخوشش حال که نیا از

 ناگهان و رفت عقب یقدم ساختمان داخل به برگشتن قصد

 هپل چند. بود کرده جلب خود به را توجهش یزیچ انگار. برگشت

 رفح نیح. نشست عماد از باالتر پله کی و آمد نییپا را شانفاصله

 مادع راهنیپ دیسف و یآب یقهی یرو ییجا و آمد شیپ دستش زدن،

 .کرد لمس را

 دنیپر تک آدم دمیفهم کردم، ازدواج شهروز با که یروز همون -

 نفر کی به تونستینم اما من نظر به البته نبود یاهرزه آدم. ستین

 راست نداده، یزن چیه به دل من قبل گفتیم خودش. بمونه وفادار

. بودم عشقش فقط یول بودم شیزندگ عشق تنها من. گفتیم هم

 ثلم نبودم بلد. برسونمش اوج به خواستیم که جور اون نبودم بلد

 و بیعج یخواسته هزارتا. ببوسمش جورواجورش یدخترا دوست

 یبرا تونستمیم تهش ته من. اومدینم بر من از که داشت بیغر

 هی لمث براش اون بعد. کنم پر اشواسه رو تختخوابش شب دو ،یکی

. دکریم نگام و دشید یجلو ذاشتم یم دیبا فقط گه بودم عروسک

 شهروز وقتچیه اما نبودم شهروز یهاخوابههم حد در وقتچیه من

 هک کردیم لطف من به خودش نظر به. نبود یکس با من اطالع بدون
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 تنها. بودم یراض منم. دادیم قرار هاشرابطه تمام انیجر در منو

 .باشه حالل یهارابطه که بود نیا ذاشتمیم براش که یشرط

 بود؟ حالل تو امشب یرابطه: دیپرس بعد و کرد سکوت یلخت
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 داشت شک که دیچرخ او طرف به و آمد باال یجور عماد سر

 عماد صورت به اما رها نگاه. باشند نشده جا به جا گردنش یهامهره

 به و آورد نییپا سر عماد. بود رفته نشانه را اشقهی یرو ییجا. نبود

 ستهب نقش اشقهی یرو لب دو شکل به که یقرمز توانست یسخت

 هب کردن نگاه یرو. دیکش یقیعم آه و بست چشم. ندیبب را بود

 تنها یول بودند خانههم که بود ماه چند. نداشت را رها چشمان

 هب و تالش خودشان یبقا یبرا که خانههم دو. بود نیهم شانرابطه

 شده نیآرت اتاق ساکن رها. بس و نیهم کنند،یم کمک هم یگرید

 ینازل چشم دو با کردن خلوت با عماد خواب از قبل لحظات تمام و

 و گرفته تماس ،ییجدا ماه شش از بعد امروز که ینازل. گذشتیم
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 تنفس یهوا هم، هانفس همان. بود دهیکش نفس یگوش داخل فقط

 هب رها با اشرابطه نیاول خواستینم دلش. بود برده غمای به را عماد

 یلعم را دیرس ذهنش به که یحل راه تنها نیهم یبرا. باشد ینازل ادی

 با را خودش و رفت اشیمیقد دوستان از یکی یخانه به. کرد

 یآب چشم یدلبر با دوستش همان شنهادیپ به بعد. کرد خفه مشروب

 به او با ار شب ش،یوفایب یآب چشم ادی به گرفت میتصم و شد آشنا

 همراه او با. رفت هم اشخواسته کردن یعمل یپا تا. برساند صبح

 درست .برود او با را راه ته تا نتوانست اما شد دهیبوس و دیبوس. شد

 یمهلکه از و زد پسش زن، آن توسط شدنش خواسته اوج در

 .ختیگر انتیخ

 سمشا که یکس انتیخ دنیفهم با که نهیا از ترکلفت پوستم من -

 از شب دو یکی یاهفته سال چند من. رمیبم امه،شناسنامه تو

 حاضر رو بزمشون بساط براشون. کردم ییرایپذ شوهرم یمهمونا

 ختمت یگوشه صبح تا شب. بودم شوهرم از اشونیدلبر شاهد. کردم

 آخرش اما کردم تصورشون ناجور، شکل کی و هزار به و کردم کز

 .بود شوهرم مرد، که یاون
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 .رها نکردم انتیخ من.... من -

 لبخند. دیکش لب رژ یرو دوباره را شصتش انگشت نوک رها

 .نشاند لب بر یآلودبغض

 مست خوردم، یهرچ. نتونستم یول... یول نه نخوام، که نیا نه -

 .کنم خاموش رو وجدانم بتونم که نشدم

 درست خود به خود اشهیبق. انجامشه به فکر من، نظر از انتیخ -

 یم موفق حتما بعد یدفعه نباش نگران ،ینتونست بار نیا. شه یم

 .یش
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 شد، او دامن نییپا بند که عماد دست. ستادیا پا سر یشخندین با و

 .کرد مکث یکم او از شدن دور یبرا

 .دونمینم تو یگذشته یزندگ از یچیه من -

 .یبدون که یدینپرس -
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 ؟ید یم حیتوض بپرسم، -

 .کرد باال و نییپا سر نانیاطم با رها

 .یباش داشته خبر گذشته از دیبا. یشوهرم مثال. حتما آره، -

 .بگو بهم و نیبش پس -

 .ستین خوش حالت -

 ذره هی همون خوامیم. بشنوم خوامیم ستین خوش حالم چون -

 ...بپره سرم از هم یمست

 هب را دستش دو کف و شد خم جلو به. نشست پله یرو دوباره رها

 .چسباند هم

 بگم؟ امگذشته یکجا از -

 .کنهیم کم رو قلبت غم که هرجا از -

 درخت یرو ییحا به و گرفت کشنده یقرمز آن از چشم رها

 .ماند رهیخ اطیح یخرمالو

 هم قبل از من واسه خونه اوضاع تحمل ،یکرد ازدواج تو یوقت -

 اعتراض که هم بار هر. کردیم تمیاذ یلیخ عادله.  شد ترسخت
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 و بود سفر اکثرا. نبود رسول. خوردیم احسان رو چوبش کردم،یم

 شیپ یبرا که یراه تنها روزا اون. عادله به سپردیم رو احسان و من

 اگه عادله. بود خوندن درس د،یرسیم نظرم به نبودن، عادله چشم

 دور ازم هم احسان. نداشت کارم به یکار افتاد،ینم بهم چشمش

 ینازل مانیزا خبر که یروز. افتادینم ریگ دوتا ما نیب و موندیم

. بود خوشحال عادله. بودم شده قبول زهوشانیت یمدرسه من د،یرس

 از یجور. رفتیم اشبرادرزاده یصدقه قربون و رفتیم راه مدام

 آب منو دل خواستیم انگار کرد،یم فیتعر عمادش یبچه و زن

 یپرستار یبرا شب همون عادله. شد زهر میقبول ینیریش. کنه

 و رسول من، نبود، که یاهفته دو اون. رفت خونه از اشبرادرزاده

 .گرفت جشن برام رسول. میکرد رو وقت از استفاده تینها احسان

 ارزش یلیخ من یبرا یول بود کوچک. نفره سه کیکوچ جشن هی

 لقبو یبرا دمیکش یسخت چقدر من که دیفهم نفر هی چون. داشت

 .مدرسه نیا تو شدن
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 .کرد قطع را حرفش یلبخند با عماد

. بود ما یخونه مهمون روز چند عادله. ادمهی خوب رو روزا اون -

 هم عادله م،ینگذر حق از. دیکش کار ازش تونست تا هم ینازل

 نگاه نایآدر به حسرت با یجور هی. کردیم یدارضیمر خوب

 و شهب وابسته بهش بود دهیترس ینازل که دیرسیم بهش و کردیم

 و کشهب آه نشدنش، داربچه بخاطر دیترسیم. بشه دور نایآدر از نتونه

 .ادیب ما ینایآدر سر ییبال

 ییالب داداشش ی نازدونه سر بود مونده فقط: گفت یشخندین با رها

 ...بشه سلب ازم داشتم که یآرامش ذره هی همون تا ادیب

 و گفته چه دیفهم تازه د،ید خودش یرو که را عماد زیآمهیگال نگاه

 .است بوده نهفته اشجمله پشت یزشت منظور چه

 بهم زیچ همه سر قدر نیا عادله. نداشتم یخاص منظور شرمنده، -

 .دارم رو تازه اتفاق هی ترس مدام که داده ریگ

 یول دادم تذکر بهش رفتارش نیا خاطر به شهیهم منم ،یدار حق -

 .رهینم دلش از یجور چیه که یمیقد ینهیک هی و است عادله

 نشن؟ داربچه گهید رسول و عادله شدم باعث من یمعتقد هم تو -
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 ور بودن قدم بد یهیقض نیا. گفتم بهت بار هزار نه، که معلومه -

 .نکن توجه هم عادله یحرفا به اصال. کن فراموش

 وت عمره هی. ستین هایراحت نیا به انجامش یول راحته گفتنش -

 اممد. نشم داربچه گهید و رنیبم هامبچه یشد باعث تو خونده سرم

 ره،بذا تنهام شدینم مجبور رسول و یاومدینم ایدن به تو اگه گهیم

 .بودن زنده من یدوقلوها

 .بود همراه یاشک قطره با تلخندش

 دوقلوهاش یجا کاش کنمیم آرزو بار هزار یروز که نداره خبر -

 .دمیدینم رو تولدم و بودم

 شیهاگونه یرو یجور. نداشت اجازه به ازین اشک، یبعد قطرات

 رارق را ییتنها و یصحبتهمیب عمر کی غم انگار که بود گرفته راه

 اما دنبو مست. دیکش صورتش به دست بار چند عماد. دیبشو است

 کی و خواستیم را خودش خوابتخت دلش. چرا آلودخواب

 از ار امروز و امشب اتفاقات تمام که یخواب. نیسنگ شدت به خواب

 تمام با که ییرها و خودش خاطر از. ببرد و دیبشو خاطرش

 .هایسخت تمام از پر. بود شده پر تشیظرف تش،یمظلوم
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 ادیز سنم. ادمهی روزاشم اون یسخت اما دمینم حق عادله به من -

 جهینت و رفتنیم دکتر چقدر رسول و عادله ادمهی یول نبود

. خونه برگشتن ینیریش جعبه هی با عادله و رسول روز هی. گرفتنینم

 خوشحال یلیخ روز اون نداشت، رو من اعصاب وقتچیه که عادله

 عضو هی شدن اضافه خبر روز اون. ذاشتیم سرم به سر مدام و بود

 .دادن بهم رو مونخانواده به دیجد
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 خوشحال خبر نیا از اصال یبخوا رو راستش: داد ادامه یکوتاه آه با

 با. نداشتم یخاص گاهیجا رسول، و عادله یزندگ تو من. نشدم

 ازم هم محبت ذره هی همون مطمئنا شون،خونه به دیجد عضو اومدن

 به خونه یکارا شتریب. کردیم ریس ابرا رو اما عادله. شدیم غیدر

 عادله که نیهم اما شهیم تیاذ چقدر که دمیدیم. بود رسول یعهده

 خاطر به. نبود خوب رسول یمال وضع. بود بس براش بود، یراض

 حقوق همون و بود شده اخراج کارش از اشفکرانه روشن یهادهیا
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 تا کنه کار روز شبانه بود مجبور. نداشت هم رو رشینم و بخور

 عادله. خوندمیم درس دیبا من. بخونه هم با خرجش و دخل

 رو خودم خرج بود هرجور بازم یول دادینم بهم کردن کار یاجازه

 شب هی. بودم رسول داداش یضیمر انیجر در دورادور. آوردمیم در

 بود باردار ماهه پنج. نبود خوب اصال عادله حال. ومدین خونه رسول

 در سر ادیز که من. بود معمول حد از تربزرگ یلیخ شکمش یول

 اون. گفتیم عادله به مدام هاهیهمسا از یکی رو نایا. آوردم ینم

. دیچیپ خودش به درد از و رفت راه خونه تو صبح تا عادله شب

 زا یکی به تا فرستاد منو. بود شده بدتر حالش بعد روز صبح

 از یخبر بازم اما مارستانیب میبرد رو عادله. بدم خبر هاهیهمسا

 هرا منو. داداشش یخونه رفته که دونستمیم قدر نیهم. نشد رسول

. دیسر رسول که بودم نشسته بخش در پشن. زنان بخش تو دادنینم

 دهیند حال اون تو رو رسول م،یزندگ یهاسال تمام تو. بود داغون

 یوقت بخش، داخل رفت التماس یکل با. دمیند اونم بعد. بودم

 نم یجلو از که بود جیگ قدر نیا. بود نمونده ازش یچیه برگشت

 مارستانیب یمحوطه تو. افتادم راه سرش پشت. دیند منو و شد رد

 .هیگر ریز زد و نشست یصندل هی یرو
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 . رساند اتمام به رها منتظر چشمان به رهیخ را اشجمله

 بعد. بود باردار دوقلو ظاهرا. شدن سقط عادله یهابچه روز اون -

 .نشد داربچه وقتچیه هم اون

 ....اومدم ایدن به بدموقع که منه ریتقص نایا یهمه و -

 یاقاتاتف نایا یهمه. نبوده تو ریتقص که معلومه رها؟ هیحرف چه نیا -

 مسبب تو یول افتاد هم پشت و داشت ربط هم به که بود

 .ینبود کدومشونچیه

 .کنهینم یفکر نیهمچ عادله یول -

 دیبا که یخودت مهم کنه؟یم یفکر چه عادله که کنهیم یفرق چه -

 .یباش داشته قبول رو خودت
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 .برخاست جا از حوصلهیب رها
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 از یلیخ امشب هم تو وقته رید. بخواب برو پاشو عماد، پاشو -

 .یشد خسته یحساب ،یدیکش کار خودت

 ....کن باور رها -

 که توام یکاره چه من اصال. ینکرد انتیخ من به تو کردم، باور -

 نویا .میاخونههم فقط تو و من نه؟ ای یکن انتیخ بهم باشه مهم برات

 یجور نیا. بمونه ادتی کن یسع هم تو گرفتم، ادی خوب من

 .یبر خط ته تا یتونیم ترراحت

 .زد زنگ ینازل امروز -

 شیهادهیشن شوک. زد خشکش شیجا سر. شد متوقف شیهاقدم

 اننش آن به نسبت دیبا یالعملعکس چه نداند که بود ادیز قدر آن

 .دهد

 یصدا من یول افتادین میگوش یرو هم شماره. نگفت یچیه -

 .بود خودش مطمئنم. شناسمیم هاشونفس

 ؟یشد ییهوا نیهم واسه پس -

 به رهیخ زن کی که ماندیم یادردنامه به شتریب نبود، یسوال اشجمله

 قرمز یلکه آن یرو نگاهش. کندیم انیب همسرش انتیخ سند

@
mahbookslibrary



 یقطره. نشست اشک به دوباره چشمانش. بود مانده ه،یکر یادیز

 لبخند با. ختیر اشگونه یرو زدن، پلک بدون یگرید درشت

 اشنهیس قفسه به عماد یچانه. دیکش چشمانش ریز دست یتلخ

 آب رها نیغمگ چشمان شرم از بود مانده کم. بست چشم. دیچسب

 .شود

 راه آن به را خودش چه هر. بار هر از بدتر و شتریب. بود زده گند

 رب راست راه به را سرش ،یمحکم یلیس مثل نیننگ یلکه آن زد،یم

 یندگ یرو یقول به و بدهد حیتوض یکم اگر کردیم فکر. گرداندیم

 .شودیم بهتر اوضاع کند، یکش ماله زده که

 که رو ینازل یصدا. خدا به شد یجورنیا که شد یچ دمینفهم -

 تو .هیرق خاله پسر.  صادق به زدم زنگ. شد ییهوا دلم انگار دم،یشن

. کرد جور بساط برام. ادتهی حتما. کردیم یزندگ ممونیقد یکوچه

 زن هی هک اومدم خودم به یوقت نبود، من اریاخت به انگار گهید اشهیبق

 .کردیم باز رهنمویپ یهادکمه داشت و بود زده زل بهم یآب چشم

 از داشت که حاال. شدیم ترفیضع شیصدا گفت،یم شتریب هرچه

 زشت کارش چقدر دیدیم کرد،یم نگاه بود، آمده شیپ آنچه به دور

 .است بوده هیکر و
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 ...بگم تونمینم نیا ریغ یچیه رها، ببخش -
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 چشمانش در دیام یاذره. انداخت او به باال از فروغ یب ینگاه رها،

 . شدینم دهید

 .بگو بهم راستشو لطفا پرسم،یم سوال هی -

 .داد تکان سر یکنجکاو با عماد

 کاریچ برگرده، خوادیم بگه و بزنه زنگ ینازل االن نیهم اگه -

 ؟یکنیم

 رها حضور. بود تیرو قابل هم شب یکیتار در عماد چشمان برق

. کردیم یپردازالیخ خودش یبرا یشرمیب با و بود برده ادی از را

 بغل ریز را دستانش. داشت دنبال به را رها شخندین لبش کنج لبخند

 یجا وقت چیه ایدن نیا. دیکش آغوش در سفت را خودش و زد

 لتماسا دیبا. شد یم دهیکش نیزم یرو شیپاها. نبود او یبرا ییبایز
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 یبرا یاشک. برسانند ساختمان به را او و بروند شیپ تا کرد یم شان

 .نداشت ختنیر

 .: نایژ

 

۸۳ 

. بود هافتاد جانش به یوحشتناک درد سر حاال و دهیپر سرش از یمست

 .برخاست جا از و انداخت سرش یباال ی ستاره پر آسمان به ینگاه

. کرد حفظ را تعادلش سخت. خوردیم چرخ سرش دور داشت ایدن

 ارب چند. رفت باال خوران تلو تلو را ها پله. گرفت ها نرده به دست

 مانشچش با پا ریز نیزم ی فاصله. بخورد نیزم به سر با بود کینزد

 .افتاد یم راه به دوباره و بست یم چشم مدام. شدیم ادیز و کم یه

 تسکو شد، که ساختمان وارد. بود آمده کش ،یشگیهم کوتاه ریمس

 طرف به و زد یشخندین. زد یم ذوق در دًایشد آن یکیتار و

 یستم توانست یم ظیغل یمویآبل شربت ای قهوه کی. رفت آشپزخانه

 وارکوبید نور ریز آشپزخانه، به ورود از قبل. کند کم را اش

 زیم یرو رز گل شاخه و بادکنک چند به توجهش ها،اتاق یراهرو
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 شیپ چیه. ستینگر ترقیدق و کرد تر تنگ چشم. شد جلب ییرایپذ

 و نداختا باال شانه. نکرد دایپ ناتییتز نیا لیدل با رابطه در یا نهیزم

 را شیها قهیشق شد، یم شتریب لحظه به لحظه که یسردرد از کالفه

 آمدینم ادشی. ستادیا یا لحظه آشپزخانه، یورود یجلو. فشرد

 .کرد تمرکز و بست گرید بار کی را چشمانش! کند یم چه نجایا

 هفده، طول در یک او که وگرنه بود کرده عادتش بد یحساب رها

 لیدل و خواهدیم چه رفت یم ادشی ینازل با یزندگ سال هجده

 یرو را زیچ همه دیبا ها موقع آن! ستیچ محل کی به رفتنش

 .کرد ینم هم یتیشکا و گله و برد یم شیپ کتاب و حساب و برنامه

 ...بود منتظرت یلیخ -

 ردک یسع. باشد داریب او کردینم هم را فکرش. خورد یسخت تکان 

 مچش به ادیز چشمانش، یمست از حاصل یقرمز دیشا بزند، لبخند

 .دیاین نشیزبیت دختر

 ؟یداریب چرا شما بابا، یآدر سالم -

 باهات که احسان ؟یکرد رید قدر نیا یچ واسه بابا، سالم -

 ...بود کرده هماهنگ
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 بود؟ کرده هماهنگ ویچ-

 

 

۸۴ 

 که را بلندش یموها. داد سرش به یتکان و دیکش یپوف نایآدر

 رکشدخت. برد را عماد دل و گرفت ییبایز موج بود، بسته یخرگوش

 .بود دلربا و بایز یادیز

 ...بود رها تولد امشب -

 هب محکم را دستش کف. زد جانش به صاعقه انگار. دیپر لبخندش

 کرده نگهماه او با قبل هفته کی از. بود گفته احسان. دیکوب یشانیپ

 تماس او با دوباره ،یلعنت تماس آن از قبل صبح، امروز نیهم و

 .بود شده ادآوری را شان امشب قرار و گرفته

 توق چیه بابام گفتم من یول یکرد فراموش حتمًا گفت احسان -

 هب یخیتار محاله. نرفته ادشی رو ازدواجشون سالگرد و مامانم تولد

 نییپا رو سرش و زد لبخند هی فقط رها. کنه فراموش رو یمهم نیا
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 من یول رهیگ یم اش هیگر داره مینفهم ما خواستم یم انداخت

 ...دمید رو اشکش

 نیا از. انداخت آن یرو را خودش و دیکش عقب یا یصندل عماد 

 یروزها نیبدتر فهرست در توانست یم را امروز. شد ینم بدتر

 .سدیبنو اشیزندگ

 ؟ید یم بهم سردردقرص -

 چشم عماد. داد انجام را عماد ی خواسته ،یکوتاه مکث با نایآدر 

 انیآدر با حق. گذاشت زیم یرو را دردناکش و نیسنگ سر و بست

 ینم ادی از را اش ینازل به مربوط یها مناسبت وقت چیه او. بود

 یم دلش که بود ییکارها نیبهتر از یکی او، کردن زیسوپرا. برد

 ،سالش هر میتقو در. باشد داشته انجامش یبرا یلیدل مدام خواست

 ،ینازل تولد ،یعروس سالگرد عقد، سالگرد زن، یروزها اول همان

 ادوک خاطرشان به شدیم که یادیاع تمام و نیولنتا روز نا،یآدر تولد

 هم گرید یروزها یلیخ روزها، نیا جز به. شدیم مشخص د،یخر

 از و بخرد یکادو شیرو بایز همسر یبرا خواست یم دلش که بود

 تشکر نایآدر و خودش یزندگ در سردش هرچند حضور خاطر به او

 .کند
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 کنه؟ یم درد یلیخ سرت -

 را شحال ه،یثان چند ی اندازه به دیشا ،یکم فقط ،یکم نایآدر ینگران

 شیتنها اش نداشته خوش اخالق خاطر به ایدن تمام اگر. کرد خوب

 .ماند یم او یبرا و او با شینایآدر گذاشتند،یم

 

 کنه؟ یم درد یلیخ سرت -

 را شحال ه،یثان چند ی اندازه به دیشا ،یکم فقط ،یکم نایآدر ینگران

 شیتنها اش نداشته خوش اخالق خاطر به ایدن تمام اگر. کرد خوب

 .ماند یم او یبرا و او با شینایآدر گذاشتند،یم

 

 

۸۵ 

 شد؟ ناراحت یلیخ رها-

 یکل. خورد حرص یلیخ احسان اورد،ین خودش یرو به که رها -

 ...نکرد قبول رها یول رونیب ببره رو رها کرد اصرار
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 داشت یادیز گرید کوچولو احسان. شد کینزد هم به شیابروها

 از آن. کردیم درازتر مشیگل از را شیپا و شد یم دماغش یمو

 یدوان موش از هم نیا و نایآدر به حدش از شیب یها شدن کینزد

 باشد، داشته یقدر یحام رها نکهیا از. رها و او ی رابطه انیم شیها

 برادر نه باشد، خودش شخص آن داد یم حیترج اما نبود ناراحت

 .رها ی آورده در تخم از سر تازه

 داشتن؟ یمیتصم چه گهید خان احسان-

 و حرص پر لحن نیا بداند که شناختش یم قدر آن نایآدر 

 صدا با را دهانش آب. دیانجام نخواهد یخوب یحرفها به نیخشمگ

 .دیبلع

. رونیب میبر شام بود قرار هم قبل از. نگفت یبد زیچ چیه احسان -

 شام .بود دهیخر کیک احسان. نشد یخبر یول میموند منتظرت یکل

 میبر تو بدون کنه یراض رو رها نتونست کرد اصرار یهرچ هم

. نخورد یچیه که رها. خونه آوردن داد سفارش نیهم واسه رون،یب

 یول دادیم انجام اونو یکارها داشت مثاًل بود، نیآرت اتاق تو همش

 و ودب واستاده نیآرت باالسر بزنم، صداش شام واسه رفتم من یوقت
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 یجلو. سوخت براش دلم یلیخ راستش. ختیر یم اشک داشت

 ...دیکش خجالت یلیخ احسان و من

 ...یبخواب یبر بهتره گهید وقته، رید-

 در جوانش، یادیز پدر دنید. کرد نگاهش تاثر با یالحظه نایآدر 

 رنگ لحنش د،ید را تعلل که عماد. نبود ندیخوشا اصاًل حال نیا

 .گرفت خواهش

 رمس تو دیبا یخاک چه نمیبب کنم، فکر بذار و بخواب برو برو، -

 ...زمیبر

 اتاقت؟ تو یبر کنم کمکت یخوا یم ؟یندار الزم یزیچ-

 .انداخت باال سر 

 ...باشه راحت من از التیخ بخواب برو تو. خوبم من زم،یعز نه-

 نفس رفت، که نایآدر. نبود راحت خودش از هم خودش الیخ 

 دستانش و پشت از سرش. زد هیتک یصندل یپشت به و دیکش یقیعم

 وسط انگار که خودش مانند درست. بود زانیآو یصندل طرف دو از

 یم دست به دست و بود افتاده ریگ یباز بزرگ ی صفحه کی

 .دیچرخ یم و دیچرخ
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 ه؟یوضع چه نیا ؟یدیخواب نجایا چرا! عماد...اِ-

 باز چشم. ممکن ی فاصله نیترکینزد از. دیشنیم را رها یصدا 

 گردنش. دید خود سر یباال درست را نگرانش نگاه و او و کرد

 ب،شید یمست مهین. بودند شده حس یب و کرخت دستانش و خشک

 ریغ حالت همان در ساعت چند را او بدن و کرده را خودش کار

 باال یسخت به را اششده نیسنگ دست. بود کرده خشک راحت،

 بدنش عضالت تک تک. گذاشت دردناکش گردن یرو و آورد

 ی هرهچ شتریب ینگران شد، خارج لبانش نیب از که یآخ. بود گرفته

 .داشت دنبال به را رها

 ارم؟یب گرم آب کمپرس برات تو؟ یشد یچ -

 .شه یم بهتر حالم رمیبگ دوش هی. ستین الزم زم،یعز نه -

 خودش هم او وقت آن کرد، یم اصرار شتریب رها خواستیم دلش 

 را ناخوشش حال حضورش، یجادو با تا سپرد یم رها دست به را
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 و ادد تکان سر تنها که بود ریدلگ یادیز رها انگار اما باشد بیطب هم

. بود حقش. نشد ناراحت. رفت گاز طرف به او، کنار از گذشتن با

 و برگشت عقب به شانه یرو از. بود حقش هم ها نیا از شتریب

 اش قهی یرو هنوز زشت، یسرخ آن. گرفت نظر ریز را رها حرکات

 اهنشریپ ی قهی به ررهای هیگال پر نگاه لیدل حاال. کردیم ییخودنما

 .دیفهمیم را

 از ینجس یش همچون را راهنیپ و کرد باز عجله با را شیها دکمه 

 زباله سطل داخل را آن و برخاست جا از و. دیکش رونیب تن

 آن به رها ای خودش نگاه گرید بار کی یحت خواستینم. انداخت

 ار شلوارش و شد اتاق وارد. داشت یبهتر حال حاال. افتدیب راهنیپ

 را انتیخ زهرناک عطر تا داشت ازین یاساس دوش کی. درآورد هم

 تجف کی. دیکش یپوف و گرفت باال سر. دیبشو بدنش و تن از

 ودخ به را توجهش خوابش تخت یباال درست ترسناک، یآب چشم

 هپرتگا لبه تا را او امشب که یچشمان همان مانند قًایدق. کرد جلب

 االن تا. شد یم خالص آنها شر از همه از اول دیبا. کشاند انتیخ

 یحد هم رها صبر. بود داده آنها به را دانیم و کرده تعلل یادیز هم

 وقت آن. آمد یم سر هم او صبر ی مانهیپ یزود به مطمئنًا. داشت
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 رفط به یرنگ پر لبخند با. ماندیم خطرناکش عواقب منتظر دیبا

 هک ییها یفروش ابزار و رنگ بودند مطمئنًا. رفت شیها لباس کمد

 .باشند باز هم صبح هشت ساعت

 

 

۸۷ 

 مشغول و گرفته بغل را نیآرت احسان،. گذاشت زیم یرو را ینیس

 حسان،ا دستان یرو شدن نییپا و باال بار هر با نیآرت. بود او با یباز

 تنفسش تیوضع. بود یزندگ روح اش،خنده. زدیم یکوتاه یقهقهه

 .درمان یب درد جور کی. شدیم بدتر روز به روز

 

 .رهینگ نفسش احسان، بسه -

 یشاد از حاصل که یلبخند همان با و آورد نییپا را نیآرت احسان،

 .ترهیقو یلیخ من از نیآرت آقا نیا. نباش نگران: گفت بود، او کوتاه

 و سر پر یباز اما گفت را جمله نیا. نبود یکی عملش با حرفش

 او، اب یخاص نسبت چیه بدون که ینیریش یبچه پسر با شیصدا
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. بود هشد خسته ییگو هم نیآرت. کرد تمام را بود زیعز یلیخ شیبرا

. گذاشت دهانش در را رشیش شهیش و گرفت آغوش در را او رها

 زود یلیخ چشمانش. خوردیم ریش ولع با پسرش ها،مدت از بعد

 .شد منظم تنفسش و بسته

 !نهیشر بچه نیا چقدر ،یاله -

 و ینیشر یکس احسان، جز به حال به تا. شد بزرگتر لبخندش

 کردن جابجا و خواباندن سرگرم. بود دهیند را پسرکش ییدلربا

 پرحرف، و سرخوش شهیهم احسان که بود حواسش اما شد نیآرت

 تختش داخل که را نیآرت. بود خودش یتو و یفکر یحساب امروز

 یتفاقا بود مطمئن. برگشت ییرایپذ به یترراحت الیخ با گذاشت،

 شانخانه به نایآدر و عماد نبود در و روز وقت نیا احسان که افتاده

 .است آمده

 شده؟ یچ یبگ یخواینم -

 دستش دو نیب را اشیگوش. انداخت او به یقیعم نگاه احسان

 نییپا باال را صفحاتش یکم. شد آن با کار به مشغول و چرخاند

 .کرد
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 ؟یشناسیم نویا نیبب -

 یکوتاه مکث با. دیچرخ اشیگوش و احسان چشمان نیب رها نگاه

 اسبمتن و دهیتراش یاندام با بایز زن کی ریتصو. گرفت را یگوش

. دبو آشنا یادیز ،یبگیغر نیح در اشافهیق. بود آن یصفحه یرو

 .ختنشنا را او هم باز اما ستینگر یشتریب دقت با و کرد زیر چشم

 ه؟یک نیا -

 ؟ینشناخت -

 .هیک دونمینم اما آشناست اشافهیق -

 .است عادله -

 

 

۸۸ 

 داشت عادله از که یریتصو نیآخر. شدینم نیا از گردتر چشمانش

 بعد. خوردیم قل رستوران داخل که بود یایگردال و چاق زن همان
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 یول دیپرس را حالش یتلفن بار دو یکی. بود دهیند را او گرید آن از

 .شد مانیپش هم کوتاه تماس همان از که دیشن جواب سرد قدرآن

 در شاخ داشتم خونه، رفتم که بار نیا منم نه؟ ،یکنینم باور -

 .آوردمیم

 شده؟ الغر قدرنیا یچجور شه؟یم مگه -

 .داد را جوابش یشخندین با احسان

 .کنهیم حل رو یچ همه پول -

 ؟یچ یعنی -

 لویک پنجاه حدود ماه سه تو. کردن عمل شونومعده خانم ،یچیه -

 .یتراش کریپ بره قراره هم روزا نیهم کرده، کم

 تسخ شیبرا ،یالغر یبرا اصرار همه نیا باور. بود گرفته اشخنده

 .بود

 بود یاصرار چه حاال. بودم خبریب من و افتاده اتفاق همه چه -

 .بشه الغر ینجوریا
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. یبرخیب که افتاده هم گهید یاتفاقا یلیخ ست،ین یزیچ که نیا -

 .سرش به زده مهاجرت یهوا خانم

 حاال؟ تا یک از -

 عادله، موقع همون. انداخت سرش به فکرو نیا ینازل. وقته یلیخ -

 عمل وقت شما، عقد بعد روز دو. کنه عمل که کرد یراض رو رسول

 .داشت

 .نگفت من به یچیه عماد -

 هم حرف هم با اصال دوتا شما ؟ینیبیم رو عماد تو مگه -

 ن؟یزنیم

. شتدا را آن از فرار به اصرار شدت به که بود یتلخ قتیحق حرفش

 .کرد جور و جمع را خودش من و من یکم با

 . میزنیم حرف هم با که معلومه. مثال میشوهر و زن ما -

 ندیگویم که هانگاه آن از. کرد نثارش یهیسف اندر عاقل نگاه احسان

 باطن. زد گره هم در را دستانش و انداخت نییپا سر. یخودت خر

 عماد یهانبودن و هایتوجهکم. بود واضح و انیع یادیز اشیزندگ

 یقشنگ هاآن یزندگ. گذاشتینم گرانید یبرا یشک چیه یجا
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 دستانش نیب را او دست و شد خم جلو به احسان. نداشت یخاص

 .گرفت

 

 

۸۹ 

. اشتباهه عماد با ازدواجت گفتم هم اول از من رها، کن گوش -

 حق بهش گمینم. هینازل ادی به هنوز فقط ست،ین یبد مرد عماد

 یول هن باشه، توجهیب تونیزندگ و تو به گهید نفر هی خاطر به دمیم

 ازدواج نیا به تیموقع نیبدتر تو عماد که میریبگ نظر در دیبا نمیا

 یهایریگبهونه بود، ومدهین کنار ینازل رفتن با هنوز. داد تن

 گهید سمت هی از نیآرت بد حال و طرف کی از نایآدر ینشدنتموم

 ور شییتوانا. کنه کمکش نبود حاضر هم عادله. آوردیم فشار بهش

 اومد،یم بر خودش یعهده از کلیه اون با که نیهم. نداشت هم

 نتونه که بود سخت عماد برا چقدر دونمیم مردم، هی من. بود یلیخ

 حرف بار چند. باشه تو مزاحم مدام و ادیب بر شیزندگ یعهده از

 الفمخ دیشد عماد لیاوا. اومد شیپ هم یستیبهز تو نیآرت گذاشتن
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 .ستین یبهتر راه دیفهم اونم کمکم یول انداختیم راه دعوا و بود

 یادرم براش منتیب ،یبود تو. نبود یهرکس کار ن،یآرت از ینگهدار

 عادت گهید هم به و باشه مزاحمت خواستینم عماد یول یکردیم

 که بود نیآرت یکارا انجام مشغول دونم،یم من که ییجا تا. نیکن

. مداو شیپ شهراد ی هیقض که یخصوص شگاهیآسا هی تو بذاردش

 بود محال کرد،ینم بهت رو حانهیوق شنهادیپ اون شوهرت مادر اگه

 .نداشت شویآمادگ اصال چون بده ازدواج نیا به تن عماد

 

 .کرد باال و نییپا سر رها

. دمیم عماد به هم رو حق و دونمیم رو هانیا یهمه دونم،یم -

 اشخونه تو هنوز وضع نیا با دادم،ینم حق بهش اگه یکنیم فکر

 موندم؟یم

 کنه؟یم تتیاذ -

 که بود معلوم نه، کرد؟یم تشیاذ. داشت وا تفکرش به احسان، سوال

 به را یکس توانستینم خواستیم هم اگر عماد. است نه جوابش

 دبتوان که نبود اصال. کند تیاذ بود، احسان نظر مد که یشکل آن
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 خانه به فرچه و رنگ سطل کی با که یصبح همان از. کند تشیاذ

 در را خودش بود اگر ای نبود ای عماد. شد عوض زیچ همه برگشت،

 ارناه زیم سر بودند، هم کنار در که یزمان تنها. کردیم حبس اتاقش

 و نممنو و سالم کی شدیم بدل و رد نشانیب که یحرف و بود شام ای

 .بود یخال و خشک خداحافظ

 .نه که معلومه نه -

 

 

۹۱ 

 ردهک مجبور را خودش ییگو. نگرفت را بحث یدنباله گرید احسان

 .شود مجاب رها، یجمله کی نیهم با بود

 کرد؟ کاریچ گهید عادله -

 هب اداره نیا از فتمیب راه دنبالش و کنم ول درسمو منم داده ریگ -

 .میبد انجام رو مهاجرتمون یکارا زودتر تا اداره اون

 ؟یبر باهاشون یخوایم هم تو -
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. بود کرده خانه مادر و پدریب ترس عالمه کی اشجمله پشت

 همه آن یجهینت جا نیهم و ماندیم دیبا رفت،یم دینبا احسان

 عادله مقابل بار نیاول یبرا شیپ سال چند. دیدیم را زحمتش

 و یخودخواه یقربان احسان یندهیآ نگذارد تا بود ستادهیا

 سکوتش. کردیم نگاهش حرفیب احسان. شود عادله یهایبافالیخ

 .گرفتیم را رها حال داشت

 احسان؟ یبر یخوایم -

 .بود شده حبس نفسش. نشست اشک به چشمانش

 برم؟ کجا. نجاستیا من یزندگ نه، -

 خبر دنیشن ذوق از غم، یرو از نه د،یچک اشگونه یرو یاشک قطره

 .انداخت خنده به را احسان د،یکش که یقیعم نفس. برادرش ماندن

 .یدیشن رو مرگم خبر انگار یدیترس یجور هی تو؟ چته -

 ؟یزنیم که هیحرف چه نیا نکنه، خدا -

 .یایب من با هم تو نکهیا مگه. رمینم رانیا از وقتجیه من -

 به پا ندارم دوست یول یکن من یقربان خودتو تو خوامینم من -

 یبرا یدرست میتصم چیه عادله. یبر عادله یهایبافالیخ یپا
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 یتیاهم براش شیجور چه و کجا. بره خوادیم فقط. نداره اشندهیآ

 که هرجور توننیم رسول و عادله. ترسونهیم منو نیا و نداره

 .وسط نیا یبش یقربان دینبا تو اما کنن یزندگ دارن دوست

 مادرمم و پدر همراه دیبا من که نیا ؟یزنیم یحرف نیهمچ چرا -

 دینبا خانواده مگه. ستین یبیعج زیچ برم بگن، که هرجا و باشم

 باشه؟ هم کنار

. داد یم شک یبو و رنگ احسان یها حرف. دیپر رها رخ از رنگ

 را یخانوادگ یزندگ در اصل کی. بود نگفته یبیغر و بیعج حرف

 به فرد نیترکینزد نکهیا نیح در که ییاو. بود آورده او ادی به

 تنها. نداشت او یزندگ در یحساب و درست نقش چیه بود، احسان

 را عنوان نیهم یعمر و شده یمعرف برادرش به عمه کی عنوان به

 و نییپا اب و براند لب بر یلبخند توانست تا کند جان. دیکشیم دکی

 .کند دییتا را او حرف سرش کردن باال

 حساس موضوع نیا یرو ادیز دینبا من. توئه با حق. آره آره، -

 یزندگ یدار دوست جا هر مادرت، و پدر با یدار حق تو. شدمیم

 ...یکن
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۹۰ 

. دیفهمیم بود، مشهود لحنش در که یبغض از را او بد حال احسان

 .کرد وارد دستش به یفشار و زد یلبخند

 خوب خودت جان؟ رها یکنیم تیاذ رو خودت قدر نیا چرا -

 تدوس قدر نیا. یزیعز عمه هی از شتریب یلیخ من یبرا که یدونیم

 .یبخور تو رو فحشش که بکنم یبد کار محاله که دارم

 رها تا دیکش طول یکم. کرد اشجمله مهیضم یچشمک و گفت

 مشت دست د،یفهم که را احسان منظور. کند هضم را او یجمله

 .دیکوب او یبازو به را اششده

 .یبگ قراره یکیرمانت یجمله چه کردم فکر که، واقعا -

 مال اونا. کننینم هاعمه حروم که رو تکیرمان یهاجمله -

 .مهیسوگل

 .دارم رو تو یهوا قدر نیا که من فیح. سرت تو خاک -
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 نویا خودت قراره یک دونمینم فقط ،یفیح جوره همه که تو -

 .یبفهم

 نییپا سر و دیکش یآه رها. گفت را جمالت نیا دل ته از احسان

 عادت. بود کرده یفداکار گرانید یبرا اشیزندگ تمام. انداخت

 .کند فکر شیهاخواسته و خودش به نداشت

 .دمید رو شهرزاد امروز -

 گفت؟ یچ کجا؟ -

 .نمونهییپا ترم یهابچه استاد. مارستانیب تو -

 ؟یکرد هم صحبت باهاش -

 .کنم یمحلیب بهش تونستمینم هابچه یجلو. شدم محبور آره، -

 نزد؟ که یحرف -

 .انداخت باال یاشانه احسان

 هبگ یچ دانشجوهاش یجلو یداشت انتظار. دیپرس حالتو فقط -

 شدر چنگش از مواظبه و دنبالشه هیسا مثل زنش یوقت اونم مثال؟

 .ارنین
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 .ستین امینجوریا گهید -

 شهراد یوقت یدونیم خودتم خوبه. استیجور نیهم اتفاقا چرا -

 که بود افتاده وال و هول به یچجور صبا کانادا، بره گرفت میتصم

 .بمونه جا ازش نکنه

 .هکنیم کارا یلیخ داره، دوستش که یکس ندادن دست از یبرا آدم -

 ؟ینکرد یکار چیه چرا تو پس -

 که بود ینیسنگ غم از حاصل شد، خارج رها یگلو از یقیعم آه

 را قلبش که ینشدن خواسته حاصل. بود شده تلنبار اشنهیس یرو

 .رفت نشانه

 

 

۹۲ 

 ماون بمونه؟ که افتادمیم پاش و دست به کردم؟یم دیبا کاریچ -

 بود؟ امشناسنامه تو داداشش اسم یوقت
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 خواستیم ییگو. شدیم فشرده احسان دستان انیم دستانش

 رها سرگذشت. کند یخال استخوان پاره چند آن سر را خشمش

 .بود دردناک و غصه پر یادیز

 زا ینجوریا حداقل. برسم رو حسابش یذاشتیم دیبا موقع همون -

 .یشدیم راحت هم شهروز شر

 دو به را سرش. ماند هوا در احسان دستان. دیکش عقب را خودش

 .داد تکان طرف

. نداشتم شهروز دست از یفرار راه چیه من. احسان یکنیم اشتباه -

 به من اومدنشون از قبل شد، گذاشته یخواستگار قرار که یروز

. نبود بند پاش رو. بود خوشحال عادله. بودم داده مو جواب عادله

 شدیم مگه. بودم یراض هم خودم. بشه خالص من شر از بود قرار

. بودم گذاشته رو قرارا و قول یهمه خودم یوقت نباشم یراض

 باز حساب شهراد عشق یرو یادیز که بود نیا کردم که یاشتباه

 شهراد، یجا به و شد گذاشته تیمحرم قرار که یالحظه تا. کردم

 عدب! هیچ شهراد یدنایدزد نگاه علت دمینفهم نشست، کنارم شهروز

 نمیبب تا کردم نگاه و واستادم گوشه هی فقط که بودم جیگ نقدریا هم

 .باشم نندهیب فقط من و بزنه رقم موندهیآ یچجور قراره روزگار
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 اهکوت همه نیا علت وقتچیه من و یبود نندهیب فقط عمر هی تو - 

 زا اون. کرد دلت به خون تونست تا که عادله از اون. دمینفهم اومدنو

 دو یخواستگار شب ،یعاشق و عشق همه اون از بعد که شهراد

 تا بار چند که شهروز از اون. دادت نامردش داداش لیتحو یدست

 تو و دهیم تیباز جوره همه که عماد از نمیا فرستادت، مرگ یپا

 لد تو آب نکنه ،یکنیم یداربچه براش و نییپا یانداخت رو سرت

 ...بخوره تکون آقا

 .گرفت عجز رنگ رها لبخند

 . ماینم بر آدما نیا از کدومچیه پس از من کنم؟ کاریچ یدار انتظار -

 هم با ایب و ریبگ عماد از طالقتو. بشم طرف باهاشون من بذار پس -

 .کنمیم درست رو یچ همه خودم دمیم قول. میکن یزندگ

 

 

۹۳ 
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 یرز هیکاف. ستمین نجایا عماد خاطر به من که یدون یم تونم، ینم_

 مونه دوباره دنبالمو فرسته یم دوباره. گرفتم طالق که بفهمه مامان

 ...خانواده اون به برگردم خوام ینم من. شه یم شروع قبل یدردسرا

 تو وخودت یگرفت میتصم که موقع همون دیبا کنمیم فکر که حاال_ 

 اومده ارکن سرنوشتش با عماد. گرفتم یم جلوتو یبنداز تیوضع نیا

 شگاهیآسا تو پسرش گذاشتن جز یا گهید راه دونست یم. بود

 و قرض تونست یم خودش و شد یم یعاد شیزندگ کمکم. نداره

 هم تو حد از شیب یها یفداکار به یازین کنه، هیتسو هاشو قوله

 ...نبود

 رو شهروز نامشروع یها بچه مامان یزر خواسته طبق منم حتما_ 

 پسر که آوردم ینم هم خودم یرو به و گرفتم یم بالم و پر ریز

 پسرش هیس ی پرونده تا آورده من یزندگ سر ییبالها چه بزرگش

 هک دیرس ینم هم المیخ به و دشدمیم صبا یهوو هم بعد بشه، پاک

 گه؟ید نهیهم منظورت اد،یم اون یزندگ سر به یچ

 .دیکش یپوف احسان 
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 یشد مجبور که یروز ؟یکن یم سخت قدر نیا زویچ همه چرا_

 از یحساب و درست نه. بود کم یلیخ من سن یبش شهروز زن

. کردیم باز حساب حرفم و من رو یکس نه آوردم،یم در سر یزیچ

 که ام یعصبان خودم دست از هنوزم. کنه یم فرق هیقض اما االن

 ...ینکن بدبخت خودتو دوباره تا نستادمیوا جلوت سخت و سفت

 شده؟ یچ احسان، بگو راستشو: دیپرس شده زیر چشمان با رها 

 سال هشت هفت، یاتفاقا یدار و یختیر هم به نقدریا یچ واسه

 ؟یکن یم رو و ریز رو شیپ

 دور هک گردونه هی تو افتادم انگار. شدم خسته بشه؟ یخواستیم یچ_

 ردردس فقط شیپ سال هفت شش، از قایدق. مشکله از پر دورش تا

 که االنم. ینازل و عماد از نیا شهروز، از اون شهراد، از اون. میدار

 خونه. کرده هم رو کاراش ی همه. بره رانیا از خواد یم خانم عادله

. فروخته رو یچ همه. فرستاده شیپ شیپ و کرده نقد رو شیزندگ

 رحم منم نیماش به یحت. فروخته رو خونه ماهه چند دمیفهم تازه

 رهن بتونم الاقل که من واسه کیکوچ ی هیسرما هی از غیدر. نکرده

 کرش ست،ین مهم که نشیا حاال. بدم یکیشر دوستام با رو خونه هی

 مشکل. کنم جور پول تونم یم ماه دو سر. ادهیز من واسه کار خدا
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 زن وت که یوقت اونم ارتباطه، در یناز با هنوز. کنه یم که هییکارا من

 رس مترسک مثل که رسولم. فرستاده اون واسه هم رو پول. یبرادرش

 ...کنه یم نگاه زنشو ییهنرنما و واستاده گوشه هی زیجال

 .: نایژ

 

۹۴ 

 حرف از قسمت همان یرو رها مغز اما گفتیم سخن احسان

 و خانه عادله. بود کرده قفل نیماش و خانه فروش به راجع ش،یها

 و او یموذوث خانه همان شیها داشته. نداشت خودش از ینیماش

 با ،یپزشک رشته در احسان یقبول یبرا که بود ینیماش و احسان

 یا زمزمه شیها لب انیم از یسخت به. بود دهیخر شهروز کمک

 .شد خارج

 ن؟یماش و خونه کدوم_ 

 هم به علت متوجه. کرد نگاهش مبهوت و جیگ یکم احسان

 .بود نشده او یختگیر

 ...گهید خودمون ی خونه_ 
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 ن؟یکرد یم یزندگ توش که یا خونه همون_ 

 .داد سرتکان یناباور ی خنده با احسان

 م؟یداشت هم یا گهید ی خونه ما مگه. خونه همون رها، آره_

 باالخره عادله. بزند زار و ندیبنش نیزم یرو همانجا بود مانده کم 

 که خانه آن دادن دست از ترس از عمر کی. بود کرده را خودش کار

 خم سر کس همه یجلو باشد، احسان ی ندهیآ ی هیسرما بود قرار

 از عادله، یراحت خاطر به که یزمان در درست حاال و بود کرده

 رفته دست از را زیچ همه بود، گذشته خانه آن در خودش آرامش

 .دید یم

 نکرد؟ یکار چیه رسول... رسول_

 .زد یشخندین احسان 

 یتکون بخواد حاال که کرده یکار حاال تا مگه رسول! خوشه دلت_ 

 ندونه یک هر هست عادله به حواسش یجور هی بده؟ خودش به

 ...داشته هواشو حاال تا چقدر عادله کنه یم فکر

 .خواندینم پدر و مادر یحت ای بابا و مامان را آنها گرید بود ها مدت

 سن وجود با که ییروزها همان ،یبچگ یهاسال همان از دیشا

@
mahbookslibrary



 یم رها حق در ییها ظلم چه پدر و مادر مثاًل نیا دیفهم یم کمش،

 یرو. بودند رسول و عادله فقط رسول و عادله هم او یبرا. کنند

 شانیصدا یگرید جور بتواند که بود دهیند هاآن از یآنچنان خوش

 .بزند

 برن؟ قراره یک_

 ...بدن دستور خانم ینازل منتظرند. مونده یدوماه یکی هنوز_ 

 ،ینازل که ها موقع همان از. راند یم زبان بر حرص با را جمالتش 

 و حال اما رها. آمد ینم خوشش او از ادیز بود، خانه نیا خانم

 ذکرش و فکر تمام. نداشت را شیها ادا و او به دنیخند ی حوصله

 سهم شده طور هر دیبا و بودند کرده غصبش که بود یاخانه در

 .گرفت یم پس را آن از برادرش

 

 

۹۵ 

 احسان سر به سر. بودند خورده هم دور را ناهار. بود آمده عماد

 شده دیجد آدم کی انگار اصاًل. دیخند یم و گفتیم گذاشتیم
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 از بعد. ترسناک جور کی. زد یم خرم و خوش ناجور جور کی. بود

 در پدرانه را نایآدر. بود گذرانده وقت نیآرت با را یساعت ها مدت

 گذشته یروزها از شیب را همه. بود کرده نوازشش و دهیکش آغوش

 شدست به یکم فشار تنها او بینص اما داد قرار خودشون لطف مورد

 یم سرک جا همه به. داشت فرار به لیم بیعج که ینگاه و بود

 رها وحشت باعث کارش نیهم. ختیگر یم او چشمان از و دیکش

 و خوب ساخت،یم زیچ همه با. نبود تیشکا و هیگال اهل. شد یم

 مادع با نشدنش چشم در چشم یبرا یلیدل پس. نیریش و تلخ بد،

 . دید ینم

 ،احسان و نایآدر خلوت به یحت عماد که شد شتریب یزمان ترسش

 شیها درس ی بهانه به نایآدر. نگرفت خورده هم ناهار از پس

 یلبخند با چ،یه نشد که معترض عماد و کشاند اتاقش به را احسان

 نه، که ترسناک نیا. کند یهمراه را دخترکش تا خواست احسان از

 آمدن در صدا به یجلو توانست ینم کرد یم هرچه. بود دهشتناک

 .ردیبگ را گوشش خیب خطر یها ناقوس

 هانهب توانستیم یچا یوانیل. کرد استفاده خانه یخلوت و سکوت از 

 مادع. باشد اش یفرار شوهر با صحبت سر کردن باز یبرا یخوب ی
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 یاه شبکه حواس یب و بود داده لم ونیزیتلو یجلو ی کاناپه یرو

 یمک گذاشت، زیم یرو که را یچا ینیس. کرد یم نییپا و باال را آن

 .باشد هم او نشستن یبرا جا تا کرد جور و جمع را خودش

 ...یدیکش زحمت جان، رها ممنون -

 یلیخ. بود قبل از بلندتر شیصدا بار نیا گر،ید خطر ناقوس کی

 زا. تولدش شب از درست. شدینم خوانده زمیعز گرید که بود وقت

 .دش سردتر و سردتر هانگاه و شتریب و شتریب ها فاصله شب همان

 ینم. نشست کنارش و کرد زمزمه یسرد «کنم یم خواهش»

 را احسانش حق نبود، که یشوخ. بدهد دست از را فرصت خواست

 دش یم دایپ دیبا نفر کی. شیرو هم آب وانیل کی و بودند خورده

 .باشد پاسخگو تا

 خبر؟ چه_ 
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 ریخ. دانستیم یکس هر از بهتر را نیا خودش. بود یافتضاح شروع

 مشترک ی نقطه بهیغر دو مثل دینبا. بودند شوهر و زن سرشان

 یکجا اما بود یم... و یآلودگ و هوا و آب حرف شان،یهاصحبت

 ؟!باشد داشته نجایا که داشت شباهت زادیآدم به شان یزندگ

 بود، لبانش یرو که یا خنده. گرفت دست در را یچا وانیل عماد 

 .کرد کج یلب. داشت تمسخر رنگ

 ...ستین یخاص خبر ،یسالمت_ 

 خبر؟ چه عادله از_ 

 .ندارم یخاص خبر هم عادله از_ 

 بود یعصب و خسته قدر آن او هم دیشا. کرد یم اش مسخره داشت 

 .کردیم تصور طور نیا که

 ش؟یدیند اصال مدت نیا تو یعنی_ 

 منظورته؟ مدت کدوم تو_ 

 را آن آنقدر. کند حلقه او یگلو دور دست که داشت را اش ییتوانا

 رد داشت یمعن چه. شود قطع نفسش که بفشرد دستش دو نیب

 ؟!بگذارد سرش به سر ،یحساس نیا به تیموقع
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 ؟یباش یجد لطفًا شه یم عماد_

 رخوردب نیا انتظار ییگو هم عماد. بود بلندتر د،یبا آنچه از شیصدا 

 ینیس درون را وانیل و دینوش شیچا از یاجرعه. نداشت را او از

 .گذاشت

 کرده؟ تیعصب قدر نیا که شده یچ بگو. بانو رها ام یجد من_ 

 .کند فروکش یکم خشمش تا دیکش یقیعم نفس 

 دارن؟ مهاجرت قصد رسول و عادله یدونست یم تو_ 

 .انداخت باال شانه عماد

 الدنب ساله چند عادله ندونه؟ که هیک اصاًل دونستم، یم که معلومه_ 

 ؟!ینداشت خبر که نگو شه، مهاجرت یکارها

 نه؟بمو خبریب یکس ذاره یم شما خانم یآبج مگه داشتم، خبر نه_ 

 به حد نیا تا را رها حال به تا شد کینزد هم به یکم عماد یابروها 

 وا با شد مجبور که یزمان آن یحت. بود دهیند یعصب و ختهیر هم

 .کند صحبت شان یررسمیغ ینامزد خوردن هم به درباره

 ؟یختیر هم به که کرده کاریچ عادله باز ه؟یچ هیقض پس_ 
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 مه به اعصابمو هم من دنید بدون یحت که داره نویا ییتوانا عادله_

 مهم هم واسم. ندارم عادله نرفتن و رفتن به یکار چیه من. زهیبر

 ی خونه چرا بدونم خوام یم فقط بره، خواد یم کجا و یک ستین

 فروخته؟ رو احسان

 

 دارن؟ مهاجرت قصد رسول و عادله یدونست یم تو_ 

 .انداخت باال شانه عماد

 الدنب ساله چند عادله ندونه؟ که هیک اصاًل دونستم، یم که معلومه_ 

 ؟!ینداشت خبر که نگو شه، مهاجرت یکارها

 نه؟بمو خبریب یکس ذاره یم شما خانم یآبج مگه داشتم، خبر نه_ 

 به حد نیا تا را رها حال به تا شد کینزد هم به یکم عماد یابروها 

 وا با شد مجبور که یزمان آن یحت. بود دهیند یعصب و ختهیر هم

 .کند صحبت شان یررسمیغ ینامزد خوردن هم به درباره

 ؟یختیر هم به که کرده کاریچ عادله باز ه؟یچ هیقض پس_ 

 مه به اعصابمو هم من دنید بدون یحت که داره نویا ییتوانا عادله_

 مهم هم واسم. ندارم عادله نرفتن و رفتن به یکار چیه من. زهیبر
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 ی خونه چرا بدونم خوام یم فقط بره، خواد یم کجا و یک ستین

 فروخته؟ رو احسان

 

 

۹۷ 

 ش؟یدید_

 به خدا شکر. داد نشون بهم رو عکسش احسان نه، که خودشو_ 

 !خودش واسه شده یبارب ده،یرس هم آرزوش

 قدر آن. کرد یم فیرد هم پشت حرص و خشم با را جمالتش 

 آن از تفاوت یب توانست ینم عماد که بود ختهیر هم به و یعصب

 او ی چانه ریز دست. شد خم او سمت به و نشست صاف. بگذرد

 .آورد باال را سرش. گذاشت

 یچ یبگ من به درست شه یم رها؟ یا ختهیر هم به قدر نیا چرا_ 

 یاهم کنم،یم صحبت عادله با یتلفن بار هی یا هفته فقط من شده؟

 یها اتفاق زیر از که دونه یم خدا یول دنشید برم دیشا هم بار هی

 به راجع یول کرده عمل دونم یم. گه ینم یزیچ منم به شیزندگ
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 هم بار نیآخر. دمشیند است دوهفته. ندارم خبر خونه فروش

 فروش و دیخر از یحرف یول کردم صحبت یتلفن باهاش روزید

 .نبود خونه

 آب با را بغضش. کرد خارج او دست از یتکان با را اش چانه

 یوقت بود گرفته ادی یعمر. باشد محکم خواستیم. داد فرو دهانش

 ،بلرزد هم شیصدا یحت دینبا د،یآیم انیم به برادرش حقوق یپا

 .دلش و دست به دهیرس چه

 نبفرست رو پولش تا فروختن رو نشیماش و خونه گه یم احسان_ 

 رو کاراشون داره که دارن اونجا هم کاربلد یآشنا هی ظاهرا کانادا،

 رسول به زنم یم زنگ امروز. ندارم ناشیا به یکار من. ده یم انجام

 هک کن یحال خواهرت به هم تو یول کنه معلوم زویچ همه فیتکل تا

 به رو تیواقع خودم شده. ندارم یشوخ کس چیه با برادرم سر من

 عادله و رسول از رو حقش دادگاه و لیوک با و گم یم بگم، احسان

 .ستین مهم برام بر هم اش هیبق. رمیگ یم

 ؟!یکن یم یشوخ_
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 توانستینم که بود دهیخواب لحنش پشت رتیح و بهت آنقدر 

 .است یشینما تعجبش کند تصور

 واسه من که ینیماش به. فروخته رو خونه عادله. بود یشوخ کاش_

 پول رو شیزندگ همه نکرده، رحم هم دمیخر احسان دانشگاه یقبول

 .نهک سیر و راست رو کاراشون تا ینازل حساب به فرستاده و کرده

 ؟!ینازل حساب_ 

 

 

۹۸ 

 تر گرد نیا از چشمانش. کند تعجب حد نیا تا داد یم حق او به

 و ینازل نکهیا باور. رفتینم باالتر نیا از هم شیابروها. شد ینم

 ممکن ریغ و سخت شیبرا باشند، ارتباط در هم با هم هنوز عادله

 .بود

 به زنه یم زنگ بار هر. ادینم خوشش ینازل از عادله ؟!شه یم مگه_

 من به یزیچ ینازل چرا اصاًل... اصال. کنه یم بارش حرف یکل من

 نگفت؟
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 اما دیچ یم هم کنار را کلمات تند تند فقط و بود حواس یب او

 نیب حضورش نوع و ینازل نام که بود آن از تر جمع رها حواس

 دیکش طول یکم. نگذارد هم با دو آن ارتباط یپا به را عماد کلمات

 چند ار دستش کف. است گفته چه بفهمد و دیایب خودش به عماد تا

 از ردکیم فکر هربار. دیکوب اش یشانیپ به یپ در یپ و محکم بار

 را دترب از بدتر که دیچرخ یم یسمت به زبانش شود، ینم بدتر نیا

 اما بود شده راحت ینازل چشمان طرح شر از. کند یمعن شیبرا

 همان از. شد شروع روز همان از تازه گاهش یب و گاه یها تماس

 اش یزندگ از شهیهم یبرا را او تواند یم کرد یم گمان که لحظه

 .کند پاک

 یم وگرد دمت با مدته هی نهیهم واسه پس ؟!یارتباط در ینازل با تو_

 .یشکن

 بود هامدت. بود او با حق دًایشد حاال و نداشت جواب حق حرف 

 ینازل آخر. شکستیم گردو وجودش تمام با نه، که دمش با او که

 حرف مخاطب را او و داده نشان هم او به خوش یرو شیرو بایز

 به کردنش رها با. دیمک را نشییپا لب. کرد یم اش عاشقانه یها

 .شد خم جلو
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 ... رها کن گوش_

 نهخو نیا از رونیب یدار که ستین مهم برام گهید. کن گوش تو نه_

 سر ییبال چه قراره پرسم ینم ازت هم وقت چیه ؟یکن یم کار یچ

 و خودم یزندگ طیشرا خاطر به نجامیا اگه من. یاریب مونیزندگ

 یندو یم همه از بهتر تو ظاهرًا البته که دارم، نیآرت به که هیاعالقه

 ونمت ینم. یکش یم رخم به مو بودن اضافه قبل از بدتر یدار یه که

 رم یم و کنم یم ولت بگم و بذارم باال طاقچه برات خوام ینم و

 از که نداره یتیاهم چیه من نبود من و بود تو یبرا دونم یم چون

 یم ازت یزیچ هی فقط یکن عوض رو رفتارت یبخوا من ترس

 مزاحم یکرد فکر که هیثان هر ساعت، هر روز، هر وقت، هر خوام،

 تو نبد اجازه خودشون به هیبق نذار. بگو بهم خودت نوشتم، و شیع

 ناجور و جور انگ تا هزار من به و کنند دخالت مون رابطه

 .بچسبونن
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 ریتاث هم نیهم و یبغض چیه بدون. کرد یم انیب محکم را جمالتش

 د،یکوب او صورت یتو را کلمات یجور. داشت عماد یرو یشتریب

 یآرامش و رها دادن دست از ترس. گرفت را وجودش تمام ترس که

 کم زد، یم موج اش یزندگ در او حضور خاطر به یتازگ به که

 گفتن از بعد رها. یکس یب ی بحبوحه نیا در هم آن نبود، یزیچ

 به را بود مانده جا به او از که یارانهیو تا نماند جا آن ش،یها حرف

 ها رفظ شستن با را خودش تا برد پناه آشپزخانه به. ندیبنش تماشا

 خانه به عماد هم امروز کاش که کرد یم آرزو دل در. کند مشغول

 نیا.ودنر کنار بود، زده شان یزندگ به که یکثافت از پرده تا آمد ینم

 اول یروزها از بهتر نایآدر خصوص به و عماد با اش رابطه اواخر،

 نقش عماد دیفهم که نیهم اما بود نیآرت اتاق ساکن هنوز. بود شده

 شیبرا است، کرده پاک رنگ سطل چند کمک با را ینازل چشمان

 به را تیواقع عماد حاال یول شدیم محسوب ندهیآ به دیام ینوع

 .بود آورده شیرو به ممکن شکل نیبدتر

 کردن یخال از بعد و کرد یم جمع را ها ظرف تمرکز یب و تند 

 نیماش از خواست ینم دلش. دیچ یم نکیس داخل را آنها شان،

 از رارف یبرا شستن ظرف از بهتر یا بهانه کند استفاده ییظرفشو
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 سرد یا یش دیچرخ یم که بار هر. نداشت اشیزندگ یوفا یب مرد

 و دش طاق طاقتش. قلبش کینزد ییجا زد، یم ضربه اش نهیس یرو

 رفط دو به را دستش دو زنان نفس نفس. ستادیا حرکت از باالخره

 یازب از گردنش، دور ریزنج برق. انداخت نییپا سر و گرفت نکیس

 و برد شیپ دست. زد یم را چشمش هم بلندش راهنیپ ی قهی کم

 ینینگ کی با ساده ینگیر. دیکش رونیب لباسش داخل از را آن

 .بود دهیخواب پشتش نیریش ی خاطره ایدن ایدن که کوچک،

. ادلهع مخصوصا ا،یند نشونش یکس به دم،یخر اندازم پس با نویا_»

 معج یلیخ حواست. دمیخر تو واسه نویا من بفهمه دینبا وقت چیه

 .نهک یم هیتنب هردومونو وگرنه ندشینب عادله که بذار جا هی باشه،

 ؟یدیخر یچ واسه خوشگله، یلیخ نیا عماد یوا_ 

 .بود گرفته درد زد، آن به عماد که یا ضربه از اش ینیب نوک 

 ...خودت خود واسه. دختره گرفتم تو واسه نویا_ 

 !بزرگه که من واسه یول_
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 االن خوام ینم که من. یا بچه یلیخ هنوز. بزرگه که معلومه_ 

 من. میشد بزرگ هردومون که هیوقت واسه نیا. انگشتت تو بندازمش

 .دارم دوست تورو بگم رسول به بتونم تا کنم کار عالمه هی دیبا هنوز

 ار شیهاحرف یمعن. بود گرفته رنگ او ییپروا یب از شیها گونه

 ترس اما شد یم آب دلش یتو که بود قند یه و دیفهم یم خوب

 ریغ یخواستگار از بردن لذت ی اجازه عادله، از اش یشگیهم

 برادرش، دهد اجازه بود محال عادله. داد ینم او به را عماد یرسم

 .اوردیب در خود عقد به را شوهرش برادر ی مانده میتی دختر

 

 

۰۱۱ 

 ...عادله یول_

 فقط تو. کنم یم درست زویچ همه خودم. رها نباش عادل نگران_

 و من نیب است نشونه هی نیا. نهیبب رو انگشتر نیا یبد اجازه دینبا

 ...«یبش من مال شهیهم یبرا و امیب که یروز واسه دار نگهش. تو
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 عماد یوعده. نشست لبش یرو خاطراتش، یادآوری از یشخندین 

 مادع بودند دهیرس هم به که هم حاال. نشد بدل قتیحق به وقت چیه

. آوردینم ادی به را یتوخال و پوچ یقرارها و قول آن و حلقه نیا

 نگاهش خوب و گرفت اش اشاره و شست انگشت دو نیب را حلقه

 فراموش و معرفت یب صاحب مانند درست داشت، دوستش. کرد

 .نشاند شیرو یا بوسه و آورد باال را آن. کارش

. خورد یسخت تکان شکمش، دور به یامردانه دستان شدن حلقه با

 ندیبب را آن عماد دهد اجازه بود محال. کرد پنهان مشتش در را حلقه

 شدیم محسوب اولش عشق عماد که درست. دارد برش اوهام و

 انتشیخ به یپ که یروز درست که بود نشده خوار آنقدر هنوز یول

 اصلهف او از تا داد بدنش به یتکان. کند اعتراف عشقش به بود، برده

. دش تر محکم تنش دور او دستان ی حلقه. بود دهیفا یب اما ردیبگ

 .زد اش گونه یرو یا بوسه. گذاشت رها ی شانه یرو را اش چانه

 داشته دوست یجور نیهم منو خوام یم ازت اما هیرو پر دونمیم_ 

 دوست من. معرفت یب و عرضه یب و احمق طور نیهم. رها یباش

 کنم دب بهت خوام ینم. یبکن فکرشو که یاون از شتریب یلیخ دارم،

 واستنخ بدنم سلول به سلول. ستمین بلد رو تو به کردن یخوب یول
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 تو و من شتریب یکینزد که دونم یم اما زنه یم ادیفر رو داشتنت و

 هزار یکی تو اقتیل. ستمین تو یزندگ آدم من. خودته به ظلم هم، به

 تو و،ت مثل یا فرشته داشتن کنه درک که یکی. منه از بهتر برابر

 شیزندگ تو تو بودن بفهمه که یکی. بخشه آرامش چقدر اش خونه

 .رینگ فاصله من از. ادیز یلیخ خودخواهم، من یول خواد یم اقتیل

 .باشه من مال فقط و فقط حضورت آرامش بذار

 جز به که رفت یجور بعد. زد گوشش ریز یگرید ی بوسه و 

 اش یاقهیدق چند حضور بر دال یمدرک چیه ش،یها نفس حرارت

 .نداشت وجود آنجا در

 

 شیبانو ینازل. داشت هم حق. شد یم قبل از تر سرحال روز هر

 دوارشیام برگشتن به و شده کینزد او به قبل از شتریب روز به روز

 .کردیم

 ؟یخوب تو. ممنون سالم،_ 

 شده؟ یزیچ_ 
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 یرییتغ نیکوچکتر به حواسش مدت نیا تمام. بود جمع حواسش 

 ی دهیپر رنگ صورت که االن مثل درست. بود رها ظاهر و رفتار در

 .بود برده احوالش به یپ و دهید را او

 .ستین خوش حالم ادیز فقط نه،_

 :دیپرس سوءظن یکم با. داد تکان سر و کرد زیر چشم عماد 

 چندمه؟ امروز_ 

 با را خودش و دیچرخ گاز طرف به. شد یانار جا در رها یها گونه

 و زد یلبخند عماد. کرد مشغول زیم مخلفات دنیچ و یغذا دنیکش

 هر یبرا ها دنیپرس خیتار نیهم از خاطره یکل. داد تکان سر

 چشم آنها از شد ینم جوره چیه که یخاطرات. بود شده زنده شانیدو

 .دیپوش

 به یراض واقعا یول خانم، رها یانداخت راه یبو و عطر چهه_

 !!حال نیا با اونم م،ینبود زحمت

 دامک: »بپرس ییپررو با و بزند راه آن به را خودش خواستیم دلش

 عاقبت گذاشتن، عماد سر به سر بود کرده ثابت تجربه اما «؟!حال

 به بود، ایح و شرم نداشت، که یزیچ تنها او. نداشت یخوش
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 در و ندازدیب نییپا را سرش داد حیترج. موارد نیا در خصوص

 از بعد. ببلعد شیغذا همراه را دردش خوب دختر کی مثل سکوت

 .داشت را درد نیا از دنیچیپ خود به یبرا یکاف وقت عماد رفتن

 

 

۰۱۲ 

 را شیغذا. نگذاشت سرش به سر گرید هم عماد تعجب کمال در

 ترک را آشپزخانه یکوتاه تشکر با و خورد یحرف چیه بدون

. دانست یم خدا را اش که و چه مشغول. بود مشغول فکرش.کرد

 را زیم. نباشد بود، خودش فکر در که آن مشغول کرد یم خدا خدا

 .گذاشت بعد یبرا را ها ظرف شستن و کرد مرتب

 در یا مطالعه سالن به خواندن، درس ی بهانه به بود یمدت نایآدر

 آنجا در را شب ده تا صبح هشت ساعت از. رفت یم خانه یکینزد

 ،داشت گذشته اتفاقات تکرار از که یترس وجود با رها. گذارند یم

. کند دخالت فرزندانش، مورد در عماد، ماتیتصم در خواست ینم

. دیند ییرایپذ یکجا چیه را عماد آمد، رونیب که آشپزخانه از
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 و ندک استفاده آمده شیپ فرصت از توانستیم الاقل. شد خوشحال

 .بخوابد یکم

 هااتاق یروراه به ورود محض به را عماد زدن حرف زیر زیر یصدا

 نفر کی. رفت یم نفر کی ی صدقه قربان داشت انصافانه یب. دیشن

 ای کند حسادت او به دارد حق دانستینم و شناختش یم خوب که

 ،دارد خانه نیا در که یبندمین گاهیجا نیا با دانستینم یحت ؟!نه

 از مرحله نیا در او ؟!نه ای باشد داشته یوفادار انتظار تواندیم

 .بود ایدن آدم نیتر فیبالتکل اش، یزندگ

 تیحما به پشتش اگر. سوخت یم خودش یکس یب یبرا دلش 

 که فیح اما بماند خانه نیا در یا هیثان بود محال بود، گرم رسول

 طور هر داد قول که درست. بود درآمده آب از زرد تو هم رسول

 ادیز رها اما بگذارد، ارشیاخت در و کرده جور را احسان پول شده

. کند دلخوش یتوخال و پوچ یها دیوع و وعده نیا به توانست ینم

 رد خصوص به ست،ین یااراده با و محکم آدم بود کرده ثابت رسول

 .عادله با برخورد

 ردبرگ زودتر تنگته، دلم چقدر یدون ینم زدلم،یعز برم قربونت_

 ...رنیگ یم تو بهونه هم هابچه خدا، تورو
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 اب کردن صحبت نیح عماد. شد یم تر کینزد لحظه به لحظه صدا 

 اب دادن قلوه و دل سرگرم آنقدر. بست را آن و درآمد طرف به ینازل

 اب زن، کی وجود یهاخرابه نشد متوجه که بود اش یآب چشم دلبر

 .است مانده جا به در پشت اشکبار یچشمان

. دیایب چشمانش به خواب بود محال کندیم جان هرچه گرید حاال 

 افتاده جانش به هم جهیسرگ و تهوع حالت. دیچیپ یم هم به دلش

 آزاد یهوا یکم. بست چشم یالحظه و گرفت وارید به دست. بود

 .نداشت هم را نیآرت به سرزدن یانرژ. کند کمکش توانستیم

 

 

۰۱۳ 

 د،کر باز که را ساختمان در. رساند اطیح به را خودش زانیخ و افتان

 ژنیاکس ها مدت ییگو که دیکش شیها هیر به را آزاد یهوا یجور

 هانداز به. ریس دل کی خواست، یم هیگر دلش. بود کرده قهر آنها با

 یها پله و گرفت ها نرده به دست. بود شکسته دل عمر کی ی

 .رفت نییپا را عماد باشکوه عمارت
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 ها نرده کنار. دهد ادامه نتوانست گرید دیرس که آخر ی پله به 

. زد هیتک آن یهاستون از یکی یسنگ ی بدنه به را سرش و نشست

 یم شتریب لحظه به لحظه درد. داشت شدن بسته به لیم چشمانش

 به. َکند یم را شکمش اتیمحتو تکه تکه داشت نفر کی انگار. شد

 شکمش به قبل از شتریب را اش شده مشت دست و شده خم جلو

 .فشرد

 د،یکش پاک چندان نه یهوا از که یقیعم نفس. زد عق بار چند 

 ورتص و قیعم یها نفس دنیکش با. بست چشم. بود کننده کمک

 .ندک فراموش را دهیشن و دهید آنچه کرد یسع ن،یآرت یبایز ی چهره

 یا عاشقانه یها صحبت سرمست عماد او، از قدم چند ی فاصله به 

 مشغول داد، دشیبد دیند یادیز یها گوش خورد به ینازل که

 .بود اش خورده ژل یموها تار به تار کردن مرتب

 

 گرید کباری و دیایب یزود به بود قرار. بود داده برگشتن قول ینازل

 زا تر هیحاش یب و تر عاشقانه بار نیا. بسازند یزندگ هم، کنار در

 نسبت و اشیزندگ در رها حضور آوردن ادی به با یالحظه. قبل
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 با را خودش اما ستاد،یا حرکت از دستانش داشتند، هم با که یدیجد

 .کرد آرام رها بودن یمنطق ی وعده

 مه نداشتنش به فکر. نبود گرانید یزندگ یرو شدن خراب آدم رها

 و دیجد نسبت آن با او کردن تحمل آدم هم ینازل اما بود دشوار

 همه نیا فشار تحت آخر. داد تکان سر و دیکش یپوف. نبود کشنده

 یم خفه اش،یزندگ بیغر و بیعج یها نسبت نیب و الیخ و فکر

 را اسمش. عمر کی یبرا خواست، یم را رها حضور دلش. شد

 اًلاص. یوابستگ هم دیشا و یدلبستگ دیشا دانست، ینم درست

 مهم. گذاشتندیم حسش یرو ینام چه که نداشت هم یتیاهم

 و یبارویز دخترک. بود خوش رها بودن به دلش که بود نیا شیبرا

 .بود شده یخواستن و بایز یادیز روزها نیا رسول، ی خانه مهربان

 اورد،یب دوام را یگرید شخص کنار در حضورش بتواند بود محال

 شیب تهیفرمال حضور کی خودش، ی خانه در بودنش اگر یحت

 .نباشد

 اش مردانه یبایز ی چهره و خودش به نهیآ در را نگاه نیآخر 

 به دیبا. بود زمان دردش یدوا تنها. کرد ترک را اتاق و انداخت
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 خود به خود تا داد یم زمان شیتو در تو یادیز سرنوشت و خودش

 .شود حل زیچ همه

 

 

۰۱۴ 

 به یسرک و کرد باز یآرام به را در. رفت نیآرت اتاق به همه از اول

 یب و آرام. نبود رها از یخبر تصورش، برخالف. دیکش اتاق داخل

 یها مراقبت. بود صدا یب و منظم نیآرت یها نفس. شد وارد صدا

 . بود آورده سرحال یحساب را او رها قیدق

 ی هیر ترشحات خودش هم بار کی ماه چند نیا در آمدینم ادشی

 مه ینداشتن دوست کار نیا زحمت. باشد کرده ساکشن را پسرش

 فکر یا فرشته نیهمچ نبودن به شد یم چطور. بود رها ی عهده به

 از اش، گرفته سامان و سر تازه یزندگ ی رازهیش نبود، اگر رها. کرد

 یگوشتالو چندان نه یها لب دنیبوس ی وسوسه با. دیپاش یم هم

 .برگشت را آمده ریمس و کرد مقابله پسرش،

@
mahbookslibrary



 را او و شد خارج ساختمان از. نبود هم ییرایپذ و آشپزخانه در رها

 شدنش جمع خود در و نشستن تیوضع. دید ها پله یرو نشسته

 .بود افتاده جانش به که داشت یدرد از نشان

 زمزمه شراست گوش پشت و گرفت نییپا سر. نشست باالتر پله کی

 چندمه؟ امروز: کرد

 .داد لشیتحو یطانیش چشمک. دیپر جا از و دیکش ینیه رها

 ؟یدیترس شد؟ یچ-

 . یاوهون ،یِاهن هی. دهنم تو اومد قلبم-

 .دیکوب هم به را دستانش کف و شد خم جلو به

 مشه؟یعال از نمیا-

 ؟یچ عالئم-

 .انداخت باال ییابرو. کرد نگاهش مرموزانه کج یلب با عماد

 ...خانم سرکار یهورمون راتییتغ عالئم-

 اما است رک یادیز او دانست یم. بست خی شیها رگ در خون

 .دیگنج ینم باورش در ییایح یب و ییرو پر همه نیا
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 نوار ی بسته نیاول خودم خوب. من واسه نشو رنگ به رنگ یالک-

 گهید ،مشبک یهیباال بزرگ، زیسا ز،یگلر دم،یخر برات تو یبهداشت

 ...دار باله آهان بود، یچ

 ...دار باله نه بالدار:دیغر اش شده دیکل یها دندان نیب از رها

 .پراند هوا در یدست عماد

 نیکن ینم پرواز اونا با که هیچجور موندم فقط من یهرچ حاال-

 ...شما

 یالیخ یب با و انداخت باال شانه عماد. دیکش ینیه گرید بار رها

 ...داره یهورمون راتییتغ که استیدن تو آدم تنها انگار: دیغر

 ...عماد خدا تورو کن تمومش-

 به و یخودت تو یجور هی کنم؟ تمومش که کردم شروع من مگه-

 ...پر طلب انگار که یتوپ یم همه

 ...عماد-

 ؟یدار درد. عماد جان-
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 کن تمومش: دینال کالفه و کرد پنهان دستانش پشت را صورتش رها

 ...خدا رو تو

 .زد شیها لب یرو یا ضربه عماد

 و خوب حال تو نه ای بزنم حرف من باشه حواست فقط تموم، ا،یب-

 ؟یندار درد ینگفت. نداره یفرق تو بد

 امگ چند با. دیپر جا از یا قهقهه با برداشت زیخ سمتش به که رها

 .رساند ها پله یباال به را خودش بلند

 ادیفر جا همان از شد، راحت رها با یمنیا ی فاصله از که الشیخ

 ژلوفن؟ ای بخرم کیمفنام رها، گم یم: زد

 وششگ کنار از فشنگ مثل یکفش لنگه که بود نشده تمام اش جمله

 .دیچیپ اطیح در رها ادیفر یصدا و گذشت

 ...عماد-

 یدرد چیه هم اول از انگار اصال. بود شده پرت دردش از حواسش

 .بود بر از را شیدردها ی چاره و او شهیهم عماد. نداشت
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 ...نگذره بد بهت دم یم قول شو، سوار ایب دختره، یه_

 بار یبرا. برداشت تندتر را شیها قدم. گذشت تنش از یفیخف لرز 

 شب، از ساعت نیا تا ماندن رونیب. فرستاد لعنت خودش به هزارم

 نیا است ممکن دانستیم که یوقت هم آن نبود، صالح به اصال

 .ردیبگ قرار راهش سر ح،یوق پسرک

 از اگر. ینبود لیم یب یلیخ که شب اون توام، با خانم، یآدر_ 

 یم تهش تا شد، ینم دایپ سیپل ی کله و سر ما وه...گ شانس

 ؟ینداز ینم من به هم نگاه هی که شده یچ حاال. یاومد

 

 باز را دهانش االن نیهم که داشت را آن جرات خواست یم دلش

 ندک او نثار است، بلد هجده مثبت فحش و راهیب و بد چه هر و کند

 و راهیب و بد دوتا با که ستین یکس پسر، نیا دانست یم خوب یول

 بود ممکن تازه. بردارد سرش از دست و اوردیب کم درشت، حرف

 .دیبگو یزیچ عماد و احسان به دیترس یم. شود هم تر پروا یب
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 تفادهاس او هیتنب یبرا ها روش نیبدتر از دو آن بود داده نشان تجربه

 .نداشت را دو آن از دوباره یدور تحمل. کردند یم

 نیه د،ش بلند اش یگوش زنگ یصدا یوقت که بود دهیترس یقدر به

. دیلرز یم وضوح به دستانش. خورد یسخت تکان و گفت یبلند

 سشحوا. دیکش رونیب اش کوله پشت بیج از یسخت به را یگوش

 رپیها به بود نمانده یزیچ گرید. نشود کم شیها قدم سرعت بود

 .بکشد یراحت نفس و برسد عماد بزرگ

 ترس با را دهانش آب. زد یم چشمک تلفن یرو احسان ی شماره 

 را او احسان که داشت را آن ترس. چرخاند طرف دو به سر. داد فرو

 بلق یگرم به شان رابطه هنوز. ندیبب مناسب چندان نه طیشرا آن در

 لهفاص یلیدل هر به شان، نیب دوباره خواست ینم دلش. بود نشده

 .فتدیب

 نوک حد از شیب یسرد. دیکش صفحه یرو را انگشتش بار چند 

 و گفت یبلند َاه. شود برقرار تماس گذاشتینم انگشتانش،

 قطع یگوش زنگ یصدا نکهیا از قبل. دیکش اش مانتو به را انگشتش

 .گرفت گوشش کنار را یگوش و کرد برقرار را تماس شود،
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 ...احسان سالم... الو_ 

 .کرد تعجب شیصدا دیشد لرزش از هم خودش

 ؟یخوب جان، نایآدر سالم_ 

 شده؟ یزیچ خوبم، آره... آره_ 

 .کرد یا خنده تک احسان 

 ...باشه یعیطب تو اوضاع نکنم فکر یول نشده یزیچ که نجایا_ 

 ...هگرفت نفسم رفتم، راه تند تند فقط خوبم، من... بابا نه... نه_ 

 

 

۰۱۶ 

 ؟مگه ییکجا_

 .نگرفت ظنش سوء پر لحن از یخوب حس 

 ...خونه رم یم دارم بودم، مطالعهسالن_ 

 شب؟ موقع نیا_ 
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 هست؟ یا گهید سوال. االن تا اومدم صبح از شب، موقع نیا آره،_

 رفته تند یلیخ دانستیم هم خودش. کرد سکوت یالحظه احسان 

 خاطر به را شیرو بایز عشق دیترسیم. شد ینم اش یحال دلش اما

 .بدهد دست از اش، ینشدن تمام ییهوا به سر

 مگفت. باشم اونجا شام قراره. رها شیپ رم یم دارم من زم،یعز باشه_

 ...میبزن یدور هی میبر باهم بعد یداشت دوست اگه بدم، خبر بهت

 خواست یم شکل نیا به احسان یوقت نداشت، یدوام اش یدلخور 

 .اوردیب در دلش از

 هد من! بود گرفته دلم چقدر یدون ینم احسان، عاشقتم یعنی یوا_ 

 ...ام خونه گهید قهیدق

 شینایآدر. نشست احسان لبان یرو یقیعم لبخند خط، طرف آن 

 بلق از تر طاقتیب کرد، قطع که را تلفن. بود ساده و صاف یادیز

 هم شا بهانه. کند یدلتنگ رفع یکم تا بود گرفته تماس. بود شده

 .ببرد بو که بود آن از تر ساده و صاف نایآدر اما بود نما نخ یادیز
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. ردکیم یدلتنگ رفع و رساندیم عماد خانه به را خودش زودتر دیبا 

 از شلیاتومب و فشرد گاز پدال یرو را شیپا. شد سبز موقع به چراغ

 .شد کنده جا

 یم که جونت احسان به ماست، واسه فقط تخمت و اخم پس_ 

 !شهیم باز بناگوش تا شتین یرس

 یرفح چیه به زبانش اما کرد او ی حواله یزیت و تند نگاه و برگشت

 شیها حرف مقابل در او بود ممکن که یواکنش وحشت. دینچرخ

 .دادینم کردن سکیر ی اجازه باشد، داشته

 یآدر میهست شما هالک که ما قربون، تو یآب یچشما جووون،_ 

 ؟یخوا یم یچ گهید م،یداریخر نازتم خانوم،

 مزاحمه؟ نا؟یآدر شده یزیچ_ 

 خندلب و دیکش یقیعم نفس دیام دنید با. آمد بند یا لحظه نفسش

 ...دیپرسیم آدرس فقط بابا،... نه: گفت زنان

 و انداخت یمشک جیاسپورت جوان ی راننده به یمشکوک نگاه دیام

. بودن واضح شیبرا صداها اما بود دهیشن ییزهایچ کی. داد تکان سر

 نه. داشت رتیغ یرو. دیگویم راست نایآدر کند فکر داد حیترج
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 برادرانه ییجورها کی را او کارش، صاحب دختر عنوان به فقط

 .داشت دوست

 

 

۰۱۷ 

 روز هر را دخترش و بود شده بزرگ عماد یپا و دست در یبچگ از

 مزاحم جوان. داشتند خبر هم پوک و کیج تمام از بًایتقر. دید یم

 او ی حواله یزیآم دیتهد نگاه بود، شده دیناام نایآدر دادن پا از که

 ابانیخ چیپ در فرمان، چاندنیپ با و گذاشت گاز یرو را شیپا. کرد

 .شد گم

 هست؟ عماد_ 

 .گرفت پسر رفتن ریمس از را نگاهش دیام 

 نبود؟ مزاحم باشم مطمئن_ 

 بگم؟ دروغ بهت دیبا چرا ه؟یچ منظورت_

 .کرد حشیتوض به وادار نا،یآدر ی پرخاشگرانه لحن
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 هر وقت، هر یبدون خوام یم فقط جان، نایآدر ندارم یمنظور_ 

 ...یبگ بهم مشکلتو هیکاف دارم، هواتو من افتاد، برات یاتفاق

 لوج قدم. نشست نایآدر لبان یرو او، ی برادرانه تیحما از یلبخند 

 گرید دیام. شد بلند پا انگشتان یرو اش، یمیقد عادت به و گذاشت

 گرفت، قرار او ی گونه یرو که شیها لب. بود شده بلند قد یادیز

 را پسر نیا. انداخت خنده به را او اش، روزه کی شیر ته یزیت

 .داشت دوست یادیز

 

 نیا انتظار. بود زده خشکش. ستادیا حرکت یب یها لحظه دیام

 ه،بوس نیا یول بود معروف ییپروا یب به نایآدر. نداشت را حرکت

 .بود ییپروا یب یورا یزیچ مکان، نیا در و سن نیا در هم آن

 ...نهز یم منو گردن نه،یبب بابات اگه خوب؟ دختر یکن یم کاریچ_ 

 او ی گونه از جرم، آثار کردن پاک مشغول. انداخت باال شانه نایآدر 

 .شد

 یم دلم فقط ،یزن یم حرف ینجوریا باهام یوقت خودته، ریتقص_

 ...بدم نشون احساساتمو تونم ینم یا گهید جور. ببوسمت خواد
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 .زد پس را دستش دیام 

 کن ول ،ینکن کارمیب کار از و ینبر منو یآبرو تا انگار گه،ید بسه_ 

 ...بفهمه بابات نکهیا قبل برگردم، زود و خونه برسونمت ایب! یستین

 ...نمیبب بابامو اومدم من ؟یچ گهید بابا، نه_ 

 تکان یسر و زد کمر به دست دیام. زد کنار را دیام و گفت را نیا 

 آفتاب، بگذارد بود محال بود، اش یواقع خواهر نایآدر اگر. داد

 ،شب موقع نیا نکهیا به برسد چه ند،یبب را شیرو و رنگ مهتاب

 و ادهیپ از دل و بزند قدم اهیس شهر نیا یهاابانیخ در تنها، و تک

 !.ببرد سواره

 

 

۰۱۸ 

 خانه یراه دیام قدم هم کرد، عماد از که یکوتاه یدلبر از بعد نایآدر

 شتریب او به. برود دخترش همراه خواست دیام از خودش عماد. شد

 دنید اب گذشتند، که ابانیخ یانتها چیپ از. داشت اعتماد چشمانش از

 ی خانه زنگ زدن مشغول که خودش و خانه یجلو احسان لیاتومب
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 آنها، دنید از قبل کرد یم خدا خدا. برخاست نهادش از آه بود، آنها

 .شود وارد احسان و شده باز خانه در

 ست؟ین احسان نیا_ 

 ...خودشه آره،_ 

 ...بپرسم رو حالش تا میبر زودتر ایب. خوب چه_ 

 نیا از احسان چه هر. بکوبد وارید به را سرش خواست یم دلش

 یبد حس نا،یآدر به او یکینزد به نسبت و آمد یم بدش پسر

 . شود کینزد او به داشت یسع و آمدیم خوشش او از دیام داشت،

 ؟!باالخره میدید رو شما ما عجب چه. دکتر یآقا سالم به،_

 صورت نیب دور کی نگاهش. برگشت آنها طرف به شوکه احسان 

 نیب یکینزد همه نیا انگار. دیچرخ د،یام ی شده دراز دست و نایآدر

 هب ندارد حق که بود داده تذکر نایآدر به بارها. نداشت باور را دو آن

 موضوع نیا. شود کینزد یا بهانه چیه با ،یمذکر جنس چیه

 .بود قرمزش خط نیبزرگتر

 شما؟ یخوب جان، دیام سالم_ 

@
mahbookslibrary



 و شد بش و خوش مشغول دیام با تصورش از تر گرم یلیخ احسان

 دجورب احسان. بود گرفته بغضش. گرفت دهیناد کل به را او حضور

 لحظاتش، و او از خودش، گرفتن و شدن دور با. کرد یم هیتنب

 به یتوق. دندیشن و گفتند چه دینشن. کردیم زهر کامش به را یزندگ

 و آورده جلو را دستش یخداحافظ قصد به دیام که آمد خودش

 یحت گذاشت، او دست درون که دست. کرد یم نگاهش منتظر

 به احسان نگاه از خشم یرهایت. نداشت آوردن باال سر جرأت

 و یچیسرپ همه نیا عواقب منتظر دیبا حاال. شد یم پرتاب سمتش

 دل به دشیام. ماند یم احسان یقرمزها خط از تمرد، و یسرکش

 هم را احسان دل ش،یها حرف با که بود مهربانش یبابا زن یرحم

 !کند نرم

 

 

۰۱۹ 

 ...کن باور احسان_

 ...تو برو_
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 دهش گرفته حالش. بست را نایآدر دهان انعطافش، بدون و تند لحن

 هخان به. گشتیبرم جا نیهم از بود، نداده آمدن قول رها به اگر. بود

 حجمش بر و قطور یها کتاب انیم را خودش صبح تا و رفت یم

 از یکی فتیش و زد یم مارستانیب به یسر هم دیشا. کرد یم خفه

 اش نهیس و نیسنگ نفسش. کرد یم قبول را شیها یهمکالس

 بود محال. بود رفته دست از گرید عماد دختر. بود شده دردناک

 .شود میقد راه به سر دختر همان دوباره

 تن عطر خواست ینم دلش. شد خانه وارد او، از ادیز ی فاصله با 

 مه نایآدر. شود متحول و بکشد مشام به ناخواسته و خواسته را او

 با را خودش و کرد استقبال او یدور از. بود او از فرار دنبال ظاهرًا

 .رساند ساختمان به بلند یها قدم

 و کرد استقبال عماد از دختر از گشاده یرو با. بود منتظرشان رها 

 و بیعج حضور شوک از هنوز. گرفت لیتحو دستپاچه یلبخند

 .شد دایپ احسان ی کله و سر که بود امدهین در او بیغر

 !...بانو یانداخت راه ییبو عطرو چه خانوم، رها سالم_ 

@
mahbookslibrary



 یرعنا یباال و قد دنید با. گرفت نایآدر ی رفته ریمس از نگاه

 یبرا رفت دلش. کرد پرواز سمتش به و باز را دستش دو احسان،

 احسانش. برادرش تن سلول به سلول پشت به دهیخواب یمردانگ

 .بود شده یمرد خودش یبرا گرید حاال

 کی با او که یحال در شد،یم حلقه او تن دور یسخت به دستش دو 

 .بود دهیکش آغوش در را او بدن تمام دست

 حدقه در چشم با را بغلتد اش گونه یرو رفت یم که یاشک قطره 

 .گرفت فاصله او از و راند عقب به چرخاندن،

 برات شه یم مگه ،یاومد یک بعد. یاومد خوش دلم، زیعز سالم_ 

 !نپزم؟ تو عالقه مورد یغذا

 رو؟ عمادت آقا ای رو من عالقه مورد یغذا_ 

 دوست که ییغذا گفتم م،یهم دور شب هی گه،ید نشو بدجنس_ 

 ...بپزم براتون رو نیدار

 

. وردایب در تنش از را کتش کرد کمکش و ستادیا احسان سر پشت

 التعض. بود نشسته تنش به یحساب ش،یبایز اسپرت تک کت
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 دستش یرو را کت. داشت را آن کردن پاره قصد شیبازوها

 با نتوانست کرد هرچه. ستادیا احسان مقابل دوباره و انداخت

 ار آزادش دست بار نیا. کند مقابله او ی دوباره دنیبوس ی وسوسه

 رها یها لب و شد خم جلو به یکم احسان. انداخت او گردن دور

 .دشیبوس محکم و زد یآرام هق. نشست او ی گونه یرو تر راحت

 

 

۰۰۱ 

 را چشمانش ریز یسیخ تا انداخت نییپا سر گرفت، فاصله که او از

 .کند پنهان

 ار گرشید دست انگشت دو. شد احسان ی پنجه ریاس دستش مچ

 .آورد باال را سرش و گذاشت او ی چانه ریز هم

 شده؟ یزیچ! جانم؟ رها چرا هیگر_

 من و یشد بزرگ چقدر کردم فکر لحظه هی فقط بابا، نه... نه_ 

 ...دیببخش شدم، یاحساسات. نبودم متوجه
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 یفدا را ایدن بود حاضر. زد او یموها به یابوسه و شد خم احسان 

 .کند او یمو تار کی

 .داشتم نگهت سرپا ببخش جان، احسان تو ایب_

 .شدند خانه وارد هم یپا به پا و کرد زانیآو یجالباس از را او کت 

 از هک شیخوابوند نگو اد،ینم که صداش کجاست؟ طونکتیش نیا_

 !گردم یبرم نجایهم

 .نشست لبانش یرو یعشق از سرشار ی خنده 

 اردیب دیبا گهید االن. دهیخواب وقته یلیخ یول هست که خواب_

 .بشه

 هی رم یم من ،یزیبر من واسه دم تازه یچا هی تو تا پس باشه،_ 

 !نمک داریب خواب از رو خان تنبل تونم یم نمیبب بزنم، بهش سر

 ها خواب اتاق یراهرو وارد و نداد او به هم یمخالفت چیه ی اجازه 

 شدیم یساعت دو نیآرت. کند کور را او ذوق امدین دلش هم رها. شد

 دیبان خوردنش ریش نیب. شد یم داریب دیبا کم کم و بود دهیخواب

 حضور زمان تمام نداشت دوست یطرف از. افتاد یم فاصله یلیخ
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 نیا با کردیم احساس. باشد خواب نیآرت خانه، در نایآدر و عماد

 .شد خواهد فراموش و گرفته دهیناد حضورش و مرور به کار

 یزود به هم عماد. شد یچا ختنیر مشغول و آشپزخانه وارد 

 و نیآرت بلند ی هیگر یصدا که بود ختهینر را دوم یچا دیرسیم

 .دیچیپ ساختمان در احسان، ادیفر آن از پس

 که ید یم یچ نیا به. شدم کر ر،یبگ رو تیکول بچه نیا ایب رها،_ 

 شه؟ یم بلندتر روز هر یصدا اما ره یم آب کلشیه

 اتاق به را خودش سرعت به. کرد موکول بعد به را ختنیر یچا 

 بغل را نیآرت. بود آمده احسان کمک به هم نایآدر. رساند نیآرت

 سردرد .بود ممکن کار نیتر اشتباه نیا و دادیم تکانش مدام و گرفته

 .شدیم شتریب و شتریب مداوم یها خوردن تکان با پسرکش،

 

 

۰۰۰ 

 .امیب من تا ،ییرایپذ تو برو احسان با شما زم،یعز من بدش_
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 مین او، حرکت نیا از متعجب. دیدزد نگاه و داد سرتکان نایآدر

 تتخ به نه،یس به دست اخم، ایدن کی با. انداخت احسان به ینگاه

 رستد وسط نیا یزیچ کی. دیپر باال ابروانش. بود زده هیتک نیآرت

 را دو آن ی رابطه یرو تمرکز ی اجازه ن،یآرت ممتد یها غیج. نبود

 .دادینم

 ...امیم کنم، ساکت رو نیآرت من جان، احسان برو_ 

 نیآرت سر به هم یدست او، کنار از عبور موقع و زد یلبخند احسان، 

 . دیکش

 یزندگ جزء گرید که ییکارها و ماند رها شدند، خارج که اتاق از

 ن،یآرت هیر ترشحات دردناک و آزاردهنده ساکشن. بود شده اش

 .شیکوچولو نیآرت به برسد چه دادیم آزار هم را خودش

 ...یش یم راحت االن پسرکم، آروم زم،یعز آروم_ 

 که بود زده غیج آنقدر. بود شده آرام نیآرت کارش، اتمام از بعد 

 دنیخواب از قبل تا کرد آماده را رشیش ی شهیش. دیکش ته اشیانرژ

 لیتحل از را حواسش که بود نیا اش یسع تمام. بدهد خوردش به

. دبو احسان با حق. کند پرت ن،یآرت بدن عضالت محسوس رفتن
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 نیا که بود یروز از ترسش. شد یم تر فیضع روز به روز پسرش

 .انجامدیب او شدن تمام به ها، شدن فیضع

 ینرژا یحت که بود خسته یقدر به. رفت خواب به زود یلیخ نیآرت

 .پسرش دیشد ضعف از گرفت، بغضش. نداشت را رشیش خوردن

 شد ینم هم امشب. گذاشت تختش داخل را نیآرت و دیکش یآه

 نیا د،یکش یم که ییها آه شمار. باشد داشته جمعشان در را پسرش

 .بود شده خارج دستش از روزها

. دیشک باال یکمرنگ لبخند به را لبانش اتاق، از خروج از قبل از قبل

 .بردیم ییبو اش،یزندگ بلبل و گل تیوضع از دینبا احسان

 ...ارمیم ییچا برات االن جان، احسان دیببخش_

 !دنیکش زحمت خانم نایآدر. خواد ینم نه،_

 ی گوشه معذب نا،یآدر. دیچرخ دو آن نیب گرید بار کی نگاهش 

 و بود گرفته دندان ریز را نشییپا لب. بود شده جمع خود در مبل

 پرحرف، و نهیس به دست هم احسان. فشرد یم هم به را دستانش

 دو نیا. شد لیتبد نیقی به گرید شکش. کرد یم نگاهش یچشم ریز
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. تنشس احسان کنار نفره، سه مبل یرو. شد یم شان یزیچ کی نفر

 .کرد نگاهش و نشست جور و جمع یکم احسان

 ن؟یشد ینجوریا چرا دوتا شما شده؟ یچ_ 

 رپس ،ییدا دختر تمام مثل میدار تازه بانو، رها مینشد که یجور_ 

 ...میش یم ایدن یها عمه

 

 

۰۰۲ 

 ان؟ یچطور ها پسرعمه ،ییدختردا ی همه مگه_

 رونیب زنن، یم حرف هم با دوستن، دوتا مثل ستن،ین یخاص طور_ 

 ...اما رن یم حیتفر رن، یم

 یم تکان تکان را اش اشاره انگشت که یحال در و دیکش را شیاما

 .داد ادامه نا،یآدر به خطاب یول رها به رو داد،

 و یرفت کجا پرسن ینم گهیهمد از ستن،ین هم حلق تو مدام گهید_ 

 نییتع فیتکل هم واسه. کننینم دخالت هم کار تو ؟یرفت یک با
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 گهید غول نره هی دستتودست شونو ییدا دختر هم یوقت. کننینم

 ...رنیگ یم خون خفه دن،ید

 راه یعصب و برخاسته جا از. گفت یم ادیفر با را آخرش جمالت 

 تک از تیعصبان. داشت شدن پاره به لیم گردنش رگ. رفت یم

 او، یناگهان رفتار رییتغ از متعجب رها. بود مشخص کلماتش تک

 نایآدر شود، بلند جا از نکهیا از قبل. دیکش جلو را خودش

. دیکش آغوش در را احسان ازپشت و برخاست جا از زان،یراشک

 به را سرش و کرد حلقه درهم او شکم یرو را دستش دو محکم

 .زد هیتک پشتش

 هم با ما داداشمه، مثل دیام خدا به. کردم غلط احسان، کردم غلط_ 

 اب یکن یم ینجوریا یچ واسه. یدون یم خوب خودتم. میشد بزرگ

 من؟ و خودت

 یم قبول را عماد دختر یناگهان آغوش نه. بود شده خشک احسان 

 . دیکش ینم هم نفس گرید انگار. زد یم پس یحت نه و کرد
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 برخاست جا از هراسان. دیشن رها تنها را اطیح در شدن بسته یصدا

 دهیچیپ هم در و کینزد نگونهیا را، آنها عماد اگر. کرد دو آن به رو و

 .بود حالل خونشان د،یدیم

 ...اومد عماد ها بچه_ 

 اتاقش طرف به و گرفت فاصله احسان از یسرعت چنان با نا،یآدر

 به و دیپر سرش از قبل هیثان چند یاحساس ی صحنه ریتاث که دیدو

 از عیسر قدر آن. نبود او از بهتر هم احسان تیوضع. افتاد خنده

 بد عماد،! رفت کجا به و یک دینفهم که شد دور چشمانش یجلو

 !بود گرفته ها یطفلک نیا از یچشم زهر

 

 

۰۰۳ 

 ...خونه اهل بر سالم_

 کارها نیا از رفت عماد استقبال به و کرد جمع را اش خنده 

 یادیز خانه نیا در حضورش بود دهیفهم که یزمان از الاقل کرد،ینم

 دکر یم گرم را او سر ینحو به دیبا االن اما شود، ینم گرفته یجد
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 داشته را خودشان کردن جور و جمع فرصت احسان، و نایآدر تا

 .باشند

 ...یاومد خوش جان، عماد سالم_ 

 استقبال نیا. کرد نگاهش شده گرد چشمان با و آورد باال سر عماد 

 یجلو تا گرفت گاز داخل از را لبش رها. بود سابقه یب بًایتقر گرم

 به هک طور همان. ردیبگ را شود، لیتبد قهقهه به رفتیم که یلبخند

 :گفت رفت،یم آشپزخانه طرف

 ...ارمیب ییچا برات من تا بزن صورتت و دست به آب هی برو_ 

 هب و آورد رونیب را شیها کفش. شد بسته مکث یکم با عماد دهان 

 .رفت اتاقش طرف

 !رهاپز عطر خوش یچا وانیل هی یبرا زده لک دلم ام،یم االن_

 گرید عماد. زد یشخندین رها. بود شهیهم از تر سرزنده لحنش

 به نگاه کی با شدیم را حسش نیکوچکتر. کردیم یزندگ رو یادیز

 سیسرو از احسان شد، اتاقش وارد که عماد. دیفهم اش، چهره

 !شد؟ رفع خطر: دیپرس وار زمزمه و آمد رونیب یبهداشت
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 بود، نمانده اش چهره در خشم همه آن از یاثر چیه گرید حاال 

 ! دیشا ترس، یکم

 !امانه و امن در شهر نترس رفت، آره_

 .ردیبگ را آن یسیخ تا دیکش صورتش به یدست احسان 

 رام داشت چموش ی دختره نیا که بارم هی د،یپر حسمون کل_ 

 !دیرس سر جونش یدد شد،یم

 .زد او گردن پس به یچک رها

 بامن ،یبگ نایآدر به نازکتر گل از احسان، کن جمع حواستو_ 

 !هستن منم یهابچه نایآدر و نیآرت گهید حاال. یطرف

 دارن؟ اعتقاد حرف نیا به خودشونم یمطمئن_ 

 به لحظه نیبدتر در را تلخ یقتیحق احسان سوال. دیپرکش لبخندش 

 بود یتمد. کرد یم نگاهش ثانهیخب و ستادهیا احسان. دیکوب صورتش

 یم. خواند یم ییجدا آواز گوشش خیب مدام و شده طانیش که

 لنامعقو نه اشخواسته. کند هیتک او به و شود جدا اعتماد از خواست

 کرد،یم زنده رها وجود در را غرور یکل اتفاقًا. یرمنطقیغ نه و بود
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 تا دادیم زمان خودشان به یکم دیبا. بود دهینرس موقعش هنوز اما

 .شوند آماده بودن باهم یبرا

 

 

۰۰۴ 

 !ورا نیا از عجب چه دکتر، یآقا سالم به،_

 ...نجامیا شهیهم که من ؟یخوب ،ییدا سالم_ 

 آشپزخانه وارد و کرد رها هم آغوش در را اش یزندگ مهم مرد دو 

 یافشاگر کی به بود ممکن که بزند ییهاحرف بود قرار امشب. شد

 او هب نسبت احسان دید بود ممکن. دیترسیم آن بعد از. برسد بزرگ

 . باشد نداشته نیریش ییجدا نیا به اصرار گرید و شده عوض

 یم را شرم یکم. شد اضافه جمعشان به هم نایآدر د،یچ که را زیم

 یناگهان آغوش از انگار احسان یول دید احسان با برخوردش در شد

 به سر شه،یهم از تر خوش سر که بود رفته گرم یانرژ یادیز او

 یها حرف. کرد آب زود یلیخ را خشی و گذاشت یم سرش
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 دانستن که دانست یم خوب. کرد موکول شام از بعد به را مهمش

 .گذاشت نخواهد هم هیبق یبرا ییاشتها آنها،

 

 !میبشور ظرفارو میخوا یم نایآدر و من امشب_

 او واکنش که بود مهم شیبرا. کرد نگاه عماد به گرد چشمان با رها 

 کند خمت و اخم داشت انتظار. ندیبب احسان یناگهان شنهادیپ نیا به را

 :گفت و چرخاند دو آن نیب نگاه یکمرنگ لبخند با عماد اما

 هم شه، یم رفع رها یخستگ کمی هم ینجوریا ،یعال هم یلیخ_ 

! شه یم عوض اش هیروح و رهیگیم فاصله درس یفضا از نایآدر

 چهب یپا و دست تو تا ییرایپذ تو میبر هم ما پاشو جان، رها پاشو

 !مینباش ها

 مهه امروز انگار نه،. برد رونیب آشپزخانه از و گرفت را او دست بعد

 کی با مشکلشان که نایآدر و احسان از آن. شد یم شان یزیچ کی

 معلوم که عماد از هم نیا. شد حل مهین و نصفه مهین و نصفه آغوش

 . داشت سر در یفکر چه نبود
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 متس به سر آشپزخانه، به ینگاه مین با عماد نشست، که مبل یرو

 :گفت وار زمزمه و چرخاند او

 !دارم اجیاحت کمکت به رها، کن گوش_ 

 شده؟ یچ_ 

 !نجایا ادیم داره عادله_ 

 ؟یچ_

 یه روزه چند عادله. بفهمه احسان خوام ینم توروخدا، آرومتر_

 هی گفتم امشب. کنه یم گله احسان یها یمحل کم از و زنه یم زنگ

 .بشه حل مشکلشون تا نجا،یا بکشونم رو نفرشون دو یجور

 شبام واسه رو احسان بزنم زنگ یگفت نکهیا یعنی ه؟یچ منظورت_

 بود؟ عادله ی نقشه کنم، دعوت

 دیبا. پسرن و مادر مثاًل ؟یچ ی نقشه رها؟ یکن یم شییجنا چرا_

 خونه است هفته دو احسان نه؟ ای بشه، حل مشکلشون یجور هی

 !نیهم نگرانه، هم عادله نرفته،

. شد گرفته او از در، زنگ درآمدن صدا به با دادنش جواب فرصت

. آمدینم حساب به یخوب اتفاق اصاًل ماه، چند از بعد عادله، دنید
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 ریخ به زین دارید نیا او، لطف به تا خواست کمک خدا از دل در

 .بگذرد

 

 

۰۰۵ 

 شیپ هما چند یعادله به یشباهت چیه بود، ستادهیا شیروبرو که یزن

 و اشتر خوش و فرم خوش بدن همان با ،ینازل هیشب شتریب. نداشت

 .اضافه یچرب لویک چهل از شیب با عادله آن تا بود موزون اندام

 ؟یخوب جون، رها سالم_ 

 تک تک در یمصنوع و بایناز ناز. بود شده عوض هم لحنش

 زمهزم و دیکش باال به را شیلبها یسخت به. داشت وجود کلماتش

 :کرد

 د؟یخوب شما ممنون،. جان عادله سالم_ 

 د،یبوسیم هوا یرو را او که همچنان و داد گردنش به یتاب عادله،

 :گفت
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 !شما یها یپرس احوال از م،یخوب هم ما زم،یعز ممنون_ 

 نفس توانست یم جمله کی با. بود میقد زبان همان تندش، زبان 

 .گرفت گاز داخل از را لبش رها. ردیبگ را طرفش

 !بودم گرفتار یلیخ مدت نیا د،یببخش_ 

 توق یلیخ من، پسر گوش کردن پر! دارم اتیگرفتار از خبر آره،_

 !رهیگ یم

 .لطفًا نکن شروع ومدهین جان، عادله_ 

 واه در یدست و دیکش هم در ابرو. داد حالت رییتغ یآن به اش چهره 

 .پراند

 یزیچ ذاره یم تو ی پاره پاچه زن نیا مگه نکنم؟ شروع رو یچ_ 

 !کنم؟ شروع دوباره بخوام که بشه تموم

 به من، ی خونه تو نکهیا نه نیبزن احسان با حرفاتو و یایب بود قرار_

 .یکن یاحترام یب زنم

 شد یچ بود، اومده کنار یچ همه با که احسان گم؟ یم دروغ مگه_ 

 که کفش هی تو کرده پاشو حاال و شده عوض نظرش کاًل دفعه هی که

 خواد؟ یم رو نیماش و خونه پول

@
mahbookslibrary



 خبره؟ چه نجایا_

 تمام یجور. شکفت عادله گل از گل احسان، یصدا دنیشن با

 خبر نیبهتر انگار شد، دهیکش باال به یلبخند با صورتش عضالت

 ار دستانش. بود زده حلقه چشمانش در اشک. باشد دهیشن را عمرش

 .افتاد راه به احسان سمت به و کرد باز هم از

 ینجوریا رو تنم ی پاره دیبا من چرا آخه. مادر دل زیعز سالم_

 !بزنه گرم نیزم به رو شیبان و باعث خدا نم؟یبب

 احسان شود، محکم احسان تن دور دستانش ی حلقه نکهیا از قبل 

 :تگف ییترشرو با. زد او دستان ریز را دستش و رفت عقب یقدم

 نم کار به کار مدت هی نبود قرار مگه ؟یکن یم کار یچ نجایا شما_ 

 نیا پس رم،یبگ درست میتصم هی ام ندهیآ واسه که ن،یباش نداشته

 ده؟یم یمعن چه کارا

. ید ینم جواب زنم، یم زنگ هم یهرچ. دمتیند است هفته دو_

 اهاتب بتونم و نمتیبب یجور هی تا بندازم رو تییدا به شدم مجبور

 .بزنم حرف
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 که باش منو هه، بود؟ تو ی نقشه همش ها یباز مهمون نیا پس_ 

 !بودن دلتنگم وقت چند بعد جونم ییدا و عمه کردم یم فکر

 

 

۰۰۶ 

 سرش رها. نشست رها یرو و کرد عبور عماد از اش هیگال پر نگاه

 :زد لب و داد تکان طرف دو به را

 .بودم خبر یب من_ 

 دییتا را او ی گفته چشمانش، بستن و کمرنگ یلبخند با احسان 

 .کرد

 بدون هم جنگ و دعوا ه؟یچ به یچ میبفهم تا نینیبش ن،یایب_ 

 مقدمه کم هی اول خانم عادله. است مزه یب یا دفعه هی و مقدمه

 کجاست؟ تون رسول آقا ،یراست! بکش ریشمش بعد کن، ینیچ

 به که همانطور. گرفت احسان و رها از را بارش شرر نگاه عادله

 :گفت رفت،یم مبلها طرف
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 ...االن. کرد یم پارک رو نیماش داشت_ 

 با رسول. ماند تمام مهین اش جمله رسول، ورود و در شدن باز با 

 پیت آن از. داد سالم جمع به رو ،یشگیهم مهربان لبخند همان

 دهید را لبخندش بدون ی چهره بود محال که بود ییها تیشخص

 .اش یزندگ لحظات نیبدتر در یحت د،یخند یم شهیهم. یباش

 

 یکوتاه آغوش به را جمع در حاضر افراد تک تک و شد وارد

 مانهیصم یلبخندها آن از و داد دست هم عادله با یحت. کرد مهمان

 ندیکوب با و دیکش آغوش در مردانه را عماد. کرد او نثار پرمهرش، و

 او ی مردانه ضیعر یها شانه از کتفش، دو انیم به ضربه، چند

 .کرد فیتعر

 حساب ییپدرها آن از اگر یحت بود، پدرانه احسان یبرا آغوشش 

 را همه و آمدند یم کوتاه همسرانشان برابر در شهیهم که شدیم

 .کردند یم آنها یها خواسته یفدا
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 ریز. یطوالن و محکم د،یکش آغوش به همه از تر محکم را رها

 آغوشش. شد ادآوری را بودنش و رفت او ی صدقه قربان گوشش

 .بود الزم بودنش یول نداشت، یدرصد صد تیامن حس رها، یبرا

 رس پشت ی بوسه چند. بود شده گم او ی مردانه بازوان نیب نا،یآدر 

 رسول مهر سراسر آغوش از او متیغن عماد، دختر یشانیپ به هم،

 .بود

 یا لحظه خت،یر او چشمان به لبخند و فشرد که را عادله دست 

 با را، مهربان مرد نیا بست؛ بر رخت هم عادله ی چهره از خشم

 .داشت دوست ش،یها یکاست و کم تمام

 !داشتم تون نگه سرپا شرمنده ها، بچه دینیبش دییبفرما_ 

 :گفت نایآدر روبه و نشست مبل یرو

 عموجون؟ ید یم ما به یچا وانیل هی خانوم، نایآدر_ 

 .ارمیم االن چشم،_ 

 گاهن رسول. بودند منتظر و نشسته همه شد، آشپزخانه وارد که نایآدر 

 .شد نهیس به دست و چرخاند جمع چند در
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. نیبکن وا سنگاتونو نایآدر اومدن تا نیدار وقت حاال خوب، یلیخ_ 

 یزندگ داره یمشکل پر جمع چه تو بفهمه هم بچه نیا خوام ینم

 .کنه یم

 

 

۰۰۷ 

 فاقاات نه، نباشد، گفتن یبرا یحرف نکهیا نه شد، سکوت یالحظه

 گرا که بودند کرده تلنبار هم یرو نگفته حرف یکل همه برعکس،

 .نبود یکردن جمع شانیهاحرف ته و سر شد، یم باز دلشان سردرد

 ...نهیا من حرف_ 

 ...دینیبب_ 

 ...یچ واسه_ 

 یمکث با احسان. کردند صحبت به شروع هم با رها و عادله عماد، 

 .شکست را سکوتش و گرفت باال را دستش دو کوتاه،
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 یم فکر که دارم سوال هی بزنم؟ حرف اول من نیبد اجازه شه یم_

 !شه یم حل مون همه مشکل بشه، داده جواب و بپرسم اگه کنم

 .داد را جوابش مهربانش، نگاه همان با رسول

 !مهمه نقدریا یکن یم فکر اگه بپرس رو سوالت باباجان، بگو_ 

 دستانش آرنج. شد خم جلو به و داد فاصله هم از را زانوانش احسان

 را شیها قهیشق دست کی با و بست چشم. کرد بدنش گاه هیتک را

 .داشت دالوصفشیزا استرس از نشان حرکاتش تمام. فشرد

 ان؟ یک من مادر و پدر_ 

 عادله. انداخت حاضران جان به را عالم تمام استرس اما سوالش 

 با رها. ردب فرو مبل داخل را تنش شیپ از شتریب و دیکش یبلند نیه

 مشت را دستش عماد،. گرفت دهانش یجلو دست زده، وق چشمان

 .دوخت نیزم به نگاه و کرد

 سواالت نیتر معمول از یکی ییگو. بود تر آرام همه از اما رسول

 جادیا نشستنش تیوضع در یرییتغ چیه. باشد دهیشن را اشیزندگ

 .فتگر جان دوباره بعد، هیثان چند و مرد یالحظه لبخندش تنها. نشد

 جان؟ بابا هیچ منظورت_
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 یمن پس ستم،ین شما یبچه که دونمیم من رسول، بابا کن گوش_

 میواقع مادر و پدر نکهیا به من کردن قانع یبرا رو وقتتون خواد

 ان؟ یک خودم ی خانواده بدونم خوام یم فقط. نیکن تلف د،ییشما

 شونبچه دنید بدون سال چهار و ستیب که کجان اصاًل کارن؟ چه

 یبچه از اومده دلشون یجور چه نگفتن؟ هم آخ و سرکردن

 من خانواده شما، ی خانواده دمیفهم که هیوقت چند بگذرن؟ خودشون

 و پدر میشد شما که شده یجور چه بدونم خوام یم و ستین

 ...یعنی... یعنی مادرم؟

 یم هم در را تشیشخص و غرور دنشیپرس که داشت یسوال 

 شندانستن اما د،یترس یم بشنود، بود ممکن که یجواب از. شکست

 .بود تر ترسناک

 ام؟یراه سر یبچه من_ 
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 لحن. پوشاند را صورتش کل لبش، یجا به بار نیا رها دستان

 یواقع تیهو به حد از شیب فکر از که یدرد. بود درد تمامًا احسان

 او. بود شده دوخته رسول دهان به همه نگاه. گرفت یم منشاء اش،

 اشیدرون حس از یکس. نمود یم اوضاع به مسلط که بود یکس تنها

 .نداشت گفتن بود، افتاده جانش به که یآشوب. نداشت خبر

 م؟یتسین خانوادت و مادر و پدر ما گفته بهت یک نمیبب بگو اول_ 

 و نیستین امخانواده شما یبگ یایب یجورنیهم که شه ینم

 !خالص؟

 .ماند عادله یرو احسان نگاه

 !گفت مامان_ 

 که خوردینم تکان شیها لب یحت. بود شده مسخ انگار عادله

 ار حالش او، به ینگاه مین با رسول. باشد دادنش پاسخ به یدیام

 و حال چه االن دانستیم خوب و کرده یزندگ او با یعمر. دیفهم

 یبرا داد یم جان بود، خودخواه هم چقدر هر عادله. دارد یروز

 .احسان لبخند
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 امکان ؟یستین ما پسر تو گفت بهت میمستق عادله یگ یم یعنی_ 

 ...نداره

 مامان و شما شد، مون بحث هم با شیپ ماه چند نه، که میمستق_

 گفت بهت مامان دمیشن کنم، یعذرخواه که اومدم. اتاق تو نیرفت

 ی دفعه «داره عواقبم نیا کردن، بزرگ رو مادر و پدر یب ی بچه هی»

 جوابش شما بود اول دفعه یول زد، یم حرف ینجوریا که نبود اول

 و پدر. بکشه وسط رو گذشته حرف نداره حق یگفت و یداد رو

 ...بابا؟خواهش انیک من مادر

 

 ادیز حرف تیعصبان تو آدم احسان؟ یگیم یچ هست معلوم_ 

 ...باشه درست همش که نداره یلیدل زنه،یم

 العمل عکس دنید با داشتم شک ذره هی اگه مامان، کردم خواهش_ 

 ام؟یک بچه من نیبگ فقط شدم، مطمئن شما

 ...گمیم دارم من ؟یچ یعنی_ 

 .کرد قطع را عادله حرف دستش، باالگرفتن با رسول
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 رو زیچ همه احسان که ینیبیم جان، عادله بده فرصت کمی_ 

 .مونهینم کردن انکار واسه ییجا گهید دونه،یم

 ...آخه_

 .کنم روشن رو مونهمه فیتکل و بگم رو تیواقع بذار نداره، آخه_ 

 را شصحبت یقیعم نفس دنیکش با و برگشت احسان طرف به بعد 

 .کرد شروع

 هک شهینم لیدل نیا یول م،یستین مادرت و پدر ما توئه، با حق_

 ...مینباش خانوادت

 .زد تمسخر یرو از یشخندین احسان 

 نیندار قبول یول نیستین مادرم و پدر نیدار قبول ؟یچ یعنی هه،_

 ن؟یستین خانواده

 ...یمن خون هم تو چون ندارم قبول نه،_ 

 هیقض بفهمم منم بذار بگو درست بابا، نگردون سرت دور رو لقمه_

 ...هیچ
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 یتلحظا یخونسرد به هم او گرید. دیکش صورتش به یدست رسول

 .نبود قبل

 یبدون دیبا رو زایچ یلیخ. بگم برات اول از رو زیچ همه بذار_ 

 هی من. بعد یبرا باشه اشهیبق گمیم رو ییزایچ هی خالصه من یول

 ود ،یکی و یس حدود. بود بزرگتر خودم از سال ده که داشتم برادر

 ادیز یلیخ کرد، مقاومت یلیخ. جونش به افتاد سرطان ش،یپ سال

 وت مادرت یوقت. اوردین دووم شتریب سال هفت شش، تینها در یول

 ...کرد فوت بابات بود، باردار رو

 خودش؟ یزندگ دنبال رفت و کرد ولم شد؟ یچ مادرم_ 

 یقلب یناراحت مادرت ؟یعجول نقدریا چرا پسر؟ یگ یم یدار یچ_ 

 هی ونا بعد. رفت ایدن از و ارهیب طاقت نتونست تو، تولد سر. داشت

 و نبود ایدن به عمرش اونم یول بود شما مواظب پدربزرگت مدت

 ...شد فوت زود یلیخ

 ؟یک و من مواظب بود؟ مواظبمون_ 
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 ینم مه نفس یکس گرید انگار. شد تر کشنده و تر نیسنگ سکوت 

 فوت نرویب به را نفسش. شد دهیکش رها سمت به رسول نگاه. دیکش

 همه آن از را هیبق و خودش و گفتیم را زیچ همه زودتر دیبا. کرد

 .دادیم نجات اضطراب

 ...رها... و تو_

 :دیپرس شک با و آورد جلو یکم را سرش احسان

 اصاًل کرد؟ ینم یزندگ شما با رها مگه ؟یچ واسه رها؟ و من_ 

 داره؟ نگه رو شما خواهر دیبا چرا من بزرگ پدر

 ...مهبرادرزاده... ستین من خواهر رها_  

 یهامهره یصدا که دیچرخ رها سمت به یجور احسان، سر

 انتظار. ختیریم اشک صورت یپهنا به رها. دندیشن همه را گردنش

 قبل از احسان کردینم هم را فکرش اما داشت را راز نیا رفتن لو

 .بداند یزیچ

 که میکن یکار هی میگرفت میتصم خونه، میآورد رو شما که یوقت_ 

 تو که یاتفاقات یسر هی خاطر به. یستین ما یبچه ینفهم وقت چیه

 زا اش،شناسنامه تو ادیب رها اسم خواست ینم عادله افتاد، گذشته
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 که شد نیا .فتهیب فاصله تا دو شما نیب بدم اجازه تونستم ینم یطرف

 هم، با رو تا دو شما ینجوریا و منه خواهر رها میبگ میگذاشت قرار

 . میباش داشته خودمون کنار

 .کرد باز طرف دو به را دستش دو بعد

 اشهیبق.یدونستیم دیبا که بود یتیواقع از قسمت نیترمهم نیا_

 ...باشه االن از بهتر مونهمه حال که یوقت یبرا باشه

 :دیپرس شهیهم از تر آشفته یباحال. نگرفت رها از نگاه احسان  

 ؟یکرد پنهون ازم چرا تو_ 

 ...من... من_ 

 شیگلو راه. آمد یم در یسخت به نفسش. بود دهیبر را امانش هقهق

 ندیفهم از پس را احسان العمل عکس بارها و بارها. بود شده بسته

 در .نبود شانچکدامیه هیشب تیواقع اما بود، کرده تجسم ت،یواقع

 ادشی زدن حرف داشت، ذهنش در که ییها ریتصو از کدام چیه

 نیا به یتیواقع شدن برمال از بود شاد و دیخندیم فقط رفت، ینم

 .ییبایز
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 واسه یبذار سواالتو بهتره. ستین خوب حالش رها جان، احسان_

 ...بعد

 یک داره؟ خبر من دل از کدومتون خوبه؟ حالم من نیکن یم فکر_ 

 هب کدومتون هی کاش ه؟یگر ریز نزنم که کنم یم جون دارم دونهیم

 ...بود من فکر

 کبارهی را بحث. بود اشخورده فرو بغض نشان سرخش، چشمان 

 .دیبا که آنجا و رساند و کرد عوض

 ه؟یک مال خونه اون_ 

 یم اشک و بود انداخته ریز به سر عادله. دیپرس رسول و عادله به رو

 فاش نبودنش، مادر شکل نیا به خواست ینم وقت چیه. ختیر

 را جوابش شان،افتاده ریز به یسرها و جمع سکوت از احسان. شود

 .گرفت

 درسته؟ بوده، ما یبابا و مامان مال خونه اون_ 

 ...سکوت هم باز 
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 فروش رها دنیفهم بدون نیداشت اصرار انقدر نیهم واسه پس_ 

 بره؟

 ...سکوت 

 ارهچیب نیا آخه کنه؟ کار یچ قراره نیکرد فکر ن؟یدیترس یچ از_ 

 بدبخت نقدریا که اومد یم بر دستش از یکار و داشت هنر اگه

 ...نبود

 !احسان_

 یتوسر چقدر یکرد نگاش مگه؟ گمیم دروغ عماد؟ ییدا هیچ_ 

 واسش شما تا انداخته نییپا رو سرش عمر هیبدبخته؟ و خور

 بلبل و گل یزندگ از نمیا اولش، ازدواج از اون! نیریبگ میتصم

 چه مگه پا، و دست یب و فیضع آدم نیا فهمم ینم من. االنش

 ن؟یبترس ازش نیبخوا که ادیم بر دستش از یکار

 

 ...کن تمومش احسان،_ 

 قسمت کدوم از. عماد آقا شده شروع تازه کنم، ینم تمومش_ 

 افتضاحه؟ هم تو با رها یزندگ گفتم نکهیا اومد؟ بدت هام جمله
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 خونه نیا یتو رها کن، نگاه تیزندگ و خودت به ؟یندار قبولش

 بچه و تو مواجب و رهیج یب کلفته شده که نهیا ریغ کنه؟یم کاریچ

 برسه؟ حالش و عشق به زشیعز شوهر تا هات

 .شد خاموش کوباند، صورتش به عماد که یلیس با شیها ادیفر

 دردناک شینما و زده هیتک آشپزخانه یرونیب وارید به هم نایآدر

 .بود افتاده گزگز به صورتش پوست. کردیم نگاه را اشخانواده

 هب خم اما احسان. نشست او پوست یرو عماد، نیسنگ دست ییگو

 بود یشخندین تنها عماد، یناجوانمردانه یلیس به جوابش. اوردین ابرو

 در و رفت یعقبک یقدم چند. چرخاند جمع در که ینگاه بعد و

 .ردک ترک را ساختمان بلند قدم چند با و دیچرخ در طرف به تینها

 آن. بود رفته احسانش. آورد خود به را رها در، شدن بسته یصدا 

 ازین هم به شهیهم از شتریب نفرشان دو هر که یزمان درست هم

 شیپاها به کجا از کبارهی به روین همه آن و شد چه دینفهم. داشتند

 ها پله پابرهنه و شده خارج ساختمان از آمد، که خودش به! داد جان

 .دیدو یم نییپا را
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 ...جان احسان_

 زد هیتک آن به یالحظه را سرش. شد خشک در یرو احسان، دست 

 فرش سنگ یرو. داد سرعت شیها قدم به رها. گرفت ینفس و

 یم احسان به دیبا. برخاست دوباره و خورد نیزم چندبار اط،یح

 طرفش به احسان که بود مانده در تا یادیز یفاصله هنوز. دیرس

 ییها قدم با را مانده یفاصله. کرد باز را دستانش همانجا از. دیچرخ

 گرید حاال. دیکش آغوش در را رها لرزان تن و کرد یط دو حالت به

 یم خود به و کرده بغل محکم را رها. دیلرز یم هم او یهاشانه

 .بدهد دستش از و ردیبگ فاصله او از دیترس یم انگار. فشرد

 عادله، عماد، امارت بزرگ یها پنجره پشت تر،طرف آن یکم

 به که عادله. کردندیم تماشا را آنها و ستادهیا نایآدر و عماد رسول،

 :دیپرس گرانه مواخذه رسول رفت، در طرف

 ...باشن تنها بذار کن ولشون ؟یریم کجا_
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 رپ پرتاش و چرت با مو بچه گوش تا واستم نجایا ؟یچ یعنی_ 

 کنه؟

 گوش تو قول به خواستیم اگه رها یدونیم خوب خودتم_ 

 ادبخو که هیاون از آزارتر یب رها. داشت ادیز وقت کنه، پر رو احسان

 ...بزنه هم به رو هیبق آرامش

 ...یول_ 

 خلوت هم با کمی تا دو نیا بذار و نیبش برو عادله، نداره یول_ 

 که رو پول نباش، هم احسان نیماش و خونه پول نگران. کنن

 ...رهیبگ ازت تونهینم یکس آب اونور یفرستاد

 نداشته را او با مخالفت جرات عادله که بود محکم آنقدر لحنش

 یرو را خودش و برگشت هامبل طرف به زانیآو یها لب با. باشد

 به هم رها دست گرید. بود رسول با حق. کرد پرت هاآن از یکی

 یم هم را هاپول آن د،یدیم را گوشش پشت اگر. دیرسینم آنها پول

 .دید

** 

 ...دیببخش...دیببخش... دیببخش_ 
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 ی کلمه تنها نامفهومش، یها زمزمه نیب از و زد یم هق همچنان رها

 برد او یلوگ ریز شتریب رو سرش احسان. بود صیتشخ قابل دیببخش

 :کرد زمزمه و

 نیبهتر. نداره وجود دنیبخش یبرا یزیچ دلم، زیعز آروم س،یه_ 

 ...بود تو با نسبتم دنیفهم افتاد، برام امروز که یاتفاق
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 خواهرش. شد رهیخ نمناکش چشمان به و گرفت فاصله رها از یکم

 شهیهم از باتریز گرفته،رنگ یهاگونه و هیگر از سرخ چشمان نیا با

. باشد او یبرا یخوب هیتشب توانست یم سرخ بیس. دیرس یم نظر به

 آخر، یدفعه. دیبوس را او یشانیپ هم پشت بار سه و آورد نییپا سر

 تا. زد هق صدایب و داشت نگه خواهرش پوست یرو را شیهالب

 ه،نگفت او به را اش یزندگ تیواقع یکس نکهیا کرد یم فکر امروز

 رد را اش یتن خواهر تن که حاال اما است، بوده ایدن ظلم نیبزرگتر

 نیا یاندازه به کس چیه بخورد قسم بود حاضر داشت، آغوش
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 چند که یکلمات تکتک. است نشده ظلم مظلوم، و فینح دختر

 در بود، رانده زبان به شانیخانوادگ چندان نه جمع در قبل، قهیدق

 لبانش بار نیا و دیکش آغوش در دوباره را رها. شد تکرار سرش

 .بود مباهاتش یهیما او، مانند یخواهر داشتن. نشست او سر یرو

 ...من. خوام یم معذرت زدم، خونه تو که ییحرفا به راجع_

 دست. گرفت فاصله او از و دیکش عقب یکم را خودش رها بار نیا

 :گفت د،یلرزیم کمتر حاال که ییصدا با و دیکش چشمانش ریز

 میزندگ طول تمام در من. تلخه هم حق حرف. ینگفت که دروغ_ 

 دادن ادمی نداده، ادمی چکسیه رو دنیجنگ. دمینجنگ یچیه واسه

 با رو وت نخواستم وقت چیه یول نم،یبب صدمه کمتر تا باشم میتسل

 ...بندازم سر درد به ،ینشدن تموم ضعف نیا

 .گرفت او لبان یجلو را انگشتش دو احسان 

 اده،افت که یاتفاقات به راجع نه. یچیه بدونم، یزیچ خوام ینم االن_

 داره مغزم. گذاشتن اثر مونیزندگ تو که ییها آدم به راجع نه

 بعد کنم، هضم رو دمیفهم االن تا که ییزهایچ نیهم بذار. ترکهیم

 ...نداره کشش نیا از شتریب مغزم. بده دیجد اطالعات بهم
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 ینر حالت نیا با شهیم فقط. یراحت جور هر زم،یعز باشه... باشه_

 رون؟یب

 کلم به باد هی. بزنم قدم کمی خوام یم. نباش من نگران خوبم،_ 

 ...شهیم بهتر حالم بخوره

 ...آخه یول_ 

 یم زمان کمی فقط خوبه حالم کن باور رها، کنم یم خواهش_ 

 باشه؟ ام،یب کنار خودم با بذار. خوام

 هوا یرو که رها دستان. گرفت فاصله او از ینیغمگ لبخند با و 

 کهنیا ترس. است ایدن آدم نیتر پناه یب کردیم احساس ماند، معلق

 یا ارهچ اما گرفتیم را جانش باشد، نداشته یبرگشت احسان، رفتن

 و ترمحکم یاحسان. شود خودش تا دادیم زمان او به دیبا. نبود

 .قبل ساعت چند احسان از ترمصمم
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 استرس،. زد خودش دور یچرخ و پوشاند او به را نیآرت یهالباس

 همزمان نفر نیچند انگار. بود درونش احساسات از یکوچک بخش

 و درست را احسان شد یم یماه کی. شستند یم رخت دلش در

 قیطر از تنها شانرابطه. کردیم فرار او از مدام. بود دهیند یحساب

 اشیندگز اتفاقات با تا داشت یشتریب زمان به ازین احسان. بود تلفن

 احسان امشب نیهم اگر. نداشت یدور طاقت گرید او اما دیایب کنار

 به صبح از هم ترسناک یدلشوره کی. شدیم وانهید د،یدینم را

 گچن دلش به نیآرت یسطح و خش پر یهانفس. بود افتاده جانش

 هک بود آمده در صدا به گوشش خیب یبزرگ خطر زنگ. انداختیم

 دحالب دینبا شیکوچولو نیآرت. باشد توجهیب آن به دادیم حیترج

 حاال تا. بود کرده رید عماد. انداخت ساعت به یگرید نگاه. شدیم

 ود،ب گفته عادله که یرستوران به را خودشان زودتر تا آمدیم دیبا

 امشب د،بو گرفته شانرفتن یبرا که یبزرگ نسبتا جشن. برسانند

 گرید. بود احسان دنید یبرا فرصت نیبهتر نیا و شدیم برگزار

 یقسمت تنها احسان، نیماش و خانه پول از که نداشت تیاهم شیبرا

 احسان نام به یامغازه دیخر خرج را آن رسول که برگشته آن از

 .بس و بود مهم احسان دنید فقط االن. بود کرده
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 نکهیا از آمدیم دردش. بود مالقات نیا یبرا یهماهنگ مامور نایآدر

 اما کردیم فرار او از یول کرده حفظ را نایآدر با اشرابطه احسان

 هاتیواقع از که یکس تنها. ندهد حق هم احسان به توانستینم

 بغل ار نیآرت در، شدن باز یصدا دنیشن با. بود نایآدر بود، خبریب

 .بود نمانده کردن تلف یبرا وقت. برداشت را کوچکش ساک و زد

 .شود خارج ساختمان از زودتر تا داشتیبرم بلند را شیهاقدم

 ...عماد سالم -

 عماد. شد خفه دهانش در روبرو، زشت یصحنه دنید با اشجمله

 ار خانه و ستادهیا ییرایپذ وسط نبود، او که یزن یپنجه در پنجه

 ساک داشتن نگه تاب گرید انگشتانش. دادیم اشمعشوقه نشان

 متس به ینازل و عماد نگاه افتاد، نیزم به که ساک. نداشت را نیآرت

 .برگشت او

. بود رنگیب و خشک شیهالب. نداشت رو به رنگ عماد

 .ماندینم ثابت لحظه کی شیهامردمک

 زحمت تمام مدت نیا شرمنده زم؟یعز یخوب جان، رها سالم -

 .شما گردن افتاده من یزندگ
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 گرید حاال ینازل. برداشت او سمت به یقدم و زد یلرزان لبخند

 رسم وا تا بود منتظر و گرفته او سمت به را دستش. بود شیروبرو

 .ستینگر ینازل به و گرفت عماد از نگاه. آورد جا به را ینوازمهمان

 ها،ماه نیا گذر. آمدیم شهیهم از ترجذاب نظرش به عماد، یبارویز

 تانشدس انیم را او انگشتان ینازل. بود نگذاشته یادیز ریتاث او یرو

 .گذشت کنارش از و فشرد

 .شده ذره هی جاشهمه واسه دلم. بندازم خونه به نگاه هی بذار -

 از حجم نیا باور. سوختیم چشمانش و دیکشیم ریت قلبش

 و عماد به رهیخ نگاهش. بود ممکن ریغ شیبرا عماد، وقاحت

 یهادانه. شدیم دهیکش گردنش پشت مدام دستش. بود حرکاتش

 میقمست نگاه از چشمانش. بود گرفته راه شیهاقهیشق از عرق درشت

 .بود یفرار او، به

 !باشه مبارکت -
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 لبخند. بشنود راحت که بود او به قدرآن عماد حواس اما گفت آرام

 یراهرو در رها سر پشت به ینگاه. داد تکان سر و زد یااحمقانه

 کینزد رها به. بود خانه یوارس مشغول هنوز ینازل. انداخت هااتاق

 :گفت وارزمزمه و شد

 .ادیب قراره دونستمینم خدا به -

 شد؟یم عوض یزیچ ،یدونستیم اگه -

 :گفت یشخندین با رها. دیدزد نگاه و کرد سکوت عماد

 اونم. گرفتم یجد رو یزندگ نیا یادیز من ست،ین تو ریتقص -

 ...نجایا جز هست، جا همه دلت بودم مطمئن که یوقت

 ....یکنیم اشتباه -

. یبود میزندگ و خونه مواظب که ممنون یلیخ جون، رها یوا -

 دست کم هی عماد آخه. باشه مونده خوب قدرنیا کردمینم فکرشم

 .شمیم روروب لهیوس یب یخونه هی با امیب که االن گفتم! هیچلفت پا و

. نداشت دنیخند یانرژ هم عماد. دیخند خودش و گفت خودش

 مادع دست از را کوچکش فیک ینازل. کرد بسنده یشخندین به تنها

 :گفت و گرفت
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 یکل که یدید. منتظره جان عادله گه،ید میبر بهتره خوب یلیخ -

 .مینکن رید که کرد سفارش
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 نگونهیا که بود قلبش یصدا دیشا. شکست رها وجود در یزیچ

. شدیم تکه هزار هزارم، بار یبرا عادله و عماد یپا ریز رحمانهیب

 .کرد بلند دستانش یرو را نیآرت. بود شده خشک چشمش اشک

 . باشه رشیش به حواستون فقط. کردم حاضر رو نیآرت من -

 ینگاه انزجار با ینازل رد،یبگ را پسرش تا کرد دراز دست که عماد

 .دیکش هم در چهره و کرد کج را لبانش. انداخت پسرکش یچهره به

 .مشیبرینم -

 گذاشت؟ تنها رو بچه شهیم مگه جان؟ ینازل یچ یعنی -
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 و عادله دنید به یاعالقه خانم رها نکنم فکر ست،ین که تنها -

 گهید ساعت دو یکی. میمونینم ادیز هم ما باشه، داشته رسول

 .میگردیبرم

 :داد ادامه و برگشت رها طرف به بعد

 سخته برات چقدر عادله دنید دونمیم چون جون، رها شرمنده -

 .ازهاج با. بگذره خوش بهت شتریب نجایا کنمیم فکر. گمیم نویا

 مانده عماد. رفت ساختمان یخروج طرف به عماد به یااشاره با و

 دارید یبرا دشیام تمام که ییرها یهیگال پر و حرف پر نگاه و بود

 .بود یمهمان نیا به احسان با

 ش؟یبرینم -

 ینجوریا دینبا. دهیچیپ هم به یچ همه. رها بگم یچ دونمینم -

 ...یول شدیم

 زانو تا که یکاله با من بذار و زنت دنبال برو نگو، یچیه پس -

 .امیب کنار رفته، سرم

 او یروبرو را دستش کف رها. بزند یحرف تا کرد باز دهان عماد

 .گرفت
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 هب حالمو شتریب بوش ،یزنیم هم رو گنداب نیا یهرچ عماد، بسه -

 .زنهیم هم

 .کرد اشاره ینازل یرفته راه به سر با بعد

 .بکنم خودم حال به یفکر هی منم تا برو -

 یزلنا ی رفته راه شرمنده، گفتن با باالخره و کرد نگاهش یکم عماد

 .گرفت شیپ در را
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 د،یکش نفس بار چند. شد باز رها نفس راه تازه انگار رفتنشان، با

 .داشت ساکشن به ازین شیهاهیر انگار. نبود هوا. یطوالن و قیعم

 انجام نیآرت کوچک یهاهیر یبرا که یساکشن از تریطوالن یساکشن

 را نیآرت. شکست یبد یصدا با بغضش و شد خم زانوانش. شدیم

 هم هب هیشب سرنوشتشان چقدر دیشیاند و فشرد خودش به محکم

 .خواستینم را هاآن یکس. نداشتند را کسچیه نفرشان هردو. است
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 ن،یآرت و داشت را نیآرت رها، ا،یدن تمام از. بودند شده گذاشته کنار

 .را رها

 دبلن غشیج یصدا که دیترس رها یهاهیگر یصدا از ییگو نیآرت

 یاصد رفته رفته. بود دهیفایب اما داد تکان تند تند را او رها. شد

 محکم را او رها. زدیم یکبود به رنگش و شده کمتر و کم بلندش

 مگ یحساب را شیپا و دست. دیدو اتاق طرف به و دیکش آغوش در

 فسن حد نیا تا حال به تا. بود سابقهیب ن،یآرت حال نیا. بود کرده

 یبهبود به یکم تنها هم اشهیر ترشحات ساکشن. بود اوردهین کم

 تنها. داشت ادامه همچنان شیهازدن نفس نفس. کرد کمک حالش

 .بود مارستانیب به او رساندن د،یرسیم نظرش به که یکار

 اطالع هم عماد به را نیآرت تیوضع بود مجبور لش،یم برخالف

. دباش پاسخگو توانستینم آمد،یم عماد پسر سر ییبال اگر. دهد

 شد،یم خارج خانه از که یحال در بعد و زد زنگ آژانس به اول

 سرش ییگو. بود دهیفایب. گرفت بار نیچند را عماد یشماره

 یصدا .بگذارد او با صحبت یبرا یوقت بتواند که بود آن از ترشلوغ

 در و کرد پرت فشیک داخل به را اشیگوش د،یشن که را آژانس بوق
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 ستانماریب به نیآرت رساندن کار نیترمهم االن. دیکوب هم به را سالن

 .بود ادیز وقت دش،یجد تیمسئول و عماد حال به فکر یبرا. بود

 راننده از. دیرس زود یلیخ. نبود مارستانیب تا یادیز یفاصله

. دیدو مارستانیی ساختمان طرف به و بماند منتظرش تا خواست

 دنش حادتر پزشک، صیتشخ. شد انجام عیسر یلیخ هیاول اقدامات

 یکس دست از یکار گرید بود معتقد. بود نیآرت یهاهیر تیوضع

. ببرد خودش پزشک مطب به را او فردا خواست. ستین ساخته

 بودن قرار وگرنه بود رها کردن دلخوش یبرا شتریب ییگو که یکار

 مامت بار شد،یم خارج که مارستانیب از. شود نیا از بهتر نیآرت حال

 را یپاک آب یراحت به دکتر. کردیم حس شیهاشانه یرو را ایدن

 یخانه در دانستیم خوب گرید حاال. بود ختهیر او دستان یرو

 .خواهدینم را بودنش کس،چیه عماد
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 بود مانده در یجلو. بود گذشته دوازده از ساعت د،یرس که خانه به

 دنیجنگ جان نه داشت، شدن ادهیپ دل نه. بزرگ یراه چند کی سر

 راه. خانه نیا جز به ییجا نه و نداشت وجود که یاعالقه یبرا

 احسان و داشتند پرواز امشب رسول و عادله. نداشت یگرید

 ادهیپ و زد بغل ریز را نیآرت. بود شده نیسرسنگ او با بود هامدت

 نیا در. زد یشخندین. انداخت شیروبرو ساختمان به ینگاه. شد

 رونیب خانه نیا از دست، کی انگشتان شمارش از کمتر ماه، چند

 را در نکهیا زا قبل. دیکش رونیب فشیک از را دیکل یسخت به. بود رفته

 .آورد خود به را او ییصدا کند، باز

 باالخره؟ یاومد_ 

 یم. زدینم هم پلک یحت. او دنید یبرا بود شده چشم جانش تمام 

 .باشد رفته احسان آن، کردن باز با و ببندد چشم دیترس

 

 !میریبگ دونفره جشن هی اومدم_ 

 یا ژله کیک زیچ. کرد اشاره دستش داخل کیک به و گفت را نیا

 .بود دهیخر را رها ی عالقه مورد
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 ...رسول از یخداحافظ یبرا یایم کردم فکر_ 

 نیآخر عادله دنید دانستیم خوب. گرفت فاکتور را عادله نام 

 دستپاچه رها. کند فکر آن به یحت رها بود ممکن که بود یزیچ

 .دیکش اش یروسر به یدست

 .نبود خوب نیآرت حال. امیب نشد...نه -

 رو حالت و برگشت عماد آقا عشق ای نبود خوب نیآرت حال -

 .گرفت

 .کرد باز را در و زد یتلخ لبخند رها. بود نمانده انکار یبرا ییجا

 .ستین کردن صحبت یجا نجایا. تو میبر ایب -

 یکس نبودن از بخواهد که ییگو. چرخاند طرف دو به یسر احسان

 .شود مطمئن خلوت شهیهم یکوچه نیا در

 جاش هم خونه اون یتو کنمینم فکر یول ستین جاش که نجایا -

 .باشه

 خوب نیآرت حال. خونه تو یایب بهتره فعال یول توئه با حق -

 .گرفت درد دستم تختش، تو بذارمش بذار. ستین
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 یبرنامه امشب. افتاد راه او سر پشت مخالفت بدون احسان بار نیا

 اجازه و بود دهیچ کارش و کس نیترکینزد با نفره، دو یجشن

 یمعشوقه برگشت یحت بزند، هم به را اشبرنامه زیچ چیه دادینم

 .جانش ییدا

 

 

۰۲۸ 

 نوزه احسان. برگشت ییرایپذ به و گذاشت تختش داخل را نیآرت

 .بود ستادهیا ییرایپذ وسط فیبالتکل

 ؟ییسرپا چرا جان، احسان نیبش -

 .میبر کن جمع -

 کجا؟ -

 ...من یخونه -

 ؟یکنیم یشوخ -

 داره؟ یشوخ که خورهیم یکس به امافهیق -
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 یهاچشم و خورده گره یابروها آن با اشافهیق. کرد نگاهش خوب

 باال سر. نداشت کند،یم یشوخ که یکس به یشباهت چیه چکان،خون

 .انداخت

 .نداره نه، -

 اشبچه و زن و عماد نکهیا قبل. کن جمع رو لتیوسا برو پس -

 .میبر برگردن،

 .نشست مبل یرو و گذشت کنارش از

 .ستین من رفتن وقت االن احسان، نیبش -

 .کوباند زیم یرو بایتقر را کیک احسان،

 االح تا کم ؟یبش ریتحق نیا از شتریب تا یبمون نجایا قراره -

 گرفته؟ اتدهیناد

 دیام قطع بایتقر دکترش. نمیآرت نگران. ندارم عماد با یکار من -

 .کرده

 !چه؟ تو به خوب -

 ؟یگیم یچ یفهمیم احسان، -
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 چه ؟یمادرش ؟یپدرش ؟یابچه نیا یکارهیچ تو. فهممیم آره -

 قا؟یدق یکارش

 !احسان -

 احسان دل بود، نمانده دنشیچک تا یزیچ که یاشک و شیصدا عجز

 سکوت یالحظه. دیکش صورتش به یدست. آورد درد به را

 .کند کمکش توانستیم

 رشتیب خوادینم دلم. خودتم فکر به من خدا به. زدلمیعز جان، رها -

 قبول رو نیهم تو خوادت،ینم عماد. یکن کیکوچ رو خودت نیا از

 .خوامینم یچیه گهید من کن،

 خودش احسان د،یچک رها چشم یگوشه از که اشک یقطره نیاول

 .انداخت او یشانه دور دست و دهیکش جلو را

 عمر هی. نکنم دتیناام دمیم قول. کن اعتماد من به و ایب زم،یعز -

 .تپشتوانه بشم من بارم هی بذار بود، گرم تو به پشتم من

 .دیکش دست چشمانش ریز و دیبوس را اشیشانیپ

 .بدم بهت خوب خبر هی تا کن جمع رو ساکت برو پاشو هم حاال -

 .گرفتم کیک یچ واسه نبود مهم برات اصال که هست حواسم

@
mahbookslibrary
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 .زد یکمرنگ لبخند رها

 االح خوب. نبود نیا به حواسم که مشغوله فکرم قدرنیا. ببخش -

 شده؟ یچ بگو

 .انداخت باال ییابرو احسان

 من و ینکن جمع رو ساکت تا. شهینم ینجوریا خانم، رینخ -

 .گمینم یچیه ن،یماش تو نذارمش

 به شده که هم کباری دادیم حیترج اما بود دل دو هم هنوز رها

 فانطو نیا از ،ییتنها به که بود آن از ترخسته. کند هیتک گرانید

 .کند عبور ن،یسهمگ

 ازین یادیز زمان کردنشان، جمع یبرا که نداشت لهیوس قدرآن 

 .باشد
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. دیچیم ساک درون را شیهالباس و ختیریم اشک صدایب و آرام

 به را ساک و برگشت ییرایپذ به. دینکش طول هم ربع کی کارش

 .گرفت او طرف

 رو نیآرت لیوسا رمیم من ن،یماش تو یبذار رو نیا تو تا ا،یب -

 .  بشه تیاذ امبچه کنن، داشونیپ نتونن ترسمیم. کنم مرتب

 از یهااشک خواستینم. برگرداند رو و سپرد احسان به را ساک

 عشق اب و برگشت نیآرت اتاق به. ندیبب احسان را اشیدلتنگ یرو

 یرو را او بدن ماساژ و داروها ساعت. دیچ زیم یرو بود، ازین هرچه

 نهخا نیا در یکار گرید. چسباند تختش نییپا و نوشت یابرگه

 نیدورب. خانواده نیا کوچک پسر از کندن دل جز نداشت،

 یروزها یبرا. گرفت او از عکس کی و کرد میتنظ را اشیگوش

 تاقا از و انداخت نیآرت به را نگاه نیآخر. داشت ازین آن به ،یدلتنگ

 زیم یرو کیک به و نشسته اشیقبل یجا سر احسان. شد خارج

 .دز لبخند و گرفت باال سر د،یشن که را او یپا یصدا. بود رهیخ

 ...یبرادر و خواهر م،یریبگ نفره دو جشن هی نیبش ایب حاال -

 .ندیبش مبل یرو هم رها تا دیکش کنار یکم
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 ه؟یچ مناسبتش یگینم -

 اشقهیشق به یابوسه. شد حلقه او یشانه دور دوباره احسان دست

 .نشاند

 ...بزن حدس -

 .کنهینم کار فکرم -

 تیقموف هی. کنم کمکت بذار. بشم خانمم یآبج مشغول فکر یفدا -

 .هیدرس

 !نه؟ -

 .آره زم،یعز آره -

 

 یهفتگ پارت ۰۴انیپا

 

 

۰۳۱ 

 .کرد اشاره خودش به دست دو با و نشست صاف بعد
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 .نینشست چشم متخصص هی یروبرو االن شما -

 سر از بارنیا اشکش. انداخت او گردن دور دست و شد زیخمین رها

 .کرد شره شوق

 افتخار داشتنت به چقدر دونهیم خدا. داداشم بشم فدات یاله -

 .کنمیم

 را خودش رها. کرد عوض را نشانیب جو عماد، لیاتومب ترمز یصدا

 بشل پوست و فشردیم هم به مدام را دستانش. ستادیا و دیکش عقب

 .دیکشیم دندان به را

 تتیاذ کسچیه دمینم اجازه. هستم من بار نیا. رها باش محکم -

 .کن اعتماد بهم فقط. کنه

 نیب یادیز یفاصله. زد یکمرنگ لبخند و دیکش یقیعم نفس رها

 .نبود ساختمان در شدن باز و عماد لیاتومب شدن پارک

 ...واقعا میشد خسته. دیکش طول چقدر یوا -

. شد ساختمان وارد همه از قبل نایآدر. نداد ینازل به یجواب کسچیه

 با شد، چشم در چشم که رها با و چرخاند نگاه ورود بدو همان از

 پدر یجا به انگار. انداخت ریز به سر و داد سالم یآرام یصدا
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 زیم یرو از را کیک و شد خم احسان. بود شرمنده او ش،یوفایب

 :کرد زمزمه رها گوش کنار و شد خم یکم. برداشت

 م؟یبر -

 .داد تکان سر و کرد نگاهش اشک یپرده پشت از رها

 داشتم دوست یلیخ. دمتید نجایا خوب چه. دکتر یآقا سالم -

 .زد بتیغ دفعه هی یول بگم کیتبر بهت

 وقته رید. رها دنبال اومدم. شما دیدار لطف. ممنون ،ییدازن سالم -

 .بهتره خونه برنگرده تنها

 اتخانواده یشد متوجه که بود گفته عماد. نبود ادمی اصال یوا -

 تنها رو مادرت و پدر یمهم نیا به شب نداشتم انتظار یول انیک

 .بود فرودگاه سالن در به نگاهش آخر یلحظه تا جون عادله. یبذار

 همه از شتریب رها امشب. داره رو خودش کار و کس جون، عادله -

 .داشت ازین من به

 شده؟ یچ سالم، -
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 چند. داشت هم حق. بود رفتنشان قبل از ترسرحال انگار عماد

 خواهرش طرف از مدام و کرده سر اشیزندگ عشق کنار در ساعت

 .بودیم شاد دینبا او جز یکس. بود گرفته قرار محبت مورد هم

 .خونه میریم میدار رها و من. جان ییدا ستین یخبر -

 خونه؟ کدوم -

 جان؟ ییدا کجاست حواست. رها و من یخونه مون،خونه -

 

 

۰۳۰ 

 عماد کنار از یشخندین با و گفت تمسخر با را جمالت نیا احسان

 .کردیم نگاه را هاآن رفتن تعجب، از گرد یچشمان با عماد. گذشت

 یلیخ احسان. است دهیشن چه و دهید چه شدینم باورش ییگو

 قدرت اگر. دیکش سرش پشت هم را رها و رفت رونیب در از عیسر

 .کند حفظ را ظاهرش بتواند خودش بود محال نبود، احسان

 .دیرس شان گوش به عماد یصدا شوند، لیاتومب سوار نکهیا قبل 
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 ؟یر یم کجا رها،_ 

 .کرد تیهدا سرش پشت به را او رها، یبازو گرفتن با احسان 

 !مونخونه میر یم میدار گفتم، هم خانمتون به_ 

 …منظورته خونه کدوم قًایدق! خونتون؟_ 

 هب کرد یسع یقیعم نفس با تمسخرش، پر لحن جواب در احسان 

 .شود مسلط اعصابش

 از و کردم رهن خواهرم یبرا من که یا خونه یعنی مونخونه_ 

 ه؟یمشکل م؟یشیم ساکنش باهم امشب

 یتونینم تو که هست مشکل تا هزار ،یکی نه اونم. هیمشکل آره،_ 

 ...رهاست من حساب طرف. یکن حلش

. منم شما حساب طرف پس منم، رها ی کاره همه بعد به نیا از_ 

 .شمیم مزاحمتون طالق یکارها یهماهنگ یبرا فردا

 ...رها_

 .ببندد را عماد دید راه تا برداشت راست سمت به یقدم احسان 
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 شیپ دیبر بهتره هم االن. دیبزن من به دیبا دیدار یحرف هر گفتم_ 

 از زودتر دمیم حیترج ست،ین خوب خواهرم حال. تون بچه و زن

 ...ببرمش نجایا

 همه یراحت نیهم به یخوایم واقعا یعنی. کنم یم خواهش رها_ 

 ؟یکن تموم رو زیچ

 وا واکنش ترس از رها گذاشت، شیپ یقدم تیعصبان با که احسان 

 .دیکش عقب به را او و گرفت را شیبازو

 خنک دلم کمی چشمش، یپا بزنم مشت هی الاقل بذار رها، کن ولم_

 ...بشه

 !بزنم حرف باهاش بده اجازه_

 یبش و کنه خرت کلمه چهار با باز تا یبزن حرف ؟یچ گهید_ 

 ...اهلل اال اله ال... زن کلفت

 بزنه، حرفاشو بذار فقط. احسان امیم باهات صورت هر در من_ 

 .شد تموم یچ همه تر راحت دیشا

. بود هدیرس انفجار حد به. دیکش لبش ریز یعصب را دستش احسان 

 بار نیا رها بود یکاف. داشت لحظه نیا در هم را عماد کشتن توان
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 هم او دل به را اش دوباره دنید یآرزو وقت آن د،یایب کوتاه هم

 .گذاشتیم

 و یایب کوتاه اگه. کن جمع رو حواست رها، یول برو باشه،_ 

 .ینیبب رو من محاله گهید ش،یببخش

 

 

۰۳۲ 

 را او الیخ کرد یسع یکمرنگ لبخند با و بست را چشمانش رها

 احسان چشم رئوفش قلب. نبود موفق هم ادیز هرچند کند، راحت

 .بود ترسانده را

 .کنم یم گوش عماد، بزن حرف_

 ؟یبر یخوایم واقعا_ 

 .کرد باز طرف دو به را دستانش 

 قا؟یدق بمونم کجا قراره یبگ شهیم_

 ...گهید یمونیم همونجا هم بعد به نیا از! یبود کجا االن تا_ 
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 ای نمیآرت پرستار یبگ ؟یبگ یچ ینازل به قراره ؟ینسبت چه با_

 دهکر اهیس رو ت شناسنامه اسمم یبگ قراره نکنه ت؟ خونه کلفت

 م؟یندار هم با ینسبت چیه اصل در یول

 

. زد خودش دور یچرخ و گذاشت سرش یرو را دستش دو عماد

 ینازل دنیرنج یمعن به بودنش. خواستینم و خواستیم را رها

 لیاتومب در یصدا. اشچندماهه آرامش یرانیو نبودنش و بود

 چه نبود معلوم. نبود یخبر گرید رها از. آورد خود به را او احسان،

 یم دلش. بود ختهیگر او از که کرده، او یدرمانده حالت از یبرداشت

. دش یم سبک دلش یکم دیشا. بزند زار و ندیبنش همانجا خواست

 گذرانده سر از را یادیز سخت قیدقا و روزها اشیزندگ طول در

 .بود مشکالتش یلدای شب آن بخورد قسم بود حاضر اما بود،

 تهداش یپردردسر طالق کنمینم فکر. رمیگیم لیوک براش فردا_ 

 ،مشترک یعالقه نه ونه،یم در یاردیلیم چند یهیمهر یپا نه. نیباش

 هل نامرد و معرفت یب مرد هی یپا و دست ریز زن هی وسط نیا فقط

 خان شبخوش. دادش و عدل و خدا به میسپریم اونم که شده،

 ....ییدا
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 خاطر به را یمهم موضوع انگار اما شود لیاتومب سوار که دیچرخ و 

 :گفت یمرموز لحن با و برگشت را رفته راه. آورد

 به میندار رسم ما. رفتیم ادمی داشت رو مهم یلیخ موضوع هی_ 

. معرفتش یب نوع از دوماد، اونم م،یبد نیسنگ یهیمهر دومادمون

 هی بهتره ه،یکاف کرده رو تخونه یکلفت خواهرم که سال هی نیهم

 شدن یجار از قبل. عماد ییدا یبکن شخونه پول یبرا یفکر

 ...خوش شب حاال. بشه معلوم فشیتکل خوام یم طالق، یخطبه

 یها حرف الاقل. شد خنک دلش یکم. بود نمانده یحرف گرید 

 یاتقه و رفت جلو رانیو یباحال عماد. بود زده را دلش یرو مانده

 تنها عماد و زد استارت احسان لحظه همان. زد نیماش یشهیش به

 نیآرت به حواست. »بفهمد را جمله کی رها، لب حرکات از توانست

 .«باشه
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 چیپ از یوقت تا. ماند احسان لیاتومب یها چراغ نور به نگاهش

 .بود رفته رها. کرد نگاه شد، یاصل ابانیخ وارد و دیچیپ کوچه،

 .دیشک یقیعم آه و گرفت آسمان به سر. بازگشت بدون دیشا یرفتن

. یلناز دست به هم بار نیا بود، شده متحول گرید کباری اشیزندگ

 را اشیزندگ و او رفتنش، و آمدن با کردیم اراده هروقت که یزن

 و خودش از. گذاشت سرش یرو را دستش دو. کردیم رو و ریز

 که ودب کرده ثابت ینازل. بود متنفر ،ینازل برابر در سستش یارده

 که دبو کرده ثابت. ستین شانیزندگ و او به ماندن بندیپا یلیخ

 و دهد حیترج فرزندانش و عماد به تواندیم را زهایچ یلیخ

 ییهاشانه با شد، دیناام که رها بازگشت از. کندشان هاآن نیگزیجا

 ینازل نام به ییبانو حاال که یاخانه. برگشت خانه طرف به افتاده

 نیهم ات. بزند لبخند کرد یسع. بود برگشته اشیاصل یبانو. داشت

 رفتارش به نسبت ینازل بود محال. بود کرده یزیناپره هم جا

 اصال ناخوش، یروح حال نیا با و االن. باشد نشده مشکوک

 .نداشت را ینازل یهاییبازجو یحوصله

 رفتن؟ -
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 ار خودش و ستادهیا هاپله یباال که نایآدر به رو و گرفت باال سر

 .داد تکان سر بود، گرفته بغل

 دنید واسه برنامه یکل جون رها اومد،ینم امشب مامان کاش -

 اومدن با یول کنه زشیسورپرا خواستیم هم احسان. داشت احسان

 .خورد هم به هاشونبرنامه همه مامان،

 یوهام به یدست. دیرسینم هم قدم دو یکی به شانفاصله گرید حاال

 :گفت و دیکش سرش جلو

 سر. ادیم داره که نداشتم خبر اصال من کردم؟یم کاریچ یگیم -

 به که شدم شوکه قدراون. داد رو اومدنش خبر و زد زنگ عادله شب

 .رفت ادمی رو رها کل

 شد؟یم عوض هم یزیچ بود، ادتونی اگه -

. دش رهیخ نایآدر پرحرف و نیغمگ چشمان به و گرفت باال سر عماد

 را جوابش که یسوال. دیپرس او از هم رها که بود یسوال همان نیا

 جواب یمنگنه در را او داشتند اصرار هم باز یول دانستندیم همه

 .زد یتلخ لبخند. کنند له آن به دادن
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 هک یدونیم یهرکس از بهتر تو نا؟یآدر بدم جواب یچ یدار انتظار -

 مامانت. کردم کار همه مون،یزندگ نخوردن هم به یبرا من

 ردهبرگ بخواد کردمینم فکر هم درصد هی بود، گرفته رو مشیتصم

 .کنم عقد رو رها و کنم قبول رو عادله شنهادیپ بود محال وگرنه

 

 

۰۳۴ 

 .گشتیبرنم مامان کاش -

 هم آن نا،یآدر زبان از جمله نیا دنیشن. شد کینزد هم به شیابروها

 .مانستیم رممکنیغ به بغض، همه نیا با

 مخالف نیبزرگتر خودت خوبه نا؟یآدر یگیم یچ یفهمیم -

 .یبود رها با من ازدواج

. داشت گناه مظلومه، یلیخ رها. نداشتم یمشکل رها با یول آره -

 .نیکردیم رونشیب ینجوریا دینبا

 .بمونه نخواست خودش ،یدید که خودت. نکردم رونشیب که من -
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 کرد؟یم استقبال موندنش از مامان یکنیم فکر -

 جواب که ییجاها آن به. دیکشیم کیبار یجاها به داشت کار گرید

 نیا زودتر دیبا. شدیم ادآوری او به را یتلخ قیحقا نا،یآدر سواالت

 .کردیم جمع را بحث

 هم نیآرت به. شده مشکوک حتما هم االن تا مامانت. تو میبر بهتره -

 .االن هیحال چه ستین معلوم. بزنم سر دیبا

 

. کردن رفتنش با یمخالفت هم نایآدر. گذشت نایآدر کنار از و گفت

 به. ندک فکر افتاد اتفاق آنچه به و باشد تنها. باشد تنها داشت ازین

 ارهدوب حاال یول برنگردد گرید که رفت بار کی که یمادر برگشت

 ندچ نیهم تا که یاحسان به و دیکشیم نفس شانیخانه سقف ریز

 تهرف یجور حاال و شدیم ترکینزد شهیهم از داشتنش شیپ ساعت

 تهداش یبرگشت داشت شک که بود گذاشته جا سرش پشت را او و

 .باشد

 ؟یکرد شونبدرقه -

 .داد تکان سر و زد پا را اشیروفرش ییدمپا
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 .گهید رفتن آره -

 یروبرو وارید به نه،یس به دست آزاد، یادیز یپوشش با ینازل

 ودب نیا اش یجالب. دیپرسیم سوال او از و بود زده هیتک آشپزخانه

 شا مردانه یسنسورها انگار. شد ینم ختهیبرانگ او در یحس چیه که

 . بودند افتاده کار از

 .چرا جانب به حق اما نبود طلبکار ترهاقبل مثل لحنش

 آزاد قدرنیا داده اجازه عادله که بهیعج مونده،یم نجایا شب رها -

 .باشه

 بالغه، و عاقل زن هی رها بعدم مونده؟یم نجایا رها گفته یک -

 !رهیبگ جلوشو بخواد که نداره یربط عادله به کاراش

 

 

۰۳۵ 

 ینینشعقب موضعش از ینازل شد باعث حشیصر جواب و تند لحن

. بود کرده باز حساب خودش به عماد حس یرو یادیز. کند

 و کرده را خودش کار ،یمعرفتیب و یمهریب همه آن دانستینم
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 وارید از را اشهیتک. بود کرده کمرنگ را عماد مرز و حدیب عشق

 د،یچرخیم آشپزخانه طرف به که یحال در. ستادیا راست و برداشت

 :دیپرس

 ؟یخوریم یچا -

 سال هفده تمام در نداشت ادی به. داد تکان سر و زد یشخندین عماد

. باشد داده خود به هم را ختنیر یچا زحمت ینازل شان،یزندگ

 .بود کرده رییتغ یکم هم او خودش، جز به ظاهرا

. رفتگ شیپ در را نیآرت اتاق ریمس برود، او دنبال به نکهیا یجا به

 اره. کرد فکر خودش با یکم. باشد نیآرت مواظب بود خواسته رها

 گرید و نیهم داشت، را خواسته کی نیهم تنها مدت، نیا تمام در

. دهد جواب شکل نیبهتر به را اش خواسته نیا خواستیم. چیه

 حس را طرفش به مثبت یانرژ از یموج هجوم شد، که اتاق وارد

. بست را در و زد یلبخند. داشت را رها حضور عطر هنوز اتاق. کرد

 یآب ورن. بود روشن بود، دیخر نیآرت یبرا که یکوچک بخور دستگاه

 و چرخاند اتاق در را نگاهش. بود کرده باتریز را اتاق یفضا اش

 یکسر و رفت شیپ ناخواسته. ستادیا رها یهالباس کمد باز در یرو
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 دیکش یآه. شد یم ادآوری را رها رفتن بودنش یخال. دیکش آن داخل

 :کرد زمزمه یتلخند با و

 ...شهب خوش برگشتنت به دلم که ینذاشت جا یچیه معرفت، یب_

 اشخانه هم سالکی رها. بزند زار و ندیبنش جا همان داشت جا 

 که باشد بزرگ اشیخال یجا حد نیا تا کردینم را فکرش. بود

 ی هدفترچ. کند پرش نتواند حضورش، و ینازل بازگشت فکر یحت

 آن آمدینم ادشی. بود تختش نییپا کوچک زیم یرو ن،یآرت ی مهیب

. ردک باز را آن یال و رفت جلو یکنجکاو با. باشد دهید آنجا قباًل را

 و خورد نیچ اش یشانیپ. بود امروز نیهم تش،یزیو خیتار نیآخر

 اب. بود دفترچه ریز هم کوچک نامه کی. شد کینزد هم به ابروانش

 دوازده کلمات تمام از. شکفت گلش از گل رها، خط دست دنید

 که ییهاهیتوص همان اما نبود او یدرباره هم کلمه کی نامه، خط

 خانه نیا در. کردیم دوارشیام هم بود کرده نیآرت از مراقبت یبرا

 بود، ناجوانمردانه. کردیم یکار هر خاطرش به رها که بود نفر کی

 ادهاستف سوء رها، به دوباره شدن کینزد یبرا. نداشت یگرید راه اما

 .بود زشیدستاو نیآخر نیآرت یماریب از
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۰۳۶ 

 یم رشتیب حرصش فشرد،یم گاز پدال یرو شتریب را شیپا یهرچ

 را دلش یکم و بود گفته عماد به را شیها حرف از یقسمت. شد

 به. شود یخال کاماًل دلش تا بود مانده هنوز اما بود، کرده سبک

 با عادله. داشت نهیک عادل و ینازل عماد، از ا،یدن تمام یاندازه

 به و فروخته را نداشت و داشت چه هر اش، مادرانه مکر از استفاده

 یبهانه به توانست یم را او. بود کرده سفر شیآرزوها نیزم سر

 خرجش اش، یزندگ سال چند و ستیب طول در که یها مادرانه

 ش،یها یخودخواه و ها یخلق بد تمام با عادله. ببخشد بود، کرده

 .نبود یبد مادر وقت چیه

 و بود قرمزش خط رها به ظلم. نبود راحت ادیز اما عماد دنیبخش 

 رد آن از و گذاشته سر پشت را او قرمز خط که بود هامدت عماد

 و توانستیم اگر. نبود بخشش قابل رها، دل شکستن. بود شده

 هنگ را بودنش نایآدر پدر آن، از ترمهم و عماد بودن بزرگتر احترام

 یکم و بکارد چشمش ریز یاجانانه مشت داشت جا داشت،ینم

 . کند یخال را حرصش
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 یدب او به میمستق طور به وقت چیه آمدینم ادشی که یزن ،ینازل و

 او از یالک نطوریهم. نداشت او به یخوب حس یول باشد، کرده

 .آمد ینم خوشش

 .کنم یم سکته دارم ،یبر تر آروم شهیم_

 یرو را دستش کی. انداخت او سمت به ینگاه مین احسان 

. اشهنیس یقفسه یرو بر را گرشید دست و بود گذاشته داشبورد

 و گذاشت ترمز یرو را شیپا اطیاحت با. نداشت چهره به رنگ

 .دیکش صورتش به یدست. کرد کم را سرعت

 

 .نبود سرعت به حواسم اصاًل جان، رها ببخش_ 

 عجله نقدریا که میبر قراره کجا حاال. شدم متوجه نداره، اشکال_ 

 ؟یدار

 !باشه داشته دوست خانم رها جا هر_ 

 یاج نکهیا بدون ابون،یخ تو میاومد شب وقت نیا. دمیپرس یجد_ 

 .میباش داشته رفتن واسه یمشخص
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 کردم، رهن شیپ روز دو رو خونه هی. میدار که مشخص یجا_ 

 مکیکوچ یول ستین بزرگ ادیز. کرد رهن واسم رسول بابا یعنی

 هم لهیوس مقدار هی. خورهیم دونفره یساده یزندگ هی درد به. ستین

 شهیم رو امشب یایب من با و یبد افتخار شما اگه. گرفتم واسش

 رو هاش یکاست و کم و دیخر میریم هم فردا. کرد سر توش

 .میخریم

 

 

۰۳۷ 

 ؟یکن رهن خونه یکرد وقت یک تو! واقعًا؟_

 که شد نیا. بمونم ییدانشجو خونه تو خواستینم رسول بابا_ 

. بود برخورده غرورم به. بودم مخالف اولش. کرد رهن رو خونه

 .موندیم برام باج مثل کارش نیا و بودن فروخته رو خودم یخونه

 راصرا یکل هم بابا یطرف از گرده،یبرم داره ییزندا دمیشن مامان از

. کنم کم رو وجدانش عذاب خونه، نیا کردن قبول با که کرد

 نیماش و خونه فروش از که یپول از مقدار هی رفتن، قبل خواستیم

@
mahbookslibrary



 اب کنه،یم اصرار یلیخ دمید منم. برگردونه رو بود دهیرس بهشون

 .کردم قبول لیم کمال

. یادش سر از لبخند کی جز به ماند یم زیچ همه به لبش یرو لبخند

 بخو کدامشان چیه حال. باشد فیتکل رفع یبرا واکنش کی انگار

 .نبود

 .یکس نیِد ریز یبر نبود ازین بود، من یخونه_ 

 .شد کینزد هم به احسان یابروها

 یخونه فروش پول دهم کی خونه، نیا رهن پول ؟یچ نیِد_ 

 یب کنه خوش رو دلش خواستیم فقط رسول. ستین خودمون

 .بدهکاره ما به حاالها حاال دونهیم خودش وگرنه مینموند سرپناه

 …مغازه اون_ 

 محله تو رفتم امروز داره؟ ارزش چقدر مگه یمتر پونزده مغازه هی_

 کپه هی جز به نمونده ازش یچیه. دنیکوب رو خونه. مونیمیقد

 یول دمشیخر یم خودم داشتم پول اگه. گرفت یلیخ دلم. خاک

 برج هی اونجا اد،یب دستم پول که هم یوقت تا. هیخال دستم که فیح

 .شده لوکس
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 .داد ادامه ممکن لبخند نیتر مهربان با و برگشت رها طرف به 

 بزرگتر یلیخ خونه هی روز، هی دمیم قول ا،ینخور غصه وقت هی_ 

 .باش مطمئن نویا بخرم، برات اون از

 چیه که هاشه خاطره مهم بود، آهن و خاک مشت هی خونه اون_ 

 خوشه، حالت بدونم و یباش کنارم تو اگه. شهینم فراموش وقت

 .ستین مهم برام گهید یچیه

 دور را گرشید دست و دیچسب را فرمان دست کی با احسان،

 یرو یا بوسه و دیکش او سمت به را خودش. کرد حلقه رها یشانه

 .نشاند اشیشانیپ

 

 

۰۳۸ 

 یزندگ هی روز، هی دمیم قول. خوبم من جان، رها نباش من نگران_

 کردن، پشت بهمون که ییاونا یهمه که بسازم دوتامون واسه

 .ینیبیم حاال. بخورن رو حسرتش
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 شد، خارج نفرشان دو هر یگلو از اش، جمله پشت که یقیعم آه

 دهینچرخ شانچکدامیه مراد وفق بر یزندگ چرخ. بود یاراد ریغ

 .رندیبگ سرنوشت از را شانیخوشبخت سهم تا بود مانده هنوز. بود

** 

 ازب یآرام به را چشمانش یال ستاد،یا حرکت از که احسان لیاتومب

 رنو که ییجا تا. نبود شهر یهاابانیخ یحت و ها خانه از یخبر. کرد

 نکهیا بدون. دره و بود کوه داد،یم دنید اجازه لیاتومب یها چراغ

 .دیچرخ احسان طرف به بردارد، یصندل یپشت از را سرش

 کجاست؟ نجایا_ 

 .کرد کج یلب احسان 

 کارمون به یکار هم کس چیه و دیکش ادیفر بشه که ییجا هی_ 

 .باشه نداشته

 آن از ینشان چیه اشچهره در اما مانست یم یشوخ به اش جمله

 رها برد، در رهیدستگ به دست و کرد باز که را کمربندش. نبود

 هب را هراسانش نگاه و نشست راست. ندارد یشوخ قصد شد مطمئن

 تکه و کرده حمله آنها به ها گرگ یحت اگر نجایا. دوخت اطراف
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 ار شانیها جنازه و فتدیب یکس گذر بود محال کردند،یم شان تکه

 .کنند دایپ

 !داره هم گرگ حتما. ترسناکه یلیخ که نجایا احسان؟ یریم کجا_ 

 یم رونیب نیماش از را شیپا کی کهیحال در و کرد باز را در احسان

 :گفت گذاشت،

 منو اول بگم اومدن گرگا اگه دمیم قول. خانم ترسو نییپا ایب_

 .بخورن

 نیهم به شد ینم باورش. چسباند اشجمله تنگ هم یاقهقهه

 ار دهانش آب. باشد گذاشته تنها را او و شده ادهیپ نیماش از یراحت

 یم ادهیپ دیبا. نبود یا چاره ظاهرًا. کرد باز را کمربندش و داد قورت

 احسان. دادیم جان همانجا فتاده،ین اتفاق ترس از وگرنه شد،

 یم نگاه جلو به میمستق و کرده فرو شلوارش بیج در را دستانش

 دبلن یادیز ل،یاتومب چراغ نور ریز اشهیسا. دره ته ته ییجا. کرد

 که نرفت جلو یبرا رها تعلل متوجه. شانیروبرو قله یبلندا به بود،

 .کرد دراز او سمت به را دستش و برگشت طرفش به شد،
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۰۳۹ 

 دزد نه هست یخبر گرگ از نه. نترس نجا،یا ایب. جان رها ایب_

 دزد و گرگ تا هزار از ما بر و دور یآدما هرچند داره، سرگردنه

 !بلدن رو کردن غارت و دنیدر شتریب

 

. ودب بسته را شیگلو راه بغض عالمه کی انگار. دیلرز یم شیصدا

 هیگر یهوا و حال احسانش. بود نمانده دیترد یبرا ییجا گرید

 که اششانه به شانه. گذاشتیم مرهم دردش یرو دیبا و داشت

 .زد لبخند و کرد اش حواله ینگاهمین احسان ستاد،یا

 طرف اون به نگاه هی اگه. ستین پرت هم اونقدرا نجایا نترس،_ 

 و دور جهمتو که یخواب جیگ نقدریا. میستین تنها ما ینیبیم ،یبنداز

 .ینشد برت

 چند دنید با و چرخاند سر رها. کرد اشاره راستش سمت به سر با

 و بود شده ساخته چیپ سر قایدق هم، کنار که ،یراه نیب رستوران
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 دهخن با احسان دیکش یراحت نفس بود، پارک آنجا هم نیماش یکل

 .زد اش قهیشق به یا بوسه. انداخت او شانه دور دست

 من دل به دل کمی شهیم حاال. خانوم یآبج شد راحت التیخ_ 

 امشب نیهم خوام یم که دارم سوال یکل. مینیبش نیزم رو و یبد

 سرپا خوامینم. یبد جواب شونهمه به دیبا هم تو. بپرسم ازت

 .یباش داشته بهونه ندادن، جواب واسه و یبش خسته و یبمون

 منتظر شد یم یماه کی. انداخت رها جان به استرس ش،یهاحرف

 اما ،دیایب سراغش به سوال یکل با احسان که یروز. بود یروز نیچن

 ییپرماجرا شب نیچن در اتفاق، نیا که کرد ینم هم را تصورش

 .بخورد رقم

 یخوایم که یمطمئن تو یول ندارم، تو دنیپرس سوال با یمشکل من_

 ؟یبدون رو زیچ همه اتفاق، همه نیا بعد اونم امشب، نیهم

 را رشگید دست. دیکش صورتش به دست قبل از تر آشفته احسان

 اب را بدش حال خواست یم ییگو. دیچیپ ترمحکم رها یشانه دور

 .کند میتقس او
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 روز هی که دارم جواب یب سوال عالمه هی من ؟یچ که آخرش_ 

 دیاش. باشه حاال نیهم روز، هی اون دمیم حیترج. بشن دهیپرس دیبا

 چه مونیزندگ یها آدم نیتر کینزد امشب بره ادمی ینجوریا

 .زدن بهمون یینارو

 بازوان و دیچرخ رها طرف به. بود شده تازه دوباره دلش زخم انگار 

 .گرفت دست در را او

 

 

۰۴۱ 

. کنم منحرف تیزندگ و تو از رو فکرم تونمینم کنم یم هرکار_

 و رسول عادله، یداد اجازه چرا پرسمیم خودم از بار هزار یروز

 سمت رهیم فکرم بار صدهزار. کنن یباز تیزندگ با ینجوریا عماد

 که یروز. رها کوچکترم ازت سال شش فقط من. کاراش و شهروز

 یاون. ادمهی درست رو تو یخواستگار اومدن شخانواده و شهروز

 وامخ یم. بود شهراد نبود، شهروز ،یداشت تیگوش تو عکسشو که
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 شد و نشست کنارت شهروز شهراد، یجا به که شد یچ بدونم

 محرمت؟

 انتظار که نبود ییهاسوال آن ن،یا. کرد نگاهش جیگ یالحظه رها 

 تشیهو از خواهد یم احسان کرد یم فکر. داشت را شان دنیشن

 یادیز بود، گذشته او بر آنچه یدرباره کردن صحبت. بداند شتریب

 .بود سخت

 !یبدون مامان و بابا یدرباره یخوایم کردم یم فکر من... من_ 

 ،تو یزندگ از دونستن االن یول بدونم خوام یم ،ینکرد اشتباه_ 

 مادع یجلو دیبا یجور چه فردا بدونم خوام یم. ادیم کارم به شتریب

 من از یکار نباشه، یکی من حرف با تو دل حرف اگه. امیب در

 .ستین ساخته

 .ستین عماد با من مشکل حل راه شهروز و شهراد از دونستن_ 

 .داد رها بدن به یگرید تکان نیخشمگ و یعصب احسان 

 خوام یم من و یاومد کوتاه همه یجلو عمر هی. هست چرا_ 

 یجور چه ؟یدیخر جون به رو زیچ همه که شد یچ چرا؟ بدونم

 یچیه خوردن کتک از ریغ که یکن یزندگ یشهروز با یشد حاضر
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 راه از یک هر به چرا رها؟ یفیضع نقدریا چرا د؟ینرس بهت ازش

  بگه؟ زور بهت یداد اجازه د،یرس

. شد آزاد اشمردانه انگشتان چنگال از یگرید تکان با را رها بازوان

. بود شدن، آرام یبرا یراه دنبال ییگو. زد خودش دور یچرخ

 و دهید را رها یها آمدن کوتاه یعمر. کردینم شیدایپ که یراه

 و ردب شیموها نیب را دستش دو. بود دهیرس استخوانش به کارد حاال

 .نداشت یتیاهم اما دیرس سرش مغز تا درد. دیکش شهیر از را ها آن

 بدن و تن یحت بود، داده دست از را شانتیاهم زهایچ یلیخ امشب

 سقوط به و شده شتریب شانلرزش گذشتیم چه هر که رها لرزان

 .شدیم ترکینزد

 

 :فرد و زوج
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 ریز قیعم یدره به رو و رها به پشت نباریا. ستادیا دوباره احسان

 .شانیپا
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 وت با یول همه، با نه بود، بد عادله. یخوردیم کتک ادمهی یبچگ از_

 نیرزمیز اون. ادمهی رو خوردنات کتک. بود بد ایدن تمام یاندازه به

 اون تو شدنت یزندان روزشبانه سه اون. ادمهی رو نمور و وحشتناک

 یموشا اون. چشممه یجلو مدام ترسناک، لمیف هی مثل ن،یرزمیز

 هوش یب تو. ادمهی رو همه. بودن خورده رو پوستت که بزرگ

 ور عادله و رسول یدعواها من یول یسوخت تب تو هفته کی. یبود

 . نبود وقت چیه که یعماد و ادمهی هم

 هم دیشا بود، زده را شیادهایفر. بود قبل از تر آرام حاال شیصدا

 عقب به یکم. نداشت را شدن دهیخراش تحمل تاب گرید شیگلو

 .ستینگر رها به شانه یرو از و دیچرخ

 بفهمم دیبا. بدونم رو ضعفت همه نیا لیدل دیبا همه از اول من_

 میتصم جات به همه ید یم اجازه چرا ؟یایم کنار یچ همه با چرا

 رن؟یبگ

 .ندادم یکس... ک به رو اجازه... نیا من... من_
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 رشیز از یتون ینم مشکلت کردن پاک با. یداد خوبم ،یداد_

 حلش هم با ایب. رها یکن حلش شه،یهم یبرا بار کی دیبا. یدربر

 .میکن

 نیا. سوختیم رها یبرا دلش. داشت التماس و عجز یکل شیصدا

 جالب شیبرا ادیز دوروبرش، یهاآدم تمام برابر در او انعطاف همه

 . نبود

 خونه؟ میبر شهیم_

 چه دانستیم خوب. شدیم فشرده و دهیچیپ هم در یه رها دستان

 امشب. نبود دنیکش پس پا یجا حاال اما کندیم تحمل را یفشار

 دیاش. کردیم اشیدرون یمنف جاناتیه ی هیتخل به مجبور را او دیبا

 .دیفهمیم را اشیشگیهم ضعف لیدل نگونهیا

 .انداخت االی سر رها یخواسته به توجهیب

 به میدار تازه. پاک یهوا. یخوب نیا به جا کار؟ یچ میبر خونه_

 .میرسیم هم بحثمون خوب یجاها

 .بشنوم یزیچ خوامینم من... من_

 .گفت را جمله نیا بسته چشمان با رها
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 هم تو. بشنوم رو تو یحرفا هم بزنم، حرف خوامیم هم من یول_

 خودت از دفاع یبرا و واستا. ینکن فرار کن یسع بار نیاول یبرا

 .بجنگ

 .کنمینم فرار من_

 پس. خانم رها میدیشن هم رو شما بلند یصدا ما. عجب چه اوه،_

 !نه؟ییپا سرت همه یجلو یول یبزن هم داد یبلد

 ...خدا رو تو احسان، خونه میبر_

 فشار تحت حد از شیب رها. سوختیم او یصدا لرزش یبرا دلش

 هک دوستانش از یکی از سرش ریخ. داشت برش ترس یالحظه. بود

 االن یول بودگرفته مشاوره بود، یروانشناس یدکترا یدانشجو

 .گذاردیم فشارش تحت یادیز دارد کردیم احساس

 یشخندین با و راند عقب به را اشیدلسوز حس قیعم نفس چند با

 :گفت

 رفتارته نیهم بخاطر. یدیم نشون ضعف یدار بازم رها، ینیبیم_

 وت مثل منم که یکرد رفتار یجور. کننیم سواستفاده ازت همه که

 .دادم دست از رو نیماش و خونه نیهم واسه. ننیبیم
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 با دانستیم خوب هم خودش. بود ینامرد ته آخرش، جمالت

 به هار. شدیم گفته دیبا اما آوردیم رها سر بر ییبال چه شانگفتن

 .آمدیم حساب به تلنگر همان ن،یا دیشا داشت، ازین یبزرگ تلنگر

 مشت بدنش طرف دو را دستانش. شد قطع لحظه در بدنش لرزش

 مشیحر از بخواهد که ییگو. گرفت یتهاجم حالت و کرد

 .کند محافظت

 عمر هی که یمن ؟یداشت یانتظار چه من از کردم؟یم دیبا کاریچ_

 بکشم، خط خودم یخواسته یرو و باشه نییپا سرم کردم عادت

 و نت تا بگم عادله یخواسته خالف بر کلمه کی بود یکاف که یمن

 الیواو که دیرسیم رسول گوش به اگه. کنه کبود و اهیس رو بدنم

 دیاب که یبود تو نیا. نبودم من عادله، حساب طرف من اونوقت. بود

 ...یدیکشیم رو من جور

@
mahbookslibrary



 یم ادیفر داشت گرید حاال. شد یم بلندتر لحظه به لحظه شیصدا

 احسان سمت به آخرش، یجمله با. دیبار یم وقفه یب چشمانش. زد

. شد او راهنیپ نییپا یها دکمه کردن باز مشغول و برده هجوم

 دکمه کردن باز به رها. بود مانده او کیستریه حرکات مات احسان

 ششلوار از هم را دشیسف رپوشیز. نکرد بسنده تنها راهنشیپ یها

 از یقسمت یرو را انگشتانش نوک. داد باال یکم را آن و دیکش رونیب

 رشیز پوست و بود ها قسمت هیبق از موتر کم که او شکم پوست

 .دیکش بود، شده بدشکل و شده جمع

 تکک یچ واسه ستین ادمی. منه شجاعت یجهینت نیا. نیبب رو نیا_

 بد اونقدر. خوردم کتک شهیهم از تر بد دونمیم فقط بودم، خورده

 نبود دعوا اهل رسول. کرد چمیپسوال و دیفهم مافهیق از رسول که

 اوضاع روز دو یکی. کرد دعوا عادله با من خاطر به اونروز یول

 تا. شجاعت ذره هی همون خاطر به بودم خوشحال. بود خوب خونه

 نبود، هم دوروز روز هی. رفتیم شهیهم. سفر رفت رسول نکهیا

 فرصت از هم عادله. شد ینم ازش یخبر هفته چند هاوقت یبعض

 .زدمیم داد من. زد هم بد. زد رو تو من، هیتنب یبرا و کرد استفاده

 یول نیرزمیز بندازه رو من. بزنه رو من خواستم ازش. کردمیم هیگر
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 هی یتو که بود مدت هی. نبود یخبر هم عماد از. بود دهیفایب

 هم تونست تا عادله. اومدینم خونه هم شبا و کردیم کار رگاهیتعم

 ات سوزوند رو تو شکم پوست قاشق با هم بعد. رو من هم زد، رو تو

 شخواسته خالف ندارم حق. کنم گله ندارم حق بمونه ادمی من

. خوردمیم ادیز کتک من. باشم آدم هیبق مثل ندارم حق. کنم رفتار

 کردم،یم بد کار. خوردمیم کتک کردم، یم خوب کار. بود عادتم

 بازم کردم،ینم یکار چیه و نشستمیم گوشه هی. خوردمیم کتک

 کمم، سن همون با. بود تو به حواسم شهیهم یول خوردمیم کتک

 .کنن تتیاذ بذارم دینبا دونستمیم
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 و ختیریم اشک. زدیم ادیفر. شدیم ترسناک داشت شیکارها

 انشدست نگران، و دهیترس احسان. دیلرزیم داشت بدنش تمام کمکم

 .برد گوشش ریز را سرش. کرد حلقه او لرزان تنه دور را
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 عادله. دمیپرس سوال ازت کردم غلط من. دلم زیعز آروم س،یه_ 

 از رو دومون هر حق خودم. کرد دیتهد ینجوریا تورو کرد جایب

 ...جان رها باش آروم فقط تو. رونیب کشمیم شونهمه حلقوم

 اناحس راهنیپ. بود کرده دایپ دنیشن یبرا یگوش تازه انگار رها اما

 :گفت هیگر با و زد چنگ را

 سالم هشت. دمیترس فقط من. ستمین پا و دست یب و عرضه یب من_

 یتوق. داشت دوستت عادله. کیکوچ یلیخ ،یبود کیکوچ تو. بود

 ودب حاضر. بود متنفر من از. کرد یم هیگر هم خودش زد،یم کتکت

 عاشقت و داشت دوست رو تو قدر همون اما نهینب منو یول رمیبم

 خونه از اول یروزا همون رو من نبود، رسول از ترس اگه. بود

 بابا من خاطر به. قدمم بد. شومم من گفتیم. رونیب نداختیم

 و رسول یها بچه من خاطر به. یقلب یناراحت مامان و گرفت سرطان

 اون و رفت یکوفت یمهمون اون به عماد من خاطر به. مردن عادله

 فاقاات نیا مسبب من کن باور الاقل تو یول. اومد شیزندگ سر بالها

 رو هیبق خوامینم. بزنم بیآس یکس به خوامینم من خدا به. ستمین

 و رهیبم بابام هم یسالگ شش تو خواستم من مگه اصال. کنم تیاذ
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 و کنه ول شو حامله زن تولدم، شب رسول گفتم من مگه مامانم؟ هم

 ...خواستم من مگه رن؟یبم هاشبچه تا مارستانیب ادیب

 به رو مک کم که فیضع آنقدر. شد یم ترفیضع رفته رفته شیصدا

 لرزشش اما بود، یانرژ از یخال و سست بدنش. رفت یخاموش

 افتاد، احسان آغوش در و شد تا که شیزانوها. داشت ادامه همچنان

 مثل آرام و انداخت او یپاها ریز را دستش. اومد خودش به احسان

 بود مطمئن. بودشده پروزن یادیز رها. دیکش آغوشش در یکاه پر

 همه نیا. بودگرفته را شیهااستخوان دور یشتریب گوشت ها قبال

 همه نیا یبرا یفکر دیبا. بود عماد با یزندگ یهاموهبت از ،یالغر

 کار ،یپناه یب عمر کی. کرد یم هم خواهرش یسست و ضعف

 شروع لحظه نیهم از دیبا را بودن گاه هیتک. بود کرده را خودش

 .کردیم
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 بارها دلش در. آمد یم کش یه مارستانیب تا گاهشانخلوت ریمس 

 ت،اس یانصاف یب که دانست یم. فرستاد لعنت شهاب و خودش به

 شدت نیا با که بود او خود نیا و بود داده مشاوره او به فقط شهاب

 کی داشتن. گرفتیم آرام شتریب دلش ینجوریا یول شد عمل وارد

 .داد یم او به یبهتر حس جرم، کیشر

 شهاب و سپهر کرد، پارک مارستانیب محوطه در که را لشیاتومب 

 کی. بود هوشیب هنوز رها. بودند منتظرشان اورژانس در یجلو

 کی یکردیم فکر الل زبانش که بود ساکن و حرکت یب یجور

 .است کرده تمام یزمان

 ...گهید نجایا نیایب ن؟یواستاد اونجا چرا_

 هب شدن کینزد در یسع او هرچه. بود نیسنگ سر همچنان سپهر با 

 نایآدر به او شدن کینزد. زدیم پس را او احسان داشت، احسان

 یمهمان آن به را نایآدر نداشت حق سپهر. بود شده تمام گران شیبرا

 بوده نایآدر یهیروح بهبود به کمک تشین اگر یحت ببرد، دردسر پر

 . باشد

 .گذاشت برانکارد یرو را او و دیکش آغوش در را رها
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 !یارین فشار بهش ادیز گفتم بهت خوبه پسر؟ تو یکرد کاریچ_

 ترراحت بذارمش، فشار تحت کمی اگه کردم فکر بدونم؟ چه_ 

 ییاتفاقا چه امشب که یدونینم آخه. کنه یم هیتخل رو احساساتش

 .ادیب سرش ییبال دمیترس. کردیم نگاه فقط شهیهم مثل رها! افتاد

 شده؟ یچ مگه_ 

 دهیناد به توجه یب همچنان که یسپهر و شهاب کمک با را برانکارد

 .کرد اورژانس وارد آمد، یم سرشان پشت او، یها گرفتن

 هی بعد بود قرار. بود من یبابا و مامان یخداحافظ یمهمون امشب_ 

 !یمهمون اومد یک با شوهرش بزن حدس یول نمشیبب ماه

 عمادته؟ ییدا همون منظورت_

 .ستین مییدا که یدونیم_ 

 بود؟ اومده یباک حاال همون، خوب_ 

 به را رها و گذاشتند اورژانس یهاتخت از یکی کنار را برانکارد 

 .کردند منتقل تخت

 ...سابقش زن ،ینازل با_ 
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 سپهر و شهاب. شد رها یاتیح میعال گرفتن مشغول و گفت 

 سپهر. بودند مانده اتفاق نیا هضم در هم آنها. بود زده خشکشان

 .شد خم جلو به یکم

 و مامان یمهمون بود اومده سابقش زن با خواهرت شوهر یعنی_ 

 بابات؟

 .داد تکان سر و کرد او یحواله یاخصمانه نگاه احسان 

 ناپ یبابا مامان چه. بسته پشت از نامرده یهرچ دست گهید نیا_ 

 !تو یدار یندیما
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 باال شانه سپهر. انداخت او به ها نگاه همان از یکی دوباره احسان

 . زد

 به هم گهید جهت هی از شهیم البته گم؟یم دروغ مگه خوب؟ هیچ_

 نز رفتینم وگرنه جرئته و دل پر یلیخ تییدا. کرد نگاه هیقض

 .دومش زن یخونه ببره رو اولش
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 کمر پشت دست. رفت جلو د،ید یعیطب ریغ را اوضاع که شهاب 

 .داد هل رونیب به را او و گذاشت احسان

 .کنم یم شنهیمعا خودم. داداش رونیب برو ایب_ 

 :گفت یاغره چشم با و چرخاند سپهر طرف به سر بعد 

 و ربب رو احسان. ستین بد ،یبد زبونت به استراحت هی هم تو_ 

 .نیبرگرد شد سرحال که کمی. بخر یزیچ ،یکیک هی براش

 یدست. انداخت رها به یگرید نگاه و داد شهاب به را شیجا احسان 

 او الح نیا با. شد خارج اتاق از سپهر از جلوتر و دیکش صورتش به

 ینهیمعا یعهده از توانست یم بهتر شهاب لرزانش، یپا و دست و

 .دیایبرب رها

 ؟یخوریم رو یچ یغصه. سازمتیم خودم داداش، میبر ایب_

 .کرد خارج سپهر دست ریز از یتکان با را اششانه

 ارمند رو تحوصله بگم بهت دیبا میمستق ؟یرینم رو از تو چرا_ 

 ؟یبردار من سر از دست که

 شلوارش بیج داخل دش،یسف روپوشش ریز از را دستانش سپهر 

 .افتاد راه به مارستانیب یمحوطه طرف به و سراند
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 طغل گفتم بار هزار من آقا گفت؟ شد یم مگه تر میمستق نیا از_

 مدونستیم چه. بشه وا تییدا دختر دل خواستمیم سرم ریخ کردم،

 .افتهیم راه یزیآبرور اون تهش

. گرفتندیم شهیت و دادندیم اره و رفتند یم راه هم یشانه به شانه

. دبرسان صفر به را سپهر با اش رابطه توانست ینم کرد یم هرچه

. ودندب گلستان و گرمابه قیرف سال هفت به کینزد. نبود که یشوخ

 یصندل مشترکشان، کالس نیاول در سپهر که یروز همان از درست

 خودش جمله چند با و آورد جلو را دستش. کرد اشغال را او یکنار

 .کرد یمعرف را

 خر مثل سال هی. سالمه نوزده. جنوب یبچه. سپهرم من سالم،_ 

 جانیا که حاالم. دیرس یرقم دو به یرقم چهار از مرتبه تا زدم تست

 ...شمام خدمت در
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 خیب آنقدر سپهر. بود بهتر حالش برگشت، که اورژانس بخش به

 آخرش و کند حفظ را اخمش نتوانست که بود کرده یوراج گوشش

 رستارپ چند با رها، اتاقک به دنیرس تا. شد حسنه بًایتقر شانرابطه

. دیکش یقیعم نفس اتاقک، به ورود از قبل. کرد بش و خوش

 هار زد، کنار که را پرده. ندیبب یعصب و خسته را او رها خواستینم

 شمچ روروبه به باز چشمان با و دهیکش دراز نشسته مهین حالت به

 . بود دوخته

 زم؟یعز یبهتر. خانوم رها سالم_

 .زد یمهربان لبخند رها 

 ...خدا شکر خوبم زم،یعز سالم_ 

 همه. ماند ینم ثابت نقطه کی یرو رها نگاه. رفت جلوتر احسان

 او سر یباال احسان. بود روح یب یبیعج جور کی. دیچرخ یم جا

 .بود نشده درچشم چشم او با هم هنوز رها. ستادیا

 ینم. دیببخش بود، من ریتقص بوده، یعصب یحمله گفت شهاب_

 .کنم تتیاذ خواستم

 .شدم حساس یلیخ من نبود، تو ریتقص زم،یعز نه_ 
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 احسان. بود رقصان یادیز رها چشمان! دیلنگیم کار یجا کی نه، 

 .داد تکان رها چشمان کینزد و برد جلو را دستش

 خونه؟ میریم یک_ 

 .نشد او حرکت نیا متوجه یحت رها 

 .بشه تموم سرمت بذار حاال، میریم_ 

 را سرم. داد تکان سر تنها رها. کرد نگاه او یشده تمام سرم به و 

 از غیدر هم باز و داد تکان او چشمان یجلو را دستش باز و بسته

 !یواکنش نیکوچکتر

 رها؟ یخوب یمطمئن_

 .راحت التیخ. خوبم خوبه آره... آره_ 

 که نمک کمکت امیم بکنم، یصحبت هی شهاب با من بذار پس باشه،_ 

 ...میبر

 آن و دیکش صورتش به یدست. کرد ترک را اتاق سرعت به و گفت 

 .داشت هیگر به یبیعج لیم. داشت نگه دهانش یرو را

 ؟یرونیح نقدریا چرا داداش؟ شده یچ_ 
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. کرد دور اتاقک از قدم چند را او و گرفت را شهاب یبازو 

 .شود شان مکالمه متوجه رها خواستینم

 ضیمر چشم ،یعصب شوک کی بعد اگه هیعیطب شهاب، گمیم_

 نه؟ینب

 

 

۰۴۷ 

 ه؟یک منظورت_

 !نهیبینم. گمیم رو رها_ 

 .دیپر باال شهاب یابروها 

 .نگفت یزیچ که من به_ 

 .شدم متوجه خودم نگفت، منم به_ 

 ؟یشد متوجه تو یول نهیبینم دهینفهم خودش یعنی ؟یچ یعنی_ 
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 جز د،یچرخ یم جا همه به چشماش. بودم سرش یباال قهیدق ده_ 

 صورتش یجلو رو دستم. کردم شک. بودم واستاده من که ییجا

 .نداشت یالعمل عکس چیه. دادم تکون

 .رفت رها اتاقک طرف به و زد کنار را او شهاب 

 .شده یچ نمیبب خودم بذار_ 

 لوص آنها به وزنه انگار که ییپاها با. گرفت وارید به دست احسان 

 هب نفسش و شده خشک دهانش آب. افتاد راه به سرش پشت بود،

 سرش یباال به ینگاه و گرفت باال سر. بود افتاده خسخس

 وجود شیها دل درد دنیشن یبرا یگوش شهیهم که ییجا. انداخت

 مئنًامط. شد دهیکش باال به یکم لبانش و او حضور گرم دلش. داشت

 گذاشته کنار یخوش سهم هم خواهرش و او یبرا سر، باال یخدا

 .دیرس یم زمانش دیبا فقط. بود

 لبخند با شهاب. زد کنار را پرده یکم تنها. نشد اتاقک وارد

 .دیپرس یم سوال او از و بودستادهیا رها سر یباال اش،یشگیهم

 ساعت هی نیا تو که داداشتون خان نیا ن؟یراست خانم نیخوب_ 

 !رو ما کشت
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 .مهربان و دلچسب با،یز د،یخند یم بایز. زد یلبخند رها 

 .خوبم خوب من. نگرانه یادیز احسان_ 

 یم. دیکن دنبال رو من دست حرکت شهیم فقط. یعال هم یلیخ_ 

 .نیباش نداشته یخاص مشکل بشم مطمئن خوام

 .خونه برم خوام یم فقط خوبم، من دیکن باور نه... نه_

 دمق اتاق به ورود قصد به که احسان. بترکد بغضش بود مانده کم 

 .گرفت باال را دستش شهاب گذاشت، جلو

 خانم؟ رها داره مشکل تون یینایب_ 

 .دونمیم خودم. شهیم خوب زود خدا، به خوبم من_

 ن؟یشد ینجوریا حاال تا مگه ؟یچ یعنی_

 خوب خود به خود یول اره،یم در یباز چشمام که مدته هی آره،_ 

 !نینگ یچیه احسان به لطفًا. شهیم
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 و مات و زده وارید به هیتک در، یآستانه در که یاحسان به شهاب

 عمق در ستاره آسمان کی. کرد نگاه ست،ینگر یم آنها به مبهوت

 .نداشت نور یاذره. بود مرده چشمانش

 .نجاستیا احسان_ 

 ...یوا_

 م؟یبدون یزیچ ما نیخواستینم چرا_ 

 .ستین یمهم زیچ آخه بشه، نگران احسان خوامینم من_ 

 دکتر؟ یرفت ای ستین مهم یداد صیتشخ خودت_ 

 از یالیخ یب همه نیا. داشت هم خشم ،ینگران بر عالوه لحنش

 .بود درک قابل ریغ شیبرا رها، طرف

 .داره استراحت به ازین خواهرت احسان، باش آروم_ 

 درهم یابروها و رها ینشسته اشک به چشمان نیب احسان نگاه

 .دیچرخ شهاب
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 هک گرفته کجا رو مدرکش بدونم خوام یم گه؟یم یچ ینیبینم_ 

 مهم اصاًل شده، تکرار بار چند یوقت اونم موقتش، یینایناب دهیفهم

 ست؟ین

 لب. فشرد یم دست در را نازکش یپتو تنها. گفت ینم چیه رها 

 .کند کنترل را اش چانه لرزش تا بود برده دندان ریز را نشییپا

 خبرم؟ یب من و یدار مشکل که وقته چند تو چرا رها، بگو_

 آرامش به تا گذاشت او ینهیس یقفسه یرو را دستش دو شهاب

 .کند دعوت

 رو تلفنم جواب یحت ماهه هی یوقت گفتم یم بهت دیبا یجور چه_ 

 ؟ینداد

 و درمانده. رفت هوا به و شد دود خشمش. افتاد احسان یهاشانه 

 یپتک چون رها، یپناهیب و یکس یب. زد خودش دور یچرخ رانیح

 وا به شهیهم از شیب رها که یزمان در درست. شد دهیکوب سرش بر

 رانده خود از را همه تش،یهو کردن پنهان جرم به او داشت، اجیاحت

 .نداشت چیه یشرمندگ جز حاال. بود
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 یکارا میریم سر هی احسان و من خانوم، رها دیکن استراحت شما_ 

 .میبرگرد و میبد انجام رو تون صیترخ

 ؟یخوب! احسان_

 کرده حس وجود تمام با را احسان یدرماندگ اما دید ینم چشمانش 

 یاشک قطره. داد تکان هوا در را دستش و نشست تخت یرو. بود

 .دیچک اشگونه یرو

 ؟یخوب بگو. خدا رو تو احسان نکن تمیاذ_ 

 بود سخت. زد آن پشت یابوسه و گرفت را دستش احسان 

 زحمت به شیها اشک یجلو یوقت شیصدا لرزش از یریجلوگ

 .بود زده سد

 .بکنم رو صتیترخ یکارها رمیم. نباش من نگران زم،یعز خوبم_ 

 ...راحت التیخ گردم،یبرم زود
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 یرو دامم دستش. دیدو بًایتقر را مارستانیب یمحوطه تا اتاقک ریمس

 دچارش که یافشارنده درد دیشا تا نشستیم اش نهیس یقفسه

 زا خروج. بود کرده ریگ درد همان پشت نفسش. شود کم بود، شده

 و رفت نییپا را ها پله. نشد اشییهوا یب عالج راه هم ساختمان

 ردهک علم قد سبز یفضا کنار که یتنومند توت درخت به را خودش

. دیکش قیعم نفس چند و گرفت اشتنه به دست. رساند بود،

 دس پشت ختهینر اشک ایدر ایدر. بود افتاده سوزش به چشمانش

 .کردیم یسرکش شان

 .ستین معلوم یزیچ که هنوز پسر، باش آروم_ 

. اومده فشار بهش چقدر ستین معلوم. ندادم رو جوابش ماه هی من_

 .منه ریتقص شهمه

. ردک حلقه او تن دور به را دستانش شهاب. دیترک صدا با بغضش 

 یسک تنها لحظه نیا در یول بود تر زیر یلیخ او به نسبت اشجثه

 نییاپ احسان کمر پشت را دستش. کند اش یاری توانستیم که بود

 .کرد باال و
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 هیروح به خواهرت االن ؟یکن یم تیاذ رو خودت نقدریا چرا_ 

 باشه؟ داشته دیام یک به یاریب کم یبخوا هم تو. داره اجیاحت

 .دیکش چشمانش ریز دست و گرفت فاصله شهاب از 

 رمیم فردا نیهم. کنه یزندگ عماد با گهید هم قهیدق هی ذارمینم_ 

 من ات هم تو. رهیبگ رو طالقش سپرمیم و درست کار لیوک هی شیپ

 الزمه شیآزما و عکس یهرچ. باشه بهش حواست گردم،یبرم

 ...فتهیب عقب درمانش خوامینم. کن یریگیپ خودت

 .کرد یم جادو لبخندش. گذاشت او یبازو یرو دست شهاب

 واقعًا خواهرت تیوضع. یدار هم حق. احسان ینگران دونمیم_ 

. نهخو نیبر بهتره االن من نظر به یول داره، یجد یریگیپ به ازین

. ذارهیم ریتاث شیینایب یرو یعصب فشار و استرس معلومه که نجوریا

 یبرا. گ یکن دورش دردسره یهرچ از کن یسع و خونه نیبر

. رهیبگ میتصم خودش بذار. ارین فشار بهش وجه چیه به هم طالق

 فقط. رشتیب یبررس یبرا ارشیب دوباره ن،یشد آروم هردوتون یوقت

 تا باش نجایا گهید روز دو حداکثر فته،ین فاصله یلیخ کن یسع

 ...میبد انجام رو کاراش
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 .داد تکان او یجلو را انگشتش 

 یعصب فشار و استرس احسان، کنم یم دیتاک دارم چقدر نیبب_ 

 نذارش، فشار تحت وجه چیه به وجه، چیه به. سمه خواهرت یبرا

 ...یا مسئله چیه یبرا
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 .شود وارد رها اول تا ستادیا کنار و کرد باز را کوچکش آپارتمان در

 .نیاومد خوش خودتون یخونه به. بانو رها بفرما_

 نیا و کرد خم یکم را کمرش دیکش داخل به را راستش دست 

 و زد یسپاس پر لبخند رها. کرد یم انیب را جمالت نیا و جمالت

. ودب یساز نو و زیتم یمتر هفتاد آپارتمان. گذاشت خانه داخل قدم

 ییرایذپ وسط. بود لخت لخت بًایتقر یعنی. نداشت یخاص یلهیوس

 .بود شده پهن یمتر شش ینییتز فرش کی تنها آن، کوچک

 میریم باهم فردا. شبه هی یول داره، یکسر و کم یلیخ دونمیم_ 

 .میخریم یچ همه
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 .دز احسان یگونه به یا بوسه و شد بلند شیپا انگشتان یرو رها 

 تو؟ یشد مرد نقدریا یک_ 

. دشو خارج اش،دهینطلب بوسه شوک از احسان تا دیکش طول یکم 

 .شد دهیکش باال به آرام آرام لبانش

 چقدر که کردمیم رو زودتر نه،یا شدن مرد مزد دونستمیم اگه_

 !مردم

 .بودمت گرفته کم دست من ،یبود مرد تو_ 

 .فشرد خود به را او و کرد حلقه رها یشانه دور دست احسان 

 ته،نگرف کمدست رو من وقت، چیه میزندگ تمام تو که یکس تنها_ 

 ...یبود تو

 هفاصل خود از را او باشد، آورده ادی به را یمهم یمسئله ییگو بعد 

 .انداخت اشچهره به یقیدق نگاه و داد

 ندارن؟ یمشکل که چشمات ؟یخوب االن یمطمئن_

 حاال تا بار چند. ستین اولم یدفعه که، گفتم. خوبم خوب نه_ 

 مکی اولش. کشه ینم طول قهیدق ده از شتریب هم هر. شدم ینجوریا
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 و واضح یچ همه شم،یم قبل مثل بعد یول نهیبیم تار چشمام

 .نباش نگران. شفافه

 .کرد باال و نییپا سر احسان 

 یتیاهم کم یمسئله اصال. بشه یریگیپ حتما دیبا یول خوبه،_ 

 تا کنهیم هماهنگ استادا از تا چند با امروز نیهم شهاب. ستین

 .مینکن تلف وقت ادیز ما و سنیبنو برات رو الزم یهاشیآزما

 خوبه؟. دمیم شیآزما شه،یم راحت ینجوریا تو الیخ اگه باشه،_ 

 ها شیآزما نیا. ستین مهم مورد چیه شاءاهللان ،یعال هم یلیخ_ 

 .نانهیاطم یبرا فقط
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 دو هر. ردینگ را دلچسب چنداننه بحث نیا یدنباله داد حیترج رها

 تاس ممکن ت،یاهمیب مثاًل مورد نیا که دانستند یم خوب نفرشان

 .شود ختم ییجاها چه به
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 داد؟ پس رو نجایا شهینم_ 

 اد؟ینم خوشت ه؟یچ_ 

 یوقت اونم م،یندار ازشین ما فقط خوبه، هم یلیخ اتفاقًا نه،... نه_ 

 و میبد پس رو نجایا میتونیم. خورهیم خاک داره من واحد که

 .میکن یزندگ اونجا

 .انداخت باال سر احسان 

 بذار رو پولش و بده اجاره. بخوره خاک نذار. توئه مال اونجا نه،_ 

 .بهتره یلیخ ینجوریا. حسابت تو

 و میبد پس دیبا رو خونه نیا نظرم به. دارم بهتر فکر هی من یول_ 

 خونه. میبخر لهیوس خونه اون واسه میبر بعد. میریبگ رو رهنش پول

 ...تو از هاش لهیوس من، از

 .دیخند بلند یصدا با احسان 

 دتهای. افتادم میسالگ شش پنج، ادی لحظه هی ؟یزنیم گول بچه_ 

 به یداد یم رو هات یدیع ؟یکرد یم باهام ها معامله نیا از چقدر

 دمیکشیم رو دشیخر زحمت من. بخرم یخوراک باهاش برم که من
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 رو ها موقع همون حال و حس قایدق االن. یدادیم رو پولش تو و

 !دارم

 و او خواهرش که بود برخورده غرورش به. بود دلخور یکم لحنش

. گذاشت او یمردانه یبازو یرو دست رها. ندارد قبول را کمکش

 .نشاندب لب بر را لبخندش نیترقشنگ کرد یسع و گرفته باال سر

. خورهیبرم بهت یچ همه زود نقدریا که برم نازکت دل قربون_ 

 یمردها تمام ینامرد یخوایم. یکن تیحما ازم یخوایم دونمیم

 از رشتیب من که یکن باور خوام یم. یکن جبران تنه کی رو میزندگ

 ییجا به یروز هی دونستمیم. داشتم قبول شهیهم. دارم قبولت همه

 فشار خودت به خوامینم یول کنن افتخار بهت همه که یرسیم

 فقط. میکن یزندگ خونه اون تو میبر ایب و کن گوش رو حرفم. یاریب

 و یبزن مطب خودت یبرا یبتون و بشه تموم درست که یوقت تا

 منم انداز پس نگران. باشه راحت مون یزندگ مخارج از التیخ

 یجا هی برام تا بهت دم یم و رمیگ یم عماد از رو پولم. نباش

 خوبه؟. یکن یگذارهیسرما مطمئن
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 .زد لبخند رها، آخر یجمله از خرسند احسان

 ؟یبش جدا ازش یکرد قبول پس_ 

 .گرفت زهر طعم رها لبخند 

. داره بچه و زن مرد هی االن عماد دارم؟ هم یا گهید یچاره مگه_ 

 سر به موعدش که سود دوسر یمعامله هی. بود معامله هی ما ازدواج

 .خودمون یزندگ یپ میبر دیبا کدوممون هر گهید حاال. دهیرس

 ؟یدار دوست رو عماد هنوزم_ 

 .باشد شده فاش مهرش به سر راز ییگو. دیپر رها رخ از رنگ 

 !باشم؟ نداشته دوستش شهیم مگه. میشد بزرگ هم با عماد و من_ 

 .انداخت باال ابرو احسان 

 از که هیاون به منظورم. ستین یداشتن دوست جور اون منظورم نه،_ 

 اونم دهیرس وقتش یکن ینم فکر. بوده تو گردن تو اد،یم ادمی یوقت

 .یبد پس بهش
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 ،حلقه حد از شیب یسرد از تنش. نشست اش نهیس یرو رها دست 

 انگشتر نیا دادن پس یبرا دیشا. بود احسان با حق. شد مورمور

 یم پسش زودتر دیبا دیشا. بود کرده هم رید پرخاطره، و پردردسر

 به را اشکش پر چشمان. گذشت یم هم با عشقش و عماد از و داد

 کرد، یم که یکار انجام در اما دیلرز یم دستانش. دوخت احسان

 قول احسان. داشت فرق قبل دفعات یهمه با بار نیا. بود مصمم

 .بود گرم او بودن به یحساب پشتش. بود داده را تشیحما

 رداشتهب شیهاشانه از ینیسنگ بار انگار کرد، باز که را گردنبند قفل 

 تکان هوا در بار چند حلقه. کرد نگاهش و گرفت باال را آن. شد

 و او دست نیب بار کی رها. برد شیپ دست احسان. زد برق و خورد

 .چرخاند چشم حلقه

 دل ازش. کرده انتیخ تو به دوبار صاحبش. رها بکن دل ازش_ 

 .کن خالص سرانجام یب عشق نیا از رو خودت و بکن

 رها احسان دسته داخل را ریزنج د،یترد یا لحظه بدون بار نیا رها 

 چند. نبود که یشوخ. رفت تنش از جان کرد حس یالحظه. کرد

 چیه که یعشق و حلقه نیهم و بود او وقت همه و جا همه سال

 .بود فتادهین اش،مانده جا یادگاری و او ادی به یالحظه یحت وقت
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 خوام ینم عماد؟ دست به برسونم یبخوا که یندار یا گهید زیچ_

 لیوک خودش یبرا. فرزاد شیپ رمیم فردا. یبش روبرو باهاش گهید

 یلیخ ینجوریا. خودش به سپرمیم رو زیچ همه. شده یاکارکشته

 .میرسیم کارامون یهیبق به راحت الیخ با هم ما. بهتره

 هی فقط م،ینرفت دیخر باهم اصال یعنی ندارم، عماد از یزیچ من_ 

 شتریب دوبار یکی. دیخر عماد طرف از عادله اونم که بود حلقه

 تو گذاشتمش. افتادیم انگشتم از که اواخرم نیا. ننداختمش انگشتم

 . دارهیم برش حتماخودش. نیآرت اتاق

 هم حاال. بمونه دستت ازش یچیه خوامینم. یکرد یکار خوب_ 

 یکش اسباب هی ظاهرًا. میدار کار یکل فردا. یکن استراحت کمی بهتره

 .میافتاد هم کوچولو

. کرد قرص را رها دل چسباند، آن به که یا خنده و آخرش یجمله 

 .دیکوب اش یشانیپ به ضربه احسان. بود رفتهیپذ را شنهادشیپ احسان
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 دارم و داشتم نگهت در دم ساعت هی. پرتم حواس چه من نیبب_ 

 یلیخ اگه ا،یب. کنم یم فیتعر یشبستر کرد نیحس قصه واست

 دیشا ،یدید چه خدارو. بزن خونه تو یچرخ هی ،یستین خسته

 .میشد موندگار جانیهم و اومد خوشت

 شیروبرو حاال که را یدر. کرد اش جمله یمهیضم هم یچشمک

 در که گرید در دو به نسبت آن بودن تر کوچک. بازکرد بود، ستادهیا

 یبهداشت سیسرو در دیبا که داد یم نشان داشت، قرار طرفش دو

 در سفت را خودش رها احسان، سر پشت در شدن بسته با. باشد

. مرگبار و کشنده ییسرما. کرد یم سرما احساس. دیکش آغوش

 ساعت چند نیهم بود، کرده تالش داشتنش یبرا چندماه که یعشق

. کرد شیرها نامش، مانند و داد اش یمیقد عشق به را شیجا شیپ

. شد یم انیعر یشتریب یتلخ با تیواقع گذشت، یم شتریب هرچه

 قدرنیهم قتیحق. بود داده حیترج او به را ینازل گرید بار کی عماد

 یارک تنها حاال. یزیگرقانون و تبصره چیه بدون. بود زننده و تلخ

 یمردانه دستان به اشیزندگ افسار سپردن آمد،یبرم دستش از که

 تسرنوش از را انتقامش بتواند او که دیام نیا به. بود جوانش برادر

 .بزند یخوش رنگ بار نیاول یبرا اش یزندگ به و ردیبگ
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 ات بدم نشون بهت رو اتاقت حداقل ایب ؟یواستاد نجایا که هنوز_ 

 .میدار جنگ جبهه چند تو فردا. میبخواب زودتر

 یبرا را خوشش یرو دیبا االن. نه رممکن،یغ اما بود سخت دنیخند

 کردن پاک قبل توانستیم خواب موقع. کرد یم رو برادرش

 نداشتن یبرا و کند نگاهشان خوب نیآرت و نایآدر عماد، یهاعکس

 جمع به هم نیآرت و نایآدر عماد، فردا از. ندیبنش یعزادار به شان

 .وستندیپیم خاطرات
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. ودب دهینخواب هم ساعته مین هنوز و بود گذشته صبح چهار از ساعت

 شیاپ به پا هم نایآدر. دیکشیم غیج نفس کی بود ساعتکی نیآرت

 اما ودش آرام اشهیگر دیشا بردند، یم راه را او ینوبت. بود مانده داریب

 مه دیشا. است رفته رها که بود دهیفهم هم او انگار. بود دهیفا یب

 .بود کرده حس را او نبود نیآرت و شده کمرنگ یکم حضورش عطر

 بابا؟ خوادینم ساکشن_ 
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 .هنباش خوب براش ترسمیم کردم، ساکشنش ستین ساعت مین_

 .شد هالک بچه مارستان،یب مشیببر ایب پس_ 

 .میبر زود تا شو حاضر برو تو باشه،_ 

 .کرد خرد رو اعصابم زنه؟یم غیج چقدر ده؟ینخواب هنوز بچه نیا_ 

 .بخوابم نتونستم

 متعجب و برگردد هم نایآدر شد باعث اش،پرخاشگرانه و تند لحن 

 را ندارش و دار یهمه که یشلوارک و تاپ با. کند نگاهش

 چارچوب به نهیس به دست گذاشت،یم دید معرض در سخاوتمندانه

 هم شب از ساعت نیا در یحت که بود جالب. بود زده هیتک در

 .ودب شده پنهان ن،یسنگ یکاپیم از یاهیال پشت اش یواقع یچهره

 ...ستین خوش حالش نه،_ 

 است؟ خونه تو وضع، نیا با بچه، نیا چرا واقعًا، فهممینم من_ 

 .خورد گره هم به عماد یابروها 

 بذاره؟ دیبا کجا رو خودش یبچه آدم شما نظر از بدونم شهیم_ 
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. بود دهیند حال به تا را عماد یرو نیا. داد فرو را دهانش آب ینازل 

. ازین سرتاپا عماد و بود ناز شهیهم او آورد، یم ادی به که ییجا تا

 .کند یتند او با ای د،یبگو نه عماد و باشد داشته یاخواسته بود محال

 لبخندش کرد یسع. ستادیا صاف و برداشت وارید از را اش هیتک 

 .نباشد یشینما هم ادیز

 هی ینیبینم. سوزهیم بچه نیا واسه دلم زم،یعز نبود نیا منظورم_ 

 مورد در الزم اطالعات ما. خوب داره گناه کنه؟یم هیگر داره سر

 مراقبت ازش که خواد یم دهید آموزش آدم هی. میندار رو شیماریب

 .کنه

 عالقه بهش اونقدر من یبچه مادر یدونیم دلم، زیعز یدار حق_

 یهاآموزش دنبال سر کی است حامله دیفهم که یروز از که داشت

 ...شده نیا من یبچه وضع که نهیا یبرا. بود شینگهدار واسه الزم
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 صراحت، نیا به حال به تا. خورد جا تندش لحن از هم خودش

 روز و حال در ینازل بودن کارگناه به هم خودش خلوت در یحت

 اندام ندید از که شد شتریب یزمان تعجبش. بودنکرده یااشاره نیآرت

 در که یخوب حس پارچه، متر مین آن با ش،یرو بایز یدهیتراش

 چندشش یکم دیبگو توانست یم یحت چ،یه نشد زنده وجودش

 شرم بخاطر دیشا. نبود ولنگار حد نیا تا وقت چیه شیرها. شد

 چشمان دنید از یحت که بود نیا ترجالب. خانه آن در نایآدر حضور

 لشد. گرفت حرصش شتریب. دینلرز دلش هم او ینشسته اشک به

 ار او. بخواباند گوشش ریز یمحکم یلیس و برود جلو خواستیم

 جهتو و دیخرام یم دیبا تنها ینازل! یساختگ یها شینما نیا به چه

 هر. آمدینم او به مادرانه، یاداها نیا. کردیم جلب خود به را همه

 و،ا یبرا بودن مادر ژست. بود دهیفایب کند باورش کرد تالش چه

 .زدیم یکیپالست یادیز

 .میبر.بابا حاضرم من_ 

 ن؟یبر نیخوایم کجا_ 

 ...مارستانیب_
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 بمونم؟ تنها من_ 

 به توپول، یماده و نر جفت کی و رفتیم جلو االن نیهم اگر

 داشت؟ نداشت؟ که یمشکل نواخت، یم شیبایز و توپر یهاگونه

 .گذشت او کنار از ،یحرف پر نگاه با و چرخاند حدقه در چشم

 کپزش توانست التماس و اصرار یکل از بعد یوقت بعد، ساعت دو 

 در را پسرش اطفال، متخصص آمدن تا که کند مجاب را کیکش

 یایدر کهیحال در ینازل یبایز چشمان ریتصو دارد، نگه اورژانس

. بود هرفت تند دیشا. گرفت جان اش خسته یهاپلک پشت بود، اشک

 تحمل را پرواز ساعت نیچند. داشت هم حق. بود خسته فقط ینازل

 ...او و برساند او به را خودش تا بود کرده

 داشت دیخورش که لحظه نیهم تا روزید از. دیکش یاکالفه پوف

... رها از آن. بود زده گند هم سر پشت داد،یم نشان یخود یکم

 گذاشت، رونیب خانه از را شیپا که یالحظه از... رها یراست یوا

 حواس و خود به دل در و داد تکان سر. نداشت یخبر او از گرید

 و تگرفیم تماس او با فرصت نیاول در دیبا. فرستاد لعنت جمعش

 ات و سوخت یم دلش دیشا. رساندیم اطالعش به را نیآرت تیوضع

 به ماندیم هم احسان کردن یراض. شد یم ادهیپ طانیش خر از یمدت
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 راگ. بود شده شاخ شیبرا آورده، در تخم از سر تازه پسرک. وقتش

 را شاخش یحساب و درست که دادیم قول نداشت، دوستش آنقدر

 ...فیح اما بشکند،
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 رها. شد وارد ییصدا و سر نیکمتر با و کرد باز را آپارتمانش در

 را او حال استرس آنقدر اما بود جدا اتاقشان. بود دهیخواب تازه

. ددا یم نشان واکنش ییصدا نیکوچکتر به شیهاگوش که داشت

 بر دیبا یخاک چه وقت آن نفهمد، او و شود بد حالش دیترسیم

 خت؟یر یم سرش

 ...ریبخ صبح سالم_

. دیچرخ او سمت به و کرد رها نتیکاب یرو را شیها دیخر 

 شره چشمانش گوشه از یمهربان هم باز اما بود خسته یکم اشچهره

 .کرد یم
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 لیوسا رفتم من ؟یشد داریب زود. بانو رها ریبخ شما صبح_ 

 .یکرد یم استراحت شتریب دیبا تو بخرم، رو صبحونه

 .رفت او طرف به میمستق و شد آشپزخانه وارد رها 

 نشد دم،یخواب رید چون هم شبید. شم داریب رید ندارم عادت_ 

 .شم بلند زودتر

 :دیپرس احسان یدهایخر به اشاره با  

 م؟یبخور صبحونه یچجور قراره ما دییبفرما شهیم دکتر جناب_ 

 جور همون هم ما خورن،یم صبحونه یچجور هیبق ؟یچ یعنی_  

 ...گهید

 !بود یخال از پر شان همه. کرد یم بسته و باز را ها نتیکاب در رها 

 صبحونه قرار سفره کدوم رو و ظرف کدوم با که نهیا منظورم_ 

 م؟یبخور

 .خاراند را شیابرو یگوشه اش، اشاره انگشت با احسان

 سفره و ظرف بدون شهینم حاال. بودم نکرده فکر نشیا به_ 

 خورد؟ صبحونه
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 .دیکش هم در چهره رها 

 یول هست پتو و تشک دست دو خونه نیا تو یجور چه موندم_ 

 !شه؟ینم دایپ پز و پخت واسه یچیه

. فرش ذره هی همون جز دم،ینخر یچیه نجایا واسه من راستش_  

 وش هیبق حساب. نجایا آورد سپهر گفتم امشب نیهم هم رو تشکا

 ...بودم نکرده

 .کرد پایچل نهیس یرو را دستانش رها 

 !؟یگفت دروغ من به پس_ 
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 :داد جواب ترتمام چه هر ییپررو با و کرد باال و نییپا سر احسان

. تمنداش دیخر وقت. یکرد اشاره ییبایز و قیدق ینکته به قا،یدق_ 

 کنه؟ زمونیسوپرا ینجوریا به قراره ینازل دونستمیم چه
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 چه شبید بود رفته ادشی انگار. شد سخت رها یچهره عضالت 

 کرده وا خودش سر از را او چطور عماد و گذرانده سر از را یاتفاقات

 .ندک پنهان را زششیر یآماده یها اشک تا کرد احسان به پشت. بود

 یم درست چیساندو هردومون واسه االن. میکن کاریچ دمیفهم_ 

 .کنم

 ضیتعو قصد به که طور همان و داد تکان موافقت به یسر احسان 

 :گفت شد،یم خارج آشپزخانه از لباس

 ره،ک خامه، ییجادو بیترک از من باشم، گفته فقط ،یعال هم یلیخ_ 

 ...متنفرم عسل و ریپن

 احسان دهد، نشان العمل عکس و بفهمد را اش جمله یمعن رها تا 

 بیترک. داد تکان یسر خنده با رها. بود شده گم رسش دید از

 نفرشان دو هر یبرا را نیریش یاخاطره احسان، مدنظر ییجادو

 نیا تا یزندگ هنوز که ییروزها همان از یاخاطره. کرد یم یتداع

 چیساندو اهل عادله. یبچگ یروزها از. بود نشده کدر و اهیس حد

 بود، عماد یوقت تا. نبود عماد یبرا کردن درست لقمه و دنیچیپ

 مدل کی روز هر. دیکشیم را نفرشان دو هر یهاچیساندو زحمت
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 ار تشیخالق اوج هفته در روز کی. کرد یم درست شیبرا چیساندو

 یمحتوا. عسل و ریپن کره، خامه، چیساندو گذاشت؛ یم شینما به

 که خوردیم را آن اشتها با چنان. بود هانیهم هم خودش چیساندو

 . است نخورده غذا هاستمدت یکرد یم گمان

! است خوشمزه ییجادو بیترک نیا چقدر یدون ینم رها، یوا_

 .شمینم ریس خوردنش از که من! اومده بهشت از انگار اصاًل

 با و یسخت به هفته هر او، ییجادو بیترک چیساندو نداشت خبر

 عماد مانند هم احسان. رودیم احسان خورد به دنیکش ناز یکل

 یقاط خودش قول به و نامعلوم یها طعم اما بود خوراک خوش

 در و ستین مشخص اش معده فیتکل گفتیم. دیپسندینم را یپات

 نیا به هنوز روزها آن که بود خوب چه. ماندیم هاآن هضم کار

 یمالرهیش سرش راحت و بود دهینرس یتراش استدالل از حجم

 !شدیم

 همان در دیبا را ها گذشته. کرد خفه گلو در را آهش و داد تکان سر

 موفق وجه چیه به آن در ظاهرًا که یکار. گذاشت یم جا گذشته

 !نبود
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. بود شده شتریب شان زمان و کمتر موقتش، یها دنیند فاصله

. نبود تنش همه نیا احسان حق. کند نگران را احسان خواستینم

 هاسال که بود یدل خون حاصل ها، دنیند نیا دانستیم خوب

 ییشنوا گوش نه، د،یبگو نخواهد نکهیا نه. بود نزده دم و خورده

 گز را شهر یها ابانیخ او، یها کفش با عمر کی که یکس. نداشت

 گذشته اش خسته یحساب یپاها و او به چه بداند و باشد کرده

 .است

 م؟یبر رها؟ یحاضر_

 یسع. دیچرخ در طرف به و خورد جا احسان یناگهان سوال از 

 هب نگاهش د،ید یم مرد کی از که یدیسف یهاله به توجه با داشت

 صیتشخ نگاه کی با. بود قیدق یادیز احسان. باشد نقطه همان

 .لنگدیم کار یکجا دادیم

 م؟یبر. حاضرم آره... آره_ 
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 گوشش کینزد یفاصله از که شیصدا. دید ینم درست را احسان 

 .گذاشت اش نهیس یقفسه یرو دست و دیکش یفیخف نیه آمد،

 ...و یکردیم نگام خوبه ؟یدیترس_ 

 .بود رفته هم نفسش انگار. شد قطع اش جمله 

 .ینیبینم رو من تو... تو_ 

 .مانست یم تلخ یخبر به شتریب. نبود یسوال اش جمله 

 .مخوب یبش متوجه هم تو تا میبر زودتر بهتره. احسان خوبم من_ 

 احسان یمردانه یپنجه ریاس شیبازو که بگذرد کنارش از خواست

 .شد

 رها ستم؟ین بچه یکن یم فکر که اونقدرام من یبفهم کنم کاریچ_ 

 یم پنهون ازم رو یبزرگ نیا به مشکل یوقت خورهیبرم بهم یلیخ

 .یکن

. بود نهفته تلخ یبغض لحنش در. کرد رها را او یبازو و گفت 

 اما تادسیا رها از فاصله با. مرد کی یشکسته غرور یبزرگ به یبغض

 حد چه تا را شیها قدم رفتن، جلو یبرا خواهرش که بود حواسش

 .داردیم بر آرام و محتاطانه
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 ؟یکن کمکم شهیم... شهیم_ 

 دیبا جا کی از بالخره. گفت را نیا و داد تکان هوا در یدست رها

 .کردیم شروع هم را بودن یمتک

 اگر. داد تکان سر تنها جواب یبرا احسان د،ید ینم رها نکهیا با 

 دور دست. شدیم رسوا و دیترک یم بغضش کرد،یم باز دهان

 دو هر به دستش گرفتن با خواستینم دلش. انداخت رها یشانه

 هک بود یموضوع نیآخر نیا. ندیب ینم رها که کند یادآوری نفرشان

 .کندیم فکر آن به یحت خواستیم

 

 

۰۵۹ 

 جخار خانه از که یالحظه از. شد بلند گرید کباری رها یگوش یصدا

 انجام یآمداده و دهیکش دراز تخت یرو رها که حاال تا شدند،

. بود گرفته تماس بار ده از شیب عماد شد،یم یزیتجو یهاتست

 شیصدا دیترس یم. دید ینم خود در را او با کردن صحبت یآمادگ

 .بلرزد باز دلش یپا و دست و بشنود را
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 .هیجد طالق یبرا متیتصم بفهمه بذار. بده رو جوابش_ 

 با را وقتش شتریب صبح از. راند زبان بر ظیغ با را جمله نیا احسان 

 چیه فرزاد و او ماتیتصم چون و چند از رها. بود گذرانده فرزاد

 نرفت شیپ خوب از نشان احسان، خوش نسبتًا حال یول دینپرس

 هنوز که عماد عکس به و گرفت دست در را یگوش. داشت اوضاع

 یعموق خوب چشمانش. زد یتلخ لبخند. ستینگر بود، صفحه یرو

 .بودند کنده دل یکیتار از

 .امیم بزن، تک هی یداشت کارم رونم،یب من_ 

 رشعو یصدقه قربان دل در. داد تکان سر او یبرا و پاسخ را تماس 

 چندان نه وداع کی یبرا دانستیم خوب. رفت برادرش یمردانه

 .دارد خلوت به ازین ن،یریش

 ؟یداد جواب عجب چه خانوم، رها الو_ 

 ...سالم_ 

 جواب گهید. آشنا امسال دوست، پارسال خانوم، رها سالم_ 

 !؟یدینم منم یهاتماس
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 خوش یروزها. داشت هم حق. زدیم سرخوش یادیز لحنش

 .زد یاراد ریغ شخندین. بود خوشانش

 وجود با حاال که طوره چه م،ینداشت هم با یحرف وقتش وقت ما_ 

 ؟یکن یم گله ندادنم جواب از و یافتاد من ادی دت،یجد یسرگرم

. بود خورده جا رها یجواب حاضر همهنیا از. شد بسته عماد دهان 

 انتظار که بود بسته چشم او اشتباهات یرو آنقدر حال به تا رها

 .اوردیب شیرو به را دشیجد اشتباه وضوح، نیا به حاال نداشت

 .آمد حرف به دوباره رها شد، یطوالن که سکوتش

 احسان با یداشت یکار هر بعد، به نیا از و یکن لطف شهیم_ 

 !یریبگ تماس

 رها؟ یخوایم طالق واقعًا ؟یموافق احسان با هم تو یعنی_ 

 .بود واضح یادیز نظرش به عماد سوال جواب. شد گرد چشمانش 

 طالق یبرا لیدل هی شهیم سخته؟ برات درکش نقدریا یعنی_ 

 ؟یاریب نگرفتنم

 .ستین خوش نیآرت حال... راستش خب... خب_
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 ارب کی که بود قلبش یصدا دیشا. دیترک وجودش در یزیچ بوم، 

. داشت دوست را نیآرت. شد خرد و شکست عماد توسط گرید

 را او از ینگهدار ییتوانا وضع نیا با اما گرید یهایلیخ از شتریب

 اب که دهیرس وقتش گرید کردیم فکر یطرف از. دید ینم خود در هم

 فاصله است، نامرد مرد چه هر از ش،یها برادرانه و احسان بر هیتک

 .خواست عذر کوچکش نیآرت از دل در. ردیبگ

 

 

۰۶۱ 

 کارشم چه من. عماد داره مادر و پدر نیآرت یول بشه، بهتر دوارمیام_

 ؟یفتیم من ادی شیناخوش وقت که

 بغض .نبود موفق اما دیبگو ممکن لحن نیترتلخ با بود کرده یسع 

. کند فکر او بودن سنگدل به عماد که دادینم اجازه اش،نشده آب

 رها، و او نیب مشترک بحث تنها. بود یناتوان سر از شتریب سکوتش

 هم از بهانه کدام به حاال. بود خورده بسته در به که بود نیآرت

 برد؟یم لذت رها با یصحبت
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 احسانه؟ یقویر دوست همون یمختار فرزاد_ 

. کشاند باال به را رها یهالب حرصش، پر لحن و ربط یب سوال 

 .ودب شده کار به دست کرد، یم را فکرش آنچه از زودتر یلیخ فرزاد

 .خودشه آره_ 

 نیا با من انگار زنهیم قانون و تبصره از دم من واسه یجور هی_ 

 چهکو تو سشیخ خشتک اون با شهیهم رهیم ادمی گرفتنش ژست

 !شاشو بچه! کردیم یباز

 .نشنود رها که آنقدر نه اما دیگویم آرام را آخرش یجمله

 !عماد...اِ_

 گم؟یم دروغ مگه ه؟یچ_ 

 ینم دلم اصاًل من کن باور ؟یبگ بد من لیوک از یزد زنگ االن_ 

 .بشه دلخور دستم از احسان خواد

 شن؟یم دلخور خان احسان ،یبزن حرف من با_ 

 ت،سین یچیه گهید تو و من نیب! شهیم دلخور احسان ادیم اسمتم_ 

 رو نیا دومون هر. بود اشتباه ما ازدواج. نبوده هم االن تا چند هر
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 عادله نهادشیپ قبول به مجبور دوستم یزندگ ریتاث تحت من. میدونیم

 یراب یلیدل گهید برگشته یناز که حاال. نیآرت خاطر به تو و شدم

 .مونهینم شینما نیا یادامه

 .کرد قطع را حرفش عماد 

 .نشده حل که دوستت مشکل درست، برگشته، ینازل_ 

 یالک من. نداشت هم اول از نداره، یربط من به گهید صبا مشکل_

 و شبچه تولد با کنم ینم فکر هم االن. کردم رشیدرگ رو خودم

 هاش نقشه انجام فکر به دوباره مامان یزر من، طالق و ازدواج

 .فتهیب

 بود یا تازه بحث دنبال عماد. شد فرماحکم نشانیب سکوت یالحظه 

 ًامطمئن که یصبر کم مرد نگران رها و کند یطوالن را شان مکالمه که

 .بود شده یعصب شدت به نفر دو نیا خلوت از هم االن تا

 خواهش ازت االن یول نخواستم، یزیچ ازت حاال تا من عماد_ 

. نشکن رو احسان غرور. بشه تموم آروم یچ همه یبد اجازه کنمیم

 هی رهیم ادتی یزود به مطمئنا. هات بچه و زن به یزندگ به بچسب
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 قضا از و بود خونه هم باهات چندماه که بوده ییرها هی ،یروز

 ...تشناسنامه تو اسمش

 یآرام خداحافظ عماد، واکنش از دیام نا سکوت، یلخت از بعد 

 زده حرف محکم آنقدر کرد آرزو دل در. کرد قطع را تماس و زمزمه

 .کند دیناام را اعتماد که باشد

 

 

۰۶۰ 

 حاال. اسی و دیام وحشتناک برزخ در روز دو. بود گذشته روز دو

 یرو قلبش. بود رها یها تست و هاشیآزما یجهینت دنیفهم زمان

 تنفس یبرا هوا کردیم حس. بود شده تنگ نفسش. زدیم هزار

. ادد فاصله بدنش از یکم را راهنشیپ یقهی و برد باال دست. ندارد

. دیترسیم اما شود اتاق وارد و کند استفاده «پ» بند از توانستیم

 یراحت نیا به که نبود یزیچ رها، یماریب تیواقع دنیشن از ترس

 .بگذرد آن از بتواند

 …نشد یخبر_ 
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 یم که ییجا تا و کرد قفل هم در گردنش پشت رو دستش دو 

 باال سر سپهر جواب در. دیترکیم داشت سرش. فشرد را آن توانست

 .انداخت

 .ستین یخبر که هنوز نه،_ 

 . گذاشت او یشانه یرو دست و آمد جلو شهاب 

 .ستین یچیه که شاهللان. پسر نباش نگران_ 

. سرش ناک افسوس دادن تکان و بود او جواب زهرناک یشخندین

 حال که دید یم خودش. بود نمانده یباق خوردن گول یبرا ییجا

 یفاصله و بود شده دیشد عالئم.  شد یم بدتر روز به روز رها

 باز اتاق در موقع همان. شد یم ترکم و کم موقتش، یها یینایناب

 اتاق از گرفته، یچهره و درهم یابروها با که بود ینفر نیاول. شد

 .بود شهراد شد، خارج

 چند تنشس جهینت و رفتیم جلو دیبا. بود دهیچسب نیزم به شیپاها

 هم رفتن جلو جان اما شد، یم ایجو را رها پزشکان یساعته

 شدست دو. رفت جلو و زد یاخسته لبخند دنشید با شهراد. نداشت

 .گذاشت دشیسف روپوش بیج در را
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 پسر؟ یخوب ن،یراست دکتر سالم_ 

 هب استادش ترم نیا از شهراد. شد شرمنده یکم فقط ،یکم احسان 

 سکال سر داشت، او با که یقبل شناخت از فارغ دیبا. آمدیم حساب

 جواب یآرام لحن با و انداخت نییپا را سرش. شدیم حاضر شیها

 :داد

 د؟یخوب شما ممنون استاد، سالم_ 

 مباش ینفر نیآخر دیبا من. دارم گله ازت یکل یول خوبم ممنون،_ 

 شم؟یم باخبر داداشم زن حال از که

 همه از رو حالش رها. شدم متوجه تازه هم خودم استاد، شرمنده_ 

 .بود کرده پنهون

 به کس چیه ستین یراض. شناسم یم خوب رو رها دونم،یم_

 .فتهیب دردسر تو خاطرش

 ینیسنگ دلش یرو ایدن غم. راند یم زبان بر آشکار یغم با را نهایا

 .کرد یم

 شد؟ یچ یپزشک ونیسیکم یجهینت استاد، دیببخش_ 
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 تر اریهوش گرید نفر دو آن از ظاهرًا. دیپرس را نیا که بود شهاب 

 .بود

 

 

۰۶۲ 

 .انداخت باال یا شانه شهراد

 االن یول بره، شیپ یجور چه کارا و بشه یچ قراره دونمینم_ 

 .هیبردار نمونه داد، انجام شهیم که یکار نیبهتر

 ؟یچ از یبردار نمونه_ 

 ؟یدیند رو یآ آر ام و اسکن یت یس جواب مگه_ 

 کدام چیه جواب. دیکش صورتش به یدست رفته، بند ینفس با احسان 

. نداشت هم را آنها به کردن نگاه جرأت. بود دهیند را هاشیآزما از

. زد هم به را لبانش بار چند. شد ینم یجار زبانش یرو کلمات

 .کرد دادن، حیتوض به شروع خودش د،ید را حالش که شهراد
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 فشیکلت دیبا که میدار زیپوفیه توقسمت بزرگ نسبتا یغده هی_ 

 ...بشه معلوم زودتر هرچه

 قبل از تر جیگ احسان اما زدیم را شیهاحرف راحت او ظاهرا

 .بود دهینفهم هم را شیها حرف از کلمه کی. کرد یم نگاهش

 ؟یخوب احسان_ 

 که یآدم هیشب مانست، یم یچ هر به حالش. کرد نگاهش جیگ

 .شد نییپا و باال او یبازو یرو شهراد، دست. نبود باشد، خوب

 مشخص رو زیچ همه یبردارنمونه. پسر ستین معلوم یچیه هنوز_ 

. کن آماده رو رها. بهتره بشه، انجام زودتر هرچه نظرم به. کنه یم

 .یبردار نمونه یبرا مشیبریم امشب نیهم

 را دستش. گذاشت تنها اش، کننده شوکه و بد خبر با را او و گفت

 اش،نهیس. بود کرده ریگ نفسش. دیکش اش نهیس قفسه یرو بار چند

 .بود هوا یب و نیسنگ

 .ادیب جا حالت نیبش جا هی میبر ایب احسان_ 
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 هابش. دیکش راهرو کنار یصندل طرف به و گرفت را او دست سپهر

 ندچ با. کرد پر رو راه یگوشه سردکن آب از را یمصرف کباری وانیل

 .رساند احسان به را خودش بلند قدم

 .ادیب جا حالت تا بخور آب ذره هی داداش ایب_ 

 را آب. بود کم یادیز عطش، همه آن فرونشاندن یبرا آب ذره کی 

. زدیم رونیب آتش اشنهیس از. بود دهیفا یب اما دیکش سر نفس کی

 رها هب را خبر نیا دیبا چطور. دیکش اش نهیس قفسه یرو را دستش

 !رها حال به یوا بود، نیا که خودش حال داد؟ یم

 بگم؟ یچ رها به_ 

 گوش به راحت رو، راه بیعج سکوت در آرامش، یزمزمه

 باال و نییپا و باال او، پشت یرو را دستش شهاب. دیرس دوستانش

 .کرد

 دم،ید من که رو خواهرت. گهید رو تیواقع ؟یبگ یخوایم یچ_ 

 .ادیب کنار یچ همه با راحت دمیم قول توئه، تصور از تریقو یلیخ

 دیبا شک یب شهاب. کرد نگاهش پرحرف و قیعم احسان، 

. بود شناخته خوب را رها کوتاه، دارید چند در. شدیم روانپزشک
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 اش یزندگ یآمده شیپ بد طیشرا کردن قبول در ییطوال دی رها،

 .داشت

 

 

۰۶۳ 

 یم گوش به هم در دم از ن،یآرت هم سر پشت و ممتد غیج یصدا

 نیآرت اتاق وارد. رساند ساختمان به را خودش چطور دینفهم. دیرس

 ینازل. کند حفظ را اش یخوددار د،یدیم آنچه با نتوانست شد، که

 .کردیم ظلم معصوم، یبچه نیا به داشت یادیز گرید

 .رو بچه یکشت ؟یکن یم کاریچ یدار_ 

 مخزن بر عالوه. دیکش رونیب او دستان نیب از را نیآرت و گفت 

. ودب خون از پر ینازل یحت و نیآرت یهالباس تمام ساکشن، دستگاه

 :زد ادیفر پرخاشگرانه ینازل

 بچه نیا از ستمین بلد من گفتم بهت بار هزار کنم؟ کاریچ یگیم_ 

 نیا هشیم شجهینت. یکن یم بارم متلک و کهیت فقط کنم، ینگهدار

 ! گهید
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 خودت یبچه واسه دلت کردم فکر! یآدم تو کردم فکر من_ 

 رو بچه یدست یدست یخوایم دونستمیم چه! سوزهیم حداقل

 !یبکش

 آن داخل بود، دستش دم هرچه و برداشت را نیآرت کوچک ساک 

 .بود او به ظلم خانه نیا در نیآرت ماندن. ختیر

 چه رمیبگ ادی کنم یم یسع بمونه، بذار ش؟یبریم کجا حاال_ 

 .بدم انجام رو کاراش یجور

 از تر بلند ییصدا با و رفت در کوره از که نبود خودش دست

 .دیتوپ او به شه،یهم

 ؟یبد لمیتحو رو شجنازه فردا که بمونه بذارم_ 

 ش؟یبریم کجا بگو حداقل_ 

 !فتهین بهش چشمت گهید که جا هی_ 

 نیآرت نبود غم به را شیهااشک توانستینم اما کردیم هیگر ینازل 

 .باشد یخوب مادر تواند ینم بود کرده ثابت ینازل. دهد ربط

 کجا چیه به که یچندراه کی سر بود مانده شد، خارج که خانه از 

 به یقیرف و دوست نه داشت، یحساب و درست لیفام نه. دیرس ینم
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 به بار چند را مشتش. بودکرده دور همه از را او ینازل. یبخور درد

 بود ردهک هیگر آنقدر طفلکش. انداخت نیآرت به ینگاه. دیکوب فرمان

 که یماست شد فکرش قهیدق چند یجهینت. بود شده هوشیب بًایتقر که

 یجواب زد،یم زنگ او به هرچه که بود روز چند. گرفت رها با

 و وبارهد. بود گذاشته کنار را او یراست یراست انگار. کردینم افتیدر

 .بود جهینت یب بازهم و گرفت تماس دوباره

 

 

۰۶۴ 

 خواستیم. فشرد توانست یم تا و گرفت دندان به را دستشکف

 شیراب یگرید راه. کند هیتخل شکل نیا به را قلبش وحشتناک درد

 هک یوقت تا حداقل. دادیم ینازل یخواسته به تن دیبا. بود نمانده

. دیایب کوتاه نیآرت خاطر به بخواهد او از و کند صحبت رها با بتواند

 گاز محکم را زبانش نوک. ماندینم شاننیب یادیز مدت پسرکش

 ریغ تد،فیب اتفاق بود قرار که یزیچ اما داشت درد هم گفتنش. گرفت

 دور ر،شه ته و سر یب یها ابانیخ در را یساعت کی. بود رییتغ قابل
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 دیهمنف. کرد دایپ یستیبهز مراکز از یکی یجلو را خودش تًاینها. زد

 رد را او. ختیر اشک نیآرت یپا به پا چقدر و دیترک بغضش یک

 ردد تنش یپاره از شدن دور. ستیگریم پدرانه و بود دهیکش آغوش

 و کردیم راتحمل درمان یب درد هزار کودکش اگر یحت. داشت

 هم یا چاره اما بود کشنده. خواستیم وبیصبرا اشینگهدار

 توق آن شود، فرزندشان قاتل ینازل که دیترس یم یروز از. نداشت

 و دبگذار سرش یرتیغ یب کاله گر،ید بار کی بتواند داشت شک

 .است فتادهین یاتفاق چیه کند الیخ

 که را نیآرت کوچک ساک. شد ادهیپ نیماش از و کرد کدلهی دل 

 و دیکش یآه. افتاد او از ینگهدار یبرا الزم زاتیتجه ادی برداشت

 .نبود یخانگدستگاه و دم آن به ازین جا نیا مطمئنا. داد تکان سر

 یرکزم به را مارشیب پسر. دینکش طول شتریب یساعت کی کارش

 به .رساند لشیاتومب به را خودش افتاده یها شانه با و سپرد مجهز

 مرکز کی در کوچک، تخت کی شد شیپدر مهر ته. یراحت نیهم

 یا بچه یبرا توانست که یکار تنها. دهید آموزش پرسنل با مجهز،

 از دلش. بکند بود، ینازل با کشمکشش و دعوا ماه چند حاصل که

 مقصر او دانست یم. رها از همه از شتریب و بود پر ایدن یهمه
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 یموقع بد. کند یخال او سر را حرصش خواستیم دلش اما ست،ین

 و ستنش فرمان پشت. بود گذاشته شیتنها و کرده یخال را پشتش

 روشن قصد رها. بود دهیفا یب. گرفت را اششماره گرید بار کی

 بار نیا و دیکوب فرمان به مشت چند. نداشت را اش یگوش کردن

 یگرفته و خسته یصدا زنگ، سه از بعد. گرفت را احسان یشماره

 لیلد به یحت که بود یعصب و داشت غم آنقدر. دیچیپ یگوش در او

 .نکرد فکر او یناراحت

 

 

۰۶۵ 

 زن دست م؟یدیشن رو شما یصدا ما عجب چه احسان، آقا سالم_ 

 نه ،یتماس نه گه؟ید مکه یحاج یحاج یرفت و یگرفت رو من

 ؟یکن یم ثابت رو تیبرادر مثال یدار ینجوریا. یخبر

 ...ییدا سالم_ 

 دو نیهم احسان او، یها کردن ولز و جلز همهآن جواب در ن،یهم 

. دیرسیم گوش به سخت که آرام ییصدا با هم آن. گفت را کلمه
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 یچهره آخر ریتصو. بود نشده یخال دلش. کرد سکوت یالحظه

 .شدینم سرد حاالحاالها دلش داغ. بود چشمانش شیپ هنوز ن،یآرت

 .ودب سپرده یستیبهز به خودش، دستان با را فرزندش نبود، که کم

 ده؟ینم رو من جواب است هفته هی چرا احسان؟ کجاست رها_ 

 دمآ تا دو مثل ادیب پاشه بگو. ارهین باال رو من یرو اون بگو بهش

 هیچ ها یباز گربه و موش نیا. میکن صحبت باهم بالغ و عاقل

 گه؟ید

 ...ییدا داره عمل امروز رها_ 

 هب. شد بسته بود، شده باز دوباره کردن پرخاش یبرا که دهانش 

 .داشت شک شیها دهیشن

 ؟یچ_ 

 اگه .بدم خبر بهتون خواستم ینم. بشه عمل قراره امروز رها گفتم_ 

 یایب خوادیم دلم االن یول بهتون، گفتم ینم هرگز ن،یزد ینم زنگ

 .تتیرضا نه و دارم پولت به ازین نه. یباش نجایا خوام یم. ییدا

 داره خواهرم گمیم یوقت بدونن که کننیم حساب روم نجایا اونقدر

 بخوان، رو خواهرم شوهر تیرضا ازم دینبا شه،یم جدا شوهرش از

@
mahbookslibrary



 خواهرم سر خواهرت و تو که ییبال و یایب. یایب خوام یم یول

 تیدور یدیفهم ینجوریا دیشا. ینیبب خودت یچشما با رو نیآورد

 !یبکن براش یتونیم که هیکار نیبهتر رها از

 شه؟سیآپاند شده؟ یچ_ 

 دبرس احسان گوش به یحت داشت شک. بود لرزان و خفه شیصدا

 .داد را جوابش یشخندین با احسان. کرد یم اشتباه ظاهرًا اما

 رو موهاش شیپ ساعت هی. مغزش به زده سشیآپاند آره،_ 

 عشق با ،یسالگ ده از که ییموها خودم یدستا با خودم،. دمیتراش

 بروا به خم رها اما کردم، هیگر من ییدا. دمیتراش بود، کرده بلندشون

 یکی به زورمون مینیبیم تا آدما ما چرا ییدا. نکنه ناراحتم تا اوردین

 و تو هب یبد چه رها  م؟یکن یم تشیاذ شتریب و شتریب یه رسه، یم

 د؟یند یچیه ازتون دادنش، آزار از ریغ که بود کرده خواهرت

 .بده جوابمو درست احسان؟ کجاست رها_ 

 ایب ،ینیبب رو زنت گهید بار هی یخوایم اگه. عمادییدا ایب_ 

 .عمل اتاق رهیم رها گهید ربع هی. خودمون مارستانیب
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۰۶۶ 

 گاهن اشیگوش به منگ و جیگ یالحظه. کرد قطع را یگوش و گفت

 قتو. بفهمد را شیها دهیشن و ها گفته یمعن تا دیکشیم طول. کرد

 رس. رساند یم مارستانیب به را خودش زودتر دیبا. نداشت یادیز

 :گفت یشخندین با و داد تکان

 وربا رو پرتاش و چرت که مساده اونقدر کرده فکر خنگ، یپسره_ 

 اگه من. کنه تمیاذ خوادیم. شده آدم من واسه بچه وجب مین! کنم

 یحساب یگوشمال هی تا امیم. امینم رهان دنید واسه مارستانیب امیم

 !ینذار خودت از بزرگتر سر به سر گهید تا بدم بهت

. شد ینم خشک اشکش یچشمه. ختیریم اشک و زدیم حرف 

 مطمئن که او وگرنه بود، هوا در معلق سرب و دود اثرات از حتمًا

 باشد؟ شده ماریب رها شد یم مگر اصاًل! دیگو یم دروغ احسان بود

 فکر چه هر بود؟ خوب او یراست. خوب خوب بود، خوب که او

 حرف اصاًل. باشد کرده بدش حال از یاگله رها امدین ادشی کردیم

 که بود او خود نیا اما بزند، حرف خواست یم هم دیشا. زد ینم

@
mahbookslibrary



 که یکلمات تعداد. نداشت او یهاگفته دنیشن یبرا یزمان وقت چیه

 تدس انگشتان تعداد از شد،یم بدل و رد شاننیب روزشبانه طول در

 . شد ینم شتریب

 یمحوطه در حواس یب را لشیاتومب بعد، قهیدق ستیب از کمتر

 اتاق و مارستانیب چهارم یطبقه به دنیرس تا. کرد پارک مارستانیب

 دیترسیم. شدینم سرعتش مانع هم ها پله. دیدو نفس کی عمل،

 .برسد رید و بماند آسانسور منتظر

 که دید را احسان. گذشت عمل اتاق رو راه چیپ از زنان نفس نفس

 ستار،پر کمک و پرستار چند کمک به را آن و ستادهیا تخت کی کنار

 . برد یم عمل اتاق سمت به

 !احسان_ 

 یکم را اش نهیس یقفسه. نطوریهم هم شیصدا. آمدیدرنم نفسش 

 .ببرد باالتر را شیصدا. کرد تند قدم و داد ماساژ

 !واستا احسان_ 
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۰۶۷ 

 ههرچ. بود زده ادیفر بًایتقر. دیرس همه گوش به شیصدا بار نیا

 ییاتوان دید یم آنچه. شدیم شتریب شیپاها ضعف رفت،یم جلوتر

 تهنشس بًایتقر تخت یرو که یکس. داشت هم را نفسش بندآوردن

 و مهربان لبخند همان با. خودش خود یرها بود، خودش یرها بود،

 آن ندیتراش به یراست. بود کرده فرق یکم حاال فقط براق، چشمان

 کی چشمن ریز افتادن گود و هاگونه زدن رونیب و یمشک یآبشارها

 ند؟یگو یم رییتغ یکم نفر،

 و گفت لب ریز را نامش مهربان، شهیهم لبخند همان با رها 

 تمام. دیفهم ینم چیه اطرافش از. کرد دراز او طرف به را دستانش

 . بود اششده دراز دستان و رها یرو حواسش

 را آن و گذاشت اش گونه یداخل گوشت یرو محکم را دندانش

. ندکرد یم خروج التماس چشمانش سد پشت اشک، ایدن ایدن. فشرد

 جلو یکم را او. گرفت دست در را رها یاستخوان و سرد دست

 کی از بعد. آمد باال نفسش. کرد پنهانش آغوشش حصار در و دیکش

 نت دور را دستانش یجور. بود زده اشینیب ریز آرامش یبو هفته،

. داشت را شان یشگیهم ییجدا ترس انگار که بود کرده قفل رها
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 ریز ش،یها دنده تک تک. بودند زده رونیب رها، تن یهااستخوان

 .بود شمارش قابل عماد، دست

 .شهیم رید عمل، اتاق ببرنش دیبا ،ییدا بسه_ 

. کرد باز رها تن دور از یآرام به را او دستان و گفت را نیا احسان

 طرف دو فاصله، با را دستانش عماد. بود سیخ سیخ هم او صورت

 خواست یم انگار. کرد نگاهش خوب و داشت نگه رها بدن

 ثبت آمد، ینم وقت چیه کاش که ییمبادا روز یبرا را رشیتصو

 .زد لب آرام. کند

 .رونیب ایب زود منتظرتم،_ 

 بود مانده او بعد، یالحظه. دیکش دراز تخت یرو و بست چشم رها 

 احسان نیفنیف با فقط که عمل اتاق یطوالن یراهرو سکوت و

 .شدیم شکسته

 زیچهمه انگار. شدیم انجام یعمل کمتر عصر، هفت ساعت

 ینفر نیآخر خودش قضا از که او، همسر مختص. بود یاختصاص

 ستهب یدرها پشت که رها تخت. دیشنیم را اش یماریب خبر که بود

 بدش حال متوجه سپهر اگر. رفت شیپاها از جان شد، گم عمل اتاق
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 آوردن باال توان یحت. بود شده نیزم پخش جا همان شد، ینم

 .نداشت را ناکش درد ینهیس یقفسه یرو آن گذاشتن و دستش

 یایدن که باشد یبار نیآخر کرد آرزو دل در شد، بسته که چشمانش

 .ندیبیم را برش و دور یرهیت و اهیس

۷/۰۴ 

 

 

۰۶۸ 

 یکم .بود نشسته تختش کنار یصندل یرو نایآدر کرد باز که چشم

 ادی به با کند؟ یم چه نجایا و کجاست اوردیب ادیب تا دیکش طول

 .شد زیخ مین تخت یرو داشت، که یعمل و رها آوردن

 بابا؟ شد یچ_ 

 کجاست؟ رها_ 

 رو خون نیا ؟یشد ینجوریا چرا شما عمله، اتاق هنوز که رها_ 

 ه؟یک مال لباست
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 لباسش یرو خونصاحب. دیکش یقیعم نفس و فشرد هم به پلک 

 دستان به را نگاهش اش،یگوش زنگ یصدا. نبود یشدن فراموش

 .گرفت او سمت به را یگوش نایآدر. کشاند نایآدر

 دونستمینم. ندادم جواب زده، زنگ بار ده اومدم یوقت از مامانه،_ 

 .بهش بگم یچ

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو_ 

 .دیدزد نگاه و انداخت نییپا را دستش نایآدر 

 .نباشه تنها احسان تا اومدم من... من_ 

 ؟یدار خبر یک از_ 

 !شهیم یروز سه دو_ 

 :فتگ یشخندین با. دیچسب اش نهیس یقفسه به اشچانه و گفت 

 ؟ینگفت یزیچ من به و یدار خبر روز سه دو_ 

 !باشه مهم براتون کردم ینم فکر_ 

 که بود کرده تا رها با چطور مگر. کرد نگاهش مبهوت و مات 

 است؟ تیاهمیب شیبرا او یماریب کردیم الیخ هم دخترش
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 گذاشته کم یلیخ یلیخ بود، گذاشته کم. دیکش ریت دوباره اشنهیس

 بعد .بود گذاشته کم رها، گرفتن دهیناد سال نیچند یاندازه به. بود

 که یکس تنها به آن، از بعد ندیناخوشا اتفاقات و ینازل با ییآشنا از

 یدغدغه نیتر پررنگ بود شده ینازل. بود رها کرد ینم فکر

 و رفک تمام اوست، خون از گفتندیم که ینیجن و ینازل. اشیزندگ

 یمردانگ یایدن به زود یلیخ. بودند کرده مشغول خود به را ذکرش

 نیسنگ یتیمسئول. باشد کرده یجوان و یبچگ آنکه بدون شد، پرتاب

 چه بود، ادیز هم مرد کی کمر کردن خم یبرا که افتاد اش شانه به

 وکتیآنژ و نشست تخت یرو. ساله نوزده هجده ینوجوان به برسد

 .کرد جدا شیبازو از را

 .ادیب پرستار بگم بذار بابا؟ یکن یم کاریچ_ 

 .رها شیپ برم خوام یم زم،یعز خوبم_ 

 به دست. رفتیم جیگ شدت به سرش آمد نییپا که تخت از 

 رس گرفت را شیبازو که نایآدر. بست چشم و گرفت تخت یهانرده

 د،یرسیم عماد یشانه به زحمت به قدش. کرد نگاهش و چرخاند

 وا دستان نیب از را دستش. باشد او گاه هیتک خواستیم وقت آن

 دخترکش. دیبوس را سرش یرو. انداخت اش شانه دور و کرد خارج

@
mahbookslibrary



 کرده بزرگ خودش با هم را عماد و بود شده بزرگ. بود شده بزرگ

 .بود

 

 

۰۶۹ 

 نایدرآ. کردند استفاده آسانسور از عمل، اتاق به دنیرس یبرا بار نیا

 نیمز نقش پدرش و ردیبگ فاصله دیترسیم. شدینم دور او از یقدم

 باز عمل اتاق یجلو یراهرو به رو چهارم یطبقه آسانسور. شود

 قراریب و تابیب که دید و احسان آن، یدرها شدن باز با. شدیم

 متوجه یحت که بود خودش یایدن غرق قدرآن. رفت یم رو قدم

 .نشد آسانسور از آنها خروج

 نشد؟ یخبر_ 

 و انداخت باال سر تنها. نکرد نگاهش اما ستادیا شیجا سر احسان 

 یلیخ او جانب از شدن گرفته دهیناد. کرد رفتن راه به شروع دوباره

 سلطم خودش به یکم تا دیکش قیعم نفس چند. آمد نیسنگ شیبرا

 .شود
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 هم بعد. کشهیم طول ساعت چند عملش. نینمون جا نیا بهتره_ 

 .دشید شهینم و،ییسیآ برنشیم

 .کرد رها راهرو کنار یصندل یرو را خودش عماد 

 ه؟یچ واقعا رها یضیمر دونمینم هنوز من_ 

 و تلخ بود، کرده تلخش مدت نیا اتفاقات. زد یشخندین احسان 

 .زهرناک

. نیدار حق اده،یز تون یریدرگ شما جان، ییدا نداره تعجب یجا_ 

 .میندار یانتظار شما از هم ما

. رفتیم در کوره از داشت کم کم. دیکش صورتش به یدست عماد 

 .بود کرده اش یعصب و خسته احسان، یهازبان زخم

. ستین من با کردن دو به کهی واسه یخوب وقت اصاًل االن احسان_

 و پس حرف بدون. تو نه و دارم یحساب و درست اعصاب من نه

 ...خالص و بده منو جواب شیپ

 یروبرو یصندل به را خودش. کرد فوت صدا با را نفسش احسان

 .نشست آن یرو و رساند عماد

 ...داره یمغز تومور رها_ 
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 یماریب که بود زده حدس قبل از. نشست لبانش یرو عماد دست 

 ادیز صراحت نیا به هم آن دنش،یشن اما باشد، تواندیم چه رها

 .کرد لیتکم را حشیتوض خودش احسان. نبود آسان

 عیسر دیبا بوده ادیز رشدش چون یول ستین میبدخ تومورش_ 

 .بود شده رها یینایب مشکل باعث هم محلش. شدیم عمل

 شه؟یم خوب یعنی ست،ین میبدخ_

 او به سکوت در یالحظه و زد هیتک وارید به را سرش احسان 

 حد چه تا که رفت یم کلنجار خودش با داشت انگار. ستینگر

 .بدهد اطالعات عماد به تواندیم

 دیشا و بشه یدرمان یمیش دیبا یجراح از بعد گن،یم یجور نیا_ 

 .ستین العالج یول یپرتودرمان هم

 که نیهم. شد خم جلو به و داد رونیب تر راحت را نفسش عماد

 تنفسش و ترسبک اشنهیس قفسه است، یشدن درمان رها دیفهم

 .بود شده تر راحت

 نشدم؟ متوجه من چرا_ 
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 لوج به عماد مانند. داشت یشتریب وضوح بار نیا احسان شخندین 

 چه را مرد نیا جواب دیبا. داد تکان تاسف به یسر و شد خم

. ردیبگ را اشکش زشیر یجلو تا چرخاند حدقه در چشم داد؟یم

 نیب یجراح غیت ریز داشت کسش همه. بود تنها یادیز. بود تنها

 .زدیم پا و دست یزندگ و مرگ

 

 

۰۷۱ 

 شیضیمر میعال متوجه یبخوا که یدیدیم رو رها اصاًل شما_ 

 ؟یبش

 .ستین وقتش اصاًل االن احسان، نزن زبون زخم قدرنیا_  

 ازدواج رها با ساله کی کینزد. گفتم رو تیواقع. نزدم زبون زخم_ 

 ودب مامان شیاصل مقصر کنمیم فکر. ندارم لشیدل به یکار. نیکرد

 تو اومد رها اسم حال هر به یول شد میتسل راحت که رها هم بعد و

 ردنگ افتاد قبالش در هاتیمسئول یسر هی حتمًا و شما یشناسنامه

 ون؟ریب نیرفت رها با بار چند مدت نیا تو. عماد ییدا سوال هی. تون
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 ازش بار چند ن؟یزد حرف باهاش و خونه تو نینشست بار چند

 نه؟ ای داره الزم یزیچ نیدیپرس

 یم تر نییپا عماد سر و دیپرس یم هم سر پشت را سواالتش او

 صدایب و آرام رها. بود دهیند را رها مدت نیا تمام در. افتاد

 یاهیگال نه و کردیم طلب یزیچ نه. دادیم انجام را شیکارها

 رفتیم ادشی که بود حرف کم و آرام قدرآن هاوقت یبعض. داشت

 . کند یم یزندگ خانه آن در یزن

 .بشه بهتر مونرابطه که نخواست هم خودش رها_

 احسان منتظر یهاگوش به اما شرمنده و خفه. بود خفه شیصدا 

 .نشست خوب

 خودش واسه رو یزیچ نکرده عادت رها. نخواست رها آره_ 

 یزیچ وقت هر کرده، یزندگ هیبق یخوشبخت واسه عمر هی. بخواد

. ممکن شکل نیبدتر به کردن، سرکوبش خواسته خودش یبرا

 تشیاذ کمتر دیشا باشن، یراض هیبق تا بگذره خودش از کرده عادت

 و پشتوانه بدون کرده، یزندگ یجور نیا سال چند و ستیب. کنن
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 نبود، کاش بده رشیخ خدا که بوده عموم هم کارش و کس. یحام

 ...افتادینم روز نیا به من بدبخت خواهر دیشا

 هب فکر. ردیبگ را چشمانش ریز نم تا دیکش صورتش به یدست

 را دستش کف. آورد یم در را اشکش رها حد از شیب تیمظلوم

 .دیکوب اشنهیس به بار چند

 یخال رو خواهرم پشت ایدن آخر تا. هستم من گهید حاال یول_ 

 ادمی استیدن ایدن تا. کرد تیحما ازم اون که همونجور. کنمینم

. نبودم هستم، که یآدم نیا االن من نبود رها اصرار اگه رهینم

 یم کم مهاجرت و یسرباز به رفتن یبرا مامان اصرار یجلو باالخره

 .آرزوهاش به دنیرس واسه دستش کمک شدم یم و آوردم

 :داد ادامه و داد تکان سر 

 مال فقط یوقت که یشوهر اونم نداره، شوهر به ازین من خواهر_ 

 یحت نشد، شیشگیهم یها جهیسرگ و سردرد متوجه بود خودش

 چه ،نهیب یم زور به رو پاش یجلو تا چشماش وقتا یبعض دینفهم

 عشق از که گهید زن هی با رو شوهرش دیبا که حاال به برسه
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. بود اشتباه هم اول از شما ازدواج. بشه کیشر هست، هم شوهرش

 .باشه گرفته اشتباه نیا یجلو زودتر چه هر بهتره

 .کرد لیتکم را اش جمله نا،یآدر به ینگاه مین با 

 یم تنم به عواقبشم یپ عماد، ییدا رمیگیم ازت رو رها طالق من_ 

 ...باشه خوادیم که یهرچ مالم،

۰۱/۰۴ 

 

 

۰۷۰ 

 و شهاب. نداشت هم ستادنیا سرپا جان گرید که بود رفته راه قدرآن

 از گرفتن خبر و رها دنید یبرا که شد یم یساعت مین سپهر

 و زد گره هم در را دستش دو. بودند شده عمل اتاق وارد تش،یوضع

 عمل اتاق در. بود شده یطوالن یادیز عمل. گرفت دهانش یجلو

 حال در سپهر و شهاب. گرفتند تازه یجان شیپاها شد، باز که

 .شدند خارج آن از کردن صحبت

 شد؟ یچ_ 
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 .داد جواب و زد خسته لبخند شهاب

 .وییسیآ بردنش شده، تموم عمل_ 

 بود؟ خوب_

 .بود یراض عمل از یلیخ که شاهان دکتر بابا، آره_ 

 ورتشص سر یرو را دستش دو. فرستاد رونیب به صدا با را نفسش  

 .گذاشت

 شش؟یپ یرینم_ 

 !ترسمیم_ 

 ؟یچ از_ 

 !باشه تصورم از بدتر حالش ترسمیم_ 

 کنار را شهاب ال،یخیب شهیهم سپهر که داشت درد قدرآن لحنش 

 نیهم منتظر ییگو که احسان. بکشد آغوش در برادرانه را او و بزند

. ستیگر مردانه و گذاشت او یشانه یرو را سرش بود، آغوش

 حاال و فرستاد خانه به قبل یساعت را نایآدر و عماد که بود خوب

 ماه، ود از کمتر عرض در اشیزندگ. نندیبب را شکستنش که نبودند
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 چیه بدون. بود او یزندگ بارز مصداق کونیف کن. بود شده رو و ریز

 .سرنوشتش تلخ مطلب اصل به بود دهیرس یفرض شیپ

 یدار بدتر که خودت ،یکن آرومش یاومد رسرتیخ بابا، یا_ 

 ...که یریگیم آبغوره

 .دیشک چشمانش ریز را دستش پشت. گرفت فاصله احسان از سپهر 

 .شدم ریجوگ لحظه هی ،یگیم راست_ 

 ریز نم. زد یکمرنگ لبخند هم احسان بزند، لبخند کرد یسع  

 .گرفت داد، دستش به شهاب که یدستمال با را چشمانش

 مونه؟یم وییس یآ یک تا نگفتن_ 

 .انداخت باال سر شهاب

 التمیخ. بمونه حداقل دوشب بذار من نظر به یول نگفتن که یزیچ_ 

 .تره راحت

 کنن؟ یم وصلش التوریونت به_ 

  آره_ 

 نه؟ کنه،یم ورم یلیخ صورتش_
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 خودش که دیپرس یم یسواالت احسان. زد یتلخند تنها شهاب

 .دانست یم یخوب به را شان تک تک جواب

 

 

۰۷۲ 

 نیا تو خوادینم دلت دونمیم. سخته دونمیم احسان، کن گوش_

 وزر چند. گذرهیم روزا نیا که کن فکر نیا به یول ش،ینیبب وضع

 که داره نفر هی به ازین وقت اون و بخش ادیم خواهرت گهید

 وت. باشه اش هیروح و خودش به حواسش که نفر هی. باشه مواظبش

 اهر نصف حداقل عمل نیا با شما. یکن فکر روزا اون به فقط دیبا

. نیشبا داشته یقو یهیروح هردوتون الزمه اش هیبق یبرا. نیرفت رو

 یخاطره هی ازش فقط ،یکن فکر روزا نیا به یوقت گه،ید سال کی

 .نیبدون شتریب رو گهیهمد قدر شده باعث که مونهیم تلخ

 نداشت عادت سپهر. بود سخت سپهر، از تیجد همه نیا باور 

 ینم یجد قدرآن وقت چیه. کند حتینص ای دهد یدلدار را یکس

 .داشت فرق لحظه آن انگار یول ببرند، حساب او از هیبق که شد

@
mahbookslibrary



 چشمان قفل که نگاهش. بود نیسنگ لحنش و دگرگون حالش

 .بودند نمدار شیها پلک شد، احسان

 بود نیا فرقش دم،ید شیپ سال هشت رو ها لحظه نیا تموم من_

 دیام دینبا گفتن و ختنیر ما دست رو رو یپاک آب اول همون از که

 ات میدیفهم یوقت از. داشت یمغز تومور منم مامان. میباش داشته

 من. دیکش طول ماه سه کاًل بست، شهیهم یبرا رو چشماش یوقت

 ذاشتمیم واسش که یوقت تینها. بودم کنکور ریدرگ رو روزا اون

 دمیفهم تازه رفت، یوقت. بود بهش زدن سر ساعت دو یکی یاهفته

 ناال. بدم کنکور نتونستم منم و رفت مامانم. اومده سرم ییبال چه

 اب تونستم یم که یزمان از حسرت یکل و مونده خاطره هی برام فقط

 هی. نباش من مثل تو. شد حروم اتاقم ی گوشه و بگذرونم مامانم

 سال چند یوقت که باش مراقبش یجور هی. نذار تنهاش هم لحظه

 ...ینک نگاه چشماش به میمستق بشه روت ،یافتاد روزا نیا ادی گهید

 یبازو به یاضربه. نداد را حرفش ادامه یاجازه اشکشنده بغض

 به یقدم که احسان. شد دور آنها از یتلخند با و دیکوب احسان

 .گرفت را شیبازو شهاب برداشت، او سمت
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 وت یلیخ روز چند نیا. کنه خلوت خودش با کمی بذار کن، ولش_ 

 .شدن زنده براش هاش خاطره انگار. بود فکر

 !داشته یمغز تومور مامانش دونستمینم_ 

 ارهیدرم یباز مسخره و خنده یم شهیهم بس از دم،یفهم تازه منم_ 

 ...باشه داشته هم یغم که یکن ینم رو فکرش اصاًل

 رها؟ دنید برم نظرت به_ 

. دهش شتریب یاریهوش کمی االن تا حتما. برو ،یپرسیم من از اگه_ 

 ماحت دنش،ید برو بخوابوننش نیپتد و نیمورف با نکهیا قبل

 ...شهیم خوشحال

 

 

۰۷۳ 

 ردهک ورم یصورت با رها، دنید تصور. برد دندان ریز را نشییپا لب

 تا. بود دهیند کم موارد نیا از. بود دردناک کبود، یچشمان ریز و

 موارد از کدام چیه که بود نجایا مشکل اما کرد،یم عادت دیبا حاال

 .نبودند نشیزتریعز یقبل
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 ؟یایب باهام شهیم_ 

 شدت خواست یم ییگو. کرد نگاهش یا هیثان چند شهاب 

 درونش ینهیآ یادیز ظاهرش انگار. بزند نیتخم را اش یدرماندگ

 .گرفت را مشیتصم زود یلیخ شهاب که بود

 .میبر ایب باشه،_ 

 و میس یکل ریز رها که بود ستادهیا یتخت کنار ده،یپوش گان بعد یکم

 کردیم فکر آنچه از دنشید. بود دهیکش دراز آن یرو دستگاه، و دم

 که ییرها با تخت، یرو دهیخواب زن تفاوت. بود تر سخت هم

 داژبان. بود آسمان تا نیزم رفت، عمل اتاق به قبل ساعت چند نیهم

 ریز و متورم شدت به سرش. بود آمده شیابروها یرو تا سرش

 هن. کرد یم نگاهش و بود ستادهیا اتاق یجلو. بود کبود چشمانش

 آن در رها دنید تاب چشمانش نه و داشت رفتن جلو توان شیپاها

 .تیوضع

 باز رو چشماش گهید االن. نیبش کنارش کمی داداش، تو برو_ 

 .کنهیم
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 ازین احسان. داد هل جلو به را او و گذاشت او پشت دست شهاب 

 اجهمو رها یماریب تیواقع با بتواند تا داشت محرکه یروین نیا به

 هار تخت به دست. گذاشت اتاق داخل قدم و زد یتلخ لبخند. شود

 دوست که طورهمان را او و بست چشم. شد تر کینزد و گرفت

. ساندر او یپا به را انگشتانش سر. کرد تصور ند،یبب شهیهم داشت

 و نیباتریز بلندش، چندان نه قامت آن ستادیا یم پاها نیا یرو رها

 .شدیم ایدن قامت نیدلرباتر

 چند نیهم تو چقدر یدونیم ؟یخواهر یخوب دلم، زیعز سالم_ 

 پاهات نیا یرو و یپاش زودتر شهیم شده؟ تنگ واست دلم ساعت

 و باشم کنارت رو یزندگ قدم به قدم منم دمیم قول بارنیا ؟یواست

 .نذارم تنهات وقت چیه

 لمس که را رها دست انگشتان نوک. رفتیم جلو و زدیم حرف 

 .دیغلت اش گونه یرو یاشک قطره. دیلرز خود به آنها یسرما از کرد،

 خبر یب حالت از چرا که بود یشاک. بود اومده هم عماد یراست_ 

 از و طلبکار آدم نیا سال کی کینزد چطور موندم. شیگذاشت

 کرد قبول. زدم بهش رو آخر حرف. یکرد تحمل رو یخودراض
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 معلوم رو فشیتکل ییدوتا تا شو داریب زودتر. نیریبگ طالق یتوافق

 .میکن

 رها، دیسف پوست. دیکش او کبود چشمان ریز را انگشتانش نوک 

 روح هاستساعت که یکسان مثل درست. بود زده خی و دهیپر رنگ

 شودینم افتی وجودشان در اتیح از یاثر چیه و رفته شانتن از

 

 

۰۷۴ 

 فهممیم دارم االن تازه. تنهام یلیخ رها؟ یکنینم باز رو چشمات_ 

. یباش داشته خودت یبرا رو نفر کی فقط ایدن تو سخته چقدر

 بودم تو یجا منم اگه فهممیم حاال تو، یجا ذارمیم رو خودم

 نم واسه تو که یکار. بگذرم زمیچ همه از تیراحت یبرا بودم حاضر

 رو زحمتات از قسمت هی منم تا پاشو. زمیعز پاشو زودتر. یکرد

 .کنم جبران

 آن یرو یالحظه را سرش. دیبوس را او دست پشت و شد خم

 آغوش از بهتر کجا. کند سبک دل یکم خواست یم. گذاشت
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 مهیننصفه یآغوش اگر یحت داشت، افتخار یکل داشتنش که یخواهر

 .بود

 تپش از. کرد بلند سر آورد دستش به رها، انگشتان که یفشار با

 ریز بار چند را دستش. دید یم تار را رها ریتصو اشک یپرده

. کردیم نگاهش داشت و بود باز رها چشمان. دیکش چشمانش

 یم هم یرو مدام شیهاپلک. است جیگ جیگ هنوز بود مشخص

 که دینکش یطول. شد ینم تمام حاالحاالها داروها ریتاث. افتاد

 ش،یگلو در آزاردهنده و بلند یلوله آن بودن. شد شروع اشیتابیب

 االب آن دنیکش رونیب قصد به که را دستش. بود تحمل قابل ریغ

 را او دست دو. فشرد را سرش یباال زنگ و شد خم احسان آورد،

 .کند آرامش کرد یسع و گرفت محکم

 خوب زود زود. بزنن مسکن برات گمیم االن زم،یعز باش آروم_ 

 !یشیم

 .شد حاضر سرش یباال رها، مخصوص پرستار که دینکش یطول

 هنوز دیخوابیم کسرهی را صبح فردا تا دیبا رها شهراد، دستور طبق

 ریثتا رفتن نیب از با یطرف از. شود جدا التوریونت از تا بود زود
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. شد یم رشیگ بانیگر یوحشتناک درد سر مطمئنًا ،یهوشیب یداروها

 :گفت احسان به رو و داد انجام را قیتزر پرستار

 ییدارو دستور ده ساعت فردا تا. دکتر یآقا خونه دیبر بهتره_ 

 که فردا .بلهیاست هم تشیوضع. بخوابه فقط دیبا. معلومه ضتونیمر

 .دیباش جا نیا بهتره کنه، تشونیزیو شاهان دکتر

 دل. برگشت یقبل یجا به دوباره او، رفتن با و داد تکان سر احسان 

 جز هم حضورش دانستیم خوب. نداشت را رها گذاشتن تنها

 بود دل اما ندارد یادهیفا چیه باشد، بخش کارکنان مزاحم نکهیا

 .شد ینم اشیحال منطق حرف گر،ید

 صبح فردا. خودمون یخونه میبر رو امشب ایب جان، احسان میبر_ 

 هی فردا از. ترهیراض هم خواهرت باش مطمئن. نجایا ایب سرحال

 .داره الزم یانرژ پر همراه

 یبرا یدوندگ. بود شهاب با حق. دیچرخ رها و شهاب نیب نگاهش 

 کی یبرا الزم یانرژ دیبا. شدیم شروع فردا از تازه رها، درمان

 .کرد یم رهیذخ را خوب شروع
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 ...دارم الزمش بشه داریب شهروز که نیا قبل بشور، برام نویا-

 برق. کرد پرتاب رها طرف به را دستش درون یمشک یش و گفت

 ساتن خواب لباس همان. دیخراش را قلبش و زد را چشمش آن

 و برداشته او یکشو از یشرمندگ با شهروز شبید که بود یبراق

 . بود کرده زن نیا شکشیپ

 .برداشت نیزم یرو از را آن و زد یدرد پر لبخند

 ...ییلباسشو نیماش تو ندازمش یم براتون االن-

 روشن ارزش پارچه ذره هی بردم؟ ییلباسشو نیماش از یاسم من-

 ...بشور دست با نداره، ییلباسشو نیماش کردن

 دستان تاب اما خورد یم هم به حالش خودش ضعف همه نیا از

 .بود تحملش از خارج هم شهروز نیسنگ یادیز

 ...چشم-

 خبره؟ چه نجایا-
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 .رفت حمام طرف به و کرد دو آن به پشت

 عشقم؟ یشد داریب دلم، زیعز سالم-

 خود. انداخت او گردن از زانیآو دخترک و شهروز به ینگاه مین

 یزندگ نیا در گاهشیجا بفهمد خوب خواست یم. داشت یآزار

 کجاست؟

 .زد دخترک دست ریز یبدخلق با شهروز

 ؟یگرفت معرکه باز شده یچ. دمیپرس سوال ازت-

 جا در پشت را همسرش یبرا دختر یها عشوه و شد حمام وارد

 ودب آب یدما میتنظ مشغول هنوز. گذاشت ریش ریز را لگن. گذاشت

 دوباره و خورد وارید به بار کی که یجور. شد باز شدت با در که

 .برگشت

 یم اجازه که یا عرضه یب قدر نیا چرا ؟یکن یم یغلط چه یدار-

 بده؟ دستور بهت خودت ی خونه تو هرزه، ی دختره نیا ید

 رج ،ینیسنگ ی ضربه با دهانش. نکرد دایپ هم زدن شخندین وقت

 .کرد برخورد وان ی لبه به خوردنش سر اثر بر سرش و خورد
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 اگر خواست یم خواب دلش. شد یم تر نیسنگ و نیسنگ سرش

 .داد یم اجازه شهروز ی دهینخراش یادهایفر

 ینخواب شد؟ سرم به یخاک چه کردم؟ کار یچ بکشه، منو خدا-

 ...رسه یم آمبوالنس االن. نخواب خدا رو تو رها،

 ینم وقت چیه آمبوالنس کاش. زد شخندین ترس بدون بار نیا

 روزشه یها ادیفر. بود او یزندگ از تر نیریش مراتب به مرگ. دیرس

 .انداخت یم خط نش،یریش یایرو یرو

 زنمت، ینم گهید خدا به بود، آخرم ی دفعه رها، کردم غلط-

 ...نبند چشماتو
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 بلند جان رها. ینیب یم خواب یدار. پاشو زمیعز خانم، رها رها،_

 ...گهید شو
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 یادیز مسافت انگار. زد یم نفس نفس. دیپر خواب از یبلند نیه با

 درست. دندیکوب  یم طبل سرش در همزمان نفر چند. باشد دهیدو را

 . وحشتناک یلحظه همان و روز همان مثل

 شده؟ یچ_

 هب یآب وانیل احسان. اوردیب زبان بر را کلمه دو نیهم تا کند جان

 دش تموم. یدید بد خواب. زمیعز ستین یزیچ: گفت و داد دستش

 .نکن فکر بهش. گهید

 دنید از تر سخت نه یول تیوضع نیا در زدن لبخند بود سخت

 . احسان نگران نگاه

 ؟یبهتر_ 

 .کنه یم درد یلیخ سرم فقط خوبم_ 

 .ارنیب مسکن برات گم یم االن_  

 خلوت نیا به. کرد دایپ احسان از یدور یبرا یا بهانه شد خوب

 یها کابوس. داشت ازین اشک قطره چند ختنیر یبرا کوتاه

 یزندگ یهاسال کابوس. بودند آمده سراغش به دوباره وحشتناکش

 داشت ادعا که یمرد با سقف کی ریز یزندگ سال شش. شهروز با
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 هابار و بارها نشیسنگ یپا و دست یول استیدن مرد نیتر عاشق

 کابوس عمر کی یبرا نبود کم نشست، یم عشقش بدن و تن یرو

 نیا لحظات نیتر سخت. بود شده منتقل بخش به بود روز سه. دنید

 نآ. رفتیم اتاقش به تیزیو یبرا شهراد که بود یقیدقا روز، سه

 ها آن در او که یخاطرات تمام و او از خواست یم دلش ها زمان

 یهایسخت مقصر نیبزرگتر را شهراد. کند فرار داشت، یپررنگ نقش

 . دانستیم خودش یزندگ

 ؟یدار درد زم؟یعز شده یچ_ 

 تنها که بود یناگهان قدرآن احسان سرش، پشت و پرستار ورود

 دعا لد در. بکشد صورتش به یکم را ملحفه و برگرداند رو توانست

 به را ها آن حد از شیب یقرمز و چشم ریز نم احسان کرد یم

 باز سرش از ،یسرسر جواب چند با را پرستار. دهد ربط سردردش

 . کرد

 .نداشت را احسان پرسوال چشمان به کردن نگاه تاب او، رفتن با

 رها؟ یبهتر یمطمئن_ 

 .شم یم بهتر. کنه یم اثر هم مسکن االن. زمیعز خوبم آره... آره_ 
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 دیبا. است نکرده باور را حرفش که کرد یم معلوم احسان نگاه

 .کرد یم پرت حالش و خودش از یحساب را حواسش

 ؟یکن یم برام یکار هی_ 

 .بانو رها بخواه جون شما_ 

 اد؟یب افسانه یبزن زنگ شه یم_ 
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 ؟ینک تمیاذ شتریب یاومد ؟یکن ینم نگامم خانم، افسانه... افسانه_

 تا خوادیم دلم االن نیهم چون ببند رو دهنت رها، ببند رو دهنت_

 یاحمق هر خاطر به گفتم بهت بار هزار من. بزنمت یخوریم

 شواس یبخوا که ستین آدم صبا گفتم. نکن چهیباز رو تیزندگ

 نمتیبب امیب یزد زنگ حال نیا تو االن. یکن قمار تیزندگ شیخوش

 گمیم فقط کنم؟ کاریچ خوادیم دلم یدونیم برات؟ بسوزه دلم و

 !بشه خنک دلم دیشا زدمتیم چک تا چهار تا یبود سرپا کاش
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 با و زد یلبخند رها. خواندینم زشیت و تند زبان با چشمانش اشک 

 :گفت یآرام یصدا

 !کرد اعتراض یکس اگه بزن، ایب_ 

 و بود دهیکش آغوش در محکم را رها. دیترک ناگهان افسانه بغض

 .ختیریم اشک

 مون همه تو. رها تتیمظلوم همه نیا با یکشیم رو من آخرش_ 

 و ورد گفتم بهت بار چند من دختر، آخه. رفتارت نیا با یکشیم رو

 تو دل یهوا ادینم زنشه، عاشق هنوز اون گفتم. نشو یآفتاب عماد بر

 به ورگ یصبا او کو حاال. شهیم ناراحت صبا یگفت. باشه داشته رو

 و یزندگ سر ییبال چه خودش، یخوش خاطر به نهیبب که یگور

 آورده؟ تو یندهیآ

 و رها دنید. شد وارد احسان و خورد در به یاتقه لحظه همان

 جدا رها از افسانه. چسباند هم به را شیابروها وضع، آن در افسانه

 :گفت احسان به رو یکمرنگ لبخند با. شد

 .کنم صحبت دکترش با برم خوامیم من. یاومد شد خوب_ 

 !شاهانه شهراد دکتر دکترم،_ 
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 یم ییگو که بود شده گرد یجور چشمانش. شد خشک شیجا سر 

 رها سمت به یطوالن یمکث با. فتدیب رونیب حدقه از خواست

 :دیپرس شک با و کرد خم چپش یشانه یرو را سرش. برگشت

 ؟یگفت یچ_ 

 بود، آورده او اعصاب سر بر چه شهراد نام دانست یم که انگار رها 

 .داد حیتوض شمرده یلحن با

 !شیشناس ینم که نگو شاهانه، شهراد دکتر دکترم، اسم گفتم_ 

 ؟یکن یم یشوخ_

 محکم را چشمانش افسانه. زد یغم پر لبخند تنها جواب در رها

 ستپو و بدشانس یادیز دوستش. داد تکان تاسف به یسر. بست

 شروع او با را یبد یباز زمانه تولد، بدو همان از. بود شده کلفت

 .داشت ادامه هم هنوز که یتلخ یباز. بود کرده
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 عادت هم او. کند جور و جمع را خودش افسانه تا دیکش طول یکم

 بود، شده ظاهر سرزنده و شاد شهیهم آنقدر. زدن نقاب به بود کرده

 .باشد داشته هم یغم کردینم باور یکس که

 حتمًا دیبا. گردمیبرم زود من باشه، رها به حواست جان احسان_ 

 .شه یم خوشحال من دنید از مطمئنم. نمیبب رو شاهان دکتر

 دشهرا با. گذشت احسان کنار از و گرفت دهیناد را رها نگاه التماس 

 جواب دیبا حاال و بود دهیند را او که بود هاسال. داشت هاحرف

 .گرفت یم را شیها سوال از یلیخ

 انمارستیب درمانگاه در تواندیم را شهراد دیفهم جو و پرس یکم با 

 یبخو یعموم روابط شهراد. نبود سخت ادیز کردنش دایپ. کند دایپ

 کشش، دختر یها وهیش همان با. بود بلد خوب را یدلبر راه. داشت

 سر پشت از و ستادیا یالحظه. بود کرده خودش خام هم را رها

 همراهش پرستار به یزیچ دادن حیتوض مشغول سخت. کرد نگاهش

 یم صحبت مارانیب مشکل مورد در یجد و قیدق شهیهم مثل. بود

 هلس او، مارانیب درمان یبرا دینبا بدانند پرستاران که یطور. کرد

 یرو اش، یمیقد یبازهم دنید از رفتیم که یلبخند. کنند یانگار
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 آورده رها سر بر مرد نیهم که ییبال آوردن ادی به با را ندیبنش لبش

 .کرد صاف کوتاه یا یا سرفه با را شیصدا. دیبلع بود،

 !شاهان دکتر_ 

 کی نبود، که یشوخ. بشناسد را او شهراد تا بود یکاف کلمه دو نیهم

 او طرف به و کرد قطع را صحبتش. بودند کرده یزندگ هم با عمر

 زا بعد را اشگمشده ییگو. زدیم برق یشاد از چشمانش. برگشت

 .باشد کرده دایپ ها سال

 !افسانه؟_

 شیپ یقدم و شد باز هم از دستانش. کرد تکرار وار زمزمه را نامش 

 .گذاشت

 !زم؟یعز یخودت_ 

 .شدیم بشینص گرم شهیهم آغوش آن کردیم درنگ یا لحظه اگر 

 یگدلتن بر یدلخور االن اما ،یلیخ از شتریب یلیخ. بود دلتنگش

 و دیکش هم در ابرو. گذاشت عقب یقدم. دیچرب یم اش،خواهرانه

 دلش چقدر که دیفهم یم دینبا شهراد. باشد یجد لحنش کرد یسع

 .خواهدیم را او آغوش
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 وقت. کنم صحبت باهاتون مارمیب تیوضع مورد در خواستمیم_ 

 د؟یدار

 افسانه. شدند خاموش شهراد چشمانش در دانه دانه ها چراغ 

 داد تکان رس. افتاد نییپا یآرام به دستانش. بود بسته رو از را ریشمش

 .گرفت پرستار طرف به را دستش یپرونده یحواس یب با و
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 بست، مزاحم یها نگاه یرو به را اتاقش در یوقت درست بعد، یکم

 ار افسانه و داد هیتک در به را پشتش. نبود ممکن یخوددار گرید

 هم کور یهیزاو نیهم از اما داشت او به پشت. کرد نگاه خوب

 خودش اندست نیب افسانه. ندیبب را او ابروان نیب کور گره توانستیم

 دور شتپ از را دستانش و رفت شیپ بلند قدم کی با. بود دهیکش قد

. دیکش او گوش کنار قیعم نفس چند و بست چشم. کرد حلقه او تن

 .داد یم را شیها یکودک خوش یبو افسانه،

 ؟یکن ولم شهیم_ 
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 ار دستانش. شدند یم دهیجو افسانه یهادندان نیب خشم با کلمات 

. کرد ینم او دستان نیب از خروج یبرا ییتقال چیه. بود گرفته باال

 غرورش به. کند لمس را او تن دستانش، خواست ینم انگار

 پس را او هم هوا به سر دخترک نیا که بود کرده چه مگر. برخورد

 کارش زیم سمت به و کرد باز را دستانش گره یدلخور با زد؟یم

 ادیز افسانه. هوا یب و نیسنگ بود، کننده خفه نشانیب جو. رفت

 یور به رو نهیس به دست. کند حفظ را سکوتش موضع نتوانست

 .ستادیا شهراد

  شهراد؟ چشه رها_ 

. کرد پرت زیم یرو را آن. برداشت چشم از را نکشیع شهراد

 .زد یشخندین. فشرد اشاره و شست انگشت دو با را چشمانش

 رها یبپرس که شده دایپ ات کله و سر ینجوریا سال چند بعد_ 

 سوالت جواب تا ینداختیم نگاه هی بود، سرش باال مدارکش چشه؟

 !یریبگ رو

 .شد خم جلو به و گذاشت زیم یرو را دستش دو افسانه
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 رها. پرسم یم تو از دارم ندارم، یکوفت مدارک اون به یکار من_ 

 افتاده؟ روز نیا به چرا

 یالیخ یب با و زد یچرخ مین. زد هیتک اش یصندل یپشت به شهراد 

 :گفت

 خبر اون از شتریب. که مدار همون یرو از دونم یم یهرچ منم_ 

 .ندارم

 چقدر بدونم خوام یم. بگو منم به را یدونیم یهرچ همون_ 

 !دارن؟ نقش رها، یضیمر یپرونده تو من یبرادرا

 افسانه مانند و شد زیخ مین. رفت یم در کوره از داشت شهراد

 ینیب وکن نیب متریسانت چند فقط. کرد بدنش گاه هیتک را دستانش

 .بود فاصله شانیها

 و من ت،یجونجون دوست یهایبدبخت تمام تو یکن یم فکر چرا_

 م؟یدار نقش شهروز

 ...رو امرزین خدا شهروز اون هم شناسم،یم رو تو هم چون_ 
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 یبردار نمونه از بعد. داشت یعنی افسانه، داره یمغز تومور رها_ 

 چند از. خوبه تشیوضع خدا شکر هم االن. مهیخخوش شد معلوم

 بعد شه،یم شروع براش سبک یدرمان یمیش دوره هی گهید روز

 من به ه،یقض نیا یکجا قایدق االن. خونه بره راحت الیخ با تونهیم

 راه قال و داد یاومد که داره ربط امرزین خدا اون تو قول به و

 ؟یانداخت

. کرد حلقه شهراد راهنیپ یقهی دور را دستش حرص با افسانه 

 به دهانش آب که کرد،یم ادا خشم پر و محکم را کلمات یجور

 .شدیم پرت طرف آن و طرف نیا

 باز خودمون جمع به رو رها یپا من که یا لحظه اون به لعنت_ 

 یکل با و یکرد استفاده سوء رها یسادگ از که تو به لعنت. کردم

 که نبود مرد قدراون که شهروز به لعنت. یزد گولش یعاشق یادعا

 که سارا به لعنت. برداره اشیکار کثافت از دست رها عشق به یحت

 و شد طونیش بازم یول رهاست عاشق شهروز دونستیم

 ...کرد جهنم رو شونیزندگ
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 دور زا دستش افتاد، راه که شیهااشک. شد لیتبد بغض به خشمش 

 .بود موت به رو شیصدا. افتاد نییپا و شد شل شهراد یقهی

 ات موندم زنده و کردم تحمل رو شهرزاد شدن پرپر که من به لعنت_ 

 یها یکار نیریش خاطر به باشم دوستمنیبهتر یشرمنده عمر هی

 ...من به لعنت... من به لعنت. برادرام

 شهراد. فرستاد یم لعنت زمان و نیزم به و دیچرخیم خودش دور 

 رفط به و کرد پر اتاقش کنار آبسردکن از یوانیل د،ید را او حال که

 ردهک وصل افسانه وجود به برق انگار گرفت که را دستش. رفت او

 اب بار چند را دستش و دیکش عقب حرکت کی با را خودش. باشند

 .دیکش اش مانتو به انزجار

 ندارم دوست. شهراد خورهیم بهم دستت که باشه آخرت یدفعه_ 

 !خائنم آدم هی کنم حس درضایحم شیپ خونه، رمیم یوقت

 را زیچ همه داشت افسانه. کردیم نگاهش مبهوت و مات شهراد

 .کرد یم بزرگ یادیز

 قمستح که کردم کاریچ بدونم شهیم افسانه؟ یچ یعنی کار نیا_ 

 شدنم؟ زده پس جور نیا
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۰۸۰ 

 دهید اقتیل اصال تو شهراد، داداش یستین شدن زدهپس مستحق تو_

 یول اومدمینم سراغت عمرم آخر تا بود من به اگه. یندار هم شدن

 .باشم کنارش رو روزا نیا خواست ازم رها که کنم کاریچ

. دونهینم یچیه قیال رو من خانم سرکار که دمیفهم خوب، یلیخ_

 اتالق منفورم؟ حد نیا تا من چرا دییبفرما و دیکن لطف شهیم فقط

 !شنیم اتهام میتفه اول دادگاه تو هم

 بگم تینامرد کدوم از نسوزه؟ وجودم تمام که کنم شروع کجا از_ 

 همون فقط رها اول از که کنم باور ؟یکرد کاریچ رها با تو شهراد؟

 اون کنم باور بود؟ شهروز درمان واسه مامان یزر و تو مناسب مورد

 مفت حرف فقط ،یدادیم رها به نگات هی با یحت که یعشق همه

 شهروز، یزندگ شیآت تو انداخت رو رها که یاون که کنم باور بود؟

 بود؟ خودم مهربون شهراد داداش ،یروان و یروح مشکل همه اون با
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 هگید یچ میبچگ خوش خاطرات از کنم، باور رو نایا اگه نظرت به

 مونه؟یم برام

 ...نکن باور نه_

 مرک به دشیسف روپوش ریز از را دستانش. دیلرزیم شهراد یصدا 

 یهسفر االن نیهم اگر. دیکش قیعم نفس چند و گرفت باال سر. زد

 .دیترک یم شک یب قلبش کرد،ینم باز را دلش

 و شناخت رو رها شدیم مگه اصال افسانه، بودم رها عاشق من_ 

. بود تیواقع خوندم، عشق از گوشش ریز یچ هر نشد؟ عاشقش

 خوب یچ همه. برسم بهشون رها با خواستمیم که داشتم ایرو یکل

 یراض هم مامان یزر.  رفتیم شیپ خوب داشت هام برنامه. بود

 مه رو یخواستگار گل دسته. یخواستگار برام ادیب که بود شده

 مه بدم، سفارش خواستمیم که ینیریش نوع. بودم کرده انتخاب

 تمگرف رو رها دست که یروز. کردم اشتباه رو جا هی فقط. بود معلوم

 دییتا رو رها شهروز خواستیم دلم. سارا و شهروز شیپ بردمش و

 هخواج مثل خودش قول به عمر هی اگه من نهیبب خواستیم دلم. کنه

 اشتباه. بودن ها نیبهتر دنبال که بوده نیا واسه کردم، یزندگ ها

 ماده مگس هی به یحت که یشهروز که نکردم رو نیا حساب. کردم
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 ناپاکش و هرزه از نگاه هی با رو بکر و ناب جنس نکرده، رحم

 یپ هم با دلش و چشم نگاه هی با ،یراحت نیهم به. دهیم صیتشخ

 اومدم که خودم به. عالم دو اهیس رو شدم من و رفت رها تیمعصوم

 به طرفه، هی طیبل هی با بودم مونده من و بود رها شوهر شهروز

 ...ایدن ی نقطه نیدورتر

 

 

۰۸۲ 

 یراحت نیهم به شهروز یداد اجازه چرا ؟ینگفت یزیچ رها به چرا_ 

 کنه؟ خراب رو تونیزندگ

 حس از تو بود؟ راحت یکن یم فکر واقعًا! ؟یراحت نیهم به هه،_ 

 عذاب اون خاطر به یدونستینم ؟ینداشت خبر شهروز به مامان یزر

 شهروز نام به رو شهر تمام چ،یه که رها مامان یزر ،یلعنت وجدان

 .بشه بهتر حالش دیشا تا زنه،یم

 ترشیب شهراد. نشاند مبل یرو را او و گرفت را شهراد دست افسانه 

 کی. گرفت سر از را بحث دوباره بعد یکم. بود الزم آب خودش از
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 یگذشته یپرونده و گفته هاحرف نیا دیبا شهیهم یبرا بار

 .شد یم بسته اهشانیش

 الشش و آش و درضایحم سراغ رفته شهروز دمیشن که یروز_ 

 و بذاره جلوتر مشیگل از رو پاش نداره حق بفهمونه بهش تا کرده

 خودم با بعد یول شدم دلخور ازش یلیخ اول باشه، خواهرش دمپر

 مثل که یدار برادر هی تو که بدونه ایدن بذار. ریبگ باال رو سرت گفتم

 شال و آش یجنازه خودم روز هی که دینکش طول یلیخ. پشتته کوه

 رو خودم بار هزار. رونیب دمیکش شهروز یپا و دست ریز از رو رها

 بودن شهروز خواهر یشرمندگ و خوردم که یریش واسه کردم لعنت

 نابودش ما. شهراد شدحروم تا سه ما نیب رها. دمیخر جون به رو

 !میکرد

. داشت یعاشق یادعا شهروز. بشه ینجوریا خواستمینم من_

 راماحت مونث جنس هی یبرا بار نیاول واسه. بود شده عوض رفتارش

 دم،یدیم من. شدیم چلچراغ چشماش اومدیم که رهااسم. بود قائل

. تمگذشیم رها از دیبا کردم،یم قبول اگه. کنم قبول خواستمینم اما

 هب دکتر. من جون به انداخت رو مامان یزر و ننشست کاریب شهروز

 مشکلش دیشا کنه، ازدواج عشق با شهروز اگه بود گفته مامان یزر
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 تو رفت د،ید رو شهروز یهوا و حال که مامان یزر. بشه برطرف

 شهروز سر مییدا که ییبالها وجدان عذاب با عمر هی. اون یجبهه

 ور گذشته تونهیم ینجوریا کردیم فکر. کرد یم یزندگ بود، آورده

 و شهیم عوض رها، عشق به شهروز که بود دواریام. کنه جبران

 تونست که خوند هم من گوش تو اونقدر. شیزندگ به چسبهیم

 هی بود، دوست هی. نبود برادر هی فقط من واسه شهروز. کنه میراض

 چه بگذرم هم خودم از شدنش، خوب یبرا بودم حاضر. گاه هیتک

 ...به برسه

 درسته؟ عشقت، به برسه چه هه،_

 

 

۰۸۳ 

 با را افسانه سوال جواب. نگفت چیه و انداخت نییپا سر شهراد

 .شیپ سال هفت همان بود، داده عملش،
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 ور صبا چرا قبول، ،یکرد شکشیپ بهش شهروز خاطر به رو رها_ 

 چیه یکن ثابت رها به یخواستیم گه؟ید یکرد عقد زود انقدر

 نداشت؟ برات یارزش

 .داد تکان طرف دو به بار چند را سرش شهراد 

 و مامان یزر که بود دروغ هی صبا و من عقد. نه که معلومه... نه_ 

 هم عدب. گفتن کنن، یم شیزندگ بندیپا رو رها نکهیا الیخ به صبا

 !گذرهینم مون ازدواج از شتریب سال دو. من یخونههم شد صبا

 را او شیپ سال هفت همان از. کرد نگاهش سکوت در یکم افسانه 

 یرز و شهروز نه و او نه ند،یبب را او بود نخواسته خودش. بود دهیند

 .بودند کرده دوستش نیبهتر یزندگ با یا معامله بد هاآن. را مامان

 دست ریز یبنداز رو رها یتونست چطور شهراد؟ یکرد کاریچ تو_ 

. دمینفهم رو تیخودخواه همه نیا لیدل هنوزم من شهروز؟ یپا و

 گهید االن شد؟ خوب بشه؟ خوب شهروز تا ،یگذشت رها از واقعا

 شه؟ینم صبح دیجد آدم هی با شبش هر گهید زنه؟ ینم رو یکس

 نداره؟ رو پسرش به برادرش تجاوز وجدان عذاب گهید مامان یزر

 رها سر شهروز که ییبالها با بودم، مامان یزر و تو یجا اگه من

@
mahbookslibrary



 شما اونوقت! کردم ینم نگاه چشماش تو گهید خجالتش از آورد،

 و وت یاغهیصزن بشه ادیب مچنیداد شنهادیپ بهش پررو پررو دوتا،

 کنم باور شهراد اش؟ شناسنامه تو بره شهروز یها زاده حروم اسم

 ؟یشد وونیح قدرنیا

 . داد تکان تاسف به یسر و فشرد هم به را لبانش

 شناختمیم من که یشهراد دیشا. شناسمتینم انگار. فهممتینم_

 ؟شهراد یشد پست نقدریا یک! ندارم خبر من و شده دفن شهرزاد با

. دیکشیم ریت شیها قهیشق. گرفت دستانش نیب را سرش شهراد

 را تکرارشان جرأت خودش خلوت در یحت که را یقیحقا افسانه

 .بود آورده شیرو به شکل نیبدتر به نداشت،

 رفتمع جو هی کنم فکر بذار. نگو یچیه. باش ساکت! شهراد نیآفر_

 هم مامان یزر به. یباش اتیگندکار یشرمنده که مونده وجودت تو

 خوب یبگ دروغ به بعدش یشیم مجبور چون ،یدید رو من نگو

 مامان یزر به که دارم یسالم نه خوبم، نه من! رسوند سالم و بود

 !برسونم
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 لیدل دنیفهم. بود تر نیسنگ اتاق، نیا به آمدن از قبل از شیها شانه 

 .نبود نیریش اصاًل بود، شده رها به که یظلم

۹/۰۴ 

 

 

۰۸۴ 

 خبر؟ چه نیآرت از_ 

 .داد را جوابش یلیم یب با و کرد کج یلب 

 .بهتره یلیخ بود نجایا که یموقع از_ 

 :دیپرس یشتریب اطیاحت با و برد دندان ریز را نشییپا لب یناز 

 نمش؟یبب برم منم شهینم_ 

 اصل در. برگشت طرفش به و گرفت ونیزیتلو از نگاه عماد 

 .ونیزیتلو یآبک الیسر جز به بود، جا همه به حواسش
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 واسه دلت یبگ یخوایم مثاًل ؟ینازل هیچ سواال نیا از هدفت_ 

 زنم،ب سر بهش خوام یم فردا. کردم باور منم باشه شده؟ تنگ تبچه

 .ایب من با هم تو

 دلم. هست منم یبچه بچه، اون یکن قبول یخواینم چرا_ 

 فکر شهمه. نمشیبیم ضیمر و فیضع حد نیا تا یوقت سوزهیم

 هبچ اون االن اد،یب ایدن به میکرد ینم اصرار قدراون ما اگه کنم یم

 !شد ینم تیاذ قدرنیا هم

 و رفت یم در کوره از دیبا االن. کرد خاموش را ونیزیتلو عماد

 آرام یایباورنکردن طرز به اما خت،یر یم هم به را زمان و نیزم

 نیهم با یعمر. داشت عادت ینازل جانب به حق لحن نیا به. بود

 نیهم دنیشن حسرت در هم سال کی به کینزد. بود کرده سر لحن،

 را او و آمد یم دیبا نفر کی حاال اما بود، سوخته طلبکار یصدا

 از که یکلمات تکتک یرو خواهدیم دلش چرا که کردیم هیتوج

 !اوردیب باال شود،یم خارج زن نیا دهان

 یانهآست داشت دیشا. داد هیتک مبل یپشت به و زد نهیس به دست

 .دیسنجیم ،ینازل ینداشتن دوست یرو نیا برابر در را تحملش
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 خوردن همبه تو هردومون ما. کردم فکر یلیخ مدت نیا تو من_ 

 که اونم خاطربه. میدار بزرگ دختر هی ما. میبود مقصر مونیزندگ

 از رشتیب کمی دیبا. میدادیم مهلت خودمون به شتریب دیبا بود

 میتونیم. نشده رید نظرم به هم االن هرچند. میکرد یم یخودگذشتگ

 یبرا نفره سه مسافرت هی نظرمبه. میکن یزندگ قبل از بهتر یلیخ

 ...باشه الزم مونهمه

 را ناخنش. داد باال را شیابرو یتا. بماند ساکت نتوانست گرید عماد

 .دیکش شیابرو یرو

 هم؟ با ییتا سه_ 

 .میکن حسابش هم عسل ماه میتونیم. نایآدر و تو و من آره،... آره_ 

 ه؟یچ نظرت

 ورد میبر و میریبگ رو گریهمد دست میتونیم نه؟ که چرا ه،یعال_ 

 یخارج سفر هی هیچ نظرت ران،یدورا چرا اصال. میبگرد رو رانیا

 ،یاگشته ایدن تو نباشه یهرچ عشقم؟ خوادیم رو کجا دلت م؟یبر

 دوسگ یبقال یگوشه سال ستیب که یستین امل و سواد یب من مثل

 !ارهین کم پول ایدن سر اون عشقم تا زدم
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۰۸۵ 

 .کرد زیر چشم و شد خم جلو به

 ه،باش خوب دیبا هم کانادا ه؟یترک ای ه؟یچ یدوب به راجع نظرت_ 

 یرفت کجا گهید. یکرد یزندگ اونجا سال کی نباشه یهرچ نه؟

 مثل هم عماد. کن انتخاب رو جا هی نشونیب از خودت عشقم؟

 . دیبگ شما یهرچ چشم گهیم و ندازهیم نییپا رو سرش شهیهم

 امیپ و یزنیم زنگ یدار ساله هی عماد؟ یکن یم ینجوریا چرا_ 

 هردوتامون زها رو روز هر قراره نجامیا که حاال. برگرد که یدیم

 ؟یکن

 قبل از بلندتر شیصدا. دیکوب اش نهیس به را شستش انگشت عماد  

 .بود

 که داشتم ازت یاشماره من اصاًل دادم؟ امیپ و زدم زنگ بهت من_ 

 و درست یخداحافظ هی قیال رو من یحت تو بزنم؟ زنگ بخوام
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 یخونه یرفت مارستانیب از مانت،یزا از بعد. یندونست یحساب

 .یرفت رانیا از اومد خبر بعد روز چند و دوستت

 برات دلم. زدم زنگ بهت اول که بودم من نیا. یدار حق باشه،_ 

 دفعه هی محاله عشق همه اون کردم فکر خودم با. بود شده تنگ

 دونستمیم چون نداشتم، رو نایآدر به زدن زنگ جرئت. بشه یچیه

 بابا آخه بودم ییتنها به بودم محکوم نظرش از من. دهینم رو جوابم

 تو نیا یول زدم زنگ اول من درسته. بودم گذاشته تنها رو عمادش

 ونمتیم یمونیپش اگه نشده رید هم االن. ینکرد ولم گهید که یبود

 ...برگردم

 .شدیم نییپا و باال مدام آدمش بیس. دیلرزیم وضوح به اشچانه

 عماد یجلو بود محال. نبود غرورش شکستن آدم بود، چه هر ینازل

 رونیب هب را نفسش. دیکش صورتش به یدست عماد. بشکند را خودش

 .برخاست جا از و دیکوب شیهاران به را دستانش. کرد فوت

 نیآرت تیوضع. فشارم تحت یلیخ من زم،یعز خوام یم معذرت_ 

 یوقت. شهیم بدتر داره روز به روز حالش. ختهیر همم به یجور بد

 برخورد انتظار من از ،یدید یم عسل ماه شنهادیپ نیآر حال نیا تو

 ...باش نداشته یبهتر
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 شب نیا خلوتگاه گرفت، شیپ در را نیآرت اتاق ریمس و گفت 

 .شیها

 !عماد_ 

 .برنگشت اما ستادیا شیجا سر

 ؟یدار خبر رها از_ 

 سکوتش. نیا جز به داشت را یحرف هر انتظار. خورد یسخت تکان 

 .داد حیتوض ینازل شد، یطوالن که

 دونستم یم. رونیب رهیم خونه از دو ساعت سر روزه چند نایآدر_ 

 خوب رها حال گفت دم،یپرس ازش امروز. رهینم کتابخونه که

 و یدار خبر شیضیمر از اگه گمیم. زنهیسرم بهش رهیم. ستین

 تو عمر هی احسان هرحال به. دنشید میبر هم ما الزمه، یکن یم فکر

. یاربذ تنهاش ینجوریا دفعه هی ستین خوب. دونستهیم شییدا رو

 .ستنین هم رسول و عادله که حاال مخصوصا
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 درونش سر رخسارش، رنگ دیترسیم. برنگشت او طرف به هم باز

 .کند فاش را

 .کنم یم هماهنگ زنم،یم زنگ احسان به باشه_ 

. رساند نیآرت اتاق به را خودش. بزند یحرف دوباره ینازل تا نماند

 از هم نیآرت که یروز از. داشت را نیآرت و رها عطر هم هنوز اتاق

 آن به پا خودش جز کس چیه بود نداده اجازه رفت، اتاق نیا

 ییتنها به دل. کردیم نگاه رو جا همه خوب آمد،یم خودش. بگذارد

 هب نیآرت و رها نبودن. مردیم ییتنها در بار هزار و دادیم اشکشنده

 یول باشد طور نیا خواستینم دلش. شدیم حس یعیفج شکل

 دنبو از وجودش یاصل خأل کند قبول که بود دهیرس وقتش دیشا

 مارستانیب یجلو تا دنشید قصد به روز هر که ییرها. رهاست

 پرستاران از را او حال. رساندیم یداخل بخش به را خودش. رفتیم

. تنداش شدن داخل جرئت اما ،یرفت یم اتاقش یجلو تا. دیپرس یم

. دید ینم خود در را او مندگله چشمان به کردن نگاه یرو هم دیشا

 گرفته دهیناد را او ممکن شکل نیبدتر به مدت نیا در که درست

 .دیکش یم یشرمندگ سال، کی آن لحظات تمام یجا به حاال اما بود،
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 یکم اگر. شد بلند ممکن، زمان نیبهتر در اشیگوش زنگ یصدا 

 یب یادیز کند اعتراف بود مجبور کرد،یم خلوت خودش با شتریب

 هب کردن نگاه بدون را تلفنش جواب. است بوده حیوق و رو و چشم

 .داد شماره

 .دییبفرما الو_ 

 ؟یمحراب عماد یآقا سالم، الو_ 

 .دییبفرما. هستم خودم بله_ 

 لیوک ،یمختار فرزاد هستم، یمختار من ؟یمحراب جناب دیخوب_ 

 !همسرتون

 شوشا فرزاد گفتیم. کند یمعرف را خودش قیدق قدرنیا نبود ازین

 خنده یکوتاه یسرفه با. گرفت حالت باال به یکم لبش. بود یکاف

 .کرد محو را اش

 .دییبفرما رو امرتون. فرزاد آقا شناختم بل،_ 

 بوده، من دست ریز نیا تو یادیز یهاپرونده عماد آقا راستش_ 

 یلمشک و کنم صحبت همه با تونمیم راحت گهید االن کردمیم فکر

 یپرونده کنم اعتراف دیبا االن اما ندارم، موکالم حق گرفتن یبرا
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. داره یاساس فرق هی کردم، قبول که ییهاپرونده یهیبق با شما همسر

 فرقش؟ هیچ دیدونیم

 رس برود زودتر بود بهتر. داد یم کش را بحث داشت یادیز گرید 

 :دیپرس حوصله یب. کند کم را زحمت و مطلب اصل

 .نیبد حیتوض خودتون شمیم ممنون متاسفانه، نه_ 

 !دییشما مقابلم طرف که نهیا فرقش_ 

 

 

۰۸۷ 

 ه؟یچ آدما یهیبق با من فرق وقت اون_ 

 کول رو من یبابا نیگیم که ییآدما یهیبق اون از کدوم چیه_ 

 من هک نهیا آدما یهیبق با شما فرق. برسونه مارستانیب به و نکرده

 .شمام ونیمد عمر هی رو بابام جون

 یاخاطره. فشرد اشاره و شست انگشت دو با را شیها قهیشق عماد

 مرد هنوز که ییروزها آن از یاخاطره. بود شده زنده سرش در دور
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 و بود یکس خودش یبرا که ییروزها همان. بود نشده ینازل یزندگ

 کی. داشت ادی به را فرزاد پدر. خوردندیم قسم سرش به محله کی

 آن. داشت شانکوچه سر درست جور، و جمع و کوچک یاطیخ

 پسر. دیرسینم هم سال یس به سنش. بود رعنا یجوان ها موقع

 هنوز ها موقع آن. بود بزرگتر احسان از یسال چند فرزاد، بزرگش

 عصرها و رفت یم مدرسه به ها صبح. بود نزده را خواندن درس دیق

 .کردیم را کوچک رگاهیتعم کی یشاگرد

 یم فرزاد پدر یمغازه یجلو از یوقت اسفندماه، یروزها از یکی 

 در. آمدیم رونیب آن داخل از که شد یظیغل دود متوجه گذشت،

 کمک دنیسررس منتظر یاگوشه خواستیم. بود قفل داخل از مغازه

 به شک مغازه، داخل از نفر، کی خشک یها سرفه یصدا اما باشد

 کمک با. شد یم رید یلیخ دیشا ماندیم منتظر اگر. انداخت جانش

 .شدند مغازه وارد و شکستند را در قفل ها هیهمسا از گرید نفر چند

 چهپار تکه داشت، نام آقا یمهد که فرزاد پدر یاطیاحت یب خاطر به

 کار یشلوغ زمان و بود دیع  کینزد. بود افتاده یبخار یرو یا

 نشد یسوزآتش متوجه و بود خواب مغازه داخل آقایمهد. هااطیخ

 صورت آن به یکس هنوز ها زمان آن. بود افتهی گسترش آتش و
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 اطراف کیبار و تنگ یها کوچه در بود، هم اگر. نداشت نیماش

 خاطر به آقا یمهد دیجنب یم رید اگر. شد یم افتی سخت آنها،

 مامت که شد نیا. رفت یم دست از بود، دهیرس اش هیر به که یبیآس

 پشتش یرو را او شان، خانه کینزد درمانگاه تا او، یمغازه ریمس

 .دیدو داشت، جان که ییجا تا و انداخت

 استیدن ایدن تا محبتتون دیبدون که گفتم بهتون رو نیا اول من_ 

. است گهید زیچ هی مفهیوظ اآلن که کنم کاریچ یول مونهیم خاطرم

 رم پرونده یوقت. کنم قبول رو خواهرش وکالت خواسته ازم احسان

 رد هنوز. نیباش شما تیشکا طرف کردمینم هم فکرش کردم قبول

 .نبودم افتاده، تون خانواده تو که یاتفاقات انیجر

 رفت یم احسان ن،یکردینم قبول شما فرزاد، آقا نداره اشکال_ 

 جدا هم از قراره صورت هر در همسرم و من. گهید نفر هی سراغ

 .کنم یم پرداخت رو حقوقش حق تمام من. میش

. مونهیم یموضوع هی فقط. نیهست نیبواقع قدرنیا که خوبه یلیخ_ 

 همسرتون ظاهرًا که کرده صحبت باهام خونه هی به راجع احسان

 مورد در خواست ازم. گذاشتن شما اریاخت در رو پولش و فروختن

 هک ییجا تا چند هر. کنم صحبت باهاتون هم پول نیا پرداخت باز
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 بسته من دست عماًل و نداره یمدرک چیه همسرتون شدم متوجه من

 !است
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 .کرد قطع را حرفش ش،یها بافتن سمانیر آسمان از خسته

 اگه دونمیم. داده قرض من به لطف سر از رو پول اون همسرمن_ 

. رهیبگ طالق خوادیم فقط و گذرهیم پولش ریخ از باشه خودش به

 قول به. کنم پرداختش تونم،یم راحت. ستین ادیز هم اشهیمهر

 برگردونم رو پولش کنه مجبورم بخواد که نداره ازم هم یمدرک شما

 مشترکمون یزندگ مدت درسته. ستمین نامرد من قدرااون منم یول

 متوجه سالکی از کمتر عرض در همسرم و بوده کوتاه یلیخ

 بهم مشکالتم اوج تو که یپول ندادن پس یول شد اشتباهش انتخاب

 هی فقط ندارم، یادیز ییدارا من تشیواقع. ممکنه ریغ برام داد، قرض

. دمب بهش دیبا که هیپول از کمتر ارزشش اونم که مونده برام مغازه

 ممنون. دمیم انجام رو مغازه اون سند انتقال یکارها روزا نیهم من
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 ور مغازه اون خودم بده اجازه نیبخوا ازش و دیبکن یلطف هی شمیم

 جا محله نیا تو مغازه، نیا سال، همه نیا از بعد. کنم اجاره ازش

 نیبگ بهش. برم نجایا از خواد ینم دلم اصال منم تشیواقع. افتاده

 .حسابش به زمیر یم قسط چند تو رو پول یهیبق

 نخودتو موارد نیا به راجع بهتره نظرم به یول عماد، آقا دیببخش_ 

 .دیبرس توافق به و دیکن صحبت همسرتون با

 اب مالقات یبرا فرصتام نیآخر از دمیم حیترج من جان، فرزاد نه_  

 نیا از رها. کنم استفاده دنشید یبرا فقط همسرم، عنوانبه رها،

 رو اون و نیا به دنشیبخش فقط داشتن پول از. ارهینم در سر زایچ

 یرجونیا. دیباش زیچ همه انیجر در احسان و شما بهتره. گرفته ادی

 من یخونه تو که عمرش از سال کی جز به رها به که راحته المیخ

 .ندارم یا گهید یبده شد، تلف

 به و ندیبنش خواست یم دلش آنچه تمام. بود زده را شیهاحرف 

. دبو گذاشته رها خود یبرا را شیترهایخصوص البته. دیبگو رها

 یجمله کی او. بود شده غیدر او از سال کی که ییها حرف

 .داشت طلب عماد از یحساب و درست یعاشقانه
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 اب کردن صحبت کردمینم فکر اصاًل تشیواقع. عماد آقا ممنونم_ 

 اردمو من. باشه راحت حد نیا تا ینیسنگ نیا به مبلغ مورد در شما،

 غیدر رو همسراشون حق نیتر کوچک یحت مردا اکثر. دمید یادیز

 درست. دهیم نشون رو تون معرفت و یمردانگ شما کار نیا. کننیم

 !شناختمیم من که نیهست یعماد آقا همون

 ...مارستانیب یگوشه نه بود خونه نیا تو االن رها که بودم مرد اگه_ 

 دهیشن فرزاد بود محال که آرام آنقدر. گفت وار زمزمه را اش جمله 

 بود خوب. کرد یخداحافظ او، کلمات به توجه بدون فرزاد. باشد

 را یگوش. بود باز باز وجدانش گوش اما بود، دهینشن را اش جمله

 دانست، ینم چکسیه را نیا. گرفت باال سر و کرد پرت دراور یرو

 یجمله یاندازه به یبده کی. داشت او از بزرگتر یبده کی رها اما

 «دارم دوستت» عاشقانه
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. کند یریجلوگ افتادنش از تا دیچیپ ترمحکم گل دسته دور را دستش

 به یناکوحشت استرس. دیلرز یم شیپا تا سر بلکه دستانش، تنها نه

 هد به کینزد. دانست ینم را لشیدل هم خودش که بود افتاده جانش

 کرد، انتخاب وسواس با را شیها لباس. بود دهیند را رها بود روز

 هر. دینپرس را ینازل نظر یحت بار نیاول یبرا. یباورنکردن یوسواس

 هم ینازل. بود دهیپوش د،یآیم خودش به واقعًا کرد یم فکر چه

 ییزهایچ کی که بود شده باورش هم او انگار. نداشت یتیشکا

 عاشق آن گرید عماد که بود شده باورش. است شده عوض

 یاهنگ. ستادیا یالحظه رها، اتاق در یجلو. ستین یمیقد یدلخسته

. تدفیب مقبول رها نظر در بود مهم شیبرا. انداخت شیپا تا سر به

 به یدست هم عماد. شد وارد و کرد باز را در او از جلوتر ینازل

 .گذاشت اتاق به قدم او سر پشت و دیکش شیموها

 نیحاضر یهیبق نا،یآدر و احسان جز به. بود شلوغ رها تخت دور 

 نه یول بود، دهید را آنها قبال هم دیشا. بودند بهیغر شیبرا اتاق در

 صورت. دارند رها با ینسبت چه و هستند که بماند ادشی که آنقدر

 یازلن با زدنش حرف فیضع یصدا تنها. ندیبب توانست ینم را رها
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 دهیشن. دبزن لبخند کرد یسع و دیکش یقیعم نفس. دیرسیم گوش به

 .داروست نیبهتر رها یبرا هیروح بود

 ...سالم_ 

 تخواس یم انگار. بود شهیهم از تر بلند بخواهد آنکه یب شیصدا 

 ستادهیا تخت کنار که ینفر چند. کند حضورش متوجه را همه

 انش همه با. بشناسند را صدا صاحب تا برگشتند عقب به بودند،

 اقاغر یها کردن پاره تکه تعارف به ازین. کرد یاحوالپرس یسرسر

 شتهدا او با یظیغل یپرس احوال که شناخت ینم را یکس. نبود زیآم

 .باشد

 .نیاومد خوش عماد، آقا سالم_ 

 حفظ با. نداشت جان ییگو که یکلمات تکتک یبرا داد یم جان 

 دادن جواب یبرا دهانش. برگشت رها طرف به احمقانه لبخند همان

 از غیدر اما زد لب یماه مثل بار چند. ماند باز و شد باز او به

 شبح به یحت بود دهیخواب تخت یرو که یکس. ییصدا نیکوچکتر

 پوست هیال کی شانیرو که استخوان تکه چند. مانست ینم هم رها

 .بود دهیکش دراز شیروبرو که بود یکس آن تمام نیا. بودند دهیکش
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 .شد خسته دستت. من بده رو گل عماد، بابا_ 

 از بود، سقوط یآستانه در که را گل دسته و گفت را نیا نایآدر

 راگ دانست یم. بود دهیفهم خوب را او حال دخترش. گرفت دستش

. کرد نخواهد دایپ را خودش حاالها حاال واگذارد، خود به را او

 لب کنار گوشه از غم خروار خروار. نبود هم احمقانه گرید لبخندش

 جلو خواست یم دلش افتاد، سرفه به که رها. کرد یم چکه شیها

 صورت یرو را ژنیاکس ماسک خودش و بزند کنار را احسان برود،

 تا رها، تیوضع در یماریب اتاق داشت یمعن چه اصال. بگذارد او

 بدهد جان نفر کی دیشا کردند ینم فکر چرا. باشد شلوغ حد نیا

 دور حال نیع در و نیتر محرم که یزن دنیکش آغوش در یبرا

 !بود او به ایدن زن نیتر
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 راه روبه کمی خانوم رها رون،یب میبر ونیآقا ما بهتره کنمیم فکر_ 

 .یخداحافظ یبرا میآ یم باز بشن
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 زند،ب ادیفر خواستیم دلش! گرید بود یمنطق یب نطق چه نیا نه، 

 دیبا او یجلو باشد، معذب ایدن انیآقا تمام یجلو اگر زن نیا

. بود نکرده هم سال کی نیا طول در که یکار. کند یراحت احساس

 او به یدید چکسیه که بود شده خم رها یرو یجور احسان

 یم باد را او و کرده باز را اش یروسر یهاگوشه که دیدیم. نداشت

 حاال که ییموها ش،یموها گرید بار کی دنید یبرا رفت دلش. زند

 .بود نمانده یباق آن از یزیچ حسرت جز

 ...معذبه ینجوریا رها جان، عماد میبر ایب_ 

 یلحظه. شد او همراه و داد تکان ینازل یبرا یسر یحواس یب با 

 را رها هم سر پشت و خشک یها سرفه اتاق، از خروج از قبل آخر

 و برگردد جاهمان از بود ممکن نبود، سرش پشت ینازل اگر. دیشن

. آمد یم هم اتاق در پشت تا رها یصدا. برساند ها بر را خودش

 شد؟ ینم قطع رها یسرفه که کرد یم یغلط چه احسان

 درست روزه چند. رمیبگ غذا احسان واسه برم خوام یم من مامان_ 

 ؟یایب من با شهیم. نخورده غذا یحساب و
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 ار تیموقع داشت ییگو. چرخاند نایآدر و او نیب را نگاهش ینازل 

 .دیسنجیم

 .میبر باشه_ 

 تنتوانس. افتاد راه به ینازل سر پشت و زد عماد به یچشمک نایآدر 

 شبر و دور به ینگاه آنها، رفتن با. نزند لبخند دخترش تیدرا به

 سرگرم بودند، شده خارج اتاق از او با که ینفر چند آن. انداخت

 هنوز احسان. شد اتاق وارد و دید مناسب را فرصت. بودند صحبت

 انگار و داشت دست در را رها دست. بود ستادهیا رها سر یباال هم

 نگاهش و کرد بلند سر دیشن که را در یصدا. بود آن ماساژ مشغول

 .دشیند هم یصحبت هم قیال یحت. کرد

 زم؟یعز یشد بهتر_ 

 ...جان احسان... خوبم ره... آ_ 

 لحظه هر انگار. کردیم ادا را کلمات یسخت به. نداشت جان شیصدا

 داندن ریز را نشییپا لب. ستدیبا نفسش الل، زبانش بود ممکن

 بود محال ستاد،یایم در یجلو هم عمر کی اگر. رفت جلو و گرفت

 به را خودش بود که هرطور. اوردیب حساب به آدم را او احسان
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 ندت تند احسان. بود بسته چشمانش. رساند رها تخت گرید سمت

. شد یم نییپا و باال مدام آدمش بیس. داد یم ماساژ را او دستان

 ردو ایدن ییگو لحظه کی در. داد یم فرو بغض پشت بغض انگار

. دیچسب تخت ینرده به و کرد رها را رها دست که دیچرخ سرش

 رها فینح تن یرو سر با حتمًا کرد، ینم کنترل را خودش فورًا اگر

 باز چشم. کرد حس هم رها را اش یناگهان حرکت. کرد یم سقوط

 دیشا بود، نشده عماد حضور متوجه. شد زیخ مین تخت یرو و کرد

 .گرفت یم دهیناد را او عمدًا هم

 دلم؟... زیعز یشد... یچ سان؟...اح یشد... یچ_ 

 .زدیم صدا را احسان زنان نفس نفس و بود برداشته را ماسک

 

 

۰۹۰ 

 دانه دانه. داد هلش عقب به و گذاشت او ینهیس یرو را دستش

 .بود شمارش و لمس قابل شیها دنده

 .هست بهش حواسم من جان، رها بکش دراز تو_ 
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 بسته چشمانش هنوز. رساند احسان به را خودش و زد دور را تخت

 و دیشک را اتاق کنار شو تخت مبل. بود تخت ینرده قفل دستانش و

 وا دستان نیب از تا داد خودش به یتکان احسان. نشاند آن یرو را او

 .نداشت را او قدرتمند دستان برابر در مقاومت جان اما شود خارج

 پسر؟ خودت با یکرد کاریچ تو؟ یشد یچ_ 

 .زد هیتک مبل یپشت به. خورد گره هم در احسان یها ابرو 

 !شنیم ناراحت تونخانواده رون،یب دیبر بهتره شما خوبم،_ 

 اما زدیبرخ دوباره خواست یم. زد عماد دست ریز و گفت را نیا 

 هب که بود کرده چه خودش با روز چند نیا در نبود معلوم. نتوانست

 چند پوستش رنگ یحت. داشت وزن کاهش یمحسوس کامال طرز

. ندک دایپ را خچالی تا چرخاند اتاق در چشم. بود شده تر رهیت درجه

 نیا حال یکم که شد یم دایپ نیریش یدنینوش کی آن داخل حتمًا

 داخل که یبزرگ یوهیآبم یبطر از. اوردیب جا را تخس پسرک

 در که بود نشده تمام کارش هنوز. کرد پر وانیل کی بود، خچالی

 طرز به اما داشت،یم را ینازل حضور استرس دیبا دیشا. شد باز اتاق

 .بود آرام و الیخ یب یبیعج
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 تو؟ یخوب جان، احسان یوا_ 

 صاحب. داد قلقلک را اش یکنجکاو حس ییناآشنا یزنانه یصدا 

 حاال .بود ستادهیا رها سر یباال قبل یلحظات که بود یزن تنها صدا

 با. ودب شده خم بود، نشسته شیرو احسان که یمبل و رها تخت نیب

. شدیم نییپا و باال نییپا احسان یبازو یرو که دستش دنید

 .کردیم برخورد یخودمان یادیز زن نیا. دندیپر باال ابروانش

 العملش عکس. شد حضورش متوجه زن بست، که را خچالی در

 دش گرد چشمانش اول او دنید با. آورد باال تند را سرش. بود جالب

 رت جالب لحظه به لحظه اوضاع. رفتند هم مصاف به ابروانش بعد و

 اما نداشت، زن نیا از یشناخت چیه خودش که درست نیا. شد یم

 جدا احسان یبازو از را دستش. نبود بهیغر عماد با ادیز او ظاهرًا

 :دیرسپ طلبکار یلحن با و آمد جلو یقدم. ستادیا نهیس به دست و کرد

 د؟ییشما معروف عماد آقا پس_ 

 عمرش در نداشت ادی به. امدین خوشش لحنش از اصال نه، که ادیز

 یلب .باشد داشته را او از کردن بازخواست جرئت ،ینازل جز به یکس

 .کرد کج
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 تونعرض به اشتباه معروف، نه هیمحراب میلیفام یول خودمم که عماد_

 !سرکارخانم رسوندن

 :گفت رها به رو و زد یشخندین دخترک 

 نمک آب تو صبح تا شب رو شوهرت هووت، یبود نگفته_ 

 !خوابونه؟یم

 .برگشت او سمت به باز بعد 

 رامب. یمحراب عماد جناب بشم آشنا باهاتون داشتم دوست یلیخ_ 

 داره و شده عمل زنش داره خبر روزه ده که یمرد نیا نمیبب بود مهم

 یم یشکل چه ده،ینپرس رو حالش بار هی یول جنگه،یم شیضیمر با

 !باشه؟ تونه

 

 

۰۹۲ 

 یها کوچه پس کوچه در یعمر. نبود آوردن کم کم آدم. اوردین کم

 اگر. بود گرفته شهیت و داده اره ناکس و کس با ها، نییپا نییپا آن
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! شتندا افت شیبرا کم آورد، یم کم یمامان شیتیت دختر نیا یجلو

 .کرد اشاره شیپا تا سر به و کرد باز را دستش دو

 افتاد؟ مقبول ن،یدید خوب_ 

 دندان ریز را خشمش داشت انگار. کرد یاقروچه دندان دخترک 

 دهان. ندهد او به یابرخورنده ادیز جواب تا کرد یم تکه تکه شیها

 رها یهاسرفه شود، خارج آن از یاکلمه نکهیا از قبل اما کرد باز

 اندبرس او به را خودش تا شد زیخ مین تند احسان. شد شروع دوباره

 دخترک. افتاد مبل یرو دوباره و شد اهیس چشمانش شیپ ایدن اما

 به را خودش و دیقاپ او دست از را وهیم آب را آب وانیل دراز، زبان

 یرو را ماسک بعد. ختیر او لبان نیب را آن از یاجرعه. رساند رها

 .گذاشت دهانش

 حال و احسان به نگاهش. کرد یم مقاومت دنیکش دراز برابر در رها

 :گفت یسخت به و زد کنار را ماسک. بود راهش به رو چندان نه

 ... کشت رو... خودش... خودش... ببر رو سان... اح... افسانه_ 

 .خواباند تخت یرو دوباره را او افسانه،

 .هست بهش حواسم من. بخواب تو زم،یعز باشه_ 
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 از حال به تا هم دیشا نداشت، او یها دادن قول به یدیام انگار رها 

 به و گرفت عماد سمت به را دستش. بود دهیشن ادیز هاقول نیا

 :گفت یسخت

 یچکیه... یچکیه... ببرش... تو خدا... رو تو... جان...عماد_ 

 ...دهیخواب نه... خورده یزیچ... نه روزه ده... ستین... فشیحر

 هک دیکش یم نفس کشدار و قیعم یجور. دهد ادامه نتوانست گرید 

 ازب یسخت به چشمانش. شد یم نییپا و باال سانت چند شیها هیر

 راحت احسان از الشیخ. کردیم مقاومت دنیخواب برابر در اما بود

 خواسته که کردیم التماس عماد به داشت چشمانش یال از. نبود

 ودب ستادهیا مجسمه کی مثل لحظه آن تا که عماد. کند اجابت را اش

 دیبا اول. آمد خودش به ست،ینگر یم را شیروبرو تلخ شینما و

. گرفت را دستش و رفت جلو خواسته خدا از. کردیم آرام را رها

 نگشتانا از. بود شده قبل از شتریب یلیخ شانیهادست زیسا تفاوت

 دست. بود نمانده چیه یاستخوان تکه جز رها، یدهیکش و بلند

 .بکشد دراز کرد مجبورش و گذاشت او ینهیس یرو را گرشید

. برمشیم خودم با کنم کولش شده. نباش نگران. زمیعز باش آروم_

 .کن استراحت فقط تو
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 که حبتم کی. بود شده اتیب ینیریخودش کی هیشب شتریب کارش 

 بازوان ریز تا شد خم. بود گذشته بود ها مدت شیانقضا خیتار

 داج او از را خودش یتکان با باز چموش، پسرک اما ردیبگ را احسان

 .کرد

 

 

۰۹۳ 

 دنبالم؟ ادیب شهاب یزنیم زنگ جان، افسانه_ 

 :دیغر احسان گوش ریز و بود شده خم. دینشن را افسانه جواب 

 ادینم خوشم. میبزن حرف باهم مرد دوتا مثل رونیب میبر پاشو_ 

 .یکن پولم هی یسکه همه یجلو ینجوریا

 !بزنم حرف مردونه باهاش بخوام که نمیب ینم یمرد_ 

 یوابج حاضر از کرد فیک شتریب. برنخورد هم اصال برنخورد، بهش 

 کم زبان از اما بود مرگ به رو القید پسرک. اشیقالب یخواهرزاده

 به زاده حالل گفتیم داشتند، یخون نسبت واقعًا اگر. آورد ینم

 ...فیح اما است، رفته اشییدا

@
mahbookslibrary



 خواهرت. بزن حرف نامرد من با رونیب میبر پاشو خوب، یلیخ_ 

 .خورهیم رو تو یغصه یول رهیم حال از داره

. کرد نگاهش حرف، کلمه کی یحت و مقاومت یب بار نیا احسان 

 وبخ حالش واقعًا انگار. ستادیا سرپا و سپرد او دستان به را خودش

 ختت ینرده به دست. کردیم حفظ یسخت به را تعادلش چون نبود،

 .گرفت رها

 .گردمیبرم زود یول خونه رمیم من ،یخواهر ببخش_

 خشک لبان تنها. نداشت هم را شیها لب دادن تکان جان گرید رها 

 .داد تکان سر و دیکش یکم را اشپوسته پوسته و

 .گردمیبرم شب تا من. باشه بهش حواست جان افسانه_ 

 لبخندش. نشست احسان یبازو یرو گر،ید بار کی افسانه دست 

 .زد یم مهربان و یخودمان یادیز

 استراحت خوب و خونه برو. نباش یچیه نگران تو زم،یعز باشه_ 

 هار. باش نجایا قبراق و سرحال فردا. گهید هستم من ا،ین شبم. کن

 .رو شجنازه الل زبونم نه خواد،یم رو احسان خود

@
mahbookslibrary



 دست در را رها دست. زد یلبخند و داد تکان سر هم احسان 

 را شیها شانه عماد اگر. بزند آن به یا بوسه تا شد خم و گرفت

 یه آخر یلحظه تا. کردیم سقوط تخت یرو سر با بود، نگرفته

 دلش داشت اما رفت یم خودش. کردیم نگاه رها به و گشتیبرم

 .گذاشت یم جا سر پشت را

 از را شیها شانه. ستدیبا پا سر نتوانست گرید شدند خارج اتاق از 

 به را خودش. گرفت وارید به دست و کرد رها عماد دست ریز

 داشت خواب نه که بود روز ده. رساند راهرو کنار یصندل به یسخت

 در جاکی را رها ییتنها عمر کی یتالف خواستیم. خوراک نیا و

 .نشست کنارش اطیاحت با عماد. اوردیب

 نیب از رو خودت اگه یکرد فکر پسر؟ خودت با یکرد کاریچ_ 

 ؟یکن یم لطف رها به ،یببر

 . کردینم غالف را زشیت و تند زبان هم احتضار حال در احسان 

 خواهرت یبرا یمجبور یوقت. کشمیم باهم رو همه جور دارم_ 

 و برادر هم عمو، زن و عمو هم مادر، و پدر هم ،یباش شوهر هم
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 مثل یکی یشیم. مونه ینم خودت از یزیچ گهید بچه، و خواهر

 ...رها

 

 

۰۹۴ 

 خارج دهانش از یکالم نداد اجازه احسان اما کرد باز دهان عماد

 .بود شده باز تازه درددلش سر. شود

 زا شتریب. افتمیم یبچگ ادی یلیخ روزا نیا عماد، ییدا یدونیم_

 دبو یکاف. بود اماسطوره که داشتم ییدا هی که ییروزا اون ادی همه

 مادمع ییدا با حسابش وقتاون بشه، کینزد بهم و کنه جرئت یکی

 همحل یها ولوتالت از تا چند مدرسه از برگشتن موقع بار هی. بود

 که پام و دست یب یبچه هی من دونستنیم همه. گرفتن رو جلوم

 ولپ فقط بودن مادر از مامانم چون شتره،یب همه از از میبیتوج پول

 فمیک وت که صبحونه لقمه هی از غیدر بود، بلد رو فمیک تو گذاشتن

. شد رتکرا بار چند کار نیا. گرفتن رو پوالم راحت یلیخ. بشه دایپ

 چند زا بعد بار هی. بود کرده مزه زبونشون ریز یلیخ مفت پول انگار
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 عدب یدفعه یگفت. کردم رو شونگله شتیپ مون،خونه بود اومده ماه

 زا ادیز من. رسوند سالم بهتون کله یب عماد بگو بهشون اومدن که

 نحقشو و یایب باهام خودت داشتم انتظار. ومدین خوشم حرفت نیا

 و گرفتن رو جلوم بعد روز چند یوقت یول دستشون کف یبذار رو

. دیپر رنگشون دمید گفتم، لرز و ترس یکل با رو جمله همون من

 همب بودن، برداشته هم قبل از یهرچ. فمیک تو برگردوندن رو پولن

 ...داشت اعتبار حد نیا اسمت یعنی. برگردوندن

 در مچش عماد با و گرفت باال سر کوتاه، دارید نیا در بار نیاول یبرا

 .بود پوشانده را چشمانش یرو اشک هیال کی. شد چشم

 رو شخانواده و کله یب عماد از مهیگال عماد، ییدا بگو بهم حاال_ 

 ببرم؟ یک شیپ

 نییپا چشمش کنار از یدرشت اشک قطره شد، تمام که اش جمله 

 مادع. افتادیم احسان چشم از داشت که بود عماد اعتبار دیشا. دیچک

 .نداشت او یبرا یجواب چیه. بست چشم و انداخت نییپا سر

 زنگ من به گهید بگو شوهرش و خواهرت به عماد، ییدا یراست_ 

 که یارث با راحت الیخ با دیتون یم حاال بگو. مرد احسان بگو. نزنن
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 هم رها یضیمر از. دیباش خوش ده،یرس بهتون رها و احسان خون از

 ...بشه شاد دشمن خواهرم خوادینم دلم نگو، یچیه

 اسرپ یسخت به و گرفت وارید به دست شد، تمام که شیحرفها

 یخال با. شدیم زنده و مردیم صدبار داشت،یبرم که قدم هر. ستادیا

 نیزم از و گرفت را شیبازو ریز نفر کی زانوانش، یناگهان شدن

 .کرد بلندش

 ...یکرد نابود رو خودت که تو داداش؟ هیحال چه نیا_ 

 توانست یم حاال. گرفت آرام د،یچیپ گوشش ریز که شهاب یصدا 

 ادب گاهش، هیتک گرید که بود راحت الشیخ. بخوابد روزشبانه کی

 !نبود

 

 

۰۹۵ 

 چطوره؟ وضعش_

 ینگاه نکشیع ریز از و برداشت شیرو شیپ مدارک از سر شهراد 

 تپوس و داد یم تکان را شیپا تند تند افسانه. انداخت افسانه به
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 شیوانیب لب سر را استرسش داشت عادت یبچگ از. کند یم را لبش

 .کند یخال

 .افتاد خون رو، بدبخت اون کن ول_ 

 .داشت نگه ثابت نیزم یرو هم را شیپا و نشست صاف افسانه 

 .کن خراب خانه یدلشوره از پر و بود کالفه

 گم رو گورش غده. بده رو جوابم ؟یدار من لب به کاریچ تو_ 

 نه؟ ای کرده

 !یعجول و یعصب قدر همون هنوزم_ 

 خوش یرو قصد افسانه اما گفت مهربان یلبخند با را نیا شهراد 

 .نداشت دادن نشان

 ارروزگ بد از و سهینویم خط بد رو نوشتت یشونیپ خدا یوقت_ 

 !شهینم نیا از بهتر اخالقت اعصاب، یب دوتا خواهر یشیم

 .دیکش یپوف شهراد

 یعوض بحث به مینرس و بشم کالم هم باهات من بار هی نشد_ 

 !شهروز و من بودن
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 و باش رها دکتر فقط نشو، کالم هم برادر هی عنوان به من با پس_ 

 باشه؟ بگو، برام تشیوضع از

 یلیخ میکردیم فکر که یاون از رها. راحت التیخ باشه، پوف،_ 

. اشهب هم یدرمان پرتو به یازین وضع، نیا با کنمینم فکر. ترهیقو

 .بده رو یطعق نظر دیبا ستشیآنکولوژ ست،ین من با صشیتشخ البته

 یم حاال استرس، پر یهفته چند از بعد. دیکش یراحت نفس افسانه

 زیم یرو از را رها مدارک تا شد زیخمین. بزند لبخند یکم توانست

 نوک تا یه که یحرف باالخره و زد ایدر به دل شهراد که دارد بر

 .آورد زبان به را دادیم قورتش یه و آمد یم زبانش

 انیب هم صبا و امامان یزر تا یکن صحبت رها با شهیم... شهیم_ 

 دنش؟ید

 ؟یچ_ 

 نیا ات شهراد شدینم باورش. افتاد مبل یرو و دیپرس بلند یصدا با

 .باشد پررو و متوقع حد

 صحبت رها با برم من یدار انتظار شهراد؟ یگیم یچ یفهمیم_ 

 ندارم؟ رو شون دنید چشم هم خودم که نهیبب رو ییهاآدم که کنم
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 رها از رسمًا دیبا صبا و مامان یزر افسانه، کنم یم خواهش_ 

 یندگز سر ییبال چه جاشونیب توقع با ننیبب دیبا. کنن یعذرخواه

 مسلط خودش به یکم تا گذاشت هم یرو پلک افسانه. آوردن رها

 .داشت هم را شهراد یگلو دنیدر تیقابل االن. شود

 

 

۰۹۶ 

 یدلسوز و یبزدل یجهینت یدار ساله چند تو شهراد، کن گوش_ 

 انتظار حاال که داشته رها حال به یفرق چه ،ینیبیم رو تمسخره

 رن؟یبگ قرار ریتاث تحت رها، دنید بار هی با مامان یزر و صبا یدار

 یرفت و شهروز یپا و دست ریز یانداخت رو رها سال، هفت شش تو

 رها یحام نکهیا یجا به یبرگشت هم یوقت. خودت سرنوشت دنبال

 صبا، خاطر به رها، یشد باعث و یداد مامان یزر دل به دل یباش

. بده یمصلحت ازدواج هی به تن کنه،یم که یکار عواقب به فکر بدون

 شکنجه فقط رها و بود صبا و شوهرش یبرا اشدهیفا که یازدواج
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 هنوز خودت یوقت یزنیم هیبق هیتنب از دم ییرو چه با حاال. شد

 ؟یمیقد متوقع و پررو آدم همون

. ودب نیخشمگ و برافروخته صورتش. آورد باال را دستش دو شهراد

 ینم. بود زهرناک و تلخ اما داشت قتیحق گرچه افسانه، یهاحرف

 .کرد شانهضم یراحت به شد

 !یازونتیم یبتون تا بدن رو بهت خدانکنه افسانه، نرو تند قدرنیا_ 

 دکتر؟ یآقا برخورد بهتون که بود اشتباه حرفام یکجا_ 

 چند کنم؟ کاریچ یول تهیواقع شهمه که نهیا دردم جاش، چیه_ 

 با خواستم یم سرم ریخ. کنهینم ولم رها یزندگ وجدان عذاب ساله

 ارک نیا با حداقل کردم فکر. کنم جبران رو گذشته باهاش، تیمحرم

 هم مامان یزر و ادیم رونیب عموش زن ردستیز و خونه اون از

 .داره یم بر سرش از دست

 زن اونم شدنه؟ دوم زن یاندازه به فقط رها ارزش تو نظر از یعنی_ 

 براش یخواستیم یجورنیا دوستش؟ یهوو و اولش عشق دوم

 شهراد؟ یکن جبران

 .کرد باز هم از را دستانش و شد بلند زشیم پشت از شهراد
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. کنم یزندگ باهاش یجور اون ایدن عمر آخر تا که خواستم ینم_ 

 بایآس از آبا یوقت. مشناسنامه تو رهیم اسمش مدت هی کردم فکر

 هم رو شهروز یها بچه. میشیم جدا هم از صدا و سر یب افتاد،

 اسار به بود، رها حق که یارث خواست ینم دلم. داشتمیم نگه خودم

 !برسه

 فکر فتمیم ادشی وقت هر که کرده بد رها به اونقدر شهروز_ 

 ه؟یحال چه تو االن کنمیم

 هب داشتند نفرشان دو هر انگار. شد حاکم شاننیب سکوت یالحظه 

 .کردندیم فکر بزرگشان برادر زشت یادیز عاقبت و آخر

 بود؟ رها عاشق واقعًا شهروز_ 

 

 

۰۹۷ 

 افسانه، یروبرو و آمده نییپا اشدکترانه ژست آن از حاال که شهراد

 .زد یصالیاست یرو از لبخند. بود نشسته نفره تک مبل کی یرو
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 شهروز. دمیدیم رو چشاش برق یول نبودم شهروز دل تو که من_  

 صورتش عضالت تمام. شدیم گهید آدم هی د،ید یم را رها یوقت

 رفتارش کینزد از ران،یا بودم اومده ماه هی یبرا که بار هی. دیخندیم

 هی. دیپرست یم رو رها نبود، رها عاشق شهروز. دمیدیم رو بارها

 نه،بز حرف باهاش تند کمی اگه انگار که کردیم رفتار باهاش یجور

 !شکنهیم

. دمید ادیز رها بدن و تن رو رو، هاش یباز عشق یجا دم،ید آره_ 

 محرم دکتر ،یدکتر هرحالبه. بدم نشونت تونمیم هست، هم هنوز

 نه؟ مگه گه،ید شهیم حساب

 .دیکش گردنش به یدست شهراد

 از قسمت هی فقط تو. افسانه سخته یلیخ حرفا نیا گفتن_ 

 با .یجنس ماریب هی. بود ماریب شهروز. یدونیم رو شهروز مشکالت

. ومدینم شیپ تختخواب حرف که یوقت تا کردیم تا خوب رها

 یسع سال چند مییدا. بود کرده باهاش مییدا که یکار همون درست

 یول بودم بچه یلیخ من. ببره خودش با رو شهروز جا همه داشت

 یلیخ من از ظاهر نظر از شهروز. شدیم میحسود شهروز به ادمهی

 هشب شدینم که کردیم رفتار خوب اونقدر باهاش مییدا. بود بهتر
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 و نت متوجه آورد، یم سرش ییبال چه میدیفهم که یوقت. کرد شک

 و ییدعوا آدم. افسانه یشناختیم رو شهروز تو. میشد شیزخم بدن

 یاهحرف از من که ییجا تا. بود ماریب ذهنش یول نبود یپرخاشگر

 نابلد خودش قول به خاطر، به رها سال شش نیا تمام دم،یفهم سارا

 و نرفته سراغش گهید شهروز هم مدت هی بعد. خورده کتک بودنش،

 .دوننیم همه که هم شهیبق. شونخونه یهفته هر مهمون شده سارا

 یم و گرفتم یم رو دستش خودم وقتاون. بود زنده شهروز کاش_ 

 یدلسوز یرو از که مامان یزر و تو. یروان شگاهیآسا هی بردمش

 هک خودش یزندگ تنها نه شهروز نیشد باعث و نینکرد رو کار نیا

 .زهیبر همبه هم رو گهید نفر چند یزندگ

 .داد تکان تاسف به سر شهراد 

 رو رکا نیا خواستم ینم من یکن یم فکر. افسانه راحته گفتنش_ 

 یلحظه .نتونستم نشد، یول کردم درست پرونده براش بار چند. بکنم

 و موفق پزشک هی. بود بزرگم برادر شهروز. شدم مونیپش آخر

 از رو اعتبارش شگاه،یآسا رفتیم هم روز هی یحت اگه که معروف

 زشا هم را شندهیآ نتونستم بود، شده نابود شگذشته. دادیم دست

 .رمیبگ
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۰۹۸ 

 جز به لحظه هی اگه. برادرت مثل درست شهراد، یخودخواه_ 

 قانع رو خودت راحت یجورنیا ،یکردیم فکر هیبق به شهروز

 هقرار که یزن یجا به رو شهرزاد ای من بار، هی بود یکاف. یکردینم

 از اومدیم دلت وقت اون دیشا ،یکن تصور کنه، یزندگ شهروز با

 .یبگذر شهروز اعتبار

 مصلحت یشرمنده عمر آخر تا. بود انداخته نییپا را شهرادسرش

 .دانست یم خوب را نیا. ماند یم اشبرادرانه یشیاند

 نگاه تو رو رها ران،یا اومدم شهروز یجنازه عییتش یبرا که یروز_ 

 یجا به انگار. بود شده عوض کاًل بود، نشده شکسته. نشناختم اول

 اصال. دیخندینم. نداشت روح. شدیم دفن دیبا که بود رها شهروز،

 از یوقت هر از شتریب روز اون از. نبود زنده صورتش تو یحس چیه

 هزار تو رو شهروز و رها موقع اون تا بار هزار. اومد بدم خودم

 یاپ یوقت شهروز دونستم یم. بودم کرده تصور مختلف تیموقع
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 یرز. زنهیم کتکش دونستمیم. فهمهینم یچیه باشه، وسط ازشین

 ورد من. دهیکش مارستانیب به رها کار بار چند که بود گفته مامان

 .اومدینم بر دستم از یکار. بودم

 .کردینم فرق یچیه هم یبود اگه_ 

 ...دیشا دونم،ینم_ 

 از گفت؟ یزیچ رها یشده له طحال از بهت مامان یزر_ 

 وت یبرا هم ها نیا دونستن دارم شک البته ؟یچ چشمش یزیخونر

 رو زیچ همه که یکرد عادت تو. یبکن یحرکت هی که شدیم لیدل

 !یکن هیتوج

 مشخص جوابش. داد تکان سر و برد شیموها انیم یدست شهراد 

 .بود شده اشخانواده و خودش دست یچهیباز رها یزندگ. بود

 دونن؟یم یزیچ رها یضیمر از صبا و مامان یزر_ 

 اطرخ به کرد یم فکر صبا. شدینم باورشون. گفتم بهشون آره،_ 

 .گمیم نارویا دارم بدم، وجدان عذاب بهش نکهیا

 یکس هر از بهتر. شناستتیم ساله چند حال هر به داره، حق_ 

 !یدار رو زبونت با آدما کردن نابود تیقابل که دونهیم

@
mahbookslibrary



 نه؟ ،یداریبرنم پروندن کهیت از دست تو_ 

 نپرونم؟ کهیت من که یبرداشت اتینامرد از دست تو مگه_ 

 گوشت. بود دراز زبان و تخس یادیز دخترک. گرفت اش خنده 

 رس. نشود دهیکش باال به شیها لب تا برد دندان ریز را اش گونه

 .داد تکان

 تو؟ دست از کشهیم یچ درضا،یحم چارهیب_ 

 من از. بود درضایحم شد، خوشبخت ما جمع تو نفر هی اگه اتفاقًا_ 

 اومد؟ یم رشیگ کجا بهتر

 

 

۰۹۹ 

 دل رد. افتاد قهقهه به. کند کنترل را اشخنده نتوانست گرید شهراد

. دبو شده تنگ هم افسانه یدراز زبان یبرا دلش که کرد یم اعتراف

 یشهروز. بود شهروز شد، یم زبانش شین و او فیحر که یکس تنها

 اسمش کنار امرزیب خدا صفت گذاشتن دانست ینم یحت حاال که
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 بود محال شد؟ خواهد شترشیب یشکنجه باعث ای است درست

 .شود محسوب امرزیب خدا شهروز

 دهنت بست از رونیب بود زده سومت یلوزه که االن تا شد؟ یچ_ 

 ؟یشد پکر چرا دفعه هی. دنیخند واسه یکرد باز رو

 .دیکش یبلند آه شهراد 

 کشه؟یم عذاب یلیخ شهروز یکن یم فکر_ 

 و تر مهربون مون همه از. نداشت که یبد ذات شهروز بگم؟ یچ_ 

 که کردیم قبول مامان اگه مطمئنم من. بود ماریب. بود تر دلسوز

 فضاحت اون با نه االن داره، یحساب و درست درمان به ازین شهروز

 رها یزندگ وجدان عذاب نه ذاشت،یم دلمون رو رو، خودش داغ

 .میداشت رو

 .برخاست جا از افسانه شد، یطوالن که شاننیب سکوت 

 کنم فکر. بدم رها و احسان به رو خوش خبر برم من گهید خوب_ 

 .هبش حاضر کنم کمکش دیبا. باشه شده انجام صشمیترخ یکارها
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 ار او حرکات متفکرانه و بود نشسته. نخورد تکان شیجا از شهراد

 مگو راز کی ای ناگفته، حرف کی جمله، کی انگار. داشت نظر ریز

 .کرد یم ینیسنگ دلش یرو

 !کنم عقد رو سارا خوام یم_ 

 به ازین جمله نیا درک یبرا. شد خشک هوا یرو افسانه دست 

 . داشت حیتوض یکل دنیشن

 ؟یچ_

 .ستادیا سرپا و دیکوب شیهاران به را دستانش شهراد

 !کنم عقد رو سارا خوام یم گفتم_ 

 ؟مامانه یزر دیجد دستور_  

 کیوچک یگوشمال هی صبا نظرم به. بود خودم یخواسته اتفاقًا، نه_ 

 .بده پس کرده رها با که رو یکار تقاص دیبا. داره ازین

 تفاوت. ستادیا شهراد یروبرو قًایدق و رفت جلو یقدم افسانه 

 انهافس نه، باشد، کوتاه قد ادیز را شهر نکهیا نه. نبود ادیز شانیقد

 .گرفتیم قرار قامت بلند زنان یزمره در
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 ؟یدیرس جهینت نیا به و یکرد فکر چقدر وقتاون_ 

 که رو یزن اسم شدم یراض آخرش که قدراون. ادیز یلیخ اد،یز_ 

 !مشناسنامه تو ایب متنفرم، ازش

 

 

۲۱۱ 

 هی اونم ،یاریم هوو زنت سر یدار رسمًا. شهراد نیا وونهید تو_ 

 هی یگذاشت رو اسمش و هیجونور چه یدونیم که سارا مثل زن

 ،ییارود هی! نکن فکر اصاًل تو ایب داداشم، گمیم ک؟یکوچ یگوشمال

 به یک هر و تیج تو بذار یزهرمار ،یکوفت ،یسم ،یموش مرگ

 رهذ از کن، خالصش ابرو، چشمتون باال گفت اتیدوروبر ای خودت

 .کمتره یلیخ دردش کشتن ذره

. داشت نگه اشچانه یرو را آن و دیکش صورتش به یدست شهراد

 به رنگشان که شدند یم فشرده اشچانه یرو یجور انگشتانش

 .زدیم یدیسف

 !بود گفته دروغ مونهمه به صبا_ 
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 نیکرد امضا رو قتلش حکم که گفته دروغ که یزیچ به راجع_ 

 ؟یقاض جناب

 دروغ کنم، عقد رو رها نکهیا ترس از صبا. نبود کار در یا بچه_ 

 .دهب نجات رو شیزندگ ینجوریا خواست یم سرش ریخ. بود گفته

 نداره، یارزش چیه براش تیواقع که یآدم به! کرد یکار خوب_

 نیا به. ببوس رو دستاش من طرف از خونه یرفت. گفت دروغ دمیبا

 هر هب. ارهین درش چنگش از یکس تا شیزندگ به دهیچسب. زن گنیم

 نهدوینم دنبالشن، همه. است تحفه یلیخ شوهرش کنهیم فکر حال

 !میانداخت بهش بنجل جنس

 راچ که یشیم یشاک صبا از بار هی افسانه؟ یطرف کدوم االن تو_ 

 یم یطرفدار صبا از یدار که هم حاال کرده، نابود ینجوریا رو رها

 .بدونم رو فمیتکل منم تا کن مشخص رو موضعت. یکن

 دیشا ،سیبنو یکبر میتصم درس رو از بار سه. معلومه تو فیتکل_ 

 .شد یزندگ درس برات

 .فشرد محکم را شیها قهیشق شهراد
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 بار هی خواهشا خواهشا خواهشا. افسانه شمیم خل دستت از دارم_ 

 .مطلب اصل سر برو هیکنا و کهیت بدون

 حرفام از یزیچ دارم شک هرچند مطلب، اصل سر رمیم باشه_ 

 هی به نم،یبیم رو شهروز تو یوقت من شهراد، کن گوش. یبفهم

 و تو به که یارث. هیوراثت ست،ین یاکتساب شعور. رسمیم مهم جهینت

 بفهمم اگه شهراد، خدا یخداوند به. دهینرس هم ذره هی شهروز

. تو نه من، نه گهید شده، رد هم تشناسنامه یکینزد از سارا از یاسم

 پسر اب شینامزد معرفت یب یتو خاطر به. زنته هست که یهرچ صبا

 نیهم فقط بار، هی پس. شد طرد خانوادش از و زد هم به رو عموش

 هیبق بذار و تیزندگ به بچسب. نکن دیناام خودت از رو من بار هی

 .کنن دایپ رو خودشون راه خودشون هم

. ماند شهراد دودوزن چشمان به رهیخ یالحظه شد تمام که حرفش

 .بفهمد را نشیسنگ جمالت یمعن شهراد تا دیکشیم طول
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 .ادیب حال گرتیج بخور، دم تازه یچا هی دختره، ایب_ 

 طرف به و گرفت شیروبرو یبایز چندان نه یمنظره از دل رها 

 .بود موهبت روزها نیا در حضورش. برگشت افسانه

 .برات شد زحمت جون، افسانه ممنون_ 

 .کرد کج یلب و رفت یاغرهچشم افسانه 

 خوادیم دلم یکن یم تعارف که من با رو، خودت کن جمع_ 

 .بزنمت

 .نشست رها کنار یصندل یرو و گذاشت زیم یرو را ینیس 

 در هم احسان یصدا کردن؟ پاره کهیت تعارف قدرنیا یچ یعنی_ 

 ؟یکنیم تیاذ رو طفلک اون یچ واسه. اومده

 و کار از من خاطر به احسان. کنم تیاذ رو یکس خوامینم من_ 

 مدت نیا دونم یم من یول گه،ینم یزیچ خودش. افتاده شیزندگ

 تیموقع به ندارم دوست. دوستاش به داده رو هاش فتیش از یلیخ

 .بخوره لطمه شیشغل

 .داد تکان سر و گفت یاکالفه پوف افسانه 
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 که اونجور هرکس بذار. رها بنداز سرت از رو زشت عادت نیا_ 

 با احسان. نکن همه یفدا رو خودت. کنه یزندگ هیراض خودش

 روزا نیا. باشه کنارت بده اجازه خوب خوبه، حالش بودن تو کنار

 دونهیم صالح خودش که جور اون بذار. شهینم تکرار گهید

 .خدا به بچه داره گناه. نکن شخسته اتیلجباز با. کنه برخورد

 حالم گهید االن خدا شکر. شده مشکالتم و من ریدرگ ماهه هی_ 

 عادت مه با بودن به دیبا. برگردم یعاد یزندگ به کم کم دیبا. بهتره

 .میباش هم مزاحم ستین قرار. میکن

 .کرد تر شل یکم را رها یروسر گره و کرد دراز دست افسانه

 یم نگات شم،یم خفه دارم من. نبند ینجوریا رو نیا خدا رو تو_ 

 .کنم

 انهافس یول دیکش جلو را یروسر یا گونه وسواس شکل به باز رها 

 .نداد او به را گره کردن محکم یاجازه

 تنها دل احسان که یکن یم رو کارا نیهم. رها گهید کن ولش_ 

 بشه، یعاد زیچ همه وقتشه یکن یم فکر اگه. نداره رو گذاشتنت

 الزم. نکن خسته یالک رو خودت. بده نشون هم رفتارت تو خوب
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 یراض. حالت نیا با یبد انجام ییتنها رو خونه یکارا همه ستین

 اقلال بذار یول ستین یمشکل باشه ره،یبگ کارگر برات یستین

 یوقت نذار. هیکاف یکن درست غذا هی فقط تو. باشه کمکت خودش

 .بمونه شتیپ دلش برگرده تا خونه، از رونیب رهیم

 .داد تکان سر رها

 .دمینم انجام نیسنگ یکارها گهید باشه،_ 

 شچپ یپا یرو را راستش یپا. زد یتیرضا سر از یلبخند افسانه 

 .گرفت دست در را شیچا وانیل و انداخت
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 ه؟یچ یزندگ واسه تبرنامه_ 

 ؟یابرنامه چه_ 

 خونه تو ایدن آخر تا یخوا یم. کاره منظورم کودک، برنامه_ 

 ؟یبمون
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 تو اونم است، ختهیر کار ما یرشته واسه انگار یگیم یجور هی_ 

 من هک یکن دایپ یحساب و درست کار هی یتونست تو مگه! سن نیا

 .نرفتم هم رو طرحم یحت. هست بدترم تازه من طیشرا. بتونم

 غولمش خودم شیپ مدت هی ایب مارستان؟یب یبر دیبا حتمًا مگه_ 

 .میکن یم یگهید فکر هی ومد،ین خوشت اگه. شو

 ...یدلسوز یرو از ای یخوایم کمک واقعًا_ 

. یومدین آموزشگاه ساله هی تو ؟یدلسوز کدوم. نزن مفت حرف_ 

 کمک اگه تو. آوردم دیجد یمرب و رشته یکل. شده عوض یلیخ

 ارک باهات صفر از ستین الزم حداقل. برام شهیم یعال یباش دستم

 .یریگیم ادی زود رو یچ همه کنم،

 او شنهادیپ بد و خوب داشت. کرد نگاهش سکوت در یالحظه رها

 کننده وسوسه و خوب آنقدر شنهادشیپ ظاهرًا هرچند. دیسنج یم را

 .گرفت یرادیا آن از نشود که بود

 .امیب تونمینم یزود نیا به یول ندارم یمشکل من باشه،_ 

 رشتیب که دیع کینزد. سرکار ایب فردا نیهم از نگفتم که من_ 

 بعد. استادا هم معلومه، ها آموزش هم. میدار یپز ینیریش یکالسها
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 تخود مینیبب تا یایم یآموزش دوماه یکی. شهیم یعال یایب دیع

 نه؟ ای یکن کار یدار دوست

 احسان باز اگه البته ه،یعال هم من یبرا که باشه ینجوریا اگه_ 

 .نباشه مخالف

 کردنت کار مخالف. کردم صحبت باهاش من راحت، التیخ نه_ 

 ذاشتگ هم شروط و شرط یکل. کرد استقبال هم یلیخ اتفاقا ست،ین

 مالقه و ریکفگ از ترنیسنگ جونش خواهر دینبا که بود نیا تهش که

 !کنه بلند

 بهتر روز به روز حالش. شد یچا دنینوش مشغول و زد یلبخند رها

 یماریب ریس از تیرضا از یخرسند نگاه با پزشکش قبل روز. شدیم

 فقط و ستین هم یدرمان پرتو به ازین گرید که نیا از. بود گفته اش

 تیحساس وجود با که یکار. باشد نظر تحت مرتب صورت به دیبا

 .فتدیب گوش پشت بود محال احسان، حد از شیب

 .بگم بهت خواستمیم هم گهید زیچ هی_ 

 و ودب اسفند لیاوا. دیچیپ خودش دور شتریب را کوچکش یپتو رها 

 هم را هوا کم سوز نیهم تاب او فیضع بدن اما نبود، سرد ادیز هوا
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 دهیخر یصندل و زیم شان، خانه کوچک تراس یبرا احسان. نداشت

 ات کردیم کار هر. بخرد گلدان و گل یکل هم دیع یبرا بود قرار. بود

 .نگذرد یالک الیخ و فکر به وقتش و شود مشغول رها

 ؟یدار خبر مامان یزر و شهراد از نکنه باز؟ شده یچ_ 

 .انداخت باال سر افسانه

 مهمون امشب راستش. ندارم کار اونا با وقته یلیخ من بابا، نه_ 

 .یدار

 حاال؟ هست یک مهمون؟_ 
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 ...و درضایحم_ 

 .زد لب اشجمله ادامه در بعد و کرد یایطوالن نسبتًا سکوت 

 .مهراب_ 
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 دهینشن مهراب از یاسم یحت بود ها مدت. خورد یسخت تکان رها

 و گرفت حالت باال به کم کم شیلبا. سال هفت حدود دیشا بود،

 .دیدرخش چشمانش

 !مهراب؟_ 

 در یدار انگار نه انگار یکن یم سوال یجور هی مهراب، بابا آره_ 

 .یکن یم صحبت خودمون مهراب مورد

 دمش؟یند وقته چند یدونیم. کردم تعجب یلیخ آخه_ 

 رو شهروز با تتیمحروم خبر که یروز از درست. دونمیم آره_ 

 .یداد بهمون

 شیموها حد از شیب یکوتاه. رفت ور اش یروسر گره با باز رها 

 عادت سوانشیگ آبشار نبود به تا خواست یم وقت. داد یم آزارش

 .کند

 رپس. کردن محراب به رو ظلم نیشتریب تو بعد شهراد و شهروز_ 

 زدواجا شنهادیپ بهت تا بود ختهیر برنامه خودش واسه یکل چارهیب

 !بده
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 روزشه یحلقه که گفت شعالقه از یوقت. رید یلیخ د،یجنب رید_ 

 .بود من دست تو

 درضایحم و شهراد اگه. اومد در خجالتش از خوبه شهروزم_ 

 .بود کشته رو چارهیب پسر بودن، نگرفته رو جلوش

 :دیپرس متفکرانه و دیکش یقیعم آه رها

 الس هفت از بعد شهیم باورت د؟یکش نجایا به ما کار که شد یچ_

 که نکردم باور هنوز ومدم؟ین رونیب اتفاقا اون شوک از هنوز من

 کرد؟ یفیکث یمعامله چه باهام شهراد

 هنوزم من یول درست، کردن بد مامان یزر و شهروز و شهراد_ 

 ولقب دینبا. یداد شهروز به رو مثبت جواب که یبود تو نیا گمیم

 .یباش دستشون یچهیباز یکرد یم

 .انداخت باال شانه و زد یتلخ لبخند رها 

 جور یها خواسته میتسل عمر هی من کنم؟ کاریچ یداشت انتظار_ 

 اب. داشت کردنم تیاذ باعث لیدل شهیهم اون یول بودم عادله واجور

 بحث که بار هر. هاشیریسختگ تمام با. اومدم کنار یچ همه

 یارک خود سر نکنه که دیلرز یم بدنم و تن ومد،یم شیپ خواستگار
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 بهم ازدواج یبرا داد ینم اجازه رسول. واستم جلوش نتونم و کنه

 که نیا تا. داد یم نشون یخود هی که بود ییجا تنها. ارهیب فشار

 و بیع چیه. خواستمیم خودم رو شهراد. اومد شیپ شهراد بحثش

 یتو بود کرده پاشو عادله روزا اون گذاشت روش شد ینم یرادیا

 خواستیم. کنه اقدام دانشگاه یبرا نداره حق احسان که کفش هی

. نمونه شون مهاجرت واسه یمشکل تا بره رو شیسرباز زودتر

 رخط به رو احسان یندهیآ یراحت نیهم به کنم قبول تونستمینم

 نماو بره، خواستیم فقط. نداشت یخاص یبرنامه چیه عادله. بندازه

 .داشت مهاجرت قصد ینازل که لیدل نیا به
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 .داد ادامه یشخندین با

 فتمخال باهاش بار نیاول یبرا! هیکالس با کار یلیخ کردیم فکر_

 باهاش یکل. کنکور نام ثبت یبرا بردم رو احسان خودم. کردم

 د،یمفه عادله یوقت. نهیهم درست کار که بشه قانع تا کردم صحبت
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 هتون ینم گهید گفت رسول به خودم یجلو. کبرا محشر شد خونه

 مفیتکل زودتر هرچه دیبا گفت. کنه تحمل خونه تو رو من حضور

 بتصح رسول با منم شد، تریجد که شهراد بحث یوقت. بشه معلوم

 باهاش ییجورا هی. نکنه یخال رو احسان پشت خواستم ازش. کردم

 جهینت یب یدعوا و جنگ عمر هی از. بودم خسته من. کردم معامله

 شب. خونه اون جز به باشم، جا هر بودم حاضر. بودم خسته

 یراض هم رسول. بود تر خوشحال شهیهم از عادله ،یخواستگار

 ارب اون. شدیم برداشته دوشش از نیسنگ بار هی داشت انگار. بود

 نابود برادرم یندهیآ موندم یم اگه که بودم من. بودم من ن،یسنگ

 جنگ و دعوا باعث فقط خونه اون تو بودنم که بودم من. شدیم

 اون اگه. بود که جا هر. بود که هرجور. رفتمیم دیبا. بود اعصاب

 به خودم فرداش دیشا شد،ینم هم شهراد یخانواده از یخبر شب

 ونا دیشا دادم، یم شنهادیپ شد یم سبز رام یجلو که یپسر نیاول

 .بود مهراب پسر

 انگار؟ بوده بهتر عادله زندان از یلیخ باشهروز یزندگ_ 

 .زد یتلخند رها 
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 یموقع اتفاقًا. یدونیم خوب رو نیا خودتم. نبود یبد آدم شهروز_ 

 یلو ش،یبپرست خواستیم دلت که بود خوب قدراون بود خوب که

 شک که دیدریم رو بدنت و تن یجور. شیبد حال به یوا

 !باشه آدم اصاًل یکردیم

 کف افسانه د،یچیپ خودش دور به شتریب را شیهادست که رها

 .دیکوب اش یشانیپ به را دستش

 در ازت دارم و نجایا آوردمت سرما نیا تو خنگم؟ چقدر من_ 

 االن. داخل میبر پاشو... پاشو. پرسم یم خوشت خاطرات مورد

 .زنهیم غر جونم به و ادیم احسان

 یها هیبخ خط درست. نشست شیپهلو یرو پتو، ریز از رها دست

 دهمان جا به متیغن صدها از یکی. بود مانده جا تنش یرو که یزشت

 از جلوتر و برخاست جا از. شهروز با کوتاهش چندان نه یزندگ از

 .برداشت قدم در طرف به افسانه

 ان؟یم یک محراب و درضایحم یراست_ 

 آن ساعت به ینگاه و فشرد را اش یگوش کنار یدکمه افسانه 

 .انداخت
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 .شهیم داشونیپ گهید ساعت دو یکی_ 

 .کرد درست یحاضر شام هی شهیم پس خوبه،_ 

 :گفت مغرورانه و انداخت باال ییابرو افسانه 

 ؟یدار غم چه ،یدار تخونه تو سرآشپز هی یوقت معلومه،_ 

 نیسنگ شیهاشانه. دیچیپ تنش دور را دستانش دادو تکان سر رها 

 .بود لیثق یادیز خاطراتش ییگو. بود شده
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 دو هراسان. شد زیخ مین تخت یرو گ، در یصدا شدن بلند با

 خواستینم دلش چیه. کرد کینزد هم به را اش یروسر طرف

 ار سرش احسان و شد باز اتاق در. ندیبب یکس را اش نداشته یموها

 .آورد داخل آن یال از

 جان؟ رها یداریب_ 
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 یخستگ خواست ینم. نشاند لب یرو را ممکن لبخند نیتر مهربان

 .شود شتریب نزارش افهیق دنید با او،

 .دارمیب زم،یعز تو ایب_ 

 مبر دیبا. خوادیم کمک افسانه. نمتیبب اومدم فقط بکش، دراز_

 .ششیپ

 :گفت شدن، بلند نیح رها 

 ودمخ به یخواست کمک اگه گفتم بهش خوبه افسانه، نیا دست از_ 

 !ره؟یبگ کار به خوادیم تورو یخستگ نیا با. بگو

 .دیغر و گذاشت او ینهیس یرو دست ،یظیغل اخم با احسان 

 تو. یکن یم نیتوه شعورم به یدار ینجوریا رها، بکش دراز_ 

 تحال نیا با تو بدم اجازه من یدار انتظار بعد ،یمن یخستگ نگران

 خودت هب یکس هر از قبل ریبگ ادی ؟یکن کار افسانه یپا پابه یبر

 رونیب از رو غذا م،یبکن یکار مینتون اگه افسانه و من. یبد تیاهم

 .باش خودت فکر به فقط تو. میدیم سفارش

 ...اما_ 

 .گرفت اش ینیب یجلو را اش اشاره انگشت احسان
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 و شهروز یهاسواستفاده مسبب کنم فکر نذار. نگو یچیه س،یه_ 

 .یبود خودت تو، از عماد

 دید یم یزیچ نه گرید. دیکش دراز تخت یرو یحرف چیه یب رها 

 یلیخ که ییها گذشته ها، گذشته به بود رفته. دیشن یم یزیچ نه و

 ادی به کرد یسع و بست چشم. نداشت چیه درد جز شیروزها

 مهربان شهروز. بود چطور اولش اول آن از باشهروز رفتارش اوردیب

 بودند، نامزد هم با که یماه چند. یداشتندوست و مهربان بود،

 شهروز زود یلیخ که بود خوب آنقدر. بود عمرش یروزها نیبهتر

 یگانیبا آن از یاگوشه خاطراتش و شهراد و شد قلبش تمام صاحب

 از قبل تا البته. یعال نه، که خوب بود، خوب زیچ همه. بود شده

. کردیم رفتار پرنسس کی مانند او با شهروز. شان یعروس شب

. ندیبب صدمه بود ممکن شد،یم یتند او به یکم اگر که یپرنسس

 یبدرفتار جرات یعنی. بود شده بهتر دوران آن در هم عادله رفتار

 دهش کشته یگربه. بود گرفته او از یچشم زهر بد شهروز. نداشت

 .بود رها با عادله بد رفتار یواقع مصداق حجله، دم
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۲۱۶ 

 ...یریبگ ادی خوب تا کن نگاه درست_

 دانهمر لبان نیب را لبانش یجور. شد سارا دنیبوس مشغول و گفت

 ها آن خواست یم انگار که دیمک یم و دیبوس یم و گرفت یم اش

 به خواست یم دلش. بود یامشمئزکننده ی صحنه. بکند جا از را

 یازب عشق دنید. کند پنهان پتو ریز را سرش و ببرد پناه اتاقش

 .نداشت یلطف چیه اونبود، که یزن با شوهرش

 ...کن شروع سارا اش، هیبق سراغ میبر حاال ؟یگرفت ادی خوب_

 یپلک پشت سارا. داد تکان یسر تنها اش، حانهیوق سوال جواب در

 دکر یم برخورد طلبکارانه یجور. برگرداند رو و کرد نازک شیبرا

 هدانیق یب و شده زانیآو سارا همسر گردن از که بود او نیا انگار که

 اما خواست یم را دنجش کنج دلش. کرد یم لمس و دیبوس یم

 یادیز شهروز دست. نداشت زدن پلک جرات یحت که فیح

 .بود متورم قبلش ساعت چند نوازش یجا هنوز. بود نیسنگ

 ادامه یجور نیهم ه،یعال هوووم، ،ینیبهتر تو خوب، دختر نیآفر_

 ...بده
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 ...وا و رفت یم اش معشوقه ی صدقه قربان بسته چشمان با شهروز

 رس پلکش ی گوشه از یاشک قطره و شکست چشمانش سد باالخره

 آن شهروز. بود شده رید اما دیکش چشمش ریز دست فورًا. خورد

 .نشست خون به چشمانش و دهید را اشک قطره

 حق گفتم بهت ؟یزیر یم اشک یدار باز تو ؟یکرد کار یچ_

 دیاب بودم یکس با چشمت یجلو اگه یحت گفتم ،یکن هیگر یندار

 یزنا از ادیم بدم گفتم. یارین ابروت به خم و یکن نگاه ،یواست

 ...فضول و زرزرو

 بلند نهادش از آه د،یچیپ شهروز دست دور که بلندش یادیز یموها

 دهیکش. کرد یم کوتاه مردانه را شیموها داشت را جراتش اگر. شد

 . داشت درد یادیز بلند، یموها نیا شدن

 نگفتم؟ ای گفتم نگفتم؟ ای گفتم نگفتم؟ ای گفتم_

 و نیسنگ سرش. دیکوب یم نیزم به را سرش یه و دیپرس یم یه

 گوش و ینیب از فشار با که خون. شد یم دور او نحس یصدا

 ،لبانش یرو لبخند. شد تار ریتصو و قطع صدا زد، رونیب شیها
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 د،یکوب یم که یطانیش. بود اش یزندگ طانیش شر از ییرها یشاد

 .بود او درد درمان دنبال بعد و کرد یم خرد شکست، یم

! دختر زدم آروم که من ه؟یچ خون نیا! توام با رها تو؟ یشد یچ_

 ...نکن لوس خودتو پاشو ست،ین که اولت ی دفعه

 تمام را یباز که خواست یم ملتمسانه و گرفته آغوش در را رها سر

 نیهم ،یباز شهروز قول به نیا ته خواست یم خدا از رها و. کند

 قبل یا لحظه که اش برهنه شوهر آغوش در. باشد جا نیهم و االن

 .بود گرید یزن با یباز عشق سرگرم

 ببرمش اریب لباساشو برو هرزه، یکن یم نگاه منو یواستاد چرا_

 ارب هزار عاشقتم؟ من که یدون یم. اینبد چشماتو رها.. مارستانیب

 .رمیم یم منم ینباش تو اگه گفتم بهت

 

 

۲۱۷ 

. بود نلرزا و نشسته عرق به تنش تمام. دیپر خواب از یبلند نیه با 

 تنش به لباسش. بود یتلخ یادیز یایدن به ورود ازدواجش شب
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 زا که ییصداها اما خواست یم یطوالن حمام کی دلش. بود دهیچسب

 از را آن به فکر دیبا فعاًل که دادیم نشان د،یرسیم گوش به رونیب

 دقص لباس، ضیتعو از بعد و خورد یم آب یوانیل. اندازدیب سرش

 جور کی. شود استرسش منکر توانست ینم. کرد را اتاق از خروج

 صخصو به و درضایحم دنید. بود افتاده جانش به نیریش اضطراب

 خاطرات از بازمانده مهراب. باشد لطف از یخال توانستینم مهراب

. انداخت شیپا تا سر به ینگاه نهیآ یجلو. بود مشیقد خوش

 کوتاه، نه و بود چسبان نه لباسش. بود راه به رو زیچ همه ظاهرًا

 از تار کی. بچسبد آن به لباس که بود نمانده تنش به یگوشت یعنی

 دنیکش زحمت. اش نداشته یموها البته شد، ینم دهید هم شیها مو

 در هنوز شیها مژه. بود دهیکش افسانه را چشمش خط و ابروها

 یهاگونه از نه. بود یمهتاب و رنگ یب هم اش چهره. بودند امدهین

 نهیآ از دل و دیکش یآه. آنها یسرخ از نه و بود یخبر اشبرآمده

 یگذشته یچهره درضایحم و محراب که بود یم دواریام دیبا کند

 آن و دیکش قیعم نفس چند در پشت. باشند داشته ادی به خوب را او

. شد یم باز خانه کوچک ییرایپذ به رو درست اتاق، در. کرد باز را
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 شانحواس در یصدا دنیشن با و بودندنشسته نفر چهار االن که ییجا

 .بود شد،یم خارج اتاق از که یشخص به

 ...سالم_

 .بود شده شوکه ییگو که مهراب جز به ستادندیا سرپا همه 

 شااهلل؟ان یبهتر جان، رها سالم_ 

 .داد سرتکان درضایحم یبرا 

 مه شما مزاحم دیببخش. جان افسانه و شما لطف به بهترم ممنون،_ 

 .شدم

 مانجا یکار میبتون خدامونه از ما باش خوب تو خانوم؟ هیحرف چه_ 

 .میبد

 .نستایوا سرپا ادیز جان، رها نیبش ایب_ 

 ...هباش دیبا حالم کنم یم فکر یکن یم که ینجوریا خدا، به خوبم_ 

 ...سالم_ 

 بود مشخص. آورد زبان بر را کلمه نیا یاخفه یصدا با مهراب 

. است بوده سخت شیبرا هم یحرف چهار یکلمه نیهم گفتن
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 یکودک هم لشیدل. نداشت یقو یاجتماع روابط وقت چیه مهراب

 .بود گذاشته سر پشت که بود یسخت

 ؟یخوب مهراب، آقا سالم_ 

 

 

۲۱۸ 

 یدهه داشت که انگار نه انگار. بود انداخته گل مهراب یها گونه

 شیبرا دارید نیا هم دیشا. کردیم یسپر را اش یزندگ چهارم

 .بود زیبرانگ جانیه یادیز

 ؟یخوب شما جان، رها ممنون_ 

 ...سالم_ 

 پشت از ،یازنانه سالم یصدا. بدهد او به یجواب نکرد وقت رها

 و ستیب حدود یدختر. کرد خارج دستش از را کالم یرشته سرش،

 هک یحال در. بود ستادهیا یبهداشت سیسرو یجلو ساله، دو یکی

 یالحظه. داشت دست در را ساله چهار ای سه یبچه دختر کی دسته

 نیب در را او بتواند که بود آن از کمتر سنش. کرد نگاهش قیدق
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 شد، یطوالن که سکوتش. اوردیب ادی به شان میقد مشترک دوستان

 را فاصله. کند یمعرف کامل را خودش است الزم کرد حس دخترک

 .آورد شیپ را دستش. کرد کم

 ...جانمهراب همسر. امهیمهد من_ 

 با را دستش. کند حفظ را ظاهر بتواند که بود آن از ترشوکه رها

 شیروبرو دختر از چشم توانست ینم. برد جلو یطوالن یتعلل

 یا گوشه او از بعد مهراب داشت انتظار چرا دانستینم. ردیبگ

 باشد؟ گرفته را او نداشتن یعزا خلوتش در و نشسته

 ...خوشبختم زم،یعز سالم_ 

 او آورد، یم زبان بر را کلمات نیا و دیخند یم که یزن مطمئنًا 

 نیب. بود شده گم دخترک یعسل چشمان و پر یابروها نیب او. نبود

 شده حبس زد،یم را چشم شان یمشک رنگ که ییموها تار به تار

 که دانستیم خوب. درخت افسانه به را اش هیگال پر نگاه. بود

 به! نبود شیحال هاحرف نیا که دل اما ندارد یدلخور یبرا یحق

 .آمدینم کش شیلبها. شد مسلط خودش به یسخت

 ...مهراب آقا باشه مبارک_ 
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 ...ممنون_ 

 شده معذب هم او. دیدزد نگاه و گفت را نیهم مهراب جواب در

 .بود

 .رهاجان نیبش_ 

 یصندل یرو کرد وادارش و گذاشت سر پشت را دستش احسان

 ار سرش دخترش. کرد اشغال را مهراب کنار مبل هم هیمهد. ندیبنش

 یم او به یچشم ریز قه،یدق چند هر و بود کرده پنهان او آغوش در

 جلوتر را اش یروسر و آمد باال ناخودآگاه رها دست. ستینگر

. ودبدهیترس او یچهره از دخترک نکهیا دنیفهم نبود سخت. دیکش

 .بود دهینترس او از یکس اشیزندگ تمام در. داشت یمزخرف حس

 و ها مژه که یزمان تا و ببرد پناه اتاقش به دوباره خواست یم

 .نشود خارج آن از برنگردند، یعیطب حالت به ابروانش

 

 

۲۱۹ 
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 رابطه. بود هیمهد و مهراب به حواسش ناخواسته شب طول تمام در

 حکم نشانیب نیسنگ جو جور کی. آمد یم بیعج نظرش به شان

 اما کند، کینزد مهراب به را خودش کرد یم یسع هیمهد. بود فرما

 و سرد هیمهد با هرچه. بود دهیکش حصار خودش دور انگار مهراب

. ودب خوب داشت، نام سایآن که دخترشان با کرد،یم برخورد نیسنگ

 مهراب دست از هم را شیغذا. شدینم جدا او از یالحظه هم سایآن

 .خورد

 نگاه با نگاهش و گرفت باال سر مهراب یالحظه شام، یسفره سر

 فهسر به و دیپر شیگلو به لقمه. کرد یتالق رها قیدق و کنجکاو

 یفور بود، او به یخدمت خوش مشغول غذا اول از که هیمهد. افتاد

 و زد هار یپهلو به یکوچک یسقلمه افسانه. داد دستش به یآب وانیل

 :دیغر لب ریز

 هی ؟یشمر یم رو هاش لقمه یچ واسه. رو مردم یبچه یخورد_ 

 یم فیتعر واست رو یچ همه خودم فردا کن، یآبرودار رو امشب

 .کنم

 یسخت به. شد شیغذا خوردن مشغول و انداخت ریز به سر خنده با 

 دهیکش هیمهد و مهراب یسو و سمت به تا کرد یم مهار را نگاهش
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 حس دیشا. است شده نیسنگ او به هیمهد نگاه کردیم حس. نشود

 شام، از بعد. کند یدور او از که داد یم هشدار او به اشزنانه

 نظر از تا برد شان کوچک تراس به را مهراب و درضایحم احسان،

 ادرضیحم و مهراب. ببرد بهره آنجا یطراح یبرا آنها، یکارشناسانه

 نیهم با یشرکت صاحبان و یمعمار یرشته یکرده لیتحص دو هر

 هم را کوچکش شاپ یکاف هنوز مهراب البته. بودند تخصص

 جمع با درضا،یحم و او ییآشنا یجرقه که ییجا همان. داشت

 یزندگ شروع ینقطه. شد خورده دوستانشان و رها افسانه، دوستان

 برهم و هم در یها سرنوشت و افسانه و درضایحم یشاد سراسر

 .گروه یاعضا گرید

 بود؟ خوب یلیخ هم با شما یرابطه_ 

 زیم پشت. کرد او حضور متوجه را رها ه،یمهد یمقدمه یب سوال 

 که را یا بدمزه یجوشانده جرعهجرعه و بود نشسته آشپزخانه

 اجازه کرد اصرار چه هر. دینوش یم بود، کرده آماده شیبرا افسانه

 در ینگاه. کند مرتب را خانه و دیبشو ظرف آنها همراه ندادند

 و زد هیمهد به یلبخند. بود شده مرتب جا همه. چرخاند آشپزخانه

 :گفت
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 ؟یدیپرس یچ. نبود حواسم زم،یعز ببخش_ 

 

 

۲۰۱ 

 بود؟ خوب هم با یلیخ مهراب و شما یرابطه گفتم_ 

 شه؟یپ سال هفت منظورت_ 

 .گمیم رو موقع همون آره،_ 

 ؟یکرد یفکر نیهمچ چرا_ 

 .انداخت باال شانه هیمهد 

 ن،یشد ضیمر شما دهیفهم که شیپ روز چند از. دونمینم_ 

 یچیه به حواسش اصال. فکر تو رهیم شهمه. شده عوض رفتارش

 تجرا که بود یعصب و داشت استرس یجور هی که امشبم. ستین

 .بزنم حرف باهاش کردم ینم

 یزندگ به که داد یم جواب جواب یجور دیبا. کرد کج یلب رها 

 .نشود وارد یا لطمه آنها
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 بار چند یاهفته. میبود نفره هشت هفت جمع هی ما خوب_ 

 که هیعیطب خوب. سال چهار سه مدت به اونم م،یدیدیم رو گریهمد

 .میبش ناراحت گهیهمد بد حال خاطر به

 .انداخت باال سر هیمهد 

 شما ،یگیم شما که یانفره هفت جمع نیا تو. ستین نیا نه،_ 

 زشهرو آقا فوت از وقت یلیخ. یشد ضیمر که ینبود ینفر نیاول

 تو رفت کمی فقط مهراب. ادمهی درست رو روزا اون من. گذرهینم

 ناراحت قدراون یول بود هم دیشا. نبود ناراحت اصاًل بعد یول فکر

 دیاش کردم فکر نیهم واسه. بذاره ریتاث ما با شرابطه یرو که نبود

 .کنهیم فرق دوستاش یهیبق با شما یهیقض

 هم خودم حاال و بود من شوهر شهروز چون دیشا ؟یفرق چه_ 

 .شده ناراحت شتریب شدم، ضیمر

 .انداخت باال شانه و کرد نگاهش یالحظه هیمهد 

 ...دیشا_ 
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 در واجور و جور سوال یکل بود معلوم. بود سوال هیشب اشافهیق

 دست رها. شد خواهد یعصب نپرسد، اگر که خورد یم چرخ سرش

 :گفت و گذاشت اش چانه ریز

 .شمینم ناراحت من. بپرس رو زبونته نوک که یسوال_ 

 .گذاشت دهانش یرو دست هیمهد 

 بودم؟ تابلو قدرنیا یعنی_ 

 :گفت خنده با رها

 .زمیعز بپرس. قدر نیا از شتریب یلیخ_ 

 ...به راجع... به راجع سوالم... راستش...راستش خوب... خوب_ 

 .کرد تمام عیسر را اش جمله و بست را چشمانش 

 مرد؟ چرا شهروز آقا_ 
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 نبودش، غم از جدا شهروز فوت. داد تکان سر لبخند همان با رها

 یزر و شهراد. داشت یپ در خانواده یبرا بزرگ یزیآبرور کی

 ازب اما کردند، فوتش علت کردن پنهان یبرا را شان یسع تمام مامان،

 انسان هیقض طرف کی یوقت هم آن. نماند پنهان تیواقع هم

 .بود سارا مثل یطلبفرصت

 شهروز؟ فوت علت به راجع یدیشنیچ_ 

 ن اتونیبر و دور از ییزایچ هی ختم مراسم تو. یچیه که مهراب از_ 

 جیگ رنقدیا ها شما. بگم تیتسل افسانه و شما به بودم اومده. دمیشن

 ،نشستم خانوما جمع تو یوقت. نینشد من متوجه اصاًل که نیبود

 یکی کرده، یخودکش گفتیم یکی. بود ادیز ثیحد و حرف

 درست منم. کرده سکته گفتیم یکی خورده، قرص ،گفتیم

 لمیتحو اخم هی فقط دم،یپرس هم محراب از. هیچ به یچ دمینفهم

 .داد

 :داد ادامه و انداخت باال شانه
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 و کردن دل درد اهل ادیز نه؟ نشیشناسیم خوب شما حتمًا_ 

 از یتونب محاله بزنه، یحرف نخواد یوقت. ستین هیبق توکار کنکاش

 .یبکش حرف زبونش ریز

 نخود ظاهرا. بود یالهیپ لهیش یب و ساده دختر. آمد خوشش او از 

 .خورد ینم سیخ دهانش در هم

 گوشت به اگرایو قرص اسم حاال تا. نکرد یخودکش شهروز_ 

 خورده؟

 ؟یچ قرص_

 .کرد تکرار خنده با 

 . یجنس یقوا تیتقو یبرا قرصه هی. اگرایو_ 

 را دستانش. شد سرخ شدت به شیها گونه و گرد هیمهد چشمان

 رکدخت. گرفت اش خنده. دیکش یبلند نیه و گرفت صورتش یرو

 .بود لومتریک صفر یادیز

 نمونیب که مرد ؟یشیم دیسف و سرخ چرا جون؟ هیمهد شد یچ_ 

 !یدیپرسیم خودم از خوب ؟یبود داداشم فوت علت دنبال. ستین

 .زد تشر افسانه به رها 
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 !لطفًا آروم! افسانه_ 

 من از. من یخونه ادیم بار هی یا هفته ساله، هی تو؟ یگیم یچ_ 

 رو شهروز مرگ یتو و ته نجایا خوادیم اومده حاال ده،ینپرس یچیه

 .ارهیدرب

 . ادمدیم حیتوض براش داشتم خودم. که نگفت یزیچ خوب، لهیخ_ 

. خورد اگرایو قرص من داداش. گمیم بهش خودم. ستین الزم_

 جوابش قلبش بود، مشغول سخت دخترش دوست با یوقت بعدم

 به هاقرص نیا از ینکن هوس وقت هی باش مواظب هم تو. کرد

 یخدا یشیم شوهر یب کنهیم سنکوپ ها،یبد مهراب خورد

 !نکرده

 !افسانه_ 

 هک بود زهایچ یلیخ. شد خارج آشپزخانه از سیخ چشمان با هیمهد 

 سانهاف مناسب فرصت در دیبا رها. بود مانده پنهان نفر چند نیا نیب

 .کرد یم یاطالعات هیتخل را
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۲۰۲ 

 ...که نگفت یزیچ چارهیب اون افسانه؟ بود یبرخورد چه_ 

 در یدست. دیکش قیعم نفس چند و زد کمر به را دستش دو افسانه 

 :گفت و پراند هوا

 مار هی نیا نکن، نگاه ظاهرش به. رها یندار خبر یچیه از تو_ 

 !دونهیم خدا فقط که هیخال و خط خوش

 .چرخاند هیمهد ی رفته ریمس و او صورت نیب را جشیگ نگاه رها 

 برخورد گرم و خوب هم یلیخ آمد، ینم یبد دختر نظرش به

 .کردیم

 امیم فرصت سر فردا. ستین وقتش االن نکن، نگاه ینجوریا_ 

 تونمینم گهید بهتره، میبر زودتر چه هر ما. زنمیم حرف باهات

 .کنم تحملش

 ستین ساعت هی هنوز منه، یخونه مهمون هیمهد ؟یچ یعنی_ 

 ینجوریا. انیم سرتون پشت و شنیم معذب اونام نیبر شما. اومدن

 . شهیم زشت

 : گفت یالیخ با انداخت باال سر افسانه 

@
mahbookslibrary



 عادت ما یبرخوردها نیا به مهراب و درضایحم نباش، نگران_

 جون به دادیب و داد با که ییروزا. بود خوب یلیخ االن تازه. دارن

 !یدیند رو میافتاد یم هم

 !خرابه یلیخ اوضاع از پس_ 

 !یدید رو کجاش تازه_

 ؟یاریدرم یباز یکول تو فقط ای کنهیم دادیب و داد اونم_ 

 :گفت لبخند با افسانه

 واسه که ستین یعدد هیمهد ،یشناخت خوب رو من ادیم خوشم_ 

 خودش. رهیگیم غورهآب و ستهیمیوا گوشه هی فقط بشه، شاخ من

 .ادیم کوتاه زود. زده یگند چه دونهیم

 گه؟ینم یچیه مهراب_ 

. دنیبب را تراس شخوان،یپ یرو از تا چرخاند عقب به سر افسانه

. بود گرم یحساب خودشان، کوچک جمع برخالف انیآقا جمع

 .کنند ینم هم از دل که برند یم لذت هم با بودن از بود مشخص

 هیمهد هباش اون به اگه. ما نیب افتاده ریگ چاره؟یب بگه یچ بابا، نه_ 

 یه. ستین کن ول هیمهد یول هستم، من که ییجا ارهینم رو
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 خوشم ازش دونهیم. بچسبونه بهم رو خودش یجور هی خوادیم

 .رهینم رو از یول اد،ینم

 اد؟ینم خوشت ازش یچ واسه بدونم شهیم_ 

 زدن حرف و خنده یصدا آن از بعد و تراس در یصدا شدن بلند با 

 .داد سرتکان افسانه ان،یآقا

 .کنم یم فیتعر برات مفصل فردا باشه_ 

 

 

۲۰۳ 

 کنجکاو شدت به عمرش در بار نیاول یبرا کرد یم حس رها

 افرد تا دیبا. نبود یاچاره اما است، گرانید یزندگ یها راز دانستن

 .کرد یم صبر

 هیمهد. کردند ترک را شانخانه مهمانان بعد، ساعت مین از کمتر 

 هن انگار. بود شده قبل خونگرم دختر همان هم، باز یخداحافظ موقع

 یآستانه در ها حرمت و افتاد افسانه و او نیب یاتفاقات که انگار

 کش رها که کرد برخورد افسانه با گرم یقدر به. بود شدن شکسته
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 و ودب یقهار گریباز او ای. باشد داشته تیواقع بود، دهید آنچه داشت

 خوبش ظاهر پشت را او بد حال که نبود زیت قدرهاآن رها ای

 !دهد صیتشخ

**** 

 از یکی خواب،چراغ نور ریز و بود دهیکش دراز تخت یرو

 از ماا بود خسته. خواندیم بود، آورده شیبرا افسانه که را ییهاکتاب

 توق آن شود، خلوت سرش یالحظه بود یکاف. دیترسیم یکاریب

 خورد، رد به که یتق با. نکند خطور مغزش به که نبود ینامربوط فکر

. انداخت سرش یرو را اش یروسر. شد زیخ مین تخت یرو

 .شد وارد احسان و باز آرام در. گفت یدییبفرما

 هنوز؟ یداریب چرا_ 

 :گفت آن به یتکان با و گرفت باال را کتاب

 !کنمیم مطالعه دارم_ 

 .داد باال را شیابرو یتا احسان 

 م؟ینداشت خبر ما و یبود هم مطالعه اهل شما بابا، نه_ 
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 کتاب بودنم مطالعه اهل خاطر به االن یول ش،یب و کم ،یا_ 

 .نکنم دایپ کردن فکر وقت که نهیا واسه خونم،ینم

 .بهتره خودت واسه ،یباش مشغول چقدر هر. یکن یم یکار خوب_ 

 :دیپرس و داد تکان سر رها 

  شده؟ یزیچ_ 

 هداشت خبر ازشون حتمًا دیبا که میکرد ییکارا هی آره، راستش_ 

 .یباش

 .زد هیتک تخت تاج به و دیکش باال را خودش رها

 کرده؟ یکار عماد شده؟ یچ_ 

 نیا عماد نداشت خبر الشیخ خوش خواهر. دیکش یآه احسان

. دباش داشته را او حال دنیپرس وقت که است آن از تر سرگرم روزها

 .انداخت باال سر

 دچن فرزاد. نکرده یبد کار یعنی نکرده یکار که عماد. بابا نه نه،_ 

. شد تموم کاراش امروز. است مغازه سند انتقال یکارها دنبال روزه

 هواس گرفته هم چک چندتا. رمیبگ رمیم فردا فرزاده، دست سندش

 .شهیبق
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۲۰۴ 

 ؟یچ عماد پس_ 

 متوجه را او احسان، یخورده گره درهم یابروها. دیپرس ناخودآگاه

 .برد دندان ریز لب و دیدزد نگاه. کرد اشتباهش

 یهیمهر زنش واسه که یروز م؟یعماد یکارها ضامن ما مگه_ 

 .خوندیم هم رو نجاشیا دیبا کرد،یم نییتع نیسنگ

 .نگفتم یزیچ که من. باش آروم باشه، خوب، یلیخ_ 

 اون به خودت قبل بازم آورده سرت بال همه اون ؟ینگفت یزیچ_ 

 !بمونم؟ آروم یدار انتظار وقتاون ،یکنیم فکر

 .داد تکان رها یجلو را اش اشاره انگشت

 چه هنکیا. ینسبت چیه نداره، ینسبت چیه ما با عماد رها، کن گوش_ 

 در رو شبچه و زن خرج خوادیم کجا از کنه، یزندگ قراره یجور
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 ارب هی لطفًا. نداره ربط ما به کنه، یزندگ خوادیم کجا اصاًل اره،یب

 .طرفهکی یعالقه نیا ته بذار بزرگ ینقطه هی شه،یهم یبرا

 د،یغلط یم رها یگونه یرو که یاشک قطره به درد با و گفت 

 تلخ لنگرت نیا به ازین رها. نبود مانیپش یول بود، رفته تند. ستینگر

 .بس و شدیم ختم یبدبخت بستبن به طرفه،کی عشق نیا. داشت

. مدآ خود به یسخت تکان با رها شد، بلند که در شدن بسته یصدا 

 اشیزندگ و عماد یبرا ینگران. دیکوب تخت یرو بار چند را مشتش

 ینم ترک هایزود نیا به که عادت جور کی. بود عمرش کی کار

 .باشد او یزندگ زیچ همه به حواسش بود گرفته ادی عمر کی. شد

 چهار آن تمام. نداشت عماد مورد در فقط را وحشتناک مرض نیا

 عادت نیا شامل کردند یم یزندگ سقف کی ریز او با که ینفر

 .شد اضافه آنها جمع به هم شهروز بعدها. بودند

 نگه یراض یسخت شدند، شتریب اش یزندگ مهم افراد هرچه

 نیب آمد، خودش به که یروز. شد شتریب هم نشانداشت

 یپا و دست ریز هم دیشا. بود شده گم زانشیعز یهایروزمرگ

 .نداشت خبر و بود شده دفن شانیها تیموفق
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۲۰۵ 

 زن هم او. دارد استراحت به ازین هم او که آمدینم ادشی کسچیه

 صورتش یجلو را دستش دو. خواهد یم محبت که است یجوان

 یم فکر که حاال. کرد خفه آنها پشت را اش هیگر یصدا و گرفت

 عادله یدردها با دلش هم هنوز. بود امدهین خودش به هم هنوز کرد

 یناراحت هم هنوز. ختیریم رسول، یخستگ سر از یها اخم و

 ونیمد را خودش که بود نیا مشکل دیشا. بود دردآور شیبرا عماد

 او یبرا که کار هر کند باور که برد یم وقت. دانست یم آنها

 ودهب یپول یب و یبدبخت منجالب از آنها نجات جبران به اند،کرده

 یکار چیه بًایتقر بود دهیرس بهشان که یپول قبال در هرچند. است

 .بودند نکرده او یبرا

 هم بود، کرده چه او با خاک نبود معلوم که را یتن و شهروز یغصه 

 ات بود آمده ایدن به. بخورد غصه تا بود آمده ایدن به دیشا. خوردیم

 .دارد نگه یراض را گرانید و بکشد درد

@
mahbookslibrary



 چشمانش. دیکش دراز تخت یرو دوباره شد، سبک یکم که دلش 

 تادهاف تنش جان به که یکسالت و یتنبل داشت دوست. سوخت یم

 کند، مهمان سرد آب مشت چند به را صورتش تا دادیم اجازه بود،

 چشم. انجامش به برسد چه د،یرس یم نظر به سخت هم فکرش اما

 فتهگ. بست نقش شیها پلک پشت احسان مصمم یچهره بست که

 هم اب بودن به فقط دیبا و خودشان و هستند خودشان تنها حاال بود

 تیاهم یزندگ یبرا خودش تیرضا همه از اول بود گفته. کنند فکر

 را آن به کردن فکر یاجازه خودش به وقت چیه که یموضوع. دارد

 رباکی آن در و کند یم یزندگ بارکی آدم بود گفته. بود نداده هم

 کس چیه کار به خاک ریز هنر چون کند، رو را هنرش تمام دیبا

. کردیم فکر بزرگ یادیز کمش، سن وجود با برادرش. دیآینم

 :گفت لب ریز و دیکش یقیعم نفس

 که یا لحظه تا. نشده تموم وقتم هنوز اما باشه، شده رید دیشا_ 

 افرد. دارم وقت خطه، ته ته نجایا بگه و سرم یباال ادیب لیعزرائ

 رو روزا نیهم حسرت گهید سال ده که نهیا از بهتر کنم شروع

 رارق که تازه اتفاق یکل با دیجد روز هی ده،یجد روز هی فردا. بخورم

 . کنن بهتر رو من یزندگ
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 سوق االب به را لبانش هم دیایب بود قرار که ییبایز یفردا آن به فکرر

 رروزگا که بایز و خوب اتفاقات از پر بود، یگرید روز فردا. دادیم

 !بود گذاشته کنار او مخصوص

 

 

۲۰۶ 

 هم یحوصله. بست را چشمانش د،یشن که را در شدن باز یصدا

 یحرف .اصاًل که ینازل با یصحبت هم نداشت، را کسچیه با یصحبت

 افکنده، ریز به یسر با یوقت شیپ ساعت مین. بود نمانده گفتن یبرا

 که دیشن ییهاحرف گفت، او به را خانه نیا از رفتن یماجرا

 .بود خوراکش و خواب و فکر ختنیر هم به مدتها خوراک

 ؟یکن باز رو چشمات شهیم. یداریب دونمیم_ 

 او یبرهنه ینهیس یرو ینازل دست و رفت نییپا تخت تشک 

 .نشست

 یم. یعذرخواه واسه یخواه عذر اومدم نیهم واسه رفتم، تند_ 

 !کنم ینم یعذرخواه یکس از ایراحت نیا به من که یدون
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 فکر چرا. میقد متشکر خود از و خودخواه زن همان بود، خودش 

 .نبود رییتغ اهل ینازل باشد؟ شده عوض است ممکن هم او کرد یم

 امکان که بودند شده مانا و ثابت یجور تشیشخص یمنف نقاط

 مخالف سمت به را سرش و زد یشخندین. نداشت وجود رشانییتغ

 بود، اش نهیس نوازش مشغول که او دست ریز را دستش. چرخاند او

 تهبرداش اش نهیس یرو از یتن چند یبار انگار آن، رفتن کنار با. زد

 خودش دست. بود کرده نیسنگ هم را اتاق یهوا حضورش. شد

 که روز هر که ییرها. بود رها با او یسهیمقا مشغول مدام که نبود

 و شدیم دور. گرفتیم فاصله او از هاسال یاندازه به گذشتیم

 از یقسمت امروز که ییرها. دیرس یم نظر به دیبع قدرهمان داشتنش

 که بود کرده اش یحال ییجورها کی و بود پرداخته را شیها یبده

 .بود خواهد جدا هم از بعد به نیا از راهشان

 تنگ خودم عماد واسه دلم من عماد؟ یشد عوض انقدر چرا_ 

 کنم یم یسع یهرچ ؟ینکرد لمسم یحت وقته چند یدونیم. شده

 !یزنیم پسم بشم، کینزد بهت

 .کرد او به پشت و دیچرخ پهلو به کامل 
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 انتخاب زدن حرف یبرا یخوب وقت ،ینازل رونیب برو پاشو_ 

 .ینکرد

 شبم ،یستین خونه شب تا صبح که تو م؟یبزن حرف هم با یک پس_ 

 .یزنیم حرف کلمه کی نه و یخوریم غذا نه. کوفته و خسته یایم

 ستین الزم کنهیم تتیاذ من بودن اگه. یکرد جدا که هم رو اتاقت

 و بکشم رو هم تا یبگ کلمه کی هیکاف ،یبد آزار رو خودت نقدریا

 .برم

 را همه و او و خودش و گفتیم را کلمه کی همان گفت، یم دیبا 

 کسرهی را شانیدو هر فیتکل و محکم یبرو کی. کرد یم خالص

 ...بعد و کردیم

 یراه. نداشت وجود او یبرا گرید یبعد. کرد خفه گلو در را آهش

 کی ود،ب آمده توقف بدون کله، کی نجایا تا و بود گرفته شیپ در که

. سب و بود جانیهم تهش که بود بازگشت بدون یطرفه کی یجاده

 ...ایدن تمام از دهیبر و تنها مرد کی
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۲۰۷ 

 خترد هی خونه تو ما باشه، ادتی یزیچ هی فقط ،ینازل رونیب برو_ 

 .باشه رفتارت به حواست شتریب کمی. میدار بزرگ

 چشه؟ من رفتار مگه_ 

 یزشت رفتار هزاران از یکی. اشعالقه مورد بحث به بودند دهیرس 

 اب. نشست تخت یرو. نداشت قبول را شان بودن زشت ینازل که

 .کرد اشاره ینازل یپا تا سر به دست

 دختر هی که یا خونه تو آدم دنه؟یپوش لباس وضع چه نیا_ 

 چرخه؟یم ینیکیب با کنه،یم یزندگ هم نوجوون

 .کرد کج یلب ینازل 

 یستین خودت دست البته. شلوارکه و تنه مین ه؟ینیکیب کجاش نیا_ 

 .یبدون رو فرقشون تا یدیند رو زایچ نیا. یاّمل که،

 .دیکوب یم طبل سرش در نفر کی. فشرد را شیها قهیشق عماد 

 هب رو یزندگ بار تنه هی که نداشتم حمال هی شما مثل املم، آره،_  

 و ینیکیب فرق و بگردم رو ایدن دور امفتشی پول با من و بکشه دوش

 ...بفهمونم نامحرم و محرم به رو شلوارک و تنه مین
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 گفت، که یقتیحق زهر از شیگلو اما د،ینکش ادیفر نزد، داد 

 سرپوش رتشیغ یرو امروز تا. سوخت یم هم بد سوخت،یم

 بار نیا اما نکند، فکر خودش نبود در ینازل رفتار به تا بود گذاشته

 هر جان به را تیواقع زهر و دیچرخ عقلش از یرویپ بدون زبانش،

 عماد یتند به عادت. بود شده شوکه هم ینازل. ختیر شانیدو

 هب چشمانش که دینکش یطول. هرگز که گذاشتنش منت نداشت،

 خوب که عماد یرو الاقل بود، یبخور بدرد یحربه. نشست اشک

 .شود عوض حد نیا تا نکهیا از قبل البته داد، یم جواب

 ؟یبزن تهمتا نیا از من به شهیم روت. عماد یشعور یب یلیخ_ 

 تحمل. افتاد شیهاقهیشق جان به باز و انداخت نییپا سر عماد

 .بود توانش از خارج بحث، نیا یادامه

 حرف. ستین خوب مونچکدومیه حال امشب. ینازل رونیب برو_ 

 .بشه زده دینبا که میزن یم ییها

 موضع از. کرد باال و نییپا سر و زد کمر به دست ینازل 

 به ترشیب بحث، رییتغ هم دیشا. بود آمده نییپا یکم اشطلبکارانه

 !بود نفعش
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 دست با نیا از شدم خسته گهید. میزنیم حرف امشب نیهم نه،_

 ...دنتیکش شیپ پا با و زدن پس

 یختیر بود دلت تو یچ هر تو. میزد حرف شیپ ساعت مین_ 

 .باشه یکاف کنم یم فکر دم،یشن بود الزم یهرچ منم رون،یب

 همه اون بعد یوقت نداشتم انتظار ،یعذرخواه واسه اومدم که من_ 

 وبخ که تو. یبساز برام رو یزندگ نیا برگردم، یخواست ازم اصرار

 کیکوچ و یااجاره یهاخونه تو کردن یزندگ آدم من یدونیم

 ...ها خونه اون یتو برهیم نفسم. ستمین
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 بزرگ مشکل هی وسط نیا یول دونم،یم هم خوب دونم،یم بله_ 

 از کمتر من. یکن درک رو من کمی تو دارم انتظار من و هست

 حاصل. بود خونم متیق شهیمهر. دادم طالق رو زنم که سالهکی

 ناقابل، یسکه هشت و پنجاه و صدیس و هزار. زدنم دو سگ عمر

 هی .بودم ننشسته گنج رو. حسابش به ختمیر جاکی رو پولش که
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 اب. گرفتم وام و گذاشتم گرو رو سندشون. خونه هی و داشتم مغازه

. نکرد نگاه هم رو سرش پشت. رفت و کرد قبول را پول منت یکل

 هک شد دایپ نفر هی وسط نیا. یبده ایدن هی و بچه تا دو و موندم من

 در رهن از رو خونه سند که قدراون. بده قرض بهم گنده پول هی

 کی شد تو یعالقه مورد لندکروز. فروختم هم رو نمیماش. ارمیب

  از مقدار هی تا فروختم موقع همون هم رو خونه. لکنته یپژو

 پول و اومد راه باهام. بود یمنصف آدم خونه داریخر. بدم رو هامقسط

 سند. بمونم جانیهم بتونم سال کی تا داشت نگه رو خونه رهن

 پس یبرا شدم مجبور هم بعد. کردم آزاد یجورنیا هم رو مغازه

 .بفروشم رو مغازه خدا، بنده اون یبده دادن

 .کرد باز طرف دو به را دستانش 

 تنها. یچنانآن یمغازه و نیماش و خونه بدون منم، نیا حاال_ 

 الزم رو خونه رهن پول. دادم رو بانک یهاقسط که نهیا میدلخوش

 اون به میبده هنوز چون بدم، هم رو شاجاره تونم ینم. دارم

 حلهم نیا از که بود نیا دیرس فکرم به که یکار تنها. مونده دوستم

 ما کنمینم فکر تر کیکوچ یخونه هی با تر، یمعمول یمحله هی. میبر
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 همراهم و یبد من با یزندگ به دل بار هی هیکاف فقط بکشه، رو

 ...بشه راهروبه زود یلیخ یچ همه دمیم قول. یباش

. سالهی یبرا فقط یول ام،یم کنار هم نیا با. باشه خوب، لهیخ_

 ...ینیبینم رو من گهید بشه اون از شتریب

 حق شهیهم ینازل از. داد تکان تاسف به یسر و زد یشخندین عماد 

 را حرفش ینازل. بود متیغن هم آمدن کوتاه حد نیهم تا جانب، به

 عقب به کند، باز را در نکهیا از قبل. کرد اتاق از خروج قصد و زد

 .داد تکان عماد یجلو را اش اشاره انگشت. برگشت

 سرم رو یداد بهم که یپول منت باشه آخرت یدفعه ضمن، در_ 

 یهرکس از بهتر خودت رو نیا. بود حقم بود، مهیمهر. یذاریم

 .مونهینم گذاشتن منت واسه ییجا پس ،یدونیم

 دیکوب هم به یجور را در. کرد ترک را اتاق یدرنگ چیه یب و گفت 

 پشت از را خودش و زد یشخندین. پراند جا از را عماد شیصدا که

 با رها. نداشت او از یبهتر برخورد انتظار. انداخت تخت یرو

 ینازل ماندیم ادشی دیبا اما بود، کرده بدعادت را او شیها یخوب

 ...باشد او مانند نبود قرار وقت چیه
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. نداشت شدن داریب جان اما دیشن یم را اش یگوش زنگ یصدا

 یب یایدن به چنان را او خورد، یم خواب قبل که را ییهاقرص

. شدینم جدا هم از هم التماس با شیها پلک که برد،یم یخبر

. خوردیم زنگ و خورد یم زنگ یه. شدینم قطع زنگ یصدا

 را چشمانش یال. برداشت را یگوش و دیکش یپاتخت یرو را دستش

 تا او اب ارتباط یبرقرار یبرا که را یکس بتواند دیشا کرد باز یکم

 خاموش و روشن صفحه یرو عماد نام. بشناسد است، مصر حد نیا

 و شست انگشت دو با را آنها. شد باز بارهکی چشمانش. شد یم

 خودش. بود دهیند اشتباه. کرد چک را یگوش دوباره. فشرد اشاره

 اشیگوش یرو که بود عماد یشماره هفته، نیچند از بعد. بود

 یلیدل. بگذارد پاسخیب را تماسش گرفت میتصم اول. بود افتاده

 دستش اما بشنود، را او یصدا بخواهد وقت همه نیا از بعد نداشت

 و کرده وصل را تماس آمد که خودش به. نگرفت دستور عقلش از

 .بود گذاشته گوشش کنار را یگوش
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 ...رها الو_ 

 تک تک جان به استرس د،یرس گوشش به که عماد یخفه یصدا 

 .گ افتاد بدنش یهاسلول

 ...جانم_ 

 خودسر هم زبانش. نداشت را مغزش یهیدییتا هم گفت که یجانم

 که یزن. داشت را خودش جان او او؟ جان به چه را عماد. بود شده

 .نبود رها نامش

 رها؟ است کهیت چند ها بچه کفن_ 

 نه رگید. دیترک شیگلو در یمیقد یبغض که انگار. زد هق و گفت

. داشت هیگال اشوقته چند یخبریب نیا از نه و آمدیم خوابش

 تخواسیم دلش. است یخبر خوش ،یخبر یب که گفتندیم راست

 یکی یاندازه به تنها. نداشت هم یادیز توقع. برگردد عقب به زمان

 خواب اشیگوش یصدا و بخوابد دوباره که نیهم. قهیدق دو

 هم شمغز. بود شده نیسنگ زبانش. بود یکاف نزد، هم به را نشیریش

 هم ها بچه مگر بود؟ بچه کدام عماد منظور. کرد ینم کار درست
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 دیجد یباز اسباب مدل کی من کفن، دیشا شوند؟ یم الزم کفن

 .نداشت آن از یشناخت او که بود

 رو یمادر زحمت حاال تا تو یعنی نداره، مادر من یبچه رها_ 

 نیآرت حق در رو یمادر بخوام ازت اگه هیخودخواه ،یدیکش براش

 ؟یکن تموم من
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 مامت کابوس کی به شتریب نه، که خواب. بود خواب هیشب زیچ همه

 یب و جان یب بغلش یتو که یکوچک جسم. مانست یم ینشدن

 و بایز نیآرت. بود خودش یکوچولو پسر بود، دهیخواب حرکت

 یداص قبل، هفته چند نیهم تا که یپسرک. خودش یداشتن دوست

 حرکتیب یجور حاال. لرزاندیم را خانه ستون چهار گهگاه ادشیفر

 رنگ! است مرده جانش از دور یکردیم فکر که بود، روحیب و

 تر دیفس بودند، بسته اشیشانیپ به که یدیسف دستمال از صورتش
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 دیشا یخواب بود، رفته فرو قیعم یخواب به شهیهم یبرا ییگو بود،

 !یابد

 است؟ آماده یچ همه جان، رها من بدش_ 

 ؟یچ یآماده_ 

 شتریب را دستانش رها. دیکش صورتش به یدست و کرد ینچ احسان

 نیا در. بود شده سردش پسرکش. دیچیپ نیآرت جان یب تن دور

! خوردیم سرما قطعًا د،یسف یپارچه ال کی با ،یزمستان یهوا

 مطمئنًا. نبودند مادر بودند، برش و دور در که یافراد از کدامچیه

 .است کرده بزرگ قو پر یال را پسر نیا او، دندیفهم ینم

 .نکن خون رو دلم نیا از شتریب. جان رها من بدش_

 و تنها کودک نیا. کرد نگاه عماد سرخ چشمان به و گرفت باال سر 

 با هک یپسر. دونفرشان پسر بود، شان نیب مشترک ینقطه نیآخر

 همادران تمام اما بود، نشده ثبت او یشناسنامه در نامش نکهیا وجود

 .بود کرده خرج او یبرا را شیها

 !عماد شهیم سردش مبچه_ 
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 رد را نیآرت تا کرد دراز دست رها، یصدا التماس به توجه یب عماد

 .بکشد آغوش

 یحساب و درست هنوز من! ترسهیم تنها مبچه عماد، توروخدا_ 

 .دمشیند

 .دندیچیپ نیآرت تن دور یراحت به عماد، بزرگ دستان 

 .شهیم ترسخت واست ییجدا گذرهیم یهرچ گه،ید بسه_

 ات بست چشم. رفت تنش از جان انگار گرفت، او از که را نیآرت 

 پلک پشت. ردیگ یم آرام خاک خروارها ریز چطور کودکش ندینب

 هم نفسش. دیخند یم و زد یم قدم کنان یتات یپسرک ش،یها

. نداشت غیج هم شیصدا. آمدیم و رفتیم کمک، بدون و راحت

 د،یچک لبانش یرو که یاشک قطره. گفتیم ماما ماما میمال و ناز

 .بود کرده تلخ یحساب را لبخندش طعم
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 یلیخ جلو، برو یکن یخداحافظ یخوایم اگه جان، رها پاشو_ 

 ...بهتره ینمون سرپا

 یکس نه و بود یخبر جانش کم یپاها و پسرک از نه. کرد باز چشم

 و بود مانده خاک یتل تنها کوچکش، نیآرت از. زدیم صدا ماما را او

 احسان. دیکشیم را پرپرکردنشان زحمت عماد که گل شاخه چند

. شد یم دهیکش نیزم یرو شیپا. کرد بلندش و گرفت را بغلش ریز

 همه آن ریز پسرعماد، با همراه شیهامادرانه تمام نبود، که یشوخ

 خاک، تل کنار را او اطیاحت با احسان. بودند رفته خواب به خاک،

 دراز دست. دیچرخیم رز قرمز یهاگلبرگ یرو چشمانش. نشاند

 .برداشت یرز گل شاخه و کرد

 ؟یداد خبر ینازل به_ 

 .زد یصدادار شخندهین عماد  

 !باشه مهم براش کنم ینم فکر_ 

 .بوده شبچه نیآرت نباشه یهرچ شه؟یم مگه_ 

 دل یپ رهیم و کنهیم ول رو روزش هی یبچه یمادر کدوم_ 

 خودش؟
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 .ودب نشسته نجایا ینازل االن من یجا به دیبا. برگشته که حاال_ 

 .یدونیم رو نیا همه از بهتر خودت رها، ییتو نیآرت مادر_ 

. هینازل آورده، اشیدن به و کرده حمل ماه نه رو نیآرت که یاون یول_ 

 !یباش دلخور ازش هم چقدر هر ،یبش منکر یتونینم رو نیا

 تمام مسبب اصال. خواستینم رو نیآرت هم موقع همون ینازل_  

 .بود ینازل ن،یآرت مشکالت

 آن یرو یا بوسه و انداخت خاک یرو هم را گلبرگ نیآخر 

 :گفت عماد به کردن نگاه بدون و کرد بلند را سرش. نشاند

 رو ینازل تا یکرد تالش ماه چند تو. یکرد اشتباه من نظر به_ 

 .یکن یم دلخورش کارت، نیا با ،یبرگردون

 .زد چشم به را اش یافتاب نکیع. برخاست جا از 

. بده خبر ینازل به خواست، همراه به دلت هرجا گه،ید یدفعه_ 

 ...بهتره یلیخ هم تون رابطه یبرا

 جانب از یسرد همه نیا باور. کرد یم نگاهش باز یدهان با عماد 

 از چشمان یجلو که یزن. نمود یم رممکنیغ نه، که سخت رها
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 رو و انداخت اششانه یرو را فشیک او، یزده رونیب حدقه

 !باشد او همراه شهیهم یرها توانستینم برگرداند،
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 شد،یم گفته دیبا یچ هر کنمیم فکر. عماد ییدا گم یم تیتسل_ 

 هک گمیم بهتون گهید بار هی یکار محکم یبرا منم یول گفت، رها

. نمیبب خواهرم یگوش یرو رو، تونشماره خوامینم وقتچیه گهید

 دیبذار رو تونمشکالت لطفًا. شهیم راه روبه کمی داره تازه رها حال

 ...اجازه با ن،یکیشر باهاشون رو اتونیخوش که ییهمونا یبرا

 که یدرد و بود مانده عماد حاال. رفت رها سر پشت و گفت

 مراتب هب حالش شیپ هیثان چند نیهم تا. شد یم شتریب لحظهبهلحظه

 آغوش یحت. را اشیدلدار و یهمراه و رها داشت، را رها. بود بهتر

 و خواب به هم بود شده بشینص دارشانید اول قیدقا در که یپرمهر

 یدل و ختهیر آن در یاشک.  بود یواقع یواقع مانست،ینم الیخ

 . بود کرده سبک
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 ردو برادرش، یشانه به شانه که یزن. نداشت را چکسیه گرید حاال

 نکرده پشت او به وقت چیه که بود ییرها همان شد،یم دورتر و

. بود پررنگ اش شناسنامه یتو نامش هنوز که ییرها همان. بود

 دیشا .مطلق یکس یب و ییتنها هیشب یحس. داشت یبد یلیخ حس

 تا ادد تکان سر. بود کرده تجربه عمر کی رها که یحس به هیشب یکم

 در ود،ب گذاشته شیتنها بار نیاول یبرا امروز که ییرها اوردین ادی به

 دهیشک یکسیب و ییتنها چقدر مشترکشان، ظاهرر به یزندگ ماه چند

 آن از ترس آورد، یم ادی به بود، کرده رها به که را یظلم اگر. بود

 .ستاند یم را جانش کند، تحمل بعد به نیا از بود قرار که یغم همه

 در .کرد نگاهشان شوند، لیتبد نقطه دو به احسان و رها که ییجا تا

 آنکه از شتریب یلیخ. دیآیم احسان به بودن کوه که کرد اعتراف دل

 اشیزندگ زنان تمام پشت چطور بود بلد. بود خودش یستهیشا

. نداشت خاطر به محکم حد نیا تا وقت چیه را خودش. ستدیبا

 انقرب بله او و اندینما یم او به را چاه و راه که بود ینازل نیا شهیهم

 حال به خوش گذشت، فکرش از یا لحظه. بود خانه مطلق یگو

 !شود اشیزندگ و احسان قسمت و بینص است قرار که یدختر

 

@
mahbookslibrary



 

۲۲۳ 

 ؟یکنیم هیگر قدرنیا چرا نا،یآدر گهید بسه_ 

 .چاندیپ انگشتش دور گرید بار کی را دستش دستمال نا،یآدر

 یلیخ عماد واسه دلم. ادینم بر دستم از یا گهید کار کارکنم؟یچ_ 

 .سوزهیم

 .انداخت باال سر یشخندین با احسان 

 تفاقا نیآرت رفتن. ادیم کنار اتفاق نیا با زود نباش، ییدا نگران_ 

 اتفاق نیا یزود به میدونستیم مونهمه. نبود یاینیب شیپ قابل ریغ

 .شد راحت نیآدرت نظرم به یول باشه رحمانهیب دیشا افته،یم

 .کرد ینیفنیف نایآدر 

 خوب بود، جون رها یوقت تا. شد یم تیاذ یلیخ بچه خوب، آره_ 

 ذره هی کردنش ساکشن یبرا یحت. داشت رو هواش یلیخ. بود

 رفک شهمه. ختیر هم به زیچ همه رفت یوقت یول کرد،ینم تشیاذ

 .بود زنده االن نیآرت دیشا گشتیبرنم مامانم اگه کنم یم
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 را نیا دینبا. کردیم فکر نایآدر یهاحرف به سکوت در احسان 

 ،ینازل بازگشت. بود موافق او با دایشد هم خودش یول گفت،یم

 غافل او از یالحظه بود رها اگر. انداخت جلو را نیآرت مرگ

 دور را عمرش یانیپا یروزها نیآرت دهد اجازه بود، محال. شدینم

 تمام خودش نشدن درمان متیق به اگر یحت کند، سر خانه از

 . شدیم

 ؟یهست... احسان_ 

 .آمد خودش به صورتش، یجلو نایآدر دست خوردن تکان با

 ؟یدیپرس یزیچ. شد پرت لحظه هی حواسم دیببخش آره... آره_ 

 شده؟ بهتر چطوره؟ جون رها حال دمیپرس_

 .کرد باال و نییپا سر. بود یاراد ریغ احسان، یهالب یرو لبخند

 هم هب کمی جنازه عییتش از بعد امروز. بهتره یلیخ خدا، شکر آره_  

 اب راحت. هیمحکم دختر رها. ستین ینگران یجا یول بود، ختهیر

 راحت واسش هم ییدا از شدن جدا یجورنیا. ادیم کنار یچ همه

 .شهیم تر

 :گفت داشت، پشتش غم یکل که یقیعم آه از بعد نایآدر 
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 !گشت ینم بر مامانم کاش_ 

 با. گذاشت دهانش داخل را آن. کرد پر معجونش از یقاشق احسان 

 گرشید یخوب. کردیم پرت شتریب را حواسش زدن حرف پر دهان

 .دش ینم او یبرا بحث یکنندگ کسل متوجه نایآدر که بود نیا هم

 شده؟ یزیچ ؟یچ واسه_ 

 

 

۲۲۴ 

 بهش یلیخ. دارم دوست یلیخ رو مامان من احسان، یدونیم_ 

 رد،ب خودش با رو وجودم از کهیت هی انگار رفت یوقت. بودم وابسته

 دوست رو مامان درسته. ستمین خوشحال اصال برگشته که حاال اما

 صاًلا بابام حال روزا نیا. بابامم عاشق اون از شتریب یلیخ یول دارم،

 نیب مونده انگار. زده خواب آدم هی مثل ه،یجور هی. ستین خوب

 یچ یزندگ از دونهینم هم خودش. شیزندگ بد و خوب یاتفاقا

 مغازه رهیم صبح. کنهیم رو شیزندگ قبل مثل داره ظاهرًا. خوادیم

 متوجه من. شده عوض زایچ یلیخ یول گردهیبرم شب آخر و
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 مکنیم فکر. بشه صحبت هم مامان با نداره دوست اصاًل که شمیم

. دمید مچش به رو دهیکش بابا که ییها یسخت که باشم یکس تنها من

 هی رفتن طرف هی از. شد داغون بابا بود، رفته مامان که یاول یروزها

 درش پا از داشت ن،یآرت حال گهید طرف از و مامان یادفعه

 ریت ییجورا هی انگار عادله، عمه یادفعه هی شنهادیپ هم بعد. آوردیم

 ...بابا بد یهوا و حال یبرا بود آخر

 .دیبر را کالمش یرشته یحوصلگ یب با احسان

 .مطلب اصل سر برو نا؟یآدر هیچ حرفا نیا از منظورت_ 

 نارک درست را کلمات کرد یسع یکوتاه سکوت از استفاده با نایآدر

 .نرود در کوره از احسان انشانیب تابا ند،یبچ هم

 !رهینگ طالق رها کاش_ 

 به تهش چرخاند، یم که طور هر را جمله نیا. نداشت یا دهیفا 

 .دیرسیم احسان یخورده گره یابروها

 چرا؟_ 

. طورنیهم هم انشیب نوع و لحنش بود، شده عوض هم شیصدا 

 .داشت پشتش حرف یکل ،یاکلمه کی سوال نیهم
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 اباب مطمئنم یعنی... یعنی... کنمیم فکر من راستش خوب... خوب_ 

 !داره دوست یلیخ رو رها

 شیپا داشت یادیز گرید عماد دختر. زد یصدادار شخندین احسان

 .تکاند هوا در را اشاشاره انگشت. کردیم درازتر مشیگل از را

 یزنیم رو حرفا نیا چرا تو فهممینم اصال من نا،یآدر کن گوش_ 

 طالق درخواست بابات، بده حال مسبب یکرد فکر که شده یچ ای

 کردن ثابت یبرا تو یبابا که دونمیم خوب رو نیا یول رهاست،

 کینزد نفر، دو نیا. داشت فرصت یکاف یاندازه به رها به خودش

 از رها اب بار هی یحت بابات. کردن یزندگ سقف کی ریز سال کی به

 رو یواقع یها شوهر و زن یادا یحت نخواست. نرفت رونیب خونه

 خواسته یم که یزیچ اون به و برگشته مامانت که حاال. ارهیب در

 باشه؟ رها دادن دست از نگران افتاده ادشی ده،یرس

 هم بابا به ییجورا هی یول. دونمیم رو نایا یهمه من. دونم یم_ 

 هم سر پشت یچ همه. بود جیگ مامان، رفتن بعد بابا. دمیم حق

 اب بابا نظرم به اما نه، ای درسته کنم فکر دونمینم. افتاد اتفاق

. رهیگیم ازش رو دهیکش که ییها یسخت انتقام داره مامان برگردوندن

 نستتو ینم و کرد یم هیگر نیآرت یپا به پا که ییروزا تمام انتقام
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 آزار رو شون تا دو مامان، به اشییاعتنایب با داره حاال. کنه آرومش

 .دهیم

 

 

۲۲۵ 

 الح در نایآدر انگشتان نیب که را یدستمال و کرد دراز دست احسان

 جخار کنترل از داشت اشیعصب حرکات. گرفت بود، شدن زیزریر

 .شدیم

 و مامان نیب ستین مهم برام واقعًا یول گم،یم رو نیا که ببخش_  

 طالق گرفتن من فکروکار نیمهمتر روزا نیا. گذرهیم یچ بابات

 نکهیا یجا به کن یسع هم تو. کنم آزاد رو رها خوام یم. رهاست

 ،یاشب بابات و رها نیب یرابطه یشکسته ینیچ زدن بند فکر به

 !بهتره همه یبرا ینجوریا یکن کینزد هم به رو بابات و مامان

 گاه هیتک را دستش کف و گذاشت زیم یرو را آرنجش نایآدر 

 .کرد اشچانه

 دونه؟ یم رو رها یهیقض مامانت_ 
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 .کرد کج یلب تش،یوضع در رییتغ بدون نایآدر 

 واسش اصاًل انگار که کنهیم رفتار یجور هی. ندونه دارم شک_ 

 یزیچ هم من از یحت. کرده یم کار یچ بابا مدت نیا تو ستین مهم

 عمه محاله یعنی. خبره با یچ همه از کنمیم فکر یول ده،ینپرس

 .باشه نگفته بهش یزیچ عادله،

 کردن؟ کاریچ عقد یبرا_  

 را دستش دو. برداشت اش چانه ریز از را دستش بار نیا نایآدر 

 .انداخت باال یا شانه. کرد گره هم در زیم یرو

 بحثشون تو که جورنیا یول گه،ینم یزیچ که من به یکس_ 

 رن،ب شون رابطه کردن یرسم یبرا خواسته ازش بار چند بابا دمیفهم

 . کنهینم قبول مامان یول

 عقد بخوان اگه بکنه؟ یکار نیهمچ خواست یچطور ییدا_ 

 !فهمهیم رو یچ همه مامانت که کنن یرسم

 .انداخت باال شانه هم باز نایآدر

 ختهیر هم به زیچ همه بکنم خوام یم کاریچ رو، نیا فهممیم من_ 

 و داد تکان سر احسان. ارمینم در کارشون از سر تونمینم. است
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 آن خوردن یهوا و حال. چرخاند معجونش وانیل داخل را قاشقش

 کی یتو کردیم احساس. بود مشغول یادیز فکرش. نداشت هم را

 هم هیبق و دیچرخ یم یه. است افتاده باطل دور با گردونه

 شرفتیپ راه شانکدامچیه اما بودند، چرخش حال در دوروبرش

 .نداشتند

 ؟یزد رو دلت حرف ،یزد روزاون که یحرف_ 

 

 

۲۲۶ 

 دیشا گرفت، خود به یمتفکر یچهره و کرد زیر چشم احسان

 .بفهمد خاص روز آن از را نایآدر منظور

 روز؟ کدوم_

 !یگذریم یچ همه از رها خاطر به یگفت بابا به که روز همون_ 

 مانع اشدختران شرم. دیپرس را سوالش افتاده ریز به یسر با نایآدر 

 یندهیآ از و کند نگاه احسان چشمان به میمستق که بود آن از

 حاال .گرفت باال سر شد، یطوالن که احسان سکوت. بپرسد خودشان
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 وابشج هم نگفته. بچسبد اشنهیس به اشچانه که بود احسان نوبت

 .زد یتلخند نایآدر. بود مشخص

 من خاطر به که داشتم داداش هی منم کاش! رها حال به خوش_ 

 .ستادیمیوا ایدن یهمه یجلو

 بهتر تا کرد خم را سرش و دیکش جلو زیم یرو تنش احسان 

 ریتاث شیهاحرف خواستیم که انگار. ندیبب را نایآدر یچهره

 .بگذارند یشتریب

 برادر هی. نکن فراموش وقت چیه رو نیا. نایآدر یدار رو عماد تو_ 

 یول شه،یم خودش یزندگ و زن ریدرگ و کنهیم ازدواج یروز هی

 مادرت یحت ای رها یبرا دیشا عماد. مونهیم پدر شهیهم آدم پدر

 ودنش،ب خوب پدر منکر اگه هیانصاف یب اما باشه، نبوده یخوب شوهر

 درپ آخر یلحظه تا هم نیآرت یبرا که تو، یبرا فقط نه عماد. میبش

 مامانت از نیآرت خاطر به عماد. میدونیم مونهمه رونیا. بود یخوب

 دایپ یک چیه م،یداشت عماد مثل بابا هی اگه رها و من. گذشت هم

 .بزنه ضربه بهمون بتونه که شد ینم

 :گفت بود، عماد از احسان فیتعر از حاصل که یلبخند با نایآدر 
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 !ادیم بدت ازش کردمیم فکر_ 

 .زد هیتک یصندل یپشت به احسان 

 به یربط چیه عماد با من مشکل. یکردیم اشتباه خوب_ 

 یوالگ نیبزرگتر ش،یپ وقت چند نیهم تو عماد نداره، تشیشخص

 ییایسخت و رها خاطر به فقط و فقط رم،یدلگ ازش من اگه. بوده من

 .دهیکش که

 قبل مثل گرید که شدیم یمدت. دیکش ته شانیهاحرف هم باز 

 شاننیب جواب یب سوال یکل. آمدینم کش هاساعت شانصحبت

 چیه نداشت یخوش طعم جوابشان که ییهاسوال. بود مانده معلق

 و پدر یب سواالت یبرا جواب، کردن دایپ جرأت هم شانکدام

 شده مات و تار نده،یآ یبایز ریتصو روزها نیا. نداشت را مادرشان

 نظر به محال آن به دنیرس ییجورها کی که تار قدرآن. بود

 آنها یندهیآ هموار ریمس یرو شان،یبزرگترها سرنوشت. دیرسیم

 یآهن کفش و باال همت ساختنش، نو از که یاخرابه. بود شده خراب

 ...سالیهاسال یاندازه به دیشا زمان، گذر و دیطلبیم
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۲۲۷ 

 .گرفت رها یجلو را یکاغذ دستمال یجعبه افسانه

 ناو مادر مطمئنم. یکن یم میعصب یدار کم کم گه،ید رها کن بس_ 

 .یکن یم هیگر تو که نکرده هیگر نقدریا بچه

 !باشه داشته خبر اصال دارم شک_ 

 یمن دلش چیه. بود گفته را اش جمله شخندین با لشیم خالف بر 

. اشدب بوده ینازل شخص آن اگر یحت کند، قضاوت را یکس خواست

 اشیزندگ یلحظه لحظه به توجه با دیبا را هرکس نظرش از

 یم نظر به محال نه، که رممکنیغ که یکار. کرد قضاوت و شناخت

 یزندگ شخص آن یجا به را عمر یها هیثان تمام نکهیا مگر. رسد

 .یباش کرده

 مرده؟ شون بچه نگفته زنش به هنوز شوهرت یگیم یعنی_ 

 باشد؟ دهیخواب یمنف مفهوم همه نیا جمله کی در شودیم مگر 

 گریهمد یشناسنامه در نامشان هنوز یعنی بود، شوهرش عماد

 قضا از که بود هم یگرید زن شوهر زمانهم یول بود جامانده
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 چند یمعادله کی به شتریب شان رابطه. بود زن همان فرزند نشیآرت

 یکم با یترک یآبک یها لمیف به هم دیشا. ماند یم یمجهول

 !کمتر یدگیچیپ

 !بود شده الغر یلیخ مبچه_ 

. نداشت دنیخشک قصد امروز اشکش یچشمه. زد هق باز و گفت

 یوفپ افسانه. شدیم شتریب سرعتش و دیجوش یم و دیجوشیم یه

 حرف که کردیم کنترل را خودش یلیخ. داد تکان سر و دیکش

 اج از. نکند انشیقل حال در احساسات و رها بار ینیسنگ و درشت

 در خودش از. رساند آشپزخانه به را خودش پاکوبان و برخاست

 گذشته حد از یها یخوب و رها بود نتوانسته وقت چیه. بود عجب

 یخوب همان دیشا. بود دوستش نیبهتر بازهم اما کند درک را اش

 نتواند شد یم باعث آمد، یم حساب به هم ضعف جور کی که ها،

 توانست که ییجا تا. بکند دل خواهر از تر مهربان قیرف نیا از

. بود ادیز دادن انجام یبرا کار. کرد سرگرم آشپزخانه در را خودش

 حاال و بود گرفته را نفره چهار شام کی قول احسان و درضایحم از

 اما نبود ادیز تعدادشان. کرد یم یینما هنر گرید بار کی داشت
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 وقت هم کم تعداد یبرا دسر و کیک و غذا مدل دو کردن درست

 .گرفت یم

 

 

۲۲۸ 

 از برش دو و یچا وانیل دو یحاو ینیس با بعد، ساعت کی حدود

 رها .شد خارج آشپزخانه از بود، پخته قبل شب که یشکالت کیک

 اًلاص. بود شده رهیخ یانقطه به و نشسته قبلش یجا سر هم هنوز

 از شد یم را دهیدداغ مادر کی یواقع تمثال. نبود ایدن نیا در انگار

 و شکسته قدرهمان و دردمند قدرهمان د،یکش او یهوا و حال

 حس را رها خوردن تکان گذاشت، زیم یرو که را ینیس. نیغمگ

 از یکی داغدار امروز رها که تیواقع نیا با دیبا اما بود سخت. کرد

 کدام چیه و عماد از نشناخته و دهیند. آمد یم کنار شده، زانشیعز

 استثنا جور کی نیآرت اما نداشت، یخوش دل اشخانواده یاعضا از

 بد تولد گناهش تنها که ماهه چند یا بچه سر آمد، یم حساب به

 در هب در او، مانند نفر کی. نشست لبانش یرو یتلخند. بود موقعش
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 اب که نیآرت مادر مانند یکی و بود یفرزند یب درد درمان دنبال به

 چه. بود آورده ایدن به معلول و ماریب را کودکش خودش، دست

 !بود یفیبالتکل یایدن

 .یدیکش زحمت ممنون_ 

. داشت اش ساعته چند یهیگر از نشان رها سرخ چشمان 

 یم یدل لحظه چند هر هم هنوز. زدیم یسرخ به هم اشینیبنوک

 .دیکش یم یقیعم نفس و زد

 .نکردم یکار کنم، یم خواهش_ 

 تگرف باال را آن. برداشت را شیچا بزرگ نسبتًا ماگ و شد خم رها 

 .کرد اشاره آن به ابرو با و

 .خوب یختیریم ییچا پارچ تو افسانه؟ بوده خبر چه_ 

 :داد پاسخ و انداخت باال ابرو. گرفت دست در را ماگش هم افسانه

 !کردمیم کارو نیهم باش مطمئن وگرنه نکردم دایپ راو پارچا_ 

 یزمان تا شانسکوت. دینوش شیچا از یاجرعه و انداخت پا یرو پا

 در کدام هر. داشت ادامه خوردند، هم را کیک از تکه نیآخر که

 .یسردرگم نیح در یسفر. بود مشغول سفر و ریس به خودش یایدن
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 . یکن فیتعر من واسه رو یزیچ هی امروز بود قرار تو یراست_ 

 .داد تکان سر و گذاشت بشقاب یرو را چنگالش افسانه

 رو؟ یچ_  

 نیتون ینم که هست شما نیب یچ یبگ بود قرار. هیمهد به راجع_ 

 ن؟یایب کنار هم با

 

 

۲۲۹ 

 فیحن جسم ریتصو دیشا بکشد، شیپ را یطوالن یبحث بود الزم

 کم شیها پلک پشت رنگ، بد یادیز دیسف یپارچه آن انیم نیآرت

 .شود رنگ

 جور هی شتریب نبود، یخاص یلیخ موضوع ؟یگیم رو اون آها،_ 

 !گانه بچه طنتیش

 .کن فیتعر واسم رو گانه بچه طنتیش همون باشه،_ 

 .کرد چک را اش یگوش ساعت افسانه 
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 .میدار وقت هم احسان و درضایحم اومدن تا هنوز. گمیم باشه،_

 .دیکوب هم به را دستانش کف

 شاپ یکاف حسابدار هیمهد یدونیم. بگم اولاول از بذار خوب_ 

 قبل سال چند مادرش. فیضع یخانواده هی از دختر هی. بود مهراب

 اسم به که داشت داداش تا دو و بود معتاد باباش. بود شده فوت

 ریز یلیخ هیمهد. آوردن یم دختر نیا سر یبگ که ییبال هر رت،یغ

 نظر به یخوب دختر. شدم دوست باهاش اول همون از من بود فشار

 قیدق و درست هم رو کارش. بود خودش کار تو سرش. دیرس یم

 به حواسش اصال. شد هوا به سر مدت هی نکهیا تا. داد یم انجام

 درضایحم و من که خواست و زد زنگ مهراب روز هی. نبود یچیه

 و نبوده خوب حالش روزه چند هیمهد گفتیم. شاپ یکاف میبر هم

 و نهک یریگیپ دیترس یم خودش. بود نرفته شاپ یکاف هم روزاون

. رمیبگ تماس باهاش من خواستیم. بشه درست دردسر هیمهد یبرا

 یصدا دور از شاپ، یکاف میدیرس درضایحم و من یوقت شب اون

 یم رو شاپ یکاف لیوسا داشتن نفر دو. اومد یم دادیب و داد

 میدیهمف م،یشد که شاپ یکاف وارد. گفتن یم راهیب و بد و شکستن

 شهیهم یهیمهد یول بود هم خودش. انهیمهد یداداشا نفر دو اون
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 یم و بود واستاده گوشه هی کبود، و اهیس صورت و سر با. نبود

 همه از هم درضایحم. بدم شیدلدار رفتم سرم ریخ ساده، من. دیلرز

 دهینرس هیمهد به هنوز. اوضاع کردن آروم واسه رفت خبر یب جا

 نبود ختهیر هیمهد یداداشا. گرفت باال دادیب و داد یصدا که بودم

 درضایحم. نکردم معطل هم من. زدنشیم ییدوتا و درضایحم سر

 باشه خودش به اگه دونستمیم. ستین و نبوده دعوا و جنگ آدم

 هنر یکل خوردینم کتک کهنیهم هم مهراب. ادینم در هم صداش

 تردسیز من. کردیم فرق من یهیقض. کشش شیپ زدن کتک بود،

 ای مذکر جنس چیه از وقت چیه ادینم ادمی. بودم شده بزرگ شهروز

 ریز از رو درضایحم یجور هی خالصه. باشم خورده کتک یمونث

 .رونیب دمیکش لگداشون و لنگ

 مورچه به آزارش که اون زدن؟یم کتک رو درضایحم یچ واسه_ 

 !رسه ینم هم

 کرده فکر خانم هیمهد آرومه، یلیخ درضایحم چون گه،ید نیهم_ 

 !درضایحم گردن بندازه رو شبچه تونهیم بود
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۲۳۱ 

 اب افسانه. گرفت دهانش یجلو را دستانش و دیکش یبلند نیه رها

 :گفت یشخندین

 !داشتم؟ یحال چه دمیشن که من نیبب نه،یا تو حال_ 

 !یکرد باور که نگو_ 

. دارم قبول شتریب هم خودم از رو درضایحم من نه، که معلومه_ 

 !کنه انتیخ مونرابطه به محاله دونمیم

 انتیخ من به است محال نگفت نکهیا. آمد بایز رها نظر در رشیتعب 

 .ستا قائل تقدس شان نفره دو یرابطه یبرا که بود معنا آن به کند،

 بود؟ یچ تیواقع_ 

 دهش مندعالقه شاپ یکاف یها یمشتر  از یکی به با هیمهد ظاهرًا_ 

 به کارشون مدت هی بعد. نبوده لیمیب چندان هم طرف اون. بود

 حاضر باباش که بچه هی به رسهیم تهش و کشهیم کیبار یجاها

 !کنه قبول رو تشیمسئول ستین
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 زده؟ گول رو هیمهد یعنی_ 

 یحت که یطور. بود شده تر جذاب کرد،یم فکر آنچه از داستان 

 بکشد وب و کند بغل گرید بار کی را نیآرت کوچک یپتو دیاین ادشی

 نظر به یراض تیوضع نیا از ام افسانه. بترکاند  بغض باز و

 .دیارز یم ایدن به گرفت،ینم آبغوره رها که نیهم. دیرسیم

 انتظار یول داشته رابطه پسر با خودش لیم با بخوره، گول نکهیا نه_ 

 .نکنه قبول رو کرده که یکار تیمسئول نداشت

 داشت دوستش هم یلیخ یلیخ خواست،یم رو هیمهد هم پسره_ 

 شخانواده. بود کرده سخت را کارش هیمهد خاص تیموقع یول

 هیهدم مثل یزن اونم رن،یبگ زن براش طیشرا اون با شدن ینم یراض

 نهک شونیراض بتونه تا کنه سقط رو بچه که بود خواسته ازش. رو

 اون بدش، حال خاطر به هیمهد یداداشا شون قشنگ شانس از یول

 . شنیم ییدا دارند نشده داماددار دنیفهم اونجا و دکتر بردن رو

 درضاست؟یحم از بچه بود گفته هم هیمهد_ 

 دونست یم. بود خورده کتک یکل. یراحت نیهم به نه یول آره،_ 

 مثال یرسازیتصو هی. کشنشیم کنن، دایپ رو طرف داداشاش اگه
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 یکاف وت پسره پاتوق بود گفته هم داداشش. بود کرده براشون یالیخ

 بود، ساخته واسشون هیمهد که یریتصو اون ظاهرًا. مهرابه شاپ

 شوهر رو هاش کتک که شد نیا. بود هیشب درضایحم به یادیز

 .خورد من مظلوم

 

 

۲۳۰ 

 نه؟یهم هیمهد از تو نفرت لیدل پس_ 

 ینم. چشمامه یجلو درضایحم یخون ینیب ریتصو هنوز آره،_  

 .بودن آورده سرش ییبال چه ایوحش یدون

 کرد؟ ازدواج هیمهد با مهراب که شد یچ پس_ 

 .کرد کج یلب افسانه 

 هی هود، نیراب مثل داره عادت. خونشه تو یفداکار گه،ید مهرابه_ 

 مهم براش. کنه حل رو همه مشکالت و بشه ظاهر گوشه هی از دفعه

 .خورهیم ضربه حد چه تا خودش نباشه
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 اونه؟ مال بچه که گفت هیمهد یداداشا به یعنی_ 

 دروغ دنیفهم یوقت ه،یمهد یها داداش. شد مجبور ییجورا هی_ 

 و وسط انداخت رو خودش هم مهراب. بکشنش خواستنیم گفته

 جاهمون از و خورد مفصل تک فصل هی هم بعد. اونه مال بچه گفت

 !محضر رفتن هیمهد با

 .بود نمانده رها چشمان آمدن رونیب حدقه از تا یزیچ 

 ینم که یکس به دادن رو خواهرشون یراحت نیهم به شهیم مگه_ 

 !شناختن؟

 یتیوضع با نظرت به شناختن؟ ینم رو مهراب یکرد فکر واقعًا تو_ 

 مهراب از بهتر یکس الحالش، معلوم یخانواده و داشت هیمهد که

 متوجه نهیبب رو مهراب بار هی یهرک بعدم ش؟واسه شدیم دایپ

 یم فقط هیمهد یداداشا. هیپاک دل و چشم آدم چه که شهیم

 دروغ بود محال وگرنه کنن، وا خودشون سر از رو هیمهد خواستن

 .باشن کرده باور رو مهراب

 بده؟ یلیخ هم با شون رابطه_  
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 شوهرا و زن هیشب فقط. دارن رو هم یهوا هم یلیخ اتفاقًا، نه_ 

 هی. ذارهیم هیمهد به ریپاگ و دست احترام جور هی مهراب. ستنین

 واسه. نشه کینزد بهش هیمهد که ده،یکش وارید خودش دور یجور

 داره، دوست شتریب هم هیمهد از رو مهراب. هیواقع پدر هی دخترش

 !باشه داشته یخاص حس هیمهد به نسبت نکنم فکر یول

 .ستین حسیب مهراب به اون نظرم به ؟یچ هیمهد_ 

 یدختر هر که داره یادیز مثبت رفتار و اخالق مهراب بگم، یچ_ 

 یندگز سقف هی ریز باهاش سال چند که هیمهد. ببنده دل بهش بتونه

 .شهیم مهراب خوب اخالق جذب صددرصد کنه، یم

 

 

۲۳۲ 

 نشد؟ یخبر گهید سایآن یبابا از_ 

 زا دمیم حیترج یعنی. کنمینم یفضول شونیزندگ تو ادیز من_ 

 به یجور چه که بخورم حرص مدام نکهیا تا باشم خبر یب هیمهد

 ییجا تا یول کرد، یباز نفر چند یزندگ با احمقانه، حس هی خاطر
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 رشدخت و هیمهد ریگیپ یلیخ شیپ وقت چند نیهم تا دارم خبر که

 با و رهیبگ طالق که بود کرده صحبت هیمهد با هم مادرش. بود

 شرش از یجور هی درضایحم و مهراب یول کنه، ازدواج پسرش

 .شدن راحت

 :گفت لبخند با رها 

 و خیتار وگرنه ،یبدون یزیچ شونیزندگ از یندار دوست خوبه_ 

 !یدونست یم هم رو شونبوسه نیآخر ساعت

 چه نشده، هم کینزد هیمهد به حاال تا مهراب. دونمیم که رو اون_ 

 .رسهب تختخواب به کارشون بعد و ببوسدش بخواد نکهیا به برسه

 باور. زد چشمک رها، یزده رونیب حدقه از چشمان به رو و گفت 

 آدم بود قرار یوقت هم آن برد، یم وقت یکم وقاحت همه نیا

 یا قهقهه سرخوشانه افسانه. کند درک را آن رها مثل یا زهیپاستور

 .گرفت دست در را ینیس طرف دو شد، کمرنگ که اشخنده. زد

 رضادیحم و احسان االن. مینیبچ رو زیم تا کمکم ایب پاشو پاشو،_ 

 !معلومه تلوزالمعده تا ببند، هم دهنت. شهیم داشونیپ
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 ده،یتراش و موزون اندام آن با. برخاست جا از و دیخند هم باز 

 راه لباس یشو جیاست یرو یکرد یم گمان که دیخرام یم یجور

 خودش از. داد تکان تاسف به یسر خودش یبرا رها. رودیم

 و بیعج یادیز سرگذشت نیا دنیشن ظاهرًا بود، کرده تعجب

 بار نیاول یبرا که بود کرده یقاط را مغزش روغن و آب ب،یغر

 کوچک خواهر بدن و تن یرو هم آن آورد،یم در یباز زیه داشت

 راحت. نداشت یمشکل درضایحم با. درضایحم همسر و شهروز

 ...بود زنده شهروز اگر اما آمد، کنار او با شدیم

 قرار بود زنده شهر اگر واقعًا. بود شده صاف خط دو حاال شیهالب 

 یشخندین د؟یایب کنار در کنترلش از خارج یرفتار و او با کجا تا بود

 داشت، سراغ خودش از که یاخالق به توجه با. برخاست جا از و زد

 .باشد ابد تا توانست یم سوال نیا جواب
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 پیاک هی ما مگه ندارم؟ خبر یچیه از من چرا افسانه، گمیم_ 

 شدم؟ گذاشته کنار راحت قدرنیا من که شد یچ پس م،ینبود

 رها طرف به لبخند با. گرفت آب ریز را دستش یچاقو افسانه 

 .برگشت

 تو با پردردسر، پیاک اون از یکس دادیم اجازه شهروز نظرت به_ 

 باشه؟ ارتباط در

 باشد، شیغذا به حواسش خواستیم ظاهرًا. دیچرخ گاز طرف به 

 .ندینب را سشیخ چشمان رها که بود حواسش واقع در اما

 خواست ینم اصال. بودم شده رونده شهروز طرف از که هم من_ 

 خبر خواست یم کجا از. دنمید به برسه چه بشنوه، رو اسمم

 ؟یریبگ

 به خوب را روزها آن. رفت خچالی سمت به و دیکش یقیعم آه رها 

 یرو ش،یها یتلخ و یزندگ آن از نشان و رد قدرآن. داشت خاطر

 یوبخ تمام با شهروز. کند فراموشش نتواند که بود مانده بدنش و تن

 .کند خودش بندیپا سال شش را او بود توانسته ش،یها یبد و ها

 مانه اما نبود، شتریب بار کی یاهفته دیشا ش،یها یتلخ و ها یبد
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 .کردیم کبود و اهیس را بدنش و تن یکاف یاندازه به هم بار کی

 آغوش در را غمش تمام که شد یم یاپسربچه شهروز بعد یقیدقا

 را شیها زخم و دیکش یم آغوش در را او هاساعت. دیبار یم رها

 قربان. ختیریم اشک و دیبوس یم را ها زخم یجا. کرد یم ماریت

 از را سارا. ختیریم اشک و رفتیم اشیزخم بدن و تن ی صدقه

 اشک رها هیگال از پر چشمان رو و انداختیم رونیب خانه

 .ختیریم

 رگید که کند یکار و شود کینزد رها به بود کرده یسع یبار چند 

 اره یبرا که یبار چند. نباشد شان یزندگ در سارا حضور به ازین

 عمل یا حرفه انتظار نابلد، یاو از شهروز. نداشت چیه درد، جز

 سارا با خودش یباز عشق شاهد کردیم مجبورش. داشت کردن

 از یخواسته نیا انجام. دهد انجام را کند یم سارا کار هر و باشد

 تخت و دیرس یم رها یلیس از کبود یها لب به یخودخواه سر

 ر،با نیچند آن از یکی. بود سارا با شهروز یرابطه شاهد که یخواب

 کیبار یادیز یجاها به کار. نشد ختم یلیس با رها خوردن کتک به

 خورد یبرا کدامشان هر که ینیسنگ یها لگد و مشت به. دیرس

 و کمربند به که یشب همان. کردیم تیکفا شیها استخوان کردن
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 دهیوبک رها یپهلو به کفش با که ییلگدها و دیرس نشیسنگ سگک

 .شدیم

 

 

۲۳۴ 

 یکشمنت زدنش، کتک از بعد شهروز که بود یبار تنها دفعه، آن

 یدرها و افتاده کار از مغزش انگار. دینکش آغوشش در یحت نکرد،

 تدس. کرد رها را اشکوفته بدن و تن و او. بود شده بسته قلبش

 گرید هوس پر یرابطه کی به را خودش و گرفت را اشمعشوقه

 نداده خبر افسانه به ،یدلسوز سر از را سارا شب آن اگر. کرد مهمان

 .شدیم تمام سختش یزندگ و دادیم جان جاهمان رها دیشا بود،

 ؟یدیبخش رو شهروز_ 

. شد شتریب چاقو یرو دستش فشار و متوقف افسانه دست حرکت 

 یول ،بود نکرده انتخاب سوال نیا دنیپرس یبرا را یخوب وقت دیشا

 .بود شده زده که بود یحرف. کرد یکار شد ینم گرید

 ؟یپرس یم رو نیا چرا_ 
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 ریز یادلمه فلفل کردن خورد مشغول یشتریب سرعت با و گفت 

 .شد دستش

 ای یگذشت ازش بدونم خوادیم دلم کردم فکر لحظه هی دونم،ینم_ 

 نه؟

 .کرد نگاهش یچشم ریز افسانه 

 ش؟یببخش یتونست خودت ؟یچ تو_ 

 .انداخت باال شانه یتلخند با رها 

 زمان هم من واسه شهروز دونم؟ینم هم خودم شهیم باورت_ 

 هک یخوب خاطرات با امیم تا. بود میزندگ آدم نیبدتر و نیبهتر

 که جا هر. رهیگیم درد بدنم تمام کنم، خوش رو دلم داشتم باهاش

 یشاک که هاش کتک از. افتهیم خون انگار خورده، لگد و مشت

 بهم که ییها لحظه تمام. شهیم زنده چشمم یجلو محبتاش شم،یم

 .دیطلب یم تیحالل ازم و دادیم عشق

 بود؟ یچ شهروز با تو یاصل مشکل یدونیم_ 

 .داد تکان سر یسوال رها
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 و من کمک با شهروز. یکن عوضش یتونیم یکردیم فکر نکهیا_ 

 تردک کی نظر تحت حتما دیبا که بود ماریب هی. شدینم خوب تو

 هی نظر ریز یبچگ از شهروز اگه مطمئنم من. شدیم درمان ماهر

 .باشه ما یزندگ آدم نیبهتر تونستیم بود، خوب روانپزشک

 شهروز خندان یچهره. کرد باال و نییپا سر و بغل رو خودش رها 

 و خورده گره هم به یابرو دو تنها لحظه آن در اما بود، دهید ادیز را

 ریت تنش یها زخم یجا و شد یتداع شیبرا خشم از پر چشمان

 .دیکش

 بده؟ یلیخ شهروز یجا نظرت به_ 

 :دیپرس یکمرنگ لبخند با افسانه 

 کرده؟ ریگ شهروز یرو سوزنت امروز شده یچ_ 

 

 

۲۳۵ 
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 دم،ید تیوضع اون با رو شجنازه که یروز از. ستین امروز فقط_ 

 میکرد کاریچ شد؟ نیا ما عاقبت که شد یچ پرسمیم خودم از مدام

 م؟یشد گرفتار شکل هی به کدوممون هر که

 من نظر به یول دارن یگرفتار جور هی همه. رها نهیهم یزندگ_ 

 هب ما. نبود یسالم جمع ما جمع. ستین ریتقد و سرنوشت از مشکل

 و شهروز که طنتیش ایدن هی با بودم من ما، جمع تو. میاومدینم هم

 خواهرشون با که یریش حکم به دادنیم حق خودشون به شهراد

 نکهیا وجود با که بود شهراد. کنن فیتکل نییتع واسم بودم، خورده

 شیخانوادگ یزندگ تو اما بود، موفق آدم هی یاجتماع یزندگ تو

 یکار هر برادرش و مادر تیرضا یبرا که یآدم. بود وابسته دًایشد

 هی که بود کامل مرد هی شهروز. کنهیم هنوزه که هنوز و کرد یم

 یاپ و دست ریز درست بود، مونده یبچگ تو تشیشخص از قسمت

 دست رو تشیشخص کنترل وقتا یبعض قسمت همون. شییدا

 که هم سارا. کرد یم لیتبد والیه به رو اون و گرفت یم خودش

 همه شخواسته به دنیرس یبرا که زونیآو دختر هی معلومه، فشیتکل

 هم سارا به شهروز من نظر به که البته. کنهیم هنوزم کرد، یم کار
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 جاش مونکدوم هر مطمئنم که قدراون. کرد ظلم هم یلیخ. کرد ظلم

 . میدیرسیم جا نیهم به دیشا م،یبود

 چاقو با و داد هل رها طرف به زیم یرو را قارچ از پر کوچک سبد

 .کرد اشاره آن به

 واسه دستات از الزمه، گوشات فقط من یهاحرف دنیشن یبرا_ 

 .کن استفاده نهایا کردن خرد

 .شد مشغول دوباره 

 خترد هی تو، تیشخص لیتحل به بودم دهیرس. گفتمیم داشتم_

 .مظلوم یادیز و مهربون

 .داد ادامه اخم یکم با و گرفت باال  سر

 !خور یتوسر نظرم به و_ 

 ...ِا_ 

 الاص من نظر به البته. درسته حرفم که یدونیم خودتم. میندار اِ_

 رو یکس هر دیشا تو طیشرا تو کردن یزندگ. ستین تو ریتقص

 بردن نیب از یبرا عادله مثل یکس با یزندگ. کردیم یجورنیهم

 ...هیکاف یآدم هر نفس به اعتماد
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 !یداد من به رو حق نجایا که ممنون_ 

 

 

۲۳۶ 

 ور هیبق تیشخص یخوایم حاال. نداشت یقابل کنم، یم خواهش_ 

 ه؟یکاف ای کنم لیتحل هم

 .گهید میشد تموم ان؟یک هیبق_ 

 .رفت ادتی رو درضایحم و مهراب صبا،. مونده هنوز زم،یعز نه_ 

 را یخوشبخت بار چند که یدختر. کرد تکرار را صبا نام لب ریز رها 

 زدن حرف. ستادیا حرکت از افسانه دستان. بود درآورده چنگش از

. بود سخت یادیز یکم کرد،یم فکر آن به داشت آنچه مورد در

 .ببرد نیب از را تمرکزش که قدرآن

 قراره که باره نیاول رو یشنویم و گمیم که ینیا رها، یدونیم_ 

 یگزند یکجا بفهمم هم خودم تا بگم، دیبا بار هی یول کنم، اعتراف

 ودنب خاطر به افتاد، ما جمع تو که ییها اتفاق تمام نظرم به. واستادم
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 ینم خودمون جمع وارد رو اونا من اگه. بود شهراد و شهروز و من

 .رفتینم شیپ ینجوریا اوضاع مطمئنًا کردم

 .گذاشت افسانه سرد دست یرو انهیدلجو را دستش رها 

 ؟یداشت یریتقص چه تو افسانه؟ یگیم یدار یچ_ 

 عمرش یها ماه و ها سال گذر انیم ییجا. دیشنینم انگار افسانه

 .بود کرده ریگ

 به رو من که بود یکس شهرزاد. میبود شهرزاد عزادار ما روزا اون_ 

 یب دختر مامان یزر قول به که یمن. کردیم وصل خانواده نیا

 ریش بهم نتونست و بود ضیمر اول همون از مادرم که بودم یطالع

 رهیگب زن سال سر بابام شد باعث داشت، که یدیشد یافسردگ. بده

 سال ده به کینزد بعد هم مامان یزر. ضیمر مادر هی با بمونم من و

 چون. بود تربزذگ من از روز شش فقط شهرزاد. داشت دختر هی

 ماه شش یدلسوز سر از مامان یزر بود، دهیچسب هم به هامون خونه

. شهراد و شهروز خواهر شدم منم که شد نیا. داد ریش هم من به

 یزر کرد، پرت خونمون بوم پشت از رو خودش مامانم که هم یوقت
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 عضو شدم منم ییجورا هی. نذاشتن تنهام گهید هاش بچه و مامان

 .شونخانواده ثابت

 .داد ادامه رها نشسته اشک به یچشمان به رو و زد یتلخند

 رو ما یک هر. مظلوم و آروم دختر هی. یبود دهیند رو شهرزاد تو_ 

 از شهرزاد. نباشم خانواده اون یواقع دختر من کرد یم شک د،ید یم

 یول د،یشا شهراد به نداشت، شهروز به یشباهت چیه یرفتار نظر

 .داشت فرق یلیخ باهاش بازم

 

 

۲۳۷ 

 مونهمه م،یداد دست از رو شهرزاد وحشتناک تصادف اون تو یوقت

 من. میبود داده کنکور تازه شهرزاد و من. میشد نابود ییجورا هی

. بود شده قبول ییغذا عیصنا شهرزاد و بخونم ییماما بود قرار

 و اومدیم بدم خون از من آخه. ذاشتیم سرمون به سر مدام شهروز

. دونستیم ییغذا مواد از نه یآشپز از نه یچ چیه اصاًل شهرزاد

 رفت، که شهرزاد. میبود زده یباز مسخره سر از هم رو هارشته نیا

@
mahbookslibrary



 ور خودم اگه بود معتقد. کنم نام ثبت دانشگاه کرد مجبورم شهروز

 خودت که شمهیبق. شمیم وونهید شهرزاد نبود از نکنم، مشغول

 و جمع اون به میدیرس و شدم آشنا تو با دانشگاه همون تو. یدونیم

 .شیبعد یها اتفاق

 درسته. نبود تو ریتقص گمیم بازم یول درست، حرفات یهمه_ 

 مونهمه سرنوشت نبودن، ما جمع تو شهراد و شهروز اگه دیشا

 میکردیم استفاده ازش دیبا. میداشت عقل هم ما اما شد،یم عوض

 .امونیدوروبر شتریب شناخت یبرا

 .گرفت دست به چاقو دوباره افسانه 

 ناراحت شده، تنگ شهرزاد و شهروز واسه دلم یلیخ بگم اگه_ 

 ؟یشیم

 .دیکش آغوش به را او سر و برخاست جا از رها 

 و خواهر شهروز، و شهرزاد بشم؟ ناراحت شهیم مگه زم،یعز نه_ 

 !یباش شوندلتنگ یدار حق. بودن برادرت

 :گفت یا خفه یصدا با و فشرد او ینهیس به شتریب را سرش افسانه
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 .بود مونهمه به شهیهم حواسش بود، ایدن برادر نیبهتر شهروز_ 

 بابام که یبار چند یحت. ذاشت ینم یفرق چیه شهرزاد و من نیب

. برم باهاش من نداد اجازه که بود شهروز نیا اومد، من بردن یبرا

 شهراد یجا به دمیفهم که یروز. شده تنگ تاشیحما یبرا دلم

 ور یکس تا شهروز دونستمیم. شدم خوشحال ت،یخواستگار اومده

 که جور همون بودم مطمئن. رهینم طرفش باشه، نداشته دوست

 خواهد هم دلت حال و تو مواظب هست، شهراد و من به حواسش

 هم تو وحشتناکش، یگذشته خاطر به کردم ینم هم رو فکرش. بود

 !یبخور ضربه

 اشک به چشمان به رهیخ. داد فاصله خودش از یکم را او سر رها 

 :گفت یمهربان لبخند با اش، نشسته

 فکر بهش گهید هم تو. ندارم میزندگ و شهروز از یاگله چیه من_ 

 .بمونه گذشته همون تو ها گذشته بذار. نکن

 که رو آدما. بود ضیمر شهروز نه؟ رها، گهید خوبه شهروز یجا_ 

 !کنن؟ینم مجازات شون یضیمر خاطر به

 ن؟یدینم جواب زنم،یم زنگ یهرچ چرا ن؟یینجایا شما_ 
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 ادهستیا آشپزخانه یورود چارچوب در فاصله یکم با که بود احسان

 باعث حضورش. کرد یم نگاهشان نگران یچشمان با و بود

 که داشت شعور آنقدر بود خوب. شد افسانه سوال ماندن جوابیب

 .اوردین شانیرو به و ندیبب را آنها بد حال

 

 

۲۳۸ 

 کینزد و دور مدام نیزم. دید ینم درست را چشمانش یجلو

 کیپ آنقدر بود، دهیفا یب. کرد گشاد چشم و ستادیا یالحظه. شدیم

 پر الکل از هم شیهارگ ییگو حاال که بود، داده باال کیپ پشت

 را یبعد قدم آن کمک به تا گرفت هانرده ستون به دست. بود شده

 بدنش گاههیتک را گرشید دست اگر و خورد سر دستش اما بردارد،

 تکان یانرژ یحت گرید. بود افتاده نیزم به صورت با کرد،ینم

 . نداشت خوردن

 هاپله یزیت. باشد ترراحت تا دیچرخ یکم و دیکش دراز جاهمان

 خود چشمانش. بود معلق هوا و نیزم نیب ییجا. آزردیم را کمرش
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 یخواب خواست،یم یطوالن خواب کی دلش. شدیم بسته خود به

 دست از شیهازدن گند آمار گرید. نشود ختم یداریب به تهش که

 و رها یزندگ که خودش، یزندگ تنها نه. بود شده خارج هم خودش

 .بود کرده نابود ییجورهاکی هم را ینازل

 آغوش کی انتظار رها از نیآرت یخاکسپار از بعد یوقت امروز 

 دیفهم خت،یر دستش یرو را یپاک آب او و داشت دهندهیدلدار

 .است گرفته خود به تیجد رنگ یادیز گرید شانییجدا داستان

 خاک سر درست آنجا،. بود داده دست از هم با را نیآرت و رها

 یباق روحیب یجسم او از تنها و مرد. مرد هم خودش ن،یآرت یتازه

 . ماند

 را اشیگوش یوقت. کند درددل او با تا خواستیم را یکس دلش

 رد،ک نییپا و باال را نشیمخاطب ستیل و گرفت چشمانش مقابل

 را کس همه و زیچ همه عمر کی. است کار و کسیب چقدر دیفهم

 هالبت. نداشت هم را او حاال و بود کرده ینازل انیپایب یغمزه یفدا

 مدام. کند باور خواستینم یول بود یشگیهم نداشتن نیا دیشا

 دوخته هم به را زمان و نیزم او، جانب از یتوجه نیترکوچک یبرا

 اب است یمساو دارد،یبرم او طرف به که یقدم هر دیفهمینم و بود
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 که یشور و شر پر عماد از شدن دور. اشیواقع خود از شدن دور

 .خوردندیم قسم سرش به محله کی

 

 

۲۳۹ 

 امروز مثل ییمبادا روز یبرا دیشا که ییهاآن تمام از شدن دور

 یهاکردن نییپا و باال آن تمام ته. خوردندیم دردش به دًایشد

 اگرچه که یصادق. بود دهیرس صادق یخانه به باز نش،یمخاطب ستیل

 در. رفتیم شمار به دوست هم باز اما نبود، یاعاقالنه شیهاحلراه

 سر یرو خرابش، حال با هربار و بود باز او یرو به شهیهم اشخانه

 و کردیم راه به را معروفش یشنگول آب بساط شد،یم خراب او

 را اشنداشته یبچه و زن یعزا و رفتیم او یپا پابه هم خودش

 .گرفتیم

 ؟یدیخواب نجایا چرا بابا، -

 خواستینم دلش چیه. کرد باز یسخت به را چشمانش یال

. نبود مست واقعا هرچند. ندیبب لیپات و مست نگونهیا را او شینایآدر
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 بدنش و تن تنها ،یمست یاذره از غیدر اما بود، خورده خرخره تا

 درست هم هنوز اما نبود، ارشیاخت در و بود شده حسیب و کرخت

 به را آرنجش. کرد خم را دستش. گذردیم چه اطرافش در دیفهمیم

 نیا و خورد سر دستش هم باز. شود بلند بتواند دیشا گرفت نیزم

 .کرد برخورد پله زیت یلبه با شدت به کمرش بار

. گرفت آغوش در را سرش و رساند او به را خودش فورا نایآدر 

 یگوشه از اشک که دیخند قدرآن. دیخندیم بلند بلند عماد

 لهپ یرو نایآدر. دیترک بغضش کبارهی به و گرفت راه چشمانش

. کرد پنهان آغوشش در یابچه پسر مانند را او یتنهمین و نشست

 که بود گرم یول کوچک یادیز آغوش نیا منتظر انگار هم عماد

 .شد قفل نایآدر کمر دور دستانش و دیکش دراز پله یرو کامل

. ردکیم خفه نایآدر شکم به صورتش فشردن با را اشهیگر یصدا

 بود قدر آن اما ختیر اشک حالت همان در قهیدق چند دانستینم

 .ستادیاینم حرکت از یالحظه نایآدر دستان. شود سبک یکم که

 .آمدیم و رفتیم وارنوازش او بدن و تن یرو مدام
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 یواقع یمعنا به امشب که را یمرد دنید تاب ییگو هم آسمان 

 و عماد هق هق یصدا بعد یالحظه. نداشت بود، آورده کم کلمه

 .بود شده گم آسمان، بارش و خشم نیب نا،یآدر

 

 

۲۴۱ 

 را عطشش از یاذره خت،یریم بدنش و سر یرو که قطره هر

 نیب از ذره ذره داشت هم یحسیب و یکرخت همان. کردیم خاموش

 فاصله نایآدر از و برد عقب را سرش شد، دیشد که باران. رفتیم

 یسیخ دیفهمینم کسچیه گرید که بود نیا اشیخوب. گرفت

 .باران قطرات ای است اشک از صورتش

 .ینجوریا یخوریم سرما. تو میبر پاشو بابا، پاشو -

 و تاپ. داشت هم حق. خوردیم هم به دخترکش یهادندان

 باران و سرما برابر در یجور چیه بود کرده تن به که یشلوارک

 زا هانرده کمک با و شد زیخمین حرکت کی با. کردینم محافظتش
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 یحساب و درست یکوفتگ کی. دیکش ریت کمرش. برخاست جا

 .دیکشیم را انتظارش

 لبخند با را او متعجب نگاه. گرفت نایآدر سمت به را دستش 

 شیهاشانه دور دست ستاد،یا سرپا هم او یوقت. داد پاسخ یمهربان

 شالق تا شد خم دخترکش تن یرو. فشرد خود به را او و کرد حلقه

 بدن حفاظ تنش حاال. برود نشانه را بدنش و تن کمتر باران،

 .بود شده شینایآدر

. داشت ازین بودن گاههیتک نیا به چقدر لحظه نیا در دانستیم خدا

 همس بگذارند، شیتنها ایدن تمام اگر یحت کردیم ثابت خودش دیبا

 !است یکاف شیبرا باشد، هم مهربان دخترک نیهم او

 

 هنماند خشک شیهالباس از نقطه کی یحت شدند، که ساختمان وارد

 خورده که یناب مشروب یحالیب به را شدن دهیکش آب موش. بود

 . دادیم حیترج بود،

 .ارمیم لباس برات من حموم، برو بابا -
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 خودش از. کرد نگاه نایآدر یفرار چشمان به و گرفت نییپا سر

 چرا است؟ پدر کی او بود کرده فراموش امشب چرا. آمدیم بدش

 شاندختران کمر اورند،یب ابرو به خم اگر پدرها نبود ادشی

 شکند؟یم

 گفتن یبرا یحرف. شد جدا او از و کاشت نایآدر سر یرو یابوسه 

 شیبرا عمر کی که یپدر. بود دهید را دینبا آنچه نایآدر. بود نمانده

 شکل نیبدتر به امشب و امروز بود، نیزم یرو انسان نیترمحکم

 نیا که بماند. بود آورده او یبرا را تشیشخص یهاخرده و شکسته

 .بود آزرده هم را دخترکش روح و قلب ناهنجار، و زیت یهاتکه

 :فرد و زوج

 

۲۴۰ 

 داد اجازه گرید کباری و ستادیا دوش ریز سیخ یهالباس همان با 

 یداغ کم. شدینم سبک دلش. شوند یقاط دوش، آب با شیهااشک

 گرفته او از را زشیچ همه انگار ساعت چند عرض در. نبود که
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 هک یکس یپا به که یعمر سال ستیب و همسرش پسرش،. بودند

 .بود رفته است، عشقش کردیم گمان

 ودب ینیآرت نه گرید حال. بودند گرفته او از دم کی و جا کی را همه

 .ببالد داشتنش به که یعشق نه و ییرها نه و

 یاهودهیب کار نظرش از. نداشت را بدنش و تن شستن یحوصله 

 کی با و بود شده ماریب عشق کی یآلوده که بود هاسال او بدن. بود

 خارج تن از را سشیخ یهالباس. شدینم پاک دوش، صد و دوش

. کرد چک را آن حمام، ینهیآ یجلو. کردیم درد هنوز کمرش. کرد

 نوک .بود بسته نقش شیپهلو یرو دست، کف وسعت به یایکبود

 هم نیا. شد درهم آن درد از اشچهره. دیکش آن یرو را انگشتش

 . شدنش خود یب خود از شب کی ادگاری

 ختت یرو زیتم لباس دست کی نایآدر. دیپوش را پوششتن یحوله

 لبش یرو یلبخند. بود او به حواسش دخترکش. بود گذاشته

 یبیغر و بیعج طعم اشک، همه آن از بعد که یلبخند. نشست

 او مانند درست فیبالتکل طعم کی. نیغمگ نه و بود شاد نه. داشت

 .اشیزندگ و
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 از گرفت،یم را شیموها آب یاحوله با که همانطور و دیپوش لباس

 یمزخرف روز ساعات تمام از بهتر مراتب به حالش. شد خارج اتاق

 ماا سوخت،یم چشمانش و دیکشیم ریت سرش. بود بود، گذرانده که

 یبسته چشمان و رها آخر نگاه. نبود دنیترک حال در قلبش الاقل

 .داشتیبرم سرش از دست داشت نیآرت

 ؟یدیم من به یچا هی بابا، ینایآدر -

 .مآشپزخونه تو عماد، بابا نجایا ایب -

 .داشت هم زدن لبخند نا،یآدر داشتن. بزند لبخند کرد یسع

 

 

۲۴۲ 

 اهراظ دخترکش. دیخشک لبانش یرو لبخند شد، که آشپزخانه وارد

 یرو که را او نگاه نایآدر. بود بلد کار یادیز مورد نیا در

 :گفت د،ید زیم یرو یهایدنینوش
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 از اونم. دیام به زدم زنگ. واست خوبه یچ دونستمینم که من -

 .کنم حاضر یچ گفت بهم و دیپرس نفر چند

 لحنش. بود نمانده شیبرا آبرو. خورد گره هم در شیابروها

 .بود شده تند یکم ناخواسته

 خورده؟ یزهرمار بابام یگفت دیام به -

 .خوامیم دوستام از یکی واسه گفتم. نه که معلومه... نه -

 ریز به سر از کرد یسع. نشست زیم پشت و داد تکان سر عماد

 اهاشتب خاطر به نداشت حق. ردینگ بد یهاجهینت نا،یآدر یافتاده

 آب و دیکش جلو را ظیغل یچا وانیل. کند سرزنش را نایآدر خودش،

 آن داخل بود، دهیکش را کردنش تکه زحمت نایآدر که ییمویل

 سردرد. آمدینم خوابش. افتادیم هم یرو مدام چشمانش. چکاند

 .بود دهیبر را امانش

 ؟یگفت ینازل به -

 رو؟ یچ -

 پاسخ انیآدر مضطرب نظر به یچهره به ینگاهمین با و گرفت باال سر

 .داد
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 .رو نیآرت یهیقض -

 .دمشیند هنوز نه، -

 خارج خانه از کم یلیخ مدت نیا در ینازل. ستادیا حرکت از دستش

 ...هم دیشا. شدیم

 که او. شدیم خارج خانه از کم که معلوم کجا از. زد یشخندین

 کوفته و خسته شب آخر و رفتیم زود صبح. نبود وقتچیه

 .نداشت را ینازل آمد و رفت آمار. گشتیبرم

 رفته؟ کجا -

 .یشاد خاله یخونه رفته کنم فکر. دونمینم درست -

 رو دوستاش صورت هر در مامانت که خوبه خوبه، یلیخ خوبه، -

 نه؟ مگه ده،یم حیترج اشخانواده به

 

 

۲۴۳ 
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 خوب هم اصال نبود، خوب. نگفت چیه و انداخت نییپا سر نایآدر

 وگرنه داشت شناسنامه در را اسمش فقط داشتن مادر از او. نبود

 .بود دهیند یمادر او از گفتندیم دوستانش که طور آن وقتچیه

 ششون؟یپ رهیم روز هر -

 .انداخت باال شانه نایآدر

 .رهیم هرروز با،یتقر -

 .شد هم در یچا یتلخ و یترش از اشچهره

 هم؟ با دارن چکار یدونینم -

 که نبود جمع قدر آن عماد حواس اما دیپر یالحظه یبرا نایآدر رنگ

 .نگرفت یجد هم را نایآدر یصدا لرزش یحت. شود متوجه

 .هیمیقد یهایدورهم همون از حتما. بدونم کجا از نه، -

 زاند،سو را شیگلو اشیترش و یتلخ. دیکش سر هم را وانیل ته عماد

 نیسنگ بود، دهید که یداغ از هنوز قلبش. بود کرده بهتر را حالش اما

 ،یکس یب وحشتناک حس یول د،یکوبیم انیم در یکی و بود

 خوب حال به حواسش و داشت را شینایآدر تا. بود شده ترکمرنگ

 زیم یرو که را یخال وانیل. نداشت یمعن یکسیب گرید بود، او بد و
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 مقابلش اطیاحت یکم با را قهوه کوچک فنجان نایآدر گذاشت،

 :گفت دستپاچه رفت، باال که عماد نگاه. گذاشت

 .باشه خوب سردرد واسه کنم فکر بابا، بخور نمیا_ 

 یور را دستش. بود شده خانم یادیز شینایآدر. نزد لبخند شد ینم 

 دستانشان قفل یرو نگاهش. گذاشت دخترکش کوچک دست

 دستان یتو هم هنوز ش،ینایآدر دستان. زد لبخند هم باز. نشست

 او دست پشت وار،نوازش را شستش انگشت. شدیم گم اشمردانه

 .دیکش

 ترمدخ. باشن روبروم ایدن تمام بذار نا،یآدر یهست که خوبه یلیخ_ 

 !فمیحر رو ایدن کل باشه، کنارم که

 نایرآد بدن تمام نشاند، نایآدر دست پشت که یا بوسه و لبخندش 

 شرم از یناش را دخترش حال تحول االنهیخ خوش او و لرزاند را

 !دانست یم اشدخترانه

 

 

۲۴۴ 
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 خزان به شتریب او یهوا و حال اما شد،یم کینزد داشت بهار فصل

 و داشت را نیس هفت یسفره کردن آماده حال و حس نه. خورد یم

 او در یزندگ روح ییگو. یتکان خانه و دیع دیخر دماغ و دل نه

 وجود با کرد، یم یزندگ شهروز با که ییهاسال تمام. بود مرده

 بار ریز از او که دهد اجازه شهروز بود محال داشتند، که یمشکالت

 و رقز پر شاننیس هفت یسفره ای کند یخال شانه دیع لباس دیخر

 ودخ با را او چطور بود بلد خوب شهروز. نباشد قبل سال از تربرق

 جانانه کتک کی به را بدنش و تن نکهیا از بعد یحت کند، همراه

 . کرد یم مهمان

 رها؟ یخوب-

 طرف به و گرفت شیپا ریز یگرفته دود شهر از را سشیخ نگاه

 یراب نتوانست. دیچکیم چشمانش گوشه از ینگران. برگشت احسان

 روزها نیا کوچکش برادر. نزند لبخند شده، که هم او یدلخوش

 .شد یم اش، شده نهیپ وصله یزندگ و او جورکش داشت یادیز

 .یخوریم سرما تراس؟ تو یاومد یجور نیا چرا تو زم،یعز خوبم-
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 یلبخند با احسان. کرد باز یکم را شیهاشانه یرو یپتو و گفت 

 آن ریز ش،یها شانه یرو آن انداختن با و گرفت را پتو ی گوشه

 ار شانفاصله و کرد حلقه رها یشانه دور را شیپتو و دست. دیخز

 در را آن طرف دو و گرفت هم را پتو گرید یگوشه. رساند چیه به

 به تازه تن دیترسیم اما نبود، سرد ادیز هوا. چسباند هم به جلو

 را جانسوز چندان نه یسرما همان تحمل تاب رها، ینشسته گوشت

 .باشد نداشته هم

 تکمک جمعه خودم نگفتم بهت مگه. خونه جون به یافتاد که باز -

 کنم؟ یم

 اصاًل دمید بعد رون،یب شونختمیر فقط. نکردم یادیز کار -

 .کردم ولشون یجورهمون ندارم، رو کردنشون مرتب یحوصله

 .کنم یم مرتب رو همه خودم فردا. یکرد یکار خوب-

 ی نهیس در یالحظه نفس. گذاشت احسان ینهیس یرو را سرش رها

 دور دستش. نداشت او از را حرکت نیا انتظار. شد حبس برادرش

. دیرسینم شتریب اش نهیس به رها سر. دیچیپ تر محکم او یشانه
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 رها سر یرو اش چانه تا شد یم خم یکم دیبا احسان که یطور

 .ردیبگ قرار

 

 

۲۴۵ 

 هی حس تو، به حسم. خواست یم برادر ای خواهر هی دلم شهیهم-

 هی انگار. نداشتم هم رو االن خوب حس یول نبود شعمه به پسر

 .زهبندا فاصله ما نیب که بود نفر هی شهیهم. یبود دور من از یجور

 .نشست لبانش یرو گذشته، ادی با یکمرنگ لبخند

 دوروبرت ادیز نداشتم جرئت داشت، شهروز که یابهت اون با_ 

 و رسد گرم سرم. ببره حساب ازم یکس که نداشتم  هم یسن بپلکم،

 تمام بودم داده قول بهت. نداشتم هیبق کار به کار ادیز و بود کنکور

 رو فکرش وقت چیه یول بکنم، دانشگاه تو یقبول یبرا رو تالشم

 تو مم،ندهیآ ساختن و خودم ریدرگ من که ییروزا تو کردم ینم هم

 . یگذرونیم رو تیزندگ طیشرا نیبدتر تو یدار

 .داد ادامه دگرگون یحال با و کرد کج یلب
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 و مامان مثل منم داشتم، خبر هم زیچ همه از اگه دیشا دونم، ینم_

 یالیخ یب نیا دیشا. گذشتم یم تفاوت یب تیزندگ و تو کنار از بابا

 ور تیواقع که یروز از. هیارث ما تو امونیبر دورو به یتوجه یب و

 خودم اب که ستین یشب. شده تر یقو برابر هزار بهت حسم دم،یفهم

 که ییروزا اون به. برگردوند عقب به رو زمان شدیم کاش نکنم فکر

 چیه و کردیم نابود شیخودخواه با رو تیزندگ و تو داشت شهروز

 عادله هک نیا فکر. یکن تیشکا و گله بهش یحت که ینداشت رو کس

 مباور. کنهیم داغونم داره نکردن و کنن کمکت تونستنیم رسول و

 یزندگ یایسخت کنار از راحت قدرنیا بتونه عمو هی شهینم

 و اشتهد رو سهم نیشتریب ما یایبدبخت تو رسول. بگذره شبرادرزاده

 که ییاخد چوب اون ریتأث منتظرم فقط یول باشه یسنگدل دیشا. داره

 .نمیبب خودمون یزندگ تو رو نداره صدا گنیم

 یادیز یزمستان شب کی یبرا آسمان. گرفت باال سر و بست چشم

 تهنهف یدرد با و کرد فوت آسمان به را نفسش. بود ابر یب و صاف

 :دیپرس کلماتش حرف به حرف در
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 شهیم شیآت شهمه و نداره خوردن میتی مال گنیم نکهیا_

 دامن واقعًا میتی آه رها؟ راسته سوزونه،یم رو تیزندگ و وخودت

 ره؟یگیم رو آدما

 

 

۲۴۶ 

 احسان، یهاحرف یتلخ. دیچیپ خودش دور شتریب را پتو رها

 روشن یها چراغ نور به گرید بار کی را نگاهش. بود کرده سردش

 که یطور. بود بیفر چشم یادیز باال نیا از ظاهرش. دوخت شهر

 نهفته یغم است ممکن هم نور همه نیا پس در شدینم باورت

 . باشد

 ازشون بهتره من نظر به است، عادله و رسول به منظورت اگه-

 رمنک یتونینم یول بود، ما حق نیماش و خونه اون درسته ،یبگذر

 ایند یآدما نیبدتر رسول و عادله. یبش دن،یکش واسمون که یزحمت

 وت و من نظرم به. نبودن تو یبرا یبد مادر و پدر بازم باشن که هم

 وعشر اول از و میبذار لحظه نیا تا مونیزندگ خط ته نقطه، هی دیبا
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 واسه عذاب جز به یزیچ آدماش، و گذشته به فکر. میکن

 .نداره کدوممونچیه

 یخواسته بود یمدت. انداخت او به یقدردان و پرحرف نگاه احسان

 رها با کردنش مطرح یرو و داشت یا خواهانه خود خودش نظر از

 دل و بگذرد رسول و عادله از بخواهد او از دیترسیم. نداشت را

 .زدیم را او دل حرف داشت ده،ینشن رها حال. بشکند خواهرش

 یبگ من به یخوا یم یزیچ هی انگار مدته هی احسان؟ شده یچ_

 . یدیم قورتش یه یول

 :دیپرس شده گرد چشمان با احسان

 ؟یدار بیغ توعلم_

 .انداخت باال شانه رها

 منتظرم وقته چند. شناسمیم خوب رو داداشم فقط نه، که معلومه_ 

 ...رانگا نه انگار تو یول یبزن بهم رو زبونت سر ادیم یه که یحرف

  بگم؟ یچ-

 .کنهیم تتیاذ داره یهرچ-
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 اربخ کرد، فوت رونیب که را نفسش. کرد سکوت یا لحظه احسان

 .گرفت شکل هوا یرو یرنگ پر

 .ستین خوب عادله حال-

 

 

۲۴۷ 

 جز یزیچ. بخواند او ی چهره از را تیجد تا گرفت باال سر رها

 .شد ینم افتی احسان هم در صورت در انیپا یب غم کی

 ؟یچ یعنی-

 خوادیم ازم و زنهیم زنگ رسول وقته چند. دونم ینم درست منم-

 خوش عادله حال گهیم. یبگذر ازشون تا کنم صحبت باهات

 .ستین

 ؟ینگفت یزیچ من به حاال تا چرا-

 زا بازم ایب خوردن، دل خون عمر هی بعد گفتم یم گفتم؟یم یچ-

 بگذر؟ اتن،یبدبخت تمام باعث که ییآدما گناه
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 م؟یدار تعارف هم با ما مگه. یگفتیم دیآره،با-

 زنگ من به که باشه داشته رو نیا یرو رسول دیشا. رها نشد روم-

 اونقدر هنوز من اما کنم، فراموش رو زیچ همه بخواد ازم و بزنه

 .ستمین پررو

 هست؟ چش عادله حاال-

 یدیام ادیز دکترا گفتیم یول باشه درست رسول حرف دارم شک-

 یالغر واسه که یعمل. کبدشه از مشکل ظاهرًا. ندارن عادله درمان به

 .دهش ریدرگ کبدش حاال. ختهیر هم به رو بدنش ستمیس داده، انجام

. افتاد او ی شانه دور از احسان دست. دیاوچرخ طرف به کامل رها 

 :گفت اخم یکم با رها

 بهش راجع یدار الیخ یب جورنیا تو و بده قدرنیا عادله حال_ 

 !؟یکن یم صحبت

. دیکش باالتر را پتو و انداخت رها یها شانه یرو را دستانش احسان

 کوتاهش، نیآست شرتیت. بود شده دوندون هوا، یسرد از بازوانش

 .کرد ینم گرمش وجه چیه به
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 ؟یبخور رو هیبق ی غصه شهیهم یدار یاصرار چه رها، کن بس_ 

 حاال تو که مدت نیا تو زدن زنگ بهت بار چند رسول و عادله

 ؟یزنیم نهیس به رو سنگشون یدار

 انگار ؟یدوراه سر یموند کنمیم فکر چرا احسان؟ خوبه حالت تو-

 .ستین معلوم هم خودت با فتیتکل

 .نامعلومه دلم و خودم با فمیتکل واقعًا چون_ 

 

 

۲۴۸ 

 شب، آن آسمان. گرفت فاصله رها از و زد خودش دور یچرخ

 . بود شهیهم از تر پرستاره

 بود، بد یهرک با عادله بودن، مادر و پدر من واسه رسول و عادله-

 نکردم حس وقت چیه. بود مادر یول ا،یدن مادر نیبهتر نه من یبرا

 یزن. نمک فکر بودنش بهیغر به بخوام نکهیا به برسه چه ست،ین مادرم

 یکی رو مدرسه یها جلسه. باشه دنبالم مدام مادرا، هیبق مثل که نبود

 من واسه گذاشتن وهیم و دنیچیپ چیساندو اهل. اومدیم ون،یم در
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 باسمل باشه، راه به میبیج تو پول که بود حواسش بازم یول نبود،

 زیمت و مرتب دفترام و مداد شهیهم. نباشه پاره کفشم نباشه، چروک

 به وقت چیه عادله نه رسول، نه. نبود ینجوریا تو یبرا اما بود،

 با رسول. کنن فکر آرامشت و تو به ندادن زحمت خودشون

 عادله و عادله دست بود داده رو مون همه یزندگ افسار اش،یالیخیب

. کنه یخال تو سر خواستیم رو ایدن تمام از شیودل دق انگار هم

 من واسه شهیهم ،یکرد ازدواج باشهروز عجله با قدراون تو نکهیا

. دمیرس جوابش به وقته چند تازه که بود بزرگ سوال عالمت هی مثل

 اطرخ به سال دو کینزد. یکن فرار یخواستیم. یبود شده خسته تو

 یم االن یول نبودم متوجه موقع اون دیشا. یدیجنگ عادله با من

 اب یزندگ یچاله از یشد حاضر که گذشت سخت بهت یلیخ دونم

. ودب کنده برات شهروز که یقیعم چاه تو یفتیب و یایب در عادله،

 اون از بخوام ازت و واستم جلوت امیب یجور چه بگو، بهم خودت

 خوام یم و شهیم میبرادر یادعا مثاًل که حاال اونم ؟یبگذر نفر دو

 کنم؟ تیحما ازت
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 صورت طرف دو را دستانش. شد بلند شیپاها ی پنجه یرو رها

 کنمم لبخند نیرگذارتریتاث لبخندش، کرد یسع. گذاشت احسان

 .باشد

 با مرع هی بعد من که یخوب قدراون. احسان ییایدن برادر نیبهتر تو-

 هیقب که نخورم رو نیا یغصه و کنم هیتک بهت تونمیم راحت الیخ

 المیخ و هم رو بندازم رو پاهام تونمیم. باشن یناراض من از ممکنه

 بهم رو خوشش یرو بعد به نیا از قراره یزندگ که باشه راحت

. یخوایم تو که شهیم یجوراون یچ همه بعد به نیا از. بده نشون

 یکن یم فکر اگه. دارم مانیا ماتیتصم و تو به یبدون خوام یم

 هر یول ندارم یحرف منم کنم، صحبت رسول و عادله با ستین یازین

 قدم هی رسول، و عادله پسر عنوان به خوادیم دلت یکرد فکر وقت

 باشه؟ ،یبگ بهم هیکاف فقط ،یبردار براشون

 یابیز حس رها، داشتن. کرد باال و نییپا سر و زد یلبخند احسان 

 یتو یحس چیه هیشب که یحس. داد یم او به کمال و تمام را یبرادر

 .نبود ایدن
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۲۴۹ 

 ،یچیه که تو بره شیپ یجورنیا نا؟یآدر یکن کاریچ یخوایم_ 

 .بشم قبول ییجا بتونم محاله منم

. گذاشت آن یرو را اش چانه و دیکش آغوش در را اش کوله نایآدر

 :گفت نامعلوم یا نقطه به رهیخ

 وت منم، شه،یم نابود داره شیزندگ که یاون داره؟ یربط چه تو به_ 

 ؟ینش قبول یچ واسه

 .کرد درهم ابرو و گذاشت او یشانه یرو دست عاطفه

 هغص برات منم که شهینم باورت یعنی گه،ید نکنه درد دستت_ 

 . یمن یمیصم دوست مثاًل خورم؟یم

 روزها نیا. نبود یراحت کار چند هر بزند، لبخند کرد یسع نایآدر

 به دار خنده هم زدن لبخند که بود دهیچیپ هم در یجور اشیزندگ

 .برگشت طرفش به. رسدیم نظر

 ازت منم یول یدوستم نیبهتر تو که معلومه. جان یعاط ممنون_ 

 رخاط به ستین تو حق ماست، سرنوشت سال امسال،. ندارم یتوقع
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 یم دایپ مشکلم واسه حل راه هی خودم. نباش منم نگران. یبسوز من

 . کنم

 بابات؟ بد حال ای مامانت؟ ای سامان ی هیقض مشکلت؟ کدوم-

 هیبتش درگم، سر کالف. نگفت چیه و انداخت نییپا سر باز نایآدر

 که عاطفه. بود اش یزندگ یروزها نیا یهوا و حال یبرا یخوب

 او ی گونه یرو یا بوسه رفتنش، تند از د،ذشرمندهید را او حال

 . بود شده انهیدلجو حاال لحنش. کاشت

 مترسیم. ستین بردار دست پسره نیا. نایآدر نگرانتم خدا به_ 

. یدینم گوش رو من حرف که هم تو. ارهیب سرت ییبال آخرش

 به نم الاقل بذار ،یکن صحبت یتون ینم تعمه پسر و بابات با اگه

 مفت حرف محاله که داره قبولت قدراون که یدون یم. بگم دیام

 .کنه قبول موردت در رو گهید یکی

 :گفت دانهیناام و انداخت باال سر نقطه، همان به ریخ نایآدر 

 روش یجورنیهم احسان. بدونه یزیچ دیام خوامینم. یعاط نه_ 

 چارهیب اون. بره دیام چشم تو دودش و بشه یزیچ ترسمیم. حساسه

 .بکشه رو من یها یفکر یب جور بخواد که کرده یگناه چه
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 یروز از من یول بنداز گوشپشت بازم خوب، لهیخ. پوف_ 

 .بده دستمون کار هی پسره نیا که ترسمیم

 و هارت فقط رسه،ینم نظر به یخطرناک آدم نکنم، فکر نه،_ 

 .ادهیز پورتش

 .کرد زمزمه لب ریز یا وخداکنه داد تکان یسر عاطفه

 

 

۲۵۱ 

 را یظاهر آرامش نیا کدامشان چیه. شد یطوالن یکم شانسکوت

 یها مزاحمت و سامان از یخبر بود یروز چند. نداشتند باور

 زیرگ و بیتعق از یکی در قبل، روز پنج درست. نبود اش یشگیهم

 نایآدر که یسفر. بود داده مدتشکوتاه سفر از خبر اش، رانهیگیپ یها

 که یزمان تا حداقل نشود، تمام ها حاال حاال کرد یم دعا دل ته از

 . کند سیر و راست را شیهابرنامه ینازل

  کرد؟ کاریچ مامانت-

 .انداخت باال شانه نایآدر
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 یلیخ یول بگم بابا به ترسهیم. گهینم من به یادیز زیچ. دونمینم-

 هنکیا حاال. رونیب رهیم ظهر تا صبح از روز هر. رفتن یبرا مصره

 من که ییجا تا یول دونهیم خدا رو کنه،یم کاریچ و رهیم کجا

 .نکنه شیعمل و باشه سرش تو یفکر محاله شناسمش،یم

 .یگفتیم بابات به کاش-

 :گفت او چشمان به رهیخ ،یتلخ لبخند با نایآدر

 که دادم خبر مامان به و کردم یلق دهن گفتم یم گفتم؟ یم یچ_ 

 ده؟یم انجام رو مون ییدوتا رفتن یکارا داره هم مامان ،یگرفت زن

 کرد؟ یم تحمل یکن یم فکر

 بغض از شیصدا. دوخت روروبه به را نگاهش و دیکش یقیعم آه

 .دیلرز یم

 یم رفک وقتا یبعض که قدراون. فشاره تحت یلیخ روزا نیا بابا_ 

 تنرف قبل ما یزندگ ،یعاط یدونیم. هیگر ریز بزنه ممکنه آن هر کنم

 نه. مینبود یعاد یخانواده کی مثل وقت چیه. نبود خوب هم مامان

. بود اهاباب یهیبق هیشب بابا نه کرد، یم رفتار مامانا هیبق مثل مامان

 مامان داشتن نگه یراض واسه یکار هر که بود بابا نیا شهیهم
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 فقط نداشت، خونه تو یا فهیوظ چیه مامان انگار اصال. کردیم

 هر. بود راه به که سفراشم. گرفتیم یمهمون و رفت یم یمهمون

 یم هم رو من وقتا یبعض. کشور از خارج رفت یم دوبار یکی سال

 نیا کردمیم فکر ها موقع اون. اومد ینم ما با اصاًل بابا یول برد

 یحت مطمئنم االن یول باشه، مامان همراه خوادینم دلش که باباست

. دایب باهامون و کنه ول رو کارش تونستینم خواست،یم بابا اگه

 ازین بود، انداخته راه خودش واسه مامان که یبرق و زرق پر یزندگ

 داشتن یبرا بابا. نشه تموم وقت چیه که گنده پول هی. داشت پول به

 نبودش برام کمکم. دمشید یم کم یلیخ. کردیم یهرکار پول، اون

 کم هی تونستیم بابا و شد بهتر وضعمون هم یوقت. بود شده یعاد

 ...که هم االن. دیکش شیپ رو مهاجرت حرف مامان کنه، استراحت

 

 

۲۵۰ 

 هب. گرفت را چشمش ریز اشک نم انگشت نوک با و داد تکان سر

 .برگشت عاطفه طرف
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 ره بابا یول آورد یم کم نیا از زودتر یلیخ بود بابام یجا یک هر_ 

 اگه. ریناپذیخستگ و محکم مرد هیذ.من عماد بود، عماد بابا. نبود یک

 باردار مشکالتشون اوج تو مامان و اومدینم وسط نیآرت یپا

 فت،ر مامان یوقت. بشه دادنش طالق به یراض بابا بود محال شد،ینم

 ودمب بابا ازدواج یاصل مخالف من. دمید چشم به رو بابا شکستن من

 هی دمیفهم تازه دم،ید رو بابا و خودم و نیآرت با رها رفتار یوقت یول

 مامانم به وقت چیه کاش. کنه اداره رو یزندگ تونهیم یجورچه زن

 ...عقدکرده رو رها بابا گفتم،ینم

 از بود خسته. کرد پنهان دستانش پشت را صورتش و گفت

 اشتگذ او پشت را دستش عاطفه. نداشت یتمام انگار که یمشکالت

 هم رد کالف و نایآدر نگران دًایشد. دیکش نییپا تا باال از بار چند و

 رهشگ یگرفت یم را طرفش هر که یکالف. بود اشیزندگ ی دهیچیپ

 .شد یم کورتر

 ؟یبر مامانت با یخوایم واقعا_ 

 .داد تکان طرف دو به سر و کرد یپوف نایآدر
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 دوست اصال که عماد بابا از یدور یعنی مامان با رفتن دونم،ینم_ 

. فهمن زبون سامان با یریدرگ یعنی هم نرفتنم. کنم فکر بهش ندارم

 بود؟ درست چقدر مامان حرف دونمینم یکنم؟حت کاریچ موندم

 اباب اگه. ندارم رو دیجد یریدرگ ی حوصله. بپرسم ازش ترسمیم

. شهیم شروع دعواهاشون باز داره، سرش تو یفکر چه مامان بفهمه

 دنشیفهم. ادیبرنم بابا از هم یکار چیه. رهیم بره، بخواد اگه مامان

 .داره اعصاب جنگ براش فقط

. وبگ رها ای احسان به الاقل ای یبگ بهش بهتره من نظر به یول_ 

 . بشه راحت هم تو الیخ که کردن یفکر هی دیشا

 هم یجورنیهم. داره گناه. بگم یزیچ تونمینم اصال که بابا به_ 

 رفتن و نیآرت یهیقض خاطر به. شهیم شتریب اشیریدرگ داره روز هر

 .باشم دوشش یرو بار خوام ینم هست، تیاذ یکاف یاندازه به رها،

 با .بگم تونمینم هم احسان به. رهیگیم یافسردگ داره کنم یم حس

 و من گهید دارم شک افتاده، خواهرش و بابا نیب که ییها اتفاق

 ودمب کرده فکر هم خودم رها به گفتن به. میباش مهم واسش میزندگ

 با هک ییروزا بگم؟ یچ بهش برم اصاًل.کشمیم خجالت راستش یول
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 شهینم روم حاال نبود، خوب باهاش رفتارم م،یکرد یم یزندگ هم

 .کن کمکم بگم بهش

 یول ،یزنیم رو خودت حرف تو که گمیم یچ هر من بگم؟ یچ_ 

 .گفتم بهت دارم بار چند نیبب. باش خودت مواظب توروخدا

 ی گردونه در خودش، از مواظبت. کرد باال و نییپا سر تنها نایآدر 

 .کردیم تالش انجامش یبرا دیبا که بود یکار تنها مشکالت،

 

 

۲۵۲ 

. آمد ینم باال و رفتیم نییپا کرد یم چه هر. بود تنگ تنگ نفسش

 به. اشتند برخاستن قصد و بود نشسته اش نهیس یرو نفر کی انگار

 از ار آن یکم. رساند اش قهی به و آورد باال را دستش بود یسخت هر

 یم کندن جان به هم چپش دست کم تکان همان. داد فاصله بدنش

 دست به یشتریب فشار بار نیا. بود افتاده خرخر به شیگلو. مانست

. رساند تخت کنار کوچک زیم یرو وانیل به را آن و آورد دردناکش

 به گرید دستش. اش خواسته به دنیرس یبرا بود الزم یکم فشار
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 نییپا هم را وانیل افتادن، نییپا از قبل و شد شل. نبود ارشیاخت

 قیعم را نفسش د،یچیپ اتاق در که وانیل شکستن یصدا. انداخت

 یالیخ با را چشمانش شد، باز شدت به که اتاق در. فرستاد رونیب

 .بست راحت

 بود؟ یچ یصدا عماد؟ یشدیچ_ 

 ست؟ین خوب حالت بابا بابا،_ 

 یکم و گذاشت او ینهیس یقفسه یرو را دستش و آمد جلو نایآدر

 .خورد تکان یسخت به لبانش. داد تکانش

 ...قلبم_ 

 کی در درد. کندیم درد بدنش یکجا دانست ینم قیدق هم خودش 

 هنوز ینازل. شدیم جمع نقطه کی در بعد و دیچیپ یم جا همه لحظه

 :گفت نایآدر به رو و زد خودش دور یچرخ. بود خواب جیگ

 ...اورژانس بزن زنگ_ 

 .انداخت باال سر نایآدر 

 ...احسان الو... رمیگیم رو احسان یشماره دارم_ 
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 از .زد لب یگوش یتو را هیبق و گفت ینازل به رو را اولش یجمله

 هب باالخره ینازل. کند صحبت احسان با تر راحت تا شد خارج اتاق

 یخاطره هاصحنه جور نیا از. رفت جلو و داد جرات خودش

 داده دست از را مادرش ،یتیوضع نیچن در روز کی. نداشت یخوب

 به آن یسرما از و گرفت را بود زانیآو تخت از که عماد دست. بود

 . دیلرز خود

 .رسهیم گهید یقهیدق پنج تا گفت. استیکینزد نیهم احسان_

 .برخاست جا از و گذاشت تخت یرو را عماد دست ینازل 

 .بپوشم لباس رمیم منم پس خوبه،_ 

 اروید به در، از خروج یجا به بود کینزد که جیگ آنقدر بود، جیگ 

 .کند برخورد آن کنار

 

 

۲۵۳ 

 ریز را نامتعادلش حرکات و او و ستادیا شیجا سر یالحظه نایآدر

. رفت عماد تخت طرف به و انداخت باال شانه بعد. گرفت نظر
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. بود سرد یادیز. گذاشت او یکرده عرق یشانیپ یرو را دستش

 هیگر خواست ینم اما سوخت، یم اشک فشار شدت از چشمانش

 همراه کی او. نداشت آه و اشک به ازین لحظه نیا در عماد. کند

 .خواست یم محکم

 یم االن. باهاشه هم رها. راهه تو. احسان به زدم زنگ بابا؟ یخوب_ 

 ...رسن

 اقات از یمعطل یب. درآمد صدا به در زنگ که بود نشده تمام حرفش 

 تا رساند اتاقش به را خودش. زد را فونیآ یدکمه و دیدو رونیب

 ادیز وضع آن در دنشید از احسان مطمئنًا. کند تن یموجه لباس

 .آمدینم خوشش

 ن؟ییکجا! ییدازن! نایآدر_ 

 سیخ یکم چشمانش ریز. اومد رونیب اتاق از نایآدر از زودتر ینازل 

 .بود

 یول چشه، دونمینم. باش زود خدا رو تو جان؟ احسان یاومد_ 

 ...خورهینم تکون اصال
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 احسان. کرد دراز نیآرت اتاق طرف به را لرزانش دست و گفت 

 خاطر به که بود نیا اشیخوب. دیدو سمت آن و دست به فیک

 کوچک درمانگاه کی و مارستانیب در که یایدرپ یپ یها فتیش

 خودش همراه را اش یپزشک فیک مدام داشت، شان خانه کینزد

 در. نشست عماد سرد تن کنار تخت یرو. برد یم ور آن و ور نیا

 .شد او ینهیمعا مشغول و کرد باز را فشیک

 ...سالم_ 

 جواب را سالمش نا،یآدر سمت به ینگاه مین با و گرفت باال سر

 آمد باال وار کیاتومات سرش. دهد ادامه را کارش نتوانست. داد

 سر یخجل لبخند با نا،یآدر. دیچرخ وضعش و سر و نایآدر یرو.و

 . شد یباز مشغول رنگش، کرم شال یگوشه با و انداخت نییپا

 خوبه؟ حالش_ 
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 هم احسان. تکاند جا از را او نا،یآدر گوش کنار از ینازل یصدا

 قعمو به حضور اگر دیشا. شد عماد فشار گرفتن مشغول دستپاچه

. داد یم ادامه خوشمزه یچران چشم نیا به حاالها حاال نبود، ینازل

 .شد یم تر تند دستانش حرکات و کورتر لحظه هر ابروانش گره

 ست؟ین خوب حالش احسان؟ شده یچ_ 

 از را یایزبان ریز قرص ،ینازل سوال به جواب بدون احسان 

 هرچه دیبا. گذاشت عماد زبان ریز را آن و کرد خارج آن پوشش

 .کرد یم تیریمد را اوضاع زودتر

 .باشه بهتر مارستانیب میبر نظرم به_ 

 آمبوالنس؟ بزنم زنگ_ 

 ونخودم برسه آمبوالنس تا. ادهیز کیتراف ه،یسور شنبه چهار نه_ 

 اعاوض قرص نیا با فعال. دره دم من نیماش. مارستانیب مشیرسوند

 .ستین راه شتریب قهیدق ده هم مارستانیب تا شهیم بهتر

 در؟ دم تا شیبرسون یخوایم یچجور_ 

 انگشت دو پشت. کرد کورتر را احسان ابروان گره نا،یآدر سوال 

 .دیکوب لبانش یرو را اش حلقه و اشاره
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 زود انیشا و دیام بزن زنگ هم تو. ها پله یجلو ارمیم رو نیماش_ 

 ...در دم مشیبرسون تا کمک انیب تر

 ...میبزن زنگ بهتره گمیم هنوزم من یول_ 

 را اش جمله که ستینگر ینازل به زیت و تند و آورد باال سر یجور 

 حرف ینازل طرف دانستیم هم احسان. کرد قطع مهین و نصفه

 هم را خاص شب نیا از ساعت نیا دیشد کیتراف اما است منطق

 یصندل یرو عماد بعد، قهیدق ده از کمتر. گرفتیم نظر در دیبا

 نیماش داخل مدت نیا تمام رها. بود دهیکش دراز او لیاتومب عقب

. ودب عماد ییجابجا یبرا ه،یبق و احسان تالش گرنظاره و نشسته

 زا قبل نایآدر اما نکند، شانیهمراه و بماند خانه در داد حیترج ینازل

 را عماد که آورد ینم طاقت دلش. بود نشسته لیاتومب داخل عماد

 اعتماد چشمانش از شتریب رها و احسان به اگر یحت بگذارد، تنها

 .داشت
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 اشنهیس درد. شدیم شتریب اطراف از درکش گذشت یم چه هر

. بود گرفته وحشتناک یسردرد را آن یجا و شده کمتر یلیخ

 دیشا فشرد یم هم به محکم را شیهاپلک. زدیم نبض شیهاقهیشق

 مه دنیکش نفس گرید حاال. باشد داشته درد کردن کم در یریتاث

 شناآ و خوشبو یا حهیرا د،یکش یقیعم نفس نیاول با. نبود سخت

. دیکش بو دوباره و دوباره. کرد پر را اشییایبو یها رندهیگ تمام

 هم ادکلن و عطر هزاران نیب را رها خاص عطر بود، نکرده اشتباه

 دشید یهیزاو. کرد باز یکم را چشمانش یال. دادیم صیتشخ

 عطر و بود گرفته را دشید یجلو راننده یصندل. نبود مناسب

 احسان یصندل یپشت به دست. شد یم یقاط رها عطر با هم احسان

 .شود زیخ مین تا گرفت

 .ستین خوب حالت هنوز بابا؟ یکن یم کار یچ_ 

 دوباره یبرا شیتقال و نایآدر به توجه یب و انداخت باال سر

 آزرده یکم فقط یکم اشنهیس قفسه. نشست صاف او، خواباندن

 ینگاه نهیآ داخل از احسان. نبود یخبر کشنده درد آن از گرید. بود

 .خورد وندیپ هم باز ابروانش. انداخت عقب به

 .میرس یم االن. بکش دراز ؟ییدا یپاشد چرا_ 
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 ...نباش من نگران... خوبم_ 

 کلمات. کرد یم نقض را آن لحنش و گفتیم زیچ کی زبانش 

 دب حال نیا از حالش. شد یم خارج لبانش نیب از جانیب و دهیکش

 چشم و بست چشم بار چند. رفت یم جیگ سرش. خوردیم هم به

 یشتپ به را دستش. باشد حالش بهبود به یکمک دیشا کرد، گشاد

 خواهد،یم دلش که آنطور توانست باالخره و گرفت رها یصندل

 آن و ور نیا یه. شد ینم بند جا کی و بود نیسنگ سرش. ندیبنش

 یراب خودش که ییایدن ییوفا یب از بود گرفته دلش. افتاد یم ور

 دلش. خواستینم را احسان و نایآدر ینگران. بود ساخته خودش

 شده یجور کی. گرفت یم را رها یاکلمه چند یاحوالپرس یبهانه

 ددارن تازه تازه که ساله هجده پسرکان حال هیشب داشت یحال. بود

 .کنند یم تجربه را شدن داشته دوست و داشتن دوست حس
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 نآ وقت چیه. داشت زهر گس طعم نشست لبانش یرو که یلبخند

 یداشتن دوست داشتنش، دوست نه. بود نکرده تجربه را دوران

 هک طور آن شدنش داشته دوست نه و بود یداشتن دوست و نیریش

 ینازل حضور گشتیبرم عقب به که حاال. کند خوش آن به را دلش

 خودش، که یلیتحم. بود لیتحم جور کی اشیزندگ در

 که نکرد ادعا وقت چیه ینازل. بود داده آن به تن خودخواسته

 وا داشتن دوست یبرا یتالش که داشت شک یحت دارد، دوستش

 ،ینازل یزندگ به ورود یلحظه همان از خودش و باشد کرده

 چون گمانش به. دیدیم او داشتن دوست به محکوم را خودش

 کی به تن اش،ندهیآ از ترس خاطر به ینازل که بود شده باعث

 دوست و او وقف را خودش تمام دیبا بدهد، یاجبار ازدواج

 چیه و داشت ادامه سال هفده نیا تمام که یاجبار. بکند داشتنش

 .نگرفت خود به اریاخت رنگ وقت

 یدب یصدا با و شد خم گردنش یرو سرش ،یتکان نیکوچکتر با 

 عقب به. کند مقاومت نتوانست گرید رها. کرد برخورد شهیش به

 :دیغر ینگران با و برگشت
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 یاتفاق چه یبکش دراز آخه؟ یلجباز نقدریا چرا تو شد؟ یچ_ 

 رو؟ هیبق هم ،یکن یم تیاذ رو خودت هم که افتهیم

 سکچیه. بود نشده نگرانش بایز لحن نیا با کس،چیه حال به تا 

 سن نیا به تا کس چیه اصاًل. بود نرفته اش صدقه قربان گونه تشر

 و او جواب در. بود رفته اش صدقه قربان نه و بود شده نگران نه

 ازب دهان دیترسیم. نگفت چیه ترش، نگران نگاه و نگرانش لحن

 شده، که هم یا هیثان یبرا و فتدیب هم یرو شیها پلک و کند

 .بدهد دست از را شیروبرو یبایز ریتصو

 ست،بایز بلند یمو با فقط زن که اشتباه نیا با را عمرش تمام چرا 

 یهسیقد نیا پس بود، بلند یمو به ییبایز اگر بود؟ کرده تباه

 دو هب شانطول زور به که مانند کرک یموها با ،یدنیپرست یبارویز

 بود؟ که د،یرس یم سانت
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 د،کر توقف رها صورت یکینزد در و رفت جلو یکم دستش نکهیا

 منر و فیلط پوست لمس یهوا دلش. نبود خودش اریاخت به اصال

 بود الزم. بود شده ییهوا یادیز دلش، امشب. داشت سر در را او

 دیشا بترکاند، آن در را صدا و سر پر یهاترقه آن از یکی نفر، کی

 .دیایب شیسرجا عقلش

 .بهتره یلیخ نینر راه فعال. ارمیب برانکارد رمیم -

 تواندیم حد چه تا بود نگفته احسان به یکس حال به تا یعنی

 یهالپ ریتصو تنها برگرداند، رو که رها باشد؟ محلیب خروس

 .ماند ذهنش در اش،انداختهگل

 خبر خودش و بود شده دلبر یادیز رها. دیخندیم شیهالب

 هرچه الیخیب خواستیم او از االن اگر بود بد یعنی. نداشت

 یبانو دوباره و بشود او یهایمعرفتیب تمام و گذشته شاننیب

 یکل با که یزن وجود با. نداشت یدوام اشیخوش باشد؟ اشخانه

. کند رفک یحت رها به توانستینم بود، برگشته اشخانه به التماس،

 یپشت به را سرش و بست چشم. دیکش ریت هم با سرش و قلب

 هم شیهایخوش بود کرده ثابت او به یزندگ. زد هیتک یصندل

 .دارندیناپا و یالحظه
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 .یشبک دراز تخت یرو کنمیم کمکت ،ییدا نییپا ایب اطیاحت با -

 زا ترجانیب تنش. سپرد احسان دست به را خودش و داد تکان سر

 خود به خود چشمانش د،یکش دراز که برانکارد یرو. بود یهروقت

 بودن ناهموار از نشان که برانکارد یآزاردهنده حرکات. شدند بسته

 و ترف پر و شلوغ اورژانش. کردیم شتریب را سردردش داشت، ریمس

 هب کنندگانمراجعه تیوضع دنید با و گشود چشم یالحظه. بود آمد

 یهاصورت و دست. ندینب را زیچ چیه داد حیترج مارستان،یب

 هم نجایا. نداشت دنید بود، شده کنده پوستشان که ییپاها و سوخته

 اشیباز سال، شب نیبدتر در درست قلبش. بود اوردهین شانس

 بود مجبور امشب کرد،یم فرار هاصحنه نیا از هرچه. بود گرفته

 .ندشانیبب

 ییجابجا به خودش داد حیترج بخش، تخت یرو دنیخواب یبرا

 به نگاهش و بزند راه آن به را خودش کرد یسع هرچه. کند کمک

 ستتوانیم جرئت به. بود دهیفا یب افتد،ین شبانه جنگ مجروحان

 را دستش که یجوان ریتصو. دید را عمرش یصحنه نیبدتر دیبگو

 نیب از چشمش، یروده و دل انگار و بود گرفته چشمش یرو
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 سرد عرق. زد عق بار چند و شد خم جلو به. بود زانیآو انگشتانش

 .بود کرده سیخ را تنش تمام

 

 

۲۵۸ 

 .بزنم سرم برات دیبا ،ییدا بکش دراز -

 تخت یرو پشت از را خودش. نداشت هم نشستن جان گرید

 آنچه کردیم یسع و دیکشیم قیعم نفس. بست چشم و انداخت

 قهیدق چند. نبود سخت ادیز کارش. کند پاک خاطرش از را دهید

 ار سرم عیما یسرد و شکافت را رگش وکتیآنژ سوزن یوقت بعد،

 و شد ترنیسنگ و نیسنگ چشمانش کرد، حس شیهارگ درون

 یبارویز خواب یایدن به سفر از قبل نکهیا. دینفهم چیه گرید

 زد، رمه او یهاپلک پشت را رشیتصو و ستادیا شیروبرو فش،ینح

 .بود ایدن لذت نیبزرگتر

*** 

 خونه؟ برسونمت یخوایم -
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 .داد تکان طرف دو به سر و فشرد را چشمانش یگوشه

 .مونهیم نجایا فکرم خونه برم. هستم زم،یعز نه -

 به. دیرسینم نظر به یراض نگاهش. ستادیا سرش یباال احسان

 یمعن چه. نداشت وجود شانبودن نجایا یبرا یلیدل اصال نظرش

 کرد،یم یریگیپ مصرانه را طالقش درخواست که یزن داشت

 یزندگ یبانو یوقت هم آن باشد، شوهرش کنار یماریب موقع بخواهد

 شلوار بیج داخل را دستش کشد؟یم را انتظارش خانه در مرد، آن

 .رفت جلو یقدم و داد سر اشیاپارچه

 تو ه،باش نجایا االن دیبا که یاون. رها خونه یبر بهتره کنمیم فکر -

 !یستین

 هب احسان شدینم باورش. دیکش پر رها، لبان یرو کمرنگ لبخند

. داوریب شیرو به را حضورش بودن هیتوج قابل ریغ صراحت نیا

. بود کرده گم را کلمات و هاحرف. شد بسته و باز بار چند لبانش

 جا از و فشرد مشت در را فشیک بند. نداشت جواب که حق حرف

 جا تخت یرو ماریب مرد کنار را قلبش که درک به. برخاست

 برادرش غرور و خودش دل یبرا بعد به نیا از بود قرار. گذاشتیم
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 رورغ یحوال را شیصدا باالخره و کرد نییپا و باال سر. کند یزندگ

 .کرد دایپ اشخورده بند

 .تتنهاس نایآدر. یبمون تو بهتره یول خونه رمیم من. توئه با حق -

 او یمردانه یپنجه ریاس دستش که بگذرد احسان کنار از خواست

 .شد

 دیشا و آرام یلحن با گوشش ریز درست و آورد نییپا را سرش

 :گفت عذرخواهانه

 ؟یشد دلخور ازم -

 چشمانش دیترسیم. اوردین باال دستانش اتصال از را نگاهش

 رفط دو به سر. بشکند مقاومتشان سد و گذاشته کنار را یآبرودار

 .کرد کج یکم را لبانش و داد تکان

 باشم؟ دلخور دیبا یچ واسه نه، -
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 اب. باشد نکرده حس را رها بد حال بود محال. امدین کوتاه اما احسان

 رها یچانه ریز را آزادش دست. کرد سد را راهش بلند قدم کی

 .کند نگاه چشمانش به کرد مجبورش و گذاشت

 .ادیم لیس داره چشمات از و یستین دلخور -

. دیغلت اشگونه یرو یدرشت اشک قطره بزند، پلک نکهیا بدون

 ندچ از یجور. زدن پلک نه و داشتند تلنگر به ازین نه گرید هایبعد

 یکردیم گمان که بودند کرده باز خروجشان یبرا را راه ر،یمس

 احسان چشمان. شودیم زیسرر او چشمان از آسمان، یهایدلگرفتگ

 یول بود، نزده یبد حرف خودش گمان به. شدینم نیا از ترنیغمگ

 را او دل ش،یهااشک با نیچننیا که نبود نظرهم او با رها ظاهرا

 .سوزاندیم

 زدم؟ یبد حرف رها؟ شده یچ -

 ریز دست شتریب هرچه. افتاد چشمانش جان به دستش دو هر با رها

 و درمانده. شدیم خارج یشتریب شدت با اشک د،یکشیم چشمانش

 .گذاشت صورتش یرو را دستانش یعصب

 شن؟ینم تموم چرا ایلعنت نیا َاه، -
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 شدرشت دستان. داد فاصله صورتش از و گرفت را او دستان احسان

 .کردند خشک را رها صورت راحت یلیخ

 شد؟ نیا حالت که گفتم یچ شده؟ یچ یگینم -

 .داد تکان طرف دو به سر رها

 ...یچیه -

 .چسباند اشنهیس یقفسه به را اشچانه احسان، هیگال پر نگاه

 قدر نیا سال، همه نیا بعد یعنی گه،ید نکنه درد دستت -

 ؟یشد ناراحت من حرف از بفهمم که شناسمتینم

 .بده خبر بهم شد، یاتازه خبر اگه. خونه رمیم من.... من -

 زدن حرف به ازین. گذاشت شیهابیج داخل را دستش دو احسان

 یگوشه گوشه از هیگال یکل. بود درونش حال یایگو نگاهش. نبود

 .کردیم چکه چشمانش

 موقع به رو دلت حرف تو که یروز اون و باشم زنده خداکنه -

 .نمیبب رو یبزن

 

@
mahbookslibrary



 

۲۶۱ 

 عمر کی. بود احسان با حق بازهم. ستادیا حرکت از شیپاها

 خودش یزندگ از نکهیا بدون بود، کرده را آن و نیا یمالحظه

 نیولا یبرا داشت میتصم برگشت که احسان طرف به. بفهمد یزیچ

 !توانستیم اگر بزند، سانسور بدون را دلش حرف بار

 میتصم میزندگ واسه خودم عمرم تمام من احسان، یدونیم_ 

 بشعواق یپا و گرفتم میتصم غلط، ای درست بد، ای خوب گرفتم،

 خوب یدار مدام نکهیا یول اد،یب مسخره نظرت به دیشا. واستادم هم

 ...دهیم بهم یمزخرف یلیخ حس ،یکن یم یادآوری بهم رو بد و

. کدنتر بغضش اش، جمله یادامه با تا برد دندان ریز را نشییپا لب

 به یکم و گرفت دست در را او یهاشانه. دیخند ناباورانه احسان

 .ندیبب بهتر را صورتش تا داد هولش عقب

 رستد یستین بلد که بقبولونم تو به خوامینم اصاًل من! زمیعز_ 

 معذرت بود، نیا برداشتت اگه. گفتم رو نظرم فقط ،یریبگ میتصم

 ...خوام یم
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 ...شد داریب بابا_ 

 رها. شد جدا هم از یطوالن یمکث با رها، و احسان نگاه اتصال خط

 از. ینشدن تمام یها هیگال از پر احسان و بود دلخور هم هنوز

 روان کی به ازین رها نظرش به. دیترسیم رحمش دل خواهر عاقبت

 ردستیز و یشنو حرف عمر کی. داشت مدت یطوالن یدرمان

 .ماریب منعطف کی بود، ساخته منعطف شدت به یانسان او از بودن،

 طرف به و داد تکان سر نایآدر به رو. کند رها نگاه از دل باالخره 

 خانواده نیا با را اشفاصله کردیم یسع چه هر. رفت عماد اتاق

 در دست فلک، و دیخورش و مه و باد و ابر. بود دهیفا یب کند، حفظ

 . بچسبانند آنها به را او تا داشتند دست

 !نهیبب رو شما خواست یم بابا کنم فکر جان، رها_ 

 مچش و نجایا او،. دیایب خود به یکم تا داشت ازین جمله نیهمچ به 

 از کرد؟یم چه نبود، او عاشق که یمرد آمدن هوش به بود انتظار

 هب بود قرار یک تا خواست؟یم چه دهیرس خط ته به یزندگ آن جان

 و عماد زانیآو را خودش و بزند چنگ آن، یدهیپوس ینمانخ طناب

 دارد؟ نگه اشیزندگ
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۲۶۰ 

. آمدند رونیب اتاقک از هم احسان و عماد که ستادیا آنجا قدرآن

 یساعت چند کند مجاب را او تا زد یم حرف عماد گوش ریز احسان

 نشانش را اطراف یهاصحنه منزجر، ینگاه با عماد و بماند شتریب

 .ستین ماندن یجا گرید نجایا اودبفهماند به تا دادیم

 نقلبشو متخصص واستا، صبح تا حداقل. کنم یم خواهش ییدا_ 

 . ندتیبب

 :گفت احسان چشمان به رهیخ و ستادیا عمادازحرکت

 حصب تا دخترم و زن که داره ینم بر رتمیغ ن،یبب رو برت و دور_

 .باشن محشر یصحرا نیا نیب

 :دیپرس یپوزخند با و کرد گرد چشم احسان

 زنت؟_ 
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 اصل در. کرد سکوت و کرد فوت رونیب به صدا با را عمادنفسش

 زدیم شد باطل مهر روزها نیهم رها. نداشت گفتن یبرا هم یحرف

 زنم نیهم گرید وقت آن. اششناسنامه داخل او نام نییپا

 .نداشت وجود هم یاشناسنامه

 وقت خوب متخصص هی از خودم فردا احسان، گهید میبر_ 

 .خونه برم زودتر خوادیم دلم فقط االن رم،یگیم

 .زد هم را خودش آخر زور احسان

 .کنهیم کار روزا نیا یدکتر کمتر ،ییدا ساله آخر_

 ست،ین حاد اوضاعم گفت هم دکترشون که یدید نداره، اشکال_ 

 ینگران یبرا ییجا گهید پس ،یکرد قبول رو حرفش که خودتم

 .مونه ینم

 ییگو هم احسان. کند اصرار ماندنش به دوباره احسان تا ستادینا

. زداندایب رو دوباره دنده کی و لجباز یاو به که بود آن از تر خسته

 متوجه یحت که داشت عجله قدر آن مارستانیب از خروج یبرا عماد

 مهم شیبرا تلخ یهاصحنه دنیند فقط لحظه آن. نشد رها حضور
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 از دیترسیم. بود سرش پشت یکم ی فاصله با هم نایآدر. بس و بود

 .نفهمد را بدش حال و شود دور

 ...گهید میبر_ 

 یکم و ستادهیا اش یقدم کی ی فاصله در حاال که یاحسان به رو 

. داد تکان سر و زد یلبخند ند،یبب خوب را صورتش تا بود شده خم

 کرف یحت. دیکش قیعم نفس چند مارستان،یب ساختمان از خروج با

 یم گتن را نفسش هم بسته یفضا کی در عماد، با بودن نفس هم به

 تا دیکش یم شیها هیر به را ژنیاکس خوب آن از قبل دیبا. کرد

 .اوردین کم هوا لیاتومب داخل

 ست؟ین خوب حالت-

 

 

۲۶۲ 

 و نگران نگاه نیا بود قرار کجا تا. کرد نگاهش گرفت باال سر

 اش ختهیر هم به یزندگ و خود دنبال به را حرف پر چشمان

 شیاآس یکم. باشد تر یواقع بار نیا لبخندش کرد یسع بکشاند؟
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 و ثابت جاکی شیها قدم هنوز. بود الزم نفرشان دو هر یبرا الیخ

 .کرد عبور کنارشان از رکشانیآژ آمبوالنس که بودند حرکت یب

. دبو کرده پر را طیمح تمام یزن ونیش و هیگر یصدا بعد یا لحظه

 ندید وگرنه داشت، یخودآزار. بود دهیچسب نیزم به انگار شیپاها

 .شود طلسمشان که نبود ییتماشا هم آنقدرها تلخ یها صحنه آن

 نیا تو نشد یخال دونت ؟اشکیکن تیاذ رو خودت ادیم خوشت_ 

 خودش و فشرده عماد یمردانه انگشتان نیب شیبازو وقت؟ چند

 هم او ظاهرا. نبود ها یکینزد آن احسان. شدیم دهیکش او سر پشت

. دبو شده ملحق مارستانیب یروهاین جمع به اش، فهیوظ حسب بر

 زا خسته. بودند خسته شدت به هم هاهمان و بود کم پرسنل تعداد

 گذاشته رسوم و رسم بازو و یشوخ را نامش که ییها یاطیاحت یب

 یمحوطه وارد یکم ی فاصله با یبعد و یبعد آمبوالنس. بودند

 عقب در عماد. شد یم تر میوخ لحظه هر اوضاع. شدند مارستانیب

 هم خودش. نشاند آن داخل را رها و کرد باز را احسان لیاتومب

. بود ادیز هم یمتر یلیم یفاصله نیهم اصال. نشست او به دهیچسب

 دبپوش لباس هیال چند خانه از آمدن رونیب یبرا رها داشت یمعن چه

 کند؟ محروم تنش یگرما حس از را او و
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 ؟یکن یم کاریچ_ 

 یم طول. بود نیهم هم یبچگ همان از. آمد خودش به رید یکم رها

 شیها اندام به را اتفاقات برابر در الزم واکنش مغزش تا دیکش

 را لبخندش بروز یجلو تا فشرد هم به محکم را لبانش. کند مخابره

 یم یخوردن و بایز چقدر تیعصبان موقع نداشت خبر که رها. ردیبگ

 ی رهیدستگ یرو که رها دست. بکند یغلط تصور بود ممکن شد،

. دیکش خودش طرف به را او و گرفت محکم را شیبازو نشست، در

 چیه به نبود حاضر بود، شده بشینص یخوب نیا به یتیموقع که حاال

 شده که هم بار نیآخر یبرا دیبا رها. بدهد دست از را آن وجه

 .دیشنیم را او یهاحرف

 ه؟یمحشر چه رونیب ینیبینم ؟یریم یدار کجا_ 

 .دیکش را شیبازو رها

 .شهیم بد نن،یبب هم کنار رو ما نایآدر و احسان عماد، کن ولم_ 

 

 

۲۶۳ 
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 دیبا چرا نشستم، کنارزنم من که نیا ؟یگیم یدار یچ یفهمیم_ 

 باشه؟ بد

 : گفت حرص با و دیکوب او نهیس به را اش شده مشت دست رها

 من برادر و منتظرته تخونه تو االن نایآدر مادر که بده اونجاش_ 

 یکل تونهیم ما بودن هم کنار. منه طالق یکارا دنبال ماهه چند

 .کنه درست سوتفاهم

 .کنم هیتوج رو خودم بچه تا دو واسه مونده نمیهم_ 

 کسچیه واسه رو یچیه وقت، چیه خان عماد دونم،یم آره_ 

 .کنه اشتباه محاله چون ده،ینم حیتوض

 .رفت درهم رها حرف شین از شیابروها

 رو هیکنا زبون من ؟یبزن راست و رک رو دلت حرف شهیم_ 

 . فهممینم

 .زد نهیس به دست و برگرداند رو رها

 .ستین مهم یچیه گهید حاال. کن ولش_
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 خودش سمت به را سرش و گرفت او ی رچانهیز دست عماد 

 .برگرداند

 و نصفه هم رو حرفات. کن نگام ،یزنیم حرف من با یدار یوقت_ 

 رس یب یها جمله از ادیم بدم. بگو کامل ای نکن شروع ای نذار، مهین

 ... ته و

 .یکنیم تمیاذ یدار_ 

. کرد راشل دستش رها، ینشسته اشک به چشمان و دهیرنج لحن

 نیا مشکل. نداشت را او آزار قصد وقت، چیه که دانست یم خدا

 یبد از سر و زدیم راههیب به کند، یخوب خواستیم جا هر که بود

 .آورد یم در ینشدن جبران یها

 کنه؟یم تتیاذ باشمت، داشته دوباره خوام یم نکهیا_ 

 ؟یباش داشته دوباره یخوایم که یداشت رو من حاال تا مگه_ 

 رو نیا یخواینم گذره،یم ازدواجمون از سال هی گهید ماهه کی-

 ؟یبش منکر که
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 کردمیم فکر جالبه یلیادته؟خی هم رو عقدمون خیتار بابا، نه_ 

 منم یحت که هاشه بچه و ینازل شیپ حواست و هوش قدرنیا

 !؟یکرد فراموش

 صورتش یرو را دستش دو و شد خم جلو به. دیکش یپوف عماد 

 شهیهم احسان، یریپذ تیمسئول احساس که بود خوب. گذاشت

 .افتاد یم کار به منطقش از قبل

 باهات بودم تخونه تو فقط یول بودم تو  یخونه تو ماه چند من_ 

 .نکردم یزندگ

 

 

۲۶۴ 

 .آوردیم در یباز داشت باز نفسش. زد هیتک عقب به و کرد بلند سر

 .ینکرد یاگله وقت چیه هم تو_ 

 و حد یکل واسم خواهرت هم خودت، هم یوقت گفتم یم یچ_ 

 ن؟یکرد نییتع مرز
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 ات دو با تنها، مرد هی. بودم داغون. نبودم خودم اصاًل موقع اون من_ 

 دهیرس ییجا به کار. اومدینم بر شونداشتن نگه یعهده از که بچه

 دهش خسته هم نایآدر. شگاهیآسا بذارم رو نیآرت خواستم یم که بود

 شدیمن روم. یبود کرده لطف بهم انتظارم از شتریب یلیخ هم تو بود

 باهات تا داد شنهادیپ بهم بار چند عادله. بشم مزاحمت شتریب

 میزندگ و من یپا به نبود حقت چون نکردم، قبول کنم، صحبت

 .نکردم یاقدام چیه ،ینخواست خودت تا که یدید. یبسوز

 یزندگ شخونه تو سال کی که یشد یآدم همون قًایدق خوبه،_ 

 ،یداد بهم که رو ینون منت حاال تا یجور چه تعجبم فقط. کردم

 ؟ینذاشت سرم

 یچ ،ینبود نیا تو شناسمت؟ینم اصال مدته هی چرا رها، یوا_ 

 ؟یشد رو اون به رو نیا از که شد

 و یمونیم تنها خونه تو ض،یمر یبچه هی با سال، هی یوقت_ 

 باشه همراهت قراره که یکس و خونه اون وارید و در شهیم همدمت

 پوست کم کم ره،یم گهید یکی یصدقه قربون چشمت یجلو مدام

 .شیشناس ینم هم خودت یحت که آدم هی یشیم و یندازیم
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 نبودم؟ من و یخواست تو_ 

 اناکج از سر و کنهیم ولم میعروس شب که یآدم از یداشت انتظار_ 

 کنم؟ ییگدا توجه اره،یم در آباد

 !نکردم ولت من_ 

 رو من خش و خط پر بدنم و تن تا که یاون حتمًا پس! واقعًا؟_ 

 !؟ینبود تو رفت، و گذاشت د،ید

 را وا نام ضربه، هر با و دیکوب یشانیپ به بار چند را مشتش عماد 

 .کرد تکرار

 تا چهار خاطر به من یکرد فکر واقعًا تو …رها …رها... رها_ 

 پستم؟ قدرنیا یعنی کردم؟ ولت بدنت یرو خط

 .نکردم دایپ کارت نیا واسه یا گهید لیدل چیه من_  

 شد یم قبل از تر دهیپوش لباسات روز هر که بود نیهم واسه پس_ 

 ؟یکرد یم چیپ بقچه رو خودت من یجلو و

 حیتوض نبود ازین. بود واضح سوالش جواب. کرد نگاهش تنها رها، 

 .بدهد اضافه
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۲۶۵ 

 رها یروبرو داشت، جا که ییجا تا و دیچرخ یصندل یرو عماد

 قتصدا هم دیشا باشد، شتریب کالمش ریتاث خواستیم. نشست

 را رها دستان. کند باور را حرفش رها تا داشت ازین را نگاهش

 .شود منتقل بهتر حسش تا گرفت

 هک بود هام یبد نیهم خاطر به اصاًل. کردم بد بهت دارم قبول من_ 

 نشدم زده بدنت و تن از شاهده خدا اما رفتم، و گذاشتم شب اون

 تموم یچ همه و کامل دختر هی ینمونه من یبرا شهیهم تو رها،

 و سن هم یهیبق با نظرم از دمت،ید که اول روز همون از. یبود

 چیه من و کرد یم تتیاذ عادله که بار هر. یداشت فرق یکل ساالت

 اون از یروز هی کردمیم عهد خودم با بکنم، تونستم ینم یکار

 نیبدتر گذشتم، ازت ینازل خاطر به که یروز. بدم نجاتت خونه

 رو خودم چقدر یکن تصور یتونینم یحت تو رها،. بود عمرم روز

 دل و قولم ریز بزنم دیبا بار نیاول یبرا دمیفهم یوقت دم،ید ریحق
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 اقالنهع یلیخ هم هیقض اون با تو. بشکنم رو میزندگ آدم نیتر زیعز

 اون نشد که حاال گفتم خودم به ،ینازل با ازدواجم بعد. یاومد کنار

 هی مثل بعد به نیا از باشم، داشته رو هوات داشتم دوست که جور

 گهید جور هی روم که کنم یکار خواستم یم. برات شمیم برادر

 وربدج ینازل. نشد بازم اما باشم، مواظبت خواستم یم. یکن حساب

 رو من و بود ادیز هاش خواسته قدراون. بود بسته رو پام و دست

 دمیدیم رو اومدمیم خودم به وقتا یبعض که ذاشت،یم فشار تحت

 ارفش کم کم. تو به برسه چه ندارم، خبر عادله از ماهه هی از شتریب

 گمت هامیروزمرگ تو که ادیز قدراون شد، ادتریز و ادیز یزندگ

 مردم دم،ید تنت رو رو، زخم همه اون یجا یوقت شب، اون. کردم

 متوجه کس چیه. دمیکش یچ من بفهمه نبود کس چیه و مردم. رها

 یب من. منم زخما اون تک تک مقصر نظرم از چون مردم. نشد حالم

 لمد که اونجور و بمونم حرفم رو نتونستم هم بار هی یحت که رتیغ

 ...باشم مواظبت خواستیم

 تسکو. دیبر را نفسش یالحظه اش،نهیس یقفسه فشار و بغض 

 .انداخت نییپا سر و کرد

 عماد؟ یخوب_ 
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 ازب را لیاتومب در و دیکش رونیب او دست از را دستش هراسان رها 

 یپنجه ریاس دوباره دستش بگذارد، رونیب را شیپا نکهیا از قبل. کرد

 .شد عماد

 .نباش نگران خوبه، حالم من_ 

 ؟یمطمئن_ 

 او ینشسته عرق به یچهره به رهیخ و بود کرده خم را سرش رها 

 تفرص از شه،یهم مثل هم بار نیا داشت یبیع چه. دیپرس یم سوال

 به رس! رد؟یبگ یباز به را دختر نیا پاک احساسات و کند استفاده

 یمرنگک لبخند و کرد نگاه او به یچشم ریز. زد هیتک یصندل یپشت

 .زد

 ...شمیم هم بهتر ،یمونیم شمیپ یبگ اگه_ 

 

 

۲۶۶ 
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 و دهیترس بس از. انداخت راهش سر کوچک یبقال داخل را خودش

 نفس چند و شد خم شیپاها یرو. آمد ینم باال نفسش بود، دهیدو

 .دیکش قیعم

 دختر؟ گل یهراسون قدرنیا چرا باباجان؟ شده یزیچ_ 

 که یا چهره و آرام یصدا نیا از یحت که نبود خودش دست 

 که نیا بدون و ستادیا صاف. دیترس هم برد یم دل بودنش ،ینوران

 .رفت عقب یقدم بردارد، اش نهیس قفسه یرو از را دستش

 دنبالته؟ یکس دخترم؟ شد یچ_ 

 ...برم دیبا من یعنی... یعنی.... نه... نه_ 

 از لحظه، نیا در. شود خارج مغازه از تا دیچرخ عقب به و گفت 

 ودب یناگهان و تند قدرآن حرکتش. دیترسیم بود، مذکر جنس چه هر

 .کند برخورد بود، سرش پشت که یجوان مرد با بود مانده کم که

 هب نگاهش. ستادیا او یمتریسانت چند در و کرد کنترل را خودش

 شیبرا دنشانید. برش و دور افراد چهره اال د،یچرخ یم جا همه

 .نداشت یلذت چیه

 ؟یکنیم کار یچ نجایا ؟ییتو نایآدر... اِ_
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 .کرد روشن دلش در یدیام نور جوان، مرد یآشنا یصدا 

 جان؟ بابا یشناسیم رو خانم نیا. دکتر یآقا سالم_ 

 قدرنیا رنگش چرا شده یچ. دوستمه نامزد آره دربابا،یح سالم_ 

 ده؟یپر

 پرسم، یم هم یچ هر. مغازه تو دیپر دفعه هی دونم،ینم که من_ 

 .گهینم یچیه

 یمعرف ینحوه از که قدرآن نه اما بود شده راه به رو یکم حالش

 وا بود، یگرید وقت هر اگر دیشا. ببرد لذت سپهر، توسط خودش

 چهار نیا در یکس که دیفهمیم! کردیم مهمان آبدار یابوسه به را

 .ندارد را آزارش قصد کوچک، یوارید

 درست دردسر برات پسره اون نکنه... نکنه نا؟یآدر شده یچ_ 

 !کرده؟

 هم اناحس دوستان متاسفانه. شد بسته یحرف گفتن از قبل دهانش 

 در یقبول. نداشت تعجب یجا نیا و بودند زیت خودش، مانند

 .نبود ها یآسان نیا به کشور، دانشگاه نیبهتر

 ...برم دیبا من... من_ 
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 .کرد سد را راهش زود یلیخ سپهر،

 و کوچه تو یبر تنها شب، موقع نیا بذارم کن فکر کجا؟_ 

 زحمت، یب کن اماده من واسه رو ستیل نیا بابا، دریح! ابون؟یخ

 .رمیگیم ازت یاومدن

 سمت به یابرگه و گفت مغازه صاحب به را اش جمله دوم قسمت 

 .داد تکان سر ییخوشرو با رمردیپ. گرفت او

 .راحت التیخ برو باباجان، باشه_ 

 به رغبتش که بود یآن از تر کوچک مغازه. چرخاند یسر نایآدر

 به مثبت حس یکل مغازه صاحب رمردیپ اما زد،یبرانگ را کردن دیخر

 .کرد یم القا او

 .مارستانهیب تو نمیماش. رسونمتیم من م،یبر_ 

 مزاحم پسرک که کرد یم خدا خدا،. شد خارج مغازه از او از زودتر 

 را سپهر یها جواب و سوال یحوصله. باشد کرده کم را شرش

 یغدرو او، لیاتومب به دنیرس زمان تا. بود بزرگ خدا. نداشت اصاًل

 .کردیم جور و جفت حالش نیا یبرا
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۲۶۷ 

 ؟یستادیوا چرا. گهید میبر_ 

 یبرا ترس. نماند عقب سپهر از که بردارد قدم یجور داشت یسع

 را وحشت کلمه، یواقع یمعنا به. بود کم قبلش قهیدق چند حس

 یاه شب نیبدتر از یکی جزو توانستیم امشب. بود کرده تجربه

 معمول طبق ینازل. داشت یبد درد دل شب، سر از. باشد عمرش

 دادیم حیترج احسان، یها هیتوص رغم یعل هم عماد و نبود خانه

 طالق جور کی. بکشد نفس ،ینازل یتنفس یهوا از ریغ ییهوا در

 طالق از یحت که یطالق. بود خورده رقم شاننیب مشهود یعاطف

 تر تاب طاقتش و شتریب لحظه هر دردش. بود تر گزنده شان یرسم

 خودش تا کرد کاله و شال شد، دیناام ینازل آمدن از یوقت. شد یم

 لحظه، آن. برسد دردش پر دل داد به و برسد داروخانه نیاول به را

 تر مهم نظرش در زیچ همه از کن، خورد اعصاب درد آن از یخالص

 مارستان،یب یداروخانه به مانده کوچه کی درست یوقت اما آمد یم

 و او از ختنیگر جز زیچ چیه گرید د،یشن را سامان نحس یصدا

 دل. نبود مهم شیبرا داشت، بدش حال از نشان که یسرخ چشمان
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 و کوچه به ختنیگر او، از یخالص یبرا. دیدو و برد ادی از را دردش

 کرش،یپ غول لیاتومب آن با او. نمود یم چاره راه ها، کوچه پس

 .بدهد مانور ادیز توانستینم

 یم بر یکار هر سامان از. کرد یم رصد را اطراف مدام چشمانش 

 شرم هم سپهر حضور از یحت که بود دهیدر و حیوق و آنقدر. آمد

 .نکند

 .شو سوار_ 

 دیراپ یدرها شدن باز یصدا ،یدیکل فشردن با و گفت را نیا سپهر 

 هب ورودشان متوجه که بود آن از ترپرت حواسش. شد بلند دشیسف

 ار اشکوله و نشست عقب یصندل یرو. شود مارستانیب یمحوطه

 از توانستیم ترراحت کار نیا با انگار. گرفت آغوش در محکم

 ردک روشن را لیاتومب یحرف چیه بدون سپهر. کند محافظت خودش

 او از یتفاوت یب و یخونسرد همه نیا. شد خارج مارستانیب از و

. کرد بلند نهادش از آه داروخانه، روشن یها چراغ. نمود یم بیعج

 ینم صبح تا حال، نیا با مطمئنًا. بود گرفته جان دوباره دردشدل

 شیها یدنینوش خیتار سر ماه، هر بود، رها یوقت تا. کند سر توانست
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 اما بپوشد یتر گرم یها لباس نایآدر بود حواسش و بود راه به

 ...حاال

 ؟یواست شهیم_ 

 .انداخت عقب به ینگاه نهیآ از و کرد کم را سرعتش سپهر 

 ؟یدار الزم یزیچ_ 

 .داروخونه برم دیبا آره،_ 

 !رون؟یب یزد شب موقع نیا داروخونه، به رفتن واسه داروخونه؟_ 

 .گرفتمیم دیبا قرص هی آره،_ 

 نجا؟یا کشونده شب ازدهی ساعت رو تو که بوده یچ_ 

 

 

۲۶۸ 

 دیشا. تفاوت یب نه و بود خونسرد نه او بود، کرده اشتباه ظاهرًا

 هب لب. برنجاند یتند با را او خواست ینم و بود نیخشمگ یادیز

 داد؟یم جواب چه پسر نیا به دیبا حاال. شد سرخ و گرفت دندان
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 .کن ولش ،یچیه_ 

 بعق به. کرد پارک و کشاند ابانیخ کنار به را لشیاتومب سپهر

 .برگشت

 احسان ؟یینجایا که دارن خبر تخانواده نا؟یآدر یخواستیم یچ_ 

 دونه؟یم احسان ؟یچ

 از. برگرداند شهیش طرف به را شیرو و زد یشخندین نایآدر 

 مادرش و پدر کردیم فکر البد داشت؟ یتصور چه او یخانواده

 یثمره تنها انتظار و اندنشسته شانعشق خانه داخل هم، کنار االن

. جوشد یم سرکه و ریس مثل دلشان البد و کشندیم را شانیزندگ

 !پرسد یم را او حال و ردیگ یم تماس مدام هم احسان

 ؟یرونیب که نداره خبر بابات واقعا نم،یبب_ 

 که ستین خونه یکس اصاًل. نداره خبر کسچیه. نداره خبر نه،_ 

 یتح اونا نباش، من یخانواده نگران تو. نه ای هستم من بفهمه بخواد

 رم،یم یک با ام؟یم یک رم،یم یک کنم؟ یم کاریچ من فهمن ینم

 ام؟یم یباک
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 اب و گرفت باال را دستش دو او، یناگهان انفجار از متعجب سپهر 

 :گفت لبخند

 ،یخوایم یچ بگو. دختر تو یدار یپر دل چه... خوب لهیخ_ 

 .خرمیم واست خودم

 .انداخت باال سر. دیکش اش ینیب ریز به را دستش پشت 

 ...یچیه_ 

. یآورد در نجایا از سر که یداشت الزم یمهم زیچ هی حتمًا نشد، ِد_ 

 !کنم یم حساب باهات رو آخرش قرون تا نباش نگران بگو،

 دل از خبر. دیخند اشیزبان نیریش به خودش، الیخ به و گفت 

 فرستاد،یم شیبرا که یهجده مثبت فحش فوج فوج و نایآدر

 مخ جلو به یکم د،یچیپ کمرش و دل در که یناگهان درد با. نداشت

 تظرمن هنوز که سپهر. فشرد شکمش به کوله، ریز از را دستش و شد

 :گفت ینگران با حالش، دنید با بود، جواب

 ؟یشد یجورنیا یدیترس یلیخ چون نکنه دختر؟ تو یشد یچ_ 

 !یباش الزم سرم دیشا کنم، تنهیمعا مارستان،یب میبر یخوایم
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 نآ بپرسد او از داشت جا. کرد اشحواله ینیخشمگ نگاه یرچشمیز 

 .است گرفته یحساب چه یرو را اشیهزار دو مدرک

 ...نکنه... نکنه_ 

 دهش سرخ بناگوش تا که بود او حاال. شکستند دهانش در کلمات 

 ماا بود، کرده ادیز طنتیش عمرش در. گشتیم دررو راه دنبال و بود

 نکرده گم را داشت، ذاتش در شهیر که یلیاص یایح و حجب آن

 .بود

 .گردمیبرم االن من_ 

 ار سرش. بکشد نفس توانست تازه نایآدر د،یکوب هم به که را در 

 .دیکوب جلو یصندل یپشت به بار چند

 تو یخوایم یجور چه حاال. نموند برات آبرو نا،یآدر یریبم_ 

 ...بود یزیآبرور نیا از بهتر ،یمرد یم درد از ؟یکن نگاه چشماش

 بود مانده کم. گفت یم راهیب و بد و دادیم تکان تکان را خودش

 روبرو از بود هامدت. شدینم نیا از بدتر گرید. دیایب در اشکش

 تیموقع نیا در و حاال وقت آن. کرد یم فرار پسر نیا با شدن

 .بود داده قرار هم کنار را دو آن سرنوشت قشنگ،
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۲۶۹ 

. تبس محکم را چشمانش گرفت، قرار شیپا یرو که یمشک لونینا

 وتاهک ریمس. درآورد حرکت به را لشیاتومب ،یحرف چیه یب هم سپهر

 هک داشت سوال یکل. رفتیم کم سرعت با را خانه تا مارستانیب

. دادیم هاجاز بود، افتاده جانش به که یشرم اگر البته د،یپرسیم دیبا

 زیجا را خجالت گرید د،یچیپ که عماد یخانه یکوچه سر چیپ از

 شیپ یفرصت گرید دیشا د،یپرسینم را سوالش حاال نیهم اگر. دیند

 را شیصدا. کرد پارک عماد یخانه از فاصله با را لشیاتومب. آمدینم

 همشاب یوضع هم نایآدر. برگشت عقب به و کرد صاف یاسرفه با

 هم را چشمانش یحت و انداخته نییپا را سرش. داشت را او حال

 .بود بسته

 نا؟یآدر بود شده یچ امشب -

 .گرفت باال سر و دیکش ینیه دهیترس نایآدر
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 ستدر یدروغ به کردن فکر وقت یحت که بود دهیکش خجالت آنقدر

 جمع را خودش آشنا، یوارهاید و در دنید با. نداشت را یحساب و

 .برد در یرهیدستگ به دست. کرد جور و

 .یدیکش زحمت یلیخ. جان سپهر ممنون -

 .برو بعد بده، جواب رو سواالم اول نا،یآدر نیبش -

 و تنشس صاف. نبرد حساب آن از بتواند که بود آن از تندتر لحنش

 .داد فرو را اششده خشک دهان آب

 نکرده؟ ولت سامان آره؟ درسته حدسم -

 .نه -

 یراحت به نیماش نیکاب سکوت در یول بود آرام و فیضع شیصدا

 .شدیم دهیشن

 ؟یگفت هم یکس به -

 .داره خبر دوستام از یکی فقط -

 دونن؟ینم یچیه احسان و بابات یعنی -

 .بدونن هم خوامینم. دوننینم نه، -
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 دونمینم من. نایآدر هیخطرناک آدم سامان ؟یگیم یچ یفهمیم -

 ...یول داده ریگ تو به چرا

 .باال طبقه یاتاقا از یکی تو ببره رو من خواستیم شب اون -

 شب؟ کدوم -

 و دیایب نفر کی داشت ازین اما دانستیم خودش را سوالش جواب

 .است اشتباه حدسش دیبگو

 .یمهمون شب همون -

 .دهدب حیتوض شد باعث سپهر، یدهیپر باال یابروها و گرد چشمان

 تا. دیچرخیم روم نگاش مدام یمهمون اول از. نبود خوب حالش -

 حبتص سرگرم یوقت. نداشت کارم به یکار ،یبود کمینزد تو یوقت

 دبع. دیپرس سوال تا چند اول. کنارم اومد ،یشد دوستات با کردن

 ...کنه لمسم داشت یسع یه هم

 ن؟یبود کجا -
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۲۷۱ 

 یلو کردم تقال یلیخ. بزنم داد تونستمینم. بود گرفته رو دهنم -

 اگه... اگه. بود بد حالم. خوردیم بدنم یجا همه به دستش. نشد

 رو من خواستیم اون. کنه ولم بود محال آوردم،ینم باال جا همون

 تاوان دیبا ،یکرد فمیکث چون گفتیم. دهنم تو زد. باال یطبقه ببره

 کار دنبو معلوم دیشنینم رو سیپل ریآژ اگه... اگه. کردینم ولم. یبد

 ...برسه کجا به

 جان داشت سپهر و گفتیم انیهذ دیشا و زدیم حرف تند تند او

 که ییصداها از پر شیهاگوش و بود روبرو به نگاهش. دادیم

 نگاه جرئت. بود شب همان یصداها یهابازمانده آن از یقسمت

. بود نمانده چیه نایآدر از. نداشت را سرش پشت یرانهیو به کردن

 از انزجارش حس داشت که بود دختر کی از یاخرابه فقط لحظه آن

. تخیریم رونیب کلمات با را ماریب کی یهادست توسط شدن لمس

 هم به و شکسته کلمات به که نایآدر یهادندان خوردن هم به یصدا

 جمع را شیپاها نایآدر. چرخاند عقب به سر شد، اضافه اشختهیر

 ار خودش تند تند. بود کرده حلقه تنش دور به را دستانش و کرده

 آب یبطر. شد خارج لیاتومب از و کرد باز را در. دادیم تکان
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 باز را نایآدر سمت در. برداشت بود، همراهش شهیهم که را یکوچک

 .کرد

 ؟یخوب خانم، یآدر نا،یآدر -

 آب یکم و کرد باز را یبطر در. نشد دشیعا یبخور درد به جواب

. دآور خود به را او نا،یآدر صورت به آن دنیپاش. ختیر دستش کف

. دیرکت صدا با بغضش. شد ترپرآب چشمانش و کمتر بدنش لرزش

 آرام و دنیکش آغوش در دلش. شد مشت بدنش کنار سپهر دستان

 احسان اگر. بود بسته دستش اما خواستیم را دختر آن کردن

 ،بردیم بزرگش خبط از خبر او یبرا باد نکرده یخدا ای دیفهمیم

 .شد خم یکم. بود نیالکاتب کرام با حسابش

 زم؟یعز یخوب جان، نایآدر -

 .کرد نییپا و باال سر نایآدر

. بود یعصب خودش دست از. دیکش صورتش به یدست یکالفگ با

 نجات امتحاناتش از حاصل کسالت از را دختر نیا خواستیم مثال

 او سر ییبال اگر. بود انداخته یامخمصه بد در را او اما بدهد

 .دیبخشینم را خودش هرگز آمد،یم
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 کرد؟ تتیاذ سامان -

 ناموس نه، که دوستش ناموس که یدختر از سوال نیا دنیپرس

 .مانستیم کندن جان به آمد،یم حساب به خودش

 .دنیرس مامورا موقع همون... یعنی.. بتونه نکهیا قبل نه، -

 .نبود شدن، بازداشت که ییهابچه تو -

 شالق ترس از.  بود خورده یزهرمار اون از. بود مست. کرد فرار -

 .کرد فرار الیو وارید از خوردن

 .نبود مشروب که یمهمون اون تو -

 .انداخت باال شانه نایآدر -

 سامان حال مطمئنم فقط. نبود یچ و بود یچ اونجا. دونمینم من -

 .شاخشه رو شالق رنش،یبگ اگه گفت خودش و نبود خوش

 

 

۲۷۰ 

 کرده؟ داتیپ یجور چه -
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 اصال شناختم،ینم تو جز رو کس چیه یمهمون اون تو چون من -

 دمبو اومده فقط. برسم خودم به نداشت یلیدل. نکردم عوض لباس

 که یموقع. بود امشونه رو فمیک یحت. بشه عوض هوام و حال که

. تادهاف فمیک از امکتابخونه کارت رفتمیم کلنجار سامان با داشتم

 شمهیقب دنیفهم کرده، بمیتعق اونجا از و کرده دایپ رو کتابخونه ظاهرا

 .گهید راحته

 وت اونم که نداشتم خبر اصال من. نایآدر ستین یسالم آدم سامان -

 احسان از اون. ببرمت خودم با بود محال وگرنه هست یمهمون اون

 صالا اتفاق نیا کردن پنهون من نظر به. یمیقد ینهیک هی. داره نهیک

 .یگفتیم بابات به حداقل دیبا. ستین درست

 لبشق شبیپر. ضهیمر ست،ین خوش بابام حال شه،ینم. تونمینم -

 .مارستانیب مشیببر میشد مجبور گرفت،

 .بگو اون به ؟یچ احسان -

 کمی داره رها حال تازه. رهیدرگ یلیخ روزا نیا احسان. تونمینم -

 خوامینم. هست هم نشیسنگ یهافتیش و دانشگاه. شهیم بهتر

 . کنم تشیاذ
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 شدم مجبور نشدم، قبول تخصص یبرا من که یدونیم -

 نیهم اد،یب جوابش که گهید ماه دو یکی تا. بدم طرح درخواست

 سامان که شهر نیا یهرجا روز، شبانه از ساعت هر هروقت،. جام

 ؟یشد متوجه. یزنیم زنگ بهم ،یدیشن رو صداش ای یدید رو

 ...یول -

 به زنمیم زنگ االن نیهم ،یند قول اگه. میندار اما و یول گهید -

 دو یکی و تلفن هی فقط خرجش. گمیم بهش رو زیچ همه و احسان

 تا کنم جان نوش احسان از لیم کمال با حاضرم که لگده و چک تا

 . ادیب تو سر ییبال نکهیا

 خندلب. دیکش یراحت نسبتا نفس تنش، ساعت چند از بعد نایآدر

 رفتنگ کمک یبرا یمناسب ینهیگز سپهر. داد تکان سر و زد یکمرنگ

 با آدم کردن لب به جان اهل و آمد کنار او با شدیم ترراحت. بود

 .نبود کردن یدور

 ؟یباش خودتون شهر دیبا االن، کردمیم فکر -

 زیسورپرا برام بابا. نبود مناسب خونه اوضاع یول رفتم اتفاقا -

 !میلیالتحصفارغ یکادو واسه دوقلو برادر و خواهر هی. داشت
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 ؟یچ یعنی -

 .کرد کج لب

 دنمید از هردوشون رفتم یوقت. است حامله ماهه هفت بابام زن -

 ازم سال دو آخه. بود معذب چارهیب اون یول شدن خوشحال

 هاسلباس بود، سختش یلیخ بزرگش، شکم اون با کتره،یکوچ

 .جا نیهم برگشتم. اون نه راحتم، من نه دمید. بپوشه هم دهیپوش

 .برگردم دیبا احتماال اد،یب طرحم درخواست یجهینت

 ؟یستین ناراحت گرفته، رو مامانت یجا نکهیا از -

 آخر تا من مامان. رهیبگ رو گهید یکی یجا تونهینم کس چیه -

 حق ستین هم قرار کنم، فراموشش ستین قرار. منه مامان ا،یدن

 . رمیبگ هیبق از رو یزندگ

 او کردیم فکر شهیهم. کرد نگاهش سکوت در یکم نایآدر

 الیخیب ظاهر به آدم نیهم اما است اشیزندگ فرد نیترالیخیب

 .کردیم رفتار و زدیم حرف لسوفانهیف یگاه
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۲۷۲ 

. کرد کینزد اشینیب به را پتو و حلقه خودش دور شتریب را دستانش

 حس دور از که پررنگ آنقدر نه. داشت را نیآرت عطر هم هنوز

 نقر کی انگار که حاال. بود یراض هم بو ذره کی همان به یول بشود

 فشرده خودش به سفت و گرفته آغوش در را او که یبار نیآخر از

 .کردیم آرام را دلش هم دور و کمرنگ یبو نیهم گذشت،یم بود

 ؟یداریب چرا -

 رداف. شد جادیا هوا در بخار از یرد رون،یب به نفسش کردن فوت با

 شانه یرو را سرش. داشت را خودش یسرد هنوز هوا اما بود دیع

 .بدهد را احسان جواب تا چرخاند عقب به

 .دمید بیعج خواب هی -

 کینزد او به یقدم و برداشت در چارچوب از را اشهیتک احسان

 . شد

 ؟یدید رو نیآرت خواب -

 خم سر هم رها. کرد اشاره او یهاشانه دور کوچک یپتو به بعد

 .انداخت آن به ینگاه و کرد
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 .زد ینیغمگ لبخند

 .نبود نیآرت یول زدیم صدا مامان رو من که بچه پسر هی خواب -

 نبود؟ نیآرت یول زدیم صدا مامان رو تو که بچه پسر هی -

 .آره -

 نبود؟ نیآرت یدیفهم کجا از -

 هب دست احسان. بودند ستادهیا هم یروبرو یکم یفاصله با حاال

 .آمد حرف به ییبایز لبخند با رها. زد هیتک تراس یهانرده به نهیس

 و دبو درشت. نبود یخاکستر نیآرت مثل چشماش که ییاونجا از -

 .تو یچشما مثل درست. برگشته و بلند ییهامژه با. یمشک

 دست د،یخندیم وضوح به حاال که احسان چشمان به رهیخ و گفت

 چشم احسان. دیکش او یهامژه یرو را انگشتانش نوک و کرد دراز

 گرفت،یم شیهامژه لمس از که یخوب حس به را خودش و بست

 .سپرد

 قشنگه؟ صورتت یلیخ گفته بهت یکس حاال تا -
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 ماه نور ریز فش،یرد و دیسف یهادندان. کرد یبلند یخنده احسان

 به ییابیز شکل بود گرفته را صورتش یجلو که یبخار. دیدرخشیم

 .دادیم رشیتصو

 یبلور یپا و دست و سوسکه اون مثل قایدق. رها بود یعال -

 .اشبچه

 یشتم دش،یبلعیم یسخت به که یلبخند با و دیکش هم در ابرو رها

 .دیکوب او یبازو به

 تیخوشگل از خبر خودت یبگ یخوایم یعنی ،یبدجنس یلیخ -

 ؟یندار

 قطرش و زد رونیب شیهارگ گرفت باال یکم را شیبازو احسان

 .شد شتریب

 .باشم پیتخوش دارم دوست شتریب من یول -

 .زد هیتک آن به را سرش. کرد حلقه او یبازو دور دست رها

 تباشد داشته قراره که یدختر به دارم االن از. یهست پمیتخوش -

 .کنمیم یحسود
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۲۷۳ 

 نهیآ تو حاال تا انگار یکنیم فیتعر میخوشگل و من از یجور هی -

 !؟ینکرد نگاه

 زهر یکل انگار. نداشت ذوق رنگ مانست،یم هرچه به رها لبخند

 .بود شده اشیقاط

 ام؟یدن زن نیتنهاتر ازدواج، دوتا از بعد و خوشگلم -

. فشرد خود به را او و کرد حلقه او یهاشانه دور دست احسان

 .نشاند اشقهیشق یرو یابوسه

 مردم؟ من مگه ؟ییتنها تو گفته یک -

 ...خدانکنه -

 ؟یکنینم فیتعر واسم رو خوابت -

 یرعم رها و او ییتنها. نبود نیریش شیبرا اصال قبل، بحث یادامه

 هم به را شانیزندگ گرید کباری یکس دهد اجازه نبود قرار. بود

 .زدیبر
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 چهار سه، یبچه پسر هی فقط. ستین ادمی یادیز زیچ خوابم از -

 تمام انگار کردم که بغلش. زدیم صدام و دیدویم که دمید رو ساله

 هی. نکردم اشتجربه وقت چیه که داشتم یحس هی. شد آروم جونم

 یلیخ فقط کردمیم بغل رو نیآرت که موقع همون هیشب یحس

 کنم؟یم تجربه گهید بار هی رو حس نیا من نظرت به. تریقو

 خواستیم دلش. داد یتلخ لبخند با را سوالش جواب احسان

 قرار هک دیبگو ییبایز یندهیآ از و ردیبگ آغوش در را او توانستیم

 حیترج. نداشت را جرئتش اما کند تجربه عاشق یمرد کنار در است

 سکیر نکهیا تا دارد نگه خودش کنار عمر تمام یبرا را رها دادیم

 .بخرد جان به او، یبرا را گرید شکست کی

 هک میندار کس چیه به ازین م،یدار رو گهیدهم ایدن آخر تا تو و من -

 درسته؟ کنه، خوشبختمون

 شده جمع آب تا چرخاند حدقه در چشم. کرد باال و نییپا سر رها

 .بزند پس را چشمانش در

 ن؟یآرت شیپ میبر فردا -
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 اگر انگار. بردندینم را نیآرت دیجد یخانه نام کدامشان چیه هنوز

 حضور خط آخر شدیم و کردندیم دییتا را مرگش شد،یم گفته

 .شانیزندگ در نیآرت

 برم؟ تونمیم هم شهروز شیپ -

 .داد حیتوض شد، قبل از گردتر که احسان چشمان

 موقع یلو رفتم وقته یلیخ یعنی... یعنی نرفتم، هم سالگردش یبرا -

 اگه .کنم شرکت شونمراسم تو نشد و بودم مارستانیب سالگردش

 .ششیپ برم رو لیتحو سال خوامیم ،یایب باهام

 

 

۲۷۴ 

 در یگاهیجا گرید شهروز. بود مخالف صد در صد اشخواسته با

 را او شناسنامه دوم یصفحه نامش یزمان نکهیا. نداشت رها یزندگ

 یروزها نیترمهم از یکی بخواهد که شدینم لیدل بود، کرده اهیس

 خواهش از پر و منتظر چشمان اما بگذراند او کنار در را اشیزندگ

 وا برابر در هم بار نیا بود الزم دیشا. کردیم سخت را گفتن نه رها،
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. ردیبگ میتصم خودش یبرا خودش رها دهد اجازه و دیایب کوتاه

 که یانقطه همان. بود رها تلخ یگذشته انیپا روز همان فردا، دیشا

 به شروع خط سر از و گذاشتیم اشحادثه پر یزندگ ته دیبا

 به ار لبانش یکم تا کند جان. کردیم اشیزندگ مشق یادامه نوشتن

 دیبا. ندک دییتا را او یخواسته سرش مختصر تکان با و بکشاند باال

 را ستک نیزتریعز شکست و ستادنیا یاگوشه یبفهم تا یباش مرد

 هر یبرا شرنگ جام نیا دنیچش دیشا. دارد یطعم چه کردن، نگاه

 .بود الزم نفر دو

** 

 و فکر یه و شدیم پهلو آن به پهلو نیا از یه. بردینم خوابش

 اهم پرده، یباز از داشت و بود دهیکش دراز در به پشت. کردیم الیخ

. رپرنو  و بایز. آمدیم باتریز یشب هر از نظرش به. کردیم نگاه را

 آن با رها فیظر صورت ریتصو لحظه همان اما دینفهم را لشیدل

. بست نقش چشمانش یجلو برگشته، یهامژه و درشت چشمان

 رد همه از شتریب و عمرش طول در. بست چشم و زد یدردناک لبخند

 یلیخ دیشا. بود شده زده پس ادیز مشترکش، یزندگ سال نیچند

 چیه یتلخ بخورد قسم بود حاضر اما سرش، یموها تعداد از شتریب
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 رها از شیپ شب چند نیهم که یقاطع ینه یاندازه به کدامشان

 قدر آن. بود کرده عادت ینازل از دنیشن نه به چون دیشا. نبود د،یشن

 و خودش به کرد،یم قبولش هم بار کی اگر که بود یعاد شیبرا

 چشمانش اش،گونه شدن گرم و سیخ با. کردیم شک شیهادهیشن

 .شد باز ته تا

 فقط خودمه شیپ خوابت یدارو زدلم؟یعز ادینم خوابت هم تو -

 ..یبخوا هیکاف

 مانده کم که دیکش عقب تخت یرو را خودش و دیپر جا از یجور

 یرو نقطه همان درست. داشت یبد حس. افتدیب تخت از بود

 دب. سوختیم بود، کرده تصادف ینازل نمناک لبان با که اشگونه

 ندچ را دستش پشت. بودند ختهیر شیرو دیاس انگار. سوختیم هم

 .دیکش آن یرو بار

 کنم؟ خوب رو هردومون حال یذارینم چرا -

 یبرا انزجار. کرد یخال شانه دستانش ریز از و برخاست جا از

 برنزه تازه و نقص یب کلیه یرو خواستیم دلش. بود کم حالش

 .اوردیب باال او یشده
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۲۷۵ 

 .رمیبم خودم درد به منم بذار. ینازل بخواب برو_ 

 هب ینگ من به م،یستین شوهر و زن ما مگه دلم؟ زیعز هیچ دردت_ 

 .بشم دردت درمان تا بگو ؟یبگ قراره یک

 ردم. نکند ریس او بدن و تن یرو نگاهش که بود نیا تالشش تمام 

 خواست ینم دلش چیه. بود دهیخر جان به را اضتیر هاماه و بود

 انهبه و لیدل چیه به بود، اش شناسنامه در رها نام که یزمان تا الاقل

 .شود دهیکش یگرید زن سمت به ،یا

 .ندارم خودمم حوصله امشب ،ینازل گهید کن ولم_ 

 یچ. یندار رو من یحوصله ماهه چند ؟یدار حوصله یک بگو_ 

 گهم برگردم؟ ینخواست خودت مگه ؟ینیبینم رو من گهید که شده

 شده؟ عوض یچ حاال م؟یباش باهم دوباره ینکرد التماسم ماه چند

 زا قبل یلحظه از شتریب لحظه هر. فشرد محکم را شیها قهیشق 

 ش،یپ وقت چند نیهم تا. آمدیم بدش اشافهیق و پیت و ینازل
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 خودخواه یادیز و ساخته خود محکم، زن کی نماد شیبرا ینازل

 و دببر چشمه لب تا را اطرافش مردان تمام توانست یم که یزن. بود

 هک بود لیدل نیهم به دیشا. نبود یعدد که او گرداند، برشان تشنه

 چیه به و بود دهیدو او یهیدییتا گرفتن یبرا سال ستیب به کینزد

 زهر را شانیدو هر دیع شب خواست ینم دلش. بود دهینرس جا

 .برسد انفجار حد به که بود مانده هنوز. کند

 .ستین کارا نیا و حرفا نیا وقت االن کن باور زم،یعز جان، ینازل_

 کنم باور که مونده هنوز. ومدمین کنار مدت نیا یاتفاقا با هنوز من

 .اومده ییبال چه مبچه سر

 ت؟بچه کدوم اصال... اصال اومده؟ تبچه سر ییبال چه مگه_ 

... منظورت. بود خواب. زدم سر بهش االن نیهم. خوبه که نایآدر

 ...که منظورت

. شد خاموش باالخره و رفتیم موت به رو رفته رفته شیصدا 

 زده، نرویب حدقه از یچشمان با و بود گرفته لبانش یجلو را دستش

 را شخندشین یجلو نتوانست کرد چه هر. ستینگر یم را عماد

 .ردیبگ
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 یتح که ییشبا تمام مثل. بخواب راحت و برو ،ینازل رونیب برو_ 

 ...یرفت و یکرد ول مارستانیب تو رو پسرت نبود ادتی

 رانهناباو و بود شوکه. نشست تخت یرو نفس یب و جان یب ینازل

 هب یحس کردیم فکر لحظه نیهم تا و امروز تا. ستینگر یم را او

 و بگذرد او از توانسته که نیهم کرد یم فکر. ندارد کوچکش فرزند

 اشیمادرانگ از یعنی برود، و بگذارد اش،یزندگ و او الیخ یب

 که یحدس صحت به هنوز که یوقت درست حاال، اما است، گذشته

 دیرس نیقی به ستاد،یا یم کار از داشت قلبش و نبود مطمئن بود زده

 .داشت وجود هنوز اما بود، رنگ کم دیشا شیها یمادرانگ که

 عماد؟ شده یچ نیآرت_ 

 

 

۲۷۶ 

 نیا. کن فراموش هم رو من یها حرف. ینازل بخواب برو ،یچیه_ 

 هک هییداروها و قرص ریتاث کنم فکر. گمیم پرت و چرت ادیز روزا

 .خورمیم
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. هست منم یبچه نیآرت. عماد رونیب رمینم شده یچ ینگ تا_ 

 !بمونم؟ خبریب ازش قدرنیا ستین حقم یکن حساب هرجور

 حظهل هی یحت یول کنم، یم نیسنگ سبک خودم با دارم وقته چند_ 

 مذهن به باشه مهم واست بچه اون نبود و بود ممکنه کهنیا فکر هم

 .دهینرس

 طرف دو را دستانش. رساند او به را خودش و شد بلند ینازل 

 جز به جز دور کی آلودش، اشک چشمان. گذاشت او صورت

 در چشمش یگوشه از که اشک قطره نیاول. کرد رصد را او صورت

 زبانش یرو درد با کلمات گرفت، شیپ در را اش گونه راه و رفت

 .شد یجار

 حالش بگو کجاست؟ مبچه بگو یدار دوست یهرک جون تورو_ 

 ارهد شهر نیهم تو ،ییجا هی یول نه، خونه نیا سقف ریز بگو. خوبه

 ...عماد خدا رو تو. کشهیم نفس

 یتو نزده یضجه و دهینکش ادیفر یکل. دهد ادامه نتوانست گرید 

 اما دادیم جان داشت. شدیم خفه داشت. بود شده تلنبار شیگلو

 با لحظه، نیهم که بود یمرد همان ،یکس. نداشت باورش یکس
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 در زحمت یحت و بود زده زل او به طعنه، پر و روحیب یچشمان

 را دستانش و خودش یجور. داد ینم خود به را دنشیکش آغوش

 با دیترس یم ییگو که بود داشته نگه بدنش تمام و او از دور

 .شود نجس ،یلمس نیکوچکتر

 مجبورم یجور چه بره ادمی بذار نمونه، مادره برو ،ینازل برو_ 

 !یستیبهز بفرستم رو مبچه یکرد

 و گلوم دور یندازینم دست دفعه هی چرا ؟یکن ینم تمومش چرا_ 

 لمهک هر و یکن یمحل یب بهم یجورنیا قراره اگه ؟یریبگ رو نفسم

 ...ترهبه رمیبم م،بچه به نسبت میمهر یب به یبد ربط رو حرفام از

 وبر و کن تمومش گهید حاال. رفتم تند د،یببخش خوب، لهیخ_ 

 به هاحرف نیا. ستین خوب کدوممون چیه حال امشب. بخواب

 سرحال هردومون یوقت فرصت، سر بذار. رسه ینم یخوب یجاها

 زم؟یعز باشه جان؟ ینازل باشه. میبزن حرف باهم م،یبود

 سوال جواب اگر. نخورد تکان شیجا از اما داد تکان سر ینازل

 دیبا. دیایب چشمانش به خواب بود محال گرفت،ینم را اش یاصل

 .شد یم راحت پسرش سالمت از الشیخ االن نیهم
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 خودت یوقت تا. ندارم باهات یکار گهید اصال. رونیب رمیم_ 

 من. بده جواب رو سوالم هی فقط یول ام،ینم برت و دور هم ینخوا

 یکزمر اون یعنی... یعنی باشم؟ نیآرت کنار رو لیتحو سال تونمیم

 ده؟یم بهمون رو اجازه نیا ش،یبرد که

 

 

۲۷۷ 

 دلش یرو عالم، دو غم. بود شهیهم از تر فروغیب عماد چشمان

 سرد قدرآن. خواستیم سرد آب دوش کی دلش. کردیم ینیسنگ

 گرید دیشا که یطوالن قدرآن و شود قطع یلحظات یبرا نفسش که

 یم پسرش مرگ از هفته چند. نباشد اتشیح یادامه به یدیام

 حاال د،یکشیم دکی را اش یمادر عنوان که یزن و گذشت

 را سرش مجدد دارید التماس چشمانش با و ستادهیا شیروبرو

 !داشت

 یمشترک یبایز یخاطره چیه شان، مشترک ظاهر به یزندگ طول در 

 .کرد یم لیتحو ایدن سر کی کدام، هر را نوها سال یحت. نداشتند
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 ینم دلش وقت چیه که بود ینازل نیا بود، معلوم که عماد یجا

 داشت آغوش نه دشانیع. کند لیتحو اشخانه در را سالش خواست

 چند دیشا و یاقهیدق چند تماس کی تنها ک،یتبر یبوسه نه و

 .بود مشترکشان یدهایع تمام از او سهم ،یخال و خشک امکیپ

 شیبرا ن،یآرت روح یب یچهره ریتصو که لحظه، آن در دنیخند 

 ییاو. او یبرا نه یول بود، تر سخت هم کندن جان از بود، شده زنده

 دنیشن. نزدن دم و دنید به. بود کرده عادت تمارض به عمر کی که

 دو. بود یمحل یب چه هر تحمل و شدن گرفته دهیناد. گذشتن و

. براق و بودند نرم. گذاشت ینازل یبرهنه بازوان یرو را دستش

 کار ونیالسیاپ کی دست ریز از شیپ ساعت چند نیهم انگار

 کردن برنزه زحمت ر،ینظیب سوالر دستگاه کی و آمده در ،یاحرفه

 زا را اشگونه و بست چشم. بود دهیکش را اش دهیتراش بدن و تن

 او در را یحس چیه زنانه، یها ییبایز نیا تمام. برد دندان ریز داخل

 شنفس. بود شده یکی اطرافش مردان با زن، نیا انگار. کرد ینم زنده

 یرو را دستانش. دیکش باال به یکم را لبانش و کرد فوت رونیب به را

 .کرد رد او انگشتان یال از را انگشتانش و آورد نییپا او یبازوها
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 هم به هم را خودش حال! یزشت ینمانخ یعاشقانهسکانس چه

 .زدیم

 لیتحو سال یبرا هم، با مونهمه فردا دمیم قول زم،یعز باشه_ 

 ؟یشد یراض حاال خوبه؟. نیآرت شیپ میبر

 چشمان نیب بار چند نگاهش. نداشت باور را رییتغ همه نیا ینازل 

 .گشت یم آنها در صداقت از ینشان و رد دنبال به دیشا. دیچرخ او

 یرو یوقت اما نبود مشخص شد، دییتا عماد صداقت چطور که نیا

 وا د،یبوس را عماد یروزه چند شیر ته و شد بلند شیها پا یپنجه

 یرگبز ضعف نقطه ا،یدن زنان تمام مثل هم ینازل که کرد دایپ نیقی

 ...احساسات نام به دارد

 

 

۲۷۸ 

 نت گاه هیتک را خودش نایآدر اگر و شدیم دهیکش نیزم یرو شیپا

 نیهم دلش. بردارد قدم از قدم توانست ینم کرد، ینم او کرخت

 یم غیدر او از بود هامدت که بود کرده را یگرم آغوش هوس حاال
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 الیخ با که یروز همان. بود برگشته که یروز همان از درست. شد

 گرید حاال. باطل الیخ یزه یول برگشت انیپایب یخوشبخت کی

 حس. باشد خواسته خودش خاطر به را او واقعًا عماد داشت شک

 ردو چندان نه یها گذشته از انتقام جور کی بودنشان، هم با کرد یم

 .بود

 م؟یبرگرد یخوایم مامان؟ یخوب_ 

 بدش حال و او به هم عماد حواس شد باعث نایآدر موقع به سوال 

 یاسرمه نیج شلوار بیج یراه را دستش دو یجور. شود جلب

 ییگو که رفت یم راه آنها از تر جلو زنان قدم و بود کرده اش رهیت

 یابر و دیایب جلو داشت انتظار. است حیتفر مشغول ساحل کنار

 یمانچش با تنها عماد. نبود خبرها نیا از اما کند، کمکش رفتن شیپ

 آن در پهنش یها شانه و بلند قد. کرد یم نگاهش روح یب و سرد

 بود، نخواسته را او نظر دشانیخر یبرا که اسپرت، یها لباس

 ا،ه یکینزد همان که دختر چند یرهیخ نگاه. کرد یم یدلبر یحساب

 به ،اشیعضالن کلیه و عماد یرو بودند، نشسته نفر کی قبر کنار

 هر. شدندیم دور آنجا از زودتر دیبا. نداد هم کردن ناز یاجازه او

 یدنز مثال یبایز. بود ممکن ریغ باشد، اعتنایب خواستیم هم چقدر

@
mahbookslibrary



 یم کم هم باز عماد، بودن باال و قد خوش و یجوان کنار در اش،

 .آمد

 .میبر زودتر بهتره زم،یعز خوبم_ 

. تگذاش اشینگران یپا را رفتن جلو یبرا عماد تعلل نانهیب خوش

 ادیز را عماد با اش فاصله که آنقدر بود، شده ترجمع حاال حواسش

 کارش که یصاحب. دارد صاحب مرد نیا دندیفهمیم دیبا همه. نکند

 .ندارد را دانیم کردن یخال قصد حاالهاحاال و است نشده تمام او با

 .میدیرس ن،یواست_

 یبرا را او امروز بود قرار عماد. نجاستیا چرا بود افتاده ادشی تازه 

 که یگناه یب و کوچک یبچه پسر دنید یبرا. اوردیب نیآرت دنید

 حاال. کند مالقات دشیجد یخانه در را او بود قرار. بودش نخواسته

 ریز دش،یسف رنگ درخشش که ،یکوچک قبر سر یباال بود، نجایا

 .زدیم را چشم دیخورش نور

 چیه که یلبخند با. بود شده حک سنگ یرو هم اشچهره ریتصو 

 .نبود پسرکش کوتاه یزندگ از او سهم وقت
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 نایآدر. نشست آرام آرام خودش برود، شیپاها از جان نکهیا از قبل

 یشهیش با عماد. کردند اشغال را راستش سمت عماد و چپ سمت

 است دهیخر کجا و یک بود نشده متوجه اصاًل که یکوچک گالب

 دیشا. زد یم حرف لب ریز ،ینیغمگ لبخند با و شستیم را سنگ

 یبرا د،یکشیم دکی را یمادر عنوان که یزن ییوفا یب از داشت

 .گفتیم پسرش

 ؟ینگفت من به چرا_ 

 !باشه مهم واست کردم ینم فکر_ 

 و درد نداشت، بغض. گرفت راه اشکش ش،یروبرو سنگ به رهیخ 

 را دلش ش،یها یمادرانگ داغ هم دیشا و وجدان عذاب. دیشا غم

 .دندیغلت یم شیها گونه یرو شروشر ها،اشک طورآن که سوزاندیم

 .نمشیبب گهید بار هی یذاشتیم کاش_ 

. کرد نگاه او به و کند مهمش چندان نه کار از دل باالخره عماد 

 .آزرد یم دل شخندشین
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 یتیاهم برات دنشید بار نیآخر که شیبود دهید بار چند مگه_ 

 باشه؟ داشته

 ؟یبود انصاف یب و رحم یب قدرنیهم شهیهم تو_ 

. گفت عماد یهیپرکنا چشمان به رهیخ دردوغم، یکل با را اش جمله 

 بود یا عالقه از یکمرنگ رد دیشا. دیدرخش عماد چشمان در یزیچ

 نگاهش و انداخت نییپا سر. داشت او به شیپ ماه چند نیهم تا که

 . دوخت قبر سنگ یرو کارن، نام به را

 باز اما نداشت، یخوب کادر پسرش اگرچه. سوختینم ادیز دلش

 هب حضور با تنه، کی زن، کی. بود دهینچش یمادر یب طعم ادیز هم

 بود، کرده پر شان همه یبرا را ها نداشتن تمام یخال یجا موقعش،

 درق اقتشیل یب خود یعنی. نبود یشگیهم حضور نیا که فیح اما

 .راند خودش از و آزرد را او شیها یمحل کم با و ندانست

 شه؟ب جبران گذشته که کنم کاریچ ؟یببخش رو من که کنم کاریچ_

. آمد یم گوشش ریز از انگار بود، کینزد یادیز ینازل یصدا 

 یشده گلوله جسم متوجه تازه شد، حلقه کمرش دور که او دستان

 که ییهاحرف. زد یم حرف و ختیر یم اشک. شد آغوشش در او،
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 دو یرو بود مانده حواسش و هوش تمام. دیفهم ینم آنها از چیه

. کردند یم نگاهشان دور، چندان نه یا فاصله با که یچشم جفت

 صیتشخ توانستیم فاصله نیهم از را رها چشمان در اشک برق

 به که یلبخند و داشت مطلق یدیناام کی از نشان که یبرق. دهد

 آن با ییگو. دارید شوق سر از یلبخند جز به مانست یم زیچ همه

 رشته داشت خورد، تکان طرف دو به بار چند که یسر با و نگاه

 یزندگ ته نجایا. کرد یم قطع هم را شان نیب اتصال نازک یها

 هک بود شده شوکه منتظره،ریغ دارید نیا از آنقدر. بود کوتاهشان

. زدیبرخ جا از و کند باز تنش دور از را ینازل دستان نتوانست یحت

 یم رها سمت به و زد یم کنار حرکت کی با را او دیبا هم دیشا

 دیبا. دادیم حیتوض رها یبرا بود که آنطور را زیچ همه دیبا. دیدو

 ست،ا نبوده شان بندمین یرابطه به انتیخ قصدش کرد یم اشیحال

 ار دستانش شان یکی حاال که نفر، دو آن به آنقدر. بود شده رید اما

 که کرد نگاه برد،یم خود با را او و بود کرده حلقه یگرید تن دور

 ایرو به بهشان دنیرس و بودند شده کوچک ینقطه دو به لیتبد

 !مانستیم
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 ناز پشت را دستش. داد خودش به یتکان باالخره و زد یتلخ لبخند

 طعق اشهیگر یالحظه. چسباند خودش به شتریب را او و گذاشت یل

 مه حق. نداشت باور را آغوش نیا انگار. ستیگر بلندتر بعد و شد

 بود محال شد، ینم دیناام رها بودن از هم او اگر. داشت

 نجاما ینازل با اشرابطه بهبود جهت در یمثبت حرکت نیترکوچک

 تمام اش یزندگ و او رها، یبرا بود مطمئن گرید حاال اما دهد،

 کرف اش ختهیر هم به یزندگ به راحت الیخ با توانست یم. اندشده

 یراض خودش از را نفر کی توانست یم دیشا ان،یم نیا حداقل. کند

 بود، کرده تلنبار هم یرو ناخواسته که یگناهان بار از و دارد نگه

 .بکاهد

* 

 بود، گذاشته رونیب احسان لیاتومب از را شیپا که یا لحظه از 

 شیپاها. شستندیم رخت دلش در شهر کی. داشت دلشوره

 هوا اما بود، مانده لیتحو سال به ساعت کی از کمتر. دیلرزیم
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 دل هایراحت نیا به نبود قرار زمستان انگار. داشت سوز همچنان

 یم. زد یم هم را آخرش زور داشت. بردارد سرشان از دست و بکند

 شال. کند استفاده هم مانده یباق یقهیدق چند نیهم از خواست

 خواست یم. کرد نگاه احسان به و دیچیپ تنش دور شتریب را بافتش

 را گردنش شال و بوده هوا یسرد به حواسش هم او که شود مطمئن

 دایپ ظهور فرصت او کنار در شیهایمادرانگ. است دهیچیپ درست

. رفت او یصدقه قربان یکل دل در که نبود خودش دست. کردندیم

 را گردنش شال یحت. بود شده پیت خوش یادیز کوچکش برادر

 .بود کرده لیتکم را اش مردانه پیت و بسته یخاص مدل هم

 ستن؟ین نایآدر و عماد اونا_ 

 حلقه دستان او اما گفت، عماد و نایآدر از تنها عامدانه احسان، 

 و عماد. دیدیم یزیچ هر از تر واضح را عماد دست کنار زن یشده

 هر که یکار. کردند یم یعزادار فرزندشان یبرا داشتند همسرش،

 و ستین یداغ کم فرزند مرگ. دهد انجام دیبا یمعمول شوهر و زن

 در اگر یحت کنند، ینم درک را آن یتلخ مادر، و پدر جز کس چیه

 یحفره. باشد آورده در را مادرش یادا کودک، آن عمر طول تمام

 دخوان گوشش در بار نیچند نفر، کی. شد جادیا قلبش در یبزرگ
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 که شیپاها ریز. بود نخواهد و نبوده یمادر نام قیال یحت او که

 ردفش خود به محکم را او. دیچیپ تنش دور احسان دستان شد، یخال

 وجود دنید یبرا یزیچ گرید نجا،یا. کرد عوض را رشانیمس و

 عمرش تمام یبرا دیشا بود، دهید د،ید یم رها دیبا آنچه. نداشت

 به ربهض جز طرفه،کی یرابطه کی به دنیچسب بفهمد که بود یکاف

 باشد آمده خودش به آنقدر داشت دیام. داشت نخواهد چیه خودش،

 کی فقط حاال. بدهد دانیم شطرفه کی احساس به باز نخواهد که

 و دادیم ربط هاگذشته به را رها که دهیپوس نخ کی. بود مانده کار

 .شدیم پاره امروز نیهم دیبا حتما

 

 

۲۸۰ 

 هشیهم مثل. بود ازدحام پر و شلوغ شاهان یخانوادگ یمقبره یجلو

 نیا نعمت خوان از تا دهند نشان یخود تا بودند آمده ها یلیخ

 یجاها یهیبق با نقطه، نیا در هم ها آدم. نمانند بهرهیب خاندان

 یبو و رنگ هم شانمردگان یایدن انگار. بودند متفاوت قبرستان
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 یکل خوش یبو مشک، و گالب یبو یجا به نجایا. داشت یگرید

 ساده یحلوا و خرما از. دیرسیم مشام به معروف یبرندها از ادکلن،

 مخلفات و مغز آنقدر شانیحلوا و خرما یها ظرف. نبود یخبر هم

 سپرتا لباس با یمرد کمتر. دیکش یم فلک به سر متشیق که داشت

 ظیغل یهاشیآرا آن با زنانشان و شدیم دهید کراوات بدون یحت و

 قفر اطراف یها زن تمام با بود، رنگ رهیت شانمردگان حرمت به که

 بهیرغ قبرستان، مثل یمکان نام با مردمان نیا و نجایا اصاًل. داشتند

 !آمد ینم نجایا به شان افهیق و پیت. بودند

 نیا در حضور یبرا او. ستادیا حرکت از ناخواسته رها، یها قدم

 به کلشیه. بود شیآال یب و ساده یادیز. نداشت یآمادگ جمع،

 فتهنر رونیب بدنش از کامل هنوز عوارضش که یسخت یماریب لطف

 حاال کوتاهش، یموها لطف به که یروسر با اما بود فرم یرو بود،

 باال یاراد ریغ کاماًل دستش کرد؟یم چه بود، دهیچسب سرش کف به

 کی یموها یشهیر دنید مطمئنًا. دیکش جلوتر را آن و رفت

 .نداشت یتیجذاب کسچیه یبرا اشیسانت

 ...توروخدا... میبرگرد... شهیم... شهیم_ 
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 احسان از ملتمسانه یجور. ردیبگ اش هیگر بود مانده کم 

 داد انتک سر یدرنگ چیهیب او که رند،یبگ فاصله آنجا از خواستیم

 .برگرداند رو و

 خانم تو، میبر نیایب باالخره؟ نیاومد شما خانوم، عروس یوا_ 

 .شنیم خوشحال دنتونید از یلیخ بزرگ

 او دند،کریم میتقس شانس که یزمان مطمئنًا. دیکش آه و بست چشم 

 نیا وگرنه بود، داده هدر یبهداشت سیسرو مانند ییجا در را وقتش

 کی تنها لحظه آن در لبخندش. نبود یکردن باور یاریبدب از حجم

 که انمهرب و یداشتن دوست رمردیپ نیا. بود فیتکل رفع سر از عمل

 چیه یب که یمحبت خاطر به نبود حقش. نداشت او دل از خبر

 .ندیبب یبد برخورد کرد، یم انشیاطراف یهمه خرج یداشتچشم

 شما؟ نیخوب. آقا محمد ییکربال سالم_ 

 انمام یزر. بچسباند او کوچک نام به حتمًا را «آقا» که بود حواسش 

 رغمبیپ آل دیس گفتیم. داشت یادیز تیحساس موضوع نیا یرو

 !دارد تیمعص زد، صدا «آقا» پسوند و شوندیپ بدون دینبا را
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۲۸۲ 

 تون جون از دور گفت یم شهراد آقا ن؟یچطور شما خانم، ممنون_ 

 شده؟ رفع که انشاهلل ن،یداشت کسالت

 .بهترم یلیخ االن ممنون، بله_ 

 خانم داخل، دییبفرما خانم، عروس دییبفرما خداروشکر، خوب_ 

 .بودن تونراه به چشم صبح از بزرگ

 دنیشن با رها یابروها. دیکش مقبره طرف به را دستش و گفت

 بوده او انتظار چشم مامان یزر نکهیا. دیپر باال او، آخر یجمله

 . تیواقع تا ماند یم جوک به شتریب باشد،

 .شتمیپ من نباش، نگران. ستین یا چاره جان، رها برو_ 

 ریز و بود آورده نییپا را سرش او، بد حال از خبر با احسان 

 هب کنندهدلگرم لبخند کی با را اش جمله. کردیم پچه پچ گوشش

 یاهاپ که بود یکاف گفت، که یمحکم «شتمیپ من» آن. رساند اتمام

 یانهش به شانه و بود انداخته نییپا را سرش. ردیبگ جان او جانیب

 ردهفش احسان انگشتان نیب دستش، که هربار. رفتیم جلو احسان
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 شیهاهیر. ژنیاکس ازمندین و است زنده هنوز افتاد یم ادشی شد،یم

 شد یم ادآوری خودش به مدام دیبا. کردند ینم کار یاراد ریغ گرید

 .کند دعوت شیها هیر داخل به را هوا که

 یوخش. کرد یم حس را انیاطراف نگاه ینیسنگ اما بود نییپا سرش 

 سال، کی از بعد خانواده، نیا یهیپرحاش عروس باالخره نبود، که

 هر ش،یپ سال دو نیهم تا. بود داده را شان جمع در حضور افتخار

 از شیها لباس تک تک یبرا بود حواسش آمد، یم نجایا به وقت

 تا ودب شیآرا و مد سالن هیشب شتریب نجا،یا. کند ینظرخواه شهروز

 ارکن یوقت داد یم حیترج آن، از ریغ. مردگان قبرستان از یقسمت

 که یکار. بپوشد خوب و بایز او خود مانند زند،یم قدم شهروز

 .بود خبره انجامش در شهروز

 ؟یخودت! رها_ 

 یهاقسمت. برداشت را یبعد قدم و دیکش یگرید قیعم نفس 

 نقاب هم باز دیبا. خوردیم دیکل داشت تازه تازه شینما سخت

 ندچ نیا طول در که ییها نقاب تمام با متفاوت کاماًل ینقاب. زدیم

 یخانواده با برخورد بار هر با حال به تا. داشت چهره بر سال

 آن با آنکه از بعد و بار نیا و زد یم یخوشبخت نقاب شهروز،
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 دهیترک همه چشمان برابر در اش یخوشبخت حباب بزرگ، فضاحت

 دینبا یکس. آراست یم یالیخ یب نقاب با را اش چهره دیبا بود،

 اتاق به بردن پناه و فرار. خواهدیم فرار االن نیهم دلش دیفهمیم

 کشمکش، یکل از بعد که یمتر هشتاد آپارتمان همان در کوچکش،

 .شد د،یرسیم او به شهروز از که یا هیارث از یقسمت

 

 

۲۸۳ 

 یچهره دنید دلش. بود رممکنیغ نه، که سخت بار نیا زدن لبخند

. او با شدن کالم هم به برسد چه خواست، ینم هم را قینارف نیا

 ترراحت. دیرس دادش به بار نیا ل،یتحو سال یلحظه یشلوغ

 وا یبرا. دیرس ینم صدا به صدا. بزند راه آن به را خودش توانست

 فرار شاهراه به همهمه نیا خت،یگر یم زن نیا با یکالمهم از که

 واضح جواب ریگیپ که بود آن از تر شوکه هم او ظاهرًا. مانست یم

 کرد التماس چه هر مقبره، یورود به مانده متر چند. شود سوالش

 زنده سرش در عکس و صحنه یکل. نرفت که نرفت جلو شیپاها
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 را شهروز با مشترکش یزندگ بد و خوب لحظات تمام د.بو شده

 که ینحس شب آن به درست. دیرس آخر لحظات به و کرد دوره

 ایدن کی با شان، نفره دو یرابطه در یناکام بار هر مثل شهروز

 تخت مهمان سارا و کرد یم مهمان اتاق یراه را او ،یدرماندگ

 تا بود محال. داشت خاطر به خوب را شب آن. شدیم مشترکشان

 با بود کرده یسع بارها و بارها شهروز. کند فراموش هم عمر آخر

 اما ببرد، خواهد یم که ییسو و سمت به را آن شان،رابطه تیریمد

 سارا یکشتگ کار به وقت چیه رها. خورد یم بسته در به بار هر

 ودب نگرفته ادی. ردیبگ کام خوب دنیبوس موقع نبود بلد. شدینم

 .کند چفت شهروز یگوشت لبان یرو را لبانش یحساب و درست

 خوابتخت به کارشان که بار هر شهروز، یخواسته برخالف

 یحت که شد یم سفت عضالتش و منقبض بدنش یجور د،یرسیم

 ساستر و ترس. نداشت یلذت چیه او پوست ینرم لمس لذت گرید

 .بود ممکن اتفاق نیبدتر نیا و کردیم تیریمد را شان رابطه که بود

. نداشت وسط حد صد، ای بود صفر ای. نبود آمدن کوتاه اهل شهروز 

 یم آخرش تا دیبا ای افتاد،ینم گرم یرابطه کی فکر به اصاًل ای

 هک مقابلش طرف که نیا حاال. ممکن شکل نیبهتر به هم آن رفت،
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 یبرا یخوب فیحر بتواند که نبود یآن رها. نداشت یتیاهم ادیز بود،

 نیبهتر به که بود ییسارا یوقت داشت یتیاهم چه. باشد او الیام

 .کند رابیس را اش گرسنه بدن و تن و او شکل،

 به. آمد یم گوشش یتو سارا یخفه یادهایفر یصدا هنوز 

 اما بود رفته تخت به آور، خواب یقرص خوردن با شهروز خواست

. ماند کارهمهین سارا یصدا با شب، یها مهین نش،یسنگ خواب

 و دور اتفاقات از یدرست درک. نشست تخت یرو جیگ یالحظه

 اتاق از و برخاست جا از شد، تکرار که سارا یصدا. نداشت برش

 دو، آن خلوت نیح بود نداده اجازه خودش به وقت چیه. شد خارج

 و بکنند را او حضور مراعات آنها که آن نه. شود خوابشان اتاق وارد

. دیدینم را همسرش انتیخ دنید توان خودش در نه، شوند، معذب

 برادرانه و خواهر سارا و شهروز کند فکر احمقانه داد یم حیترج

 . است امان و امن در شهر و انددهیخواب هم کنار

 یصحنه نیبدتر و کند باز را اتاق در بود شده مجبور اما شب آن

 شان یکی که ،یمرد و زن یدهیتن درهم بدن و تن. ندیبب را عمرش

 !او یجنس کیشر یگرید و بود شوهرش
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۲۸۴ 

 خونه؟ میبرگرد یخوا یم رها؟ یخوب_ 

 اب احسان. برگشت احسان سمت به جیگ و خورد یسخت یتکان 

 و دهیپر رنگش بود مطمئن. ستینگر یم را او صورت به ینگران

 لبخند یکم تا کند جان هم باز اما است، احتضار حالت در اشچهره

 .کند کالمش یچاشن

 میبرگرد زود و میبخون فاتحه هی داخل میبر. خوبم آره …آره_ 

 .است خفه یلیخ نجایا یهوا. خونه

 یلیخ رنگت. باشه درست موندنمون نجایا کنمینم فکر من یول_ 

 .دهیپر

 یبرا خوام یم م،یاومد نجایا تا که حاال. احسان بشه تموم بذار_ 

 اتجر گهید کنمینم فکر. بخونم براش فاتحه هی نجایا بار نیآخر

 .بذارم نجایا و پام کنم
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 حاال هم نآ رفتنشان،. بزند مخالفت ساز باز احسان تا ستادینا منتظر 

 یخوش صورت بودند، شده حضورشان متوجه همه بًایتقر که

 .آمد یم حساب به دانیم کردن یخال جور کی. نداشت

 دیبا انگار. شد تر قیرق بار هزاران هوا گذاشت، مقبره داخل که پا 

 .یکرد یم التماس ت،یها هیر به ژنیاکس رساندن یبرا

 عروس؟ یاومد باالخره_ 

 شک نبود، لبانش خوردن تکان به حواسش و دید ینم را او اگر 

 نیآخر از. دهد صیتشخ را صدا صاحب توانست یم که داشت

 کی انگار شیصدا و او اما گذشت، یم سال کی از کمتر شان، دارید

 شاهانه یمبل یرو ها، قبر از یکی سر یباال. بودند شده ریپ قرن

 چفت هم در ش،یعصا یباال عقاب سر یرو را دستش دو و نشسته

 و پنهان را دستانش لرزش کار نیا با خواست یم ییگو. بود کرده

 .کند حفظ را اش یزدن مثال اقتدار

 ؟یواستاد اونجا چرا عروس، جلو ایب_ 

 قدرآن. شد تمام نفعش به نداشت، را بدنش دادم حرکت توان نکهیا 

 عقب به بود مانده کم که بود شده متعجب مامان یزر برخورد از
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 عروس خوب، حال با نیچن نیا مامان یزر که را یکس و برگردد

 نفس و رفتن راه یحت چیه که زدن حرف. ندیبب زند، یم شیصدا

. آورد یم کم شهیهم زن نیا یجلو. بود شده فراموشش هم دنیکش

 هیرگ به شیها ادیفر تمام آخر.باشد مقتدر و محکم او مانند نبود بلد

 نگاهش. آوردیدرم را مقابلش طرف اشک که او، خالف بر. شد ختم

 .نداشت زهر او مثل هم

 ینم دلش. برود شیپ احسان، کمک بدون که بود نیا بر تالشش 

 بودند بلد خوب آنها. دهد نشان ضعف جمع نیا در خواست

 .کنند لگدمال را ها تر فیضع

 

 

۲۸۵ 

. داشتیم بر محکم را شیها قدم. گرفت باال سر و کرد سپر نهیس

 دهن القاب یکل رشیز دانستیم که ینیزم یرو شیپاها ضربات

 مامت انتقام هیشب یحس. دادیم او به یخوب حس اند،دهیخواب پرکن

 .شدیم بشینص ناجوانمردانه که ییها لگد و مشت
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 نه و رفتیم چپ نه. دیپر ینم هرز. بود روروبه به میمستق نگاهش 

. نداشت یخاص ییبایز مقبره، نیا در نیحاضر دنید. راست به

 و شدن خم یجا به شه،یهم برخالف ستاد،یا که مامان یزر یروبرو

 .کرد دراز دست و رفت جلو یکم او، دست دنیبوس

 ن؟یخوب خانم، حاج سالم_

 انگار. بود کرده پر را مقبره یفضا دهنده، آذر سکوت جور کی 

 ندید منتظر و شده یدرمیتاکس همه. دیکش ینم هم نفس کسچیه

 نکرده جرات یکس جمع، نیا از امروز، تا. بودند مامان یزر واکنش

 نماما یزر جز به یلقب با را او ای کند، تمرد او یبوس دست از بود

 لقب نیا از! ماند یم ناسزا به او یبرا شتریب که خانم حاج. بزند صدا

 حاج. دهدیم نشانش ترجوان مامانیزر گفتیم. آمدینم خوشش

 !داد یم یریپ حس او به خانوم

 دوم شوک شد، دراز رها یطرف به و جدا عصا از که راستش دست 

 دهان از لحظه کی در «نیه» مانند ییصدا. شد وارد جمع به

 . شد خارج شانهمه

 ؟یکن حالل رو پسرم یاومد_
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 همان از را شهروز. بود امدهین کار نیا یبرا. کرد نگاهش تنها رها 

 هک دانست یم بهتر خودش. بود واگذاشته خدا به شان، یعروس شب

 .شود ناخلفش یبنده فیحر چطور

 .برم و بخونم فاتحه هی اومدم_ 

 .گذاشت عصا یرو دوباره را دستش و داد تکان سر مامان یزر 

 براش عذاب جز به نکنم فکر که ما یفاتحه. یکن یم یکار خوب_ 

 دردش یچاره دیشا بخون صافه، دلت تو. باشه داشته یادهیفا

 !یشد

 شانه خوردن تکان. گذاشت دستانش گره یرو رو سرش و گفت 

 تفاوت همه نیا یبرا قرن کی که رساند جهینت نیا به را او ش،یها

 متفاوت شناخت، یم رها که یآدم با سال هزار زن، نیا. است کم

 یالیخ غول انگار ،یظاهر نظر از فقط نه بود، شده شکسته. بود

 ود که ییها یصندل به توجه یب. بود رفته هوا به و شده قدرتش

 تشراس دست و نشست زانو یرو بودند، گذاشته قبرش سنگ طرف

 .گذاشت شهروز قبر سنگ یرو رو
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 ضورح که شدیم یسال کی. بود امدهین نجایا به که شدیم یسال کی 

 یسال کی. بود شده کمرنگ هم ش،یها کابوس در یحت شهروز،

 که یکار. ببرد ادی از هم را او یچهره خواستیم دلش که شدیم

 .نمود یم سخت یلیخ یلیخ اما نه، که محال

 .نبود کم خانه، کی سقف ریز ،یزندگ سال شش 

 

 

۲۸۶ 

 بخواهد که یکس مثل. کرد زمزمه شمرده و آرام را اش سوره و حمد

 آمدینم ادشی. کند مقابلش فرد یحال درست و خوب را یمطلب

 ریخ به دست. باشد بوده خواندن نماز و قرآن اهل وقت چیه شهروز

 را یادیز مارانیب درمان ینهیهز. کرد یم کمک ها یلیخ به و بود

 .نبود کم هم اش یاخالق مشکالت اما کرد،یم نیتام

. بود هستادیا سرش پشت فاصله، کوتاه قدم کی با مدت تمام احسان 

 شد، تمام که اش فاتحه. شد یم گرم گرم او، حضور حس با دلش

 سنگ یرو شده، حک ریتصو به و ردیبگ باال سر توانست تازه
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 بود، صیتشخ قابل هم بودنش متیقگران نگاه، کی با که یدیسف

 رونیب شهروز یها آلبوم از یکی از خودش که یریتصو. بنگرد

 از اش،خانواده یاعضا تمام مانند هم او که بود خوب. بود دهیکش

 طور چه دانست یم. بود آموخته خوب را یظاهرساز ،یبچگ همان

 خباثت بود بلد. شد خواهد قیرق چشمانش زهر بزند لبخند که

 ریغ کاماًل دستش. کند پنهان مهربانش لبخند پشت را اش ناخواسته

 رس. دیکش او لبان یرو را اش اشاره انگشت نوک و رفت جلو یاراد

 ،او دنیبوس نیح که یشب همان مثل درست. سوختیم انگشتش

 و،ا بودن نابلد جرم به بود مانده کم و شد او یها دندان ریاس لبانش

 .کند محروم یخداداد نعمت کی داشتن از را

 ات و نیگذاشت ما سر منت. نیکرد لطف یلیخ ممنونم، تونهمه از_ 

 تون هاخانواده کنار رو لیتحو سال بهتره نظرم، به. نیاومد نجایا

 !زیعز یها لحظه نیا تو انتظارن چشم ها مرده ،یباش

. بود کرده رونیب مودبانه را همه مامان یزر. شد بلند دوباره همهمه

 .باشد تنها شاهان کوچک یخانواده یاعضا با نداشت دوست اصاًل

 در بود، انتیخ و یسخت چه هر از. بود دهیرس ادیز او به آنها از
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 را تیجمع نیب در شدن گم دلش. بودند نگذاشته کم حقش

 .خواستیم

 .میشیم مرخص هم ما توناجازه با_ 

 او از را رفتن شیپ یاجازه مامان، یزر یجمله. ستادیا سرپا و گفت

 .گرفت

 دیبا که است نگفته حرف یکل. دارم کار باهات بمون عروس، نه_ 

 .بشه زده امروز نیهم

 

 

۲۸۷ 

 مونده؟ سال لیتحو به چقدر -

 .بود شهراد مخاطبش و رها به نگاهش

 .مونده یاقهیدق ده هی -

 .موند کجا خواهرت نیبب برو خوب، لهیخ -

 .دارم حرف رها با منم مامان، یول -

@
mahbookslibrary



 ار اشجمله. نگرفت رها از نگاه. دیکوب نیزم به بار دو را شیعصا

 یبرا البته ماندینم یمخالفت یجا چیه که یجور. کرد ادا محکم

 .شناختیم خوب را او که یکس

 یعنی نیبمون افسانه منتظر و رونیب دیبر دیبا شما گمیم یوقت -

 .بشنوم هم کلمه کی خوامینم

 ...یول -

 من کن یحال هم بهش. رونیب ببرش و ریبگ رو زنت دست شهراد، -

 .زنمینم بار هی از شتریب رو حرف هی

 :گفت لب ریز شد، بسته صبا و شهراد سر پشت که در

 یسکه همه یجلو دیبا مدام منه، عروس ساله چند انگار نه انگار -

 .بفهمه رو گاهشیجا تا کنم پولش هی

 بود یهمان زن نیا. زد شخندین خودش خام االتیخ به دل در رها

 همان. زورگو و مقتدر قدر همان. یرییتغ چیه بدون شناخت،یم که

 .انشیاطراف یرو سلطه و قدرت به مندعالقه قدر

 یدیند قیال که رو ما ؟یشد بهتر عروس، یبود ندار حال دمیشن -

 .یبد رو مونتلفن جواب یحت
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 زنان تمام مانند یزن شدیم نبود، مامان یزر که زدینم طعنه اگر

 .اطرافش یمعمول

 ...دکتر یآقا لطف به البته بهترم یلیخ ممنون، -

 شهراده؟ دکتر، یآقا از منظورت -

 .داد تکان هوا در یدست. بود او حرف دییتا رها، میمستق نگاه

 بده نجات رو آدما جون تا رهیگیم پول بوده، شفهیوظ که اون -

 !خورهیم وارید یال جرز درد به که نکنه کارم نیا گه،ید

. کرد جلب حضورش و او به را حواسش احسان، شخندین یصدا

 .بود دهیند مردانه و درشت بتیه آن با را او لحظه آن تا ییگو

. یشد قبول تخصص هم تو دمیشن. بخند جون، پسر بخند -

 رهن ادتی وقت چیه. ریبگ گوش خوب رو مجمله نیا. باشه مبارکت

 .آدماست جون نجات تفهیوظ که
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 چیه با زن نیا. داد قورت را اشخنده یکوتاه یسرفه با احسان

 .رفتیم نشانه همه سمت به شیهاترکش. نداشت یشوخ کس

 .شماست با حق خانوم، حاج بله -

 .بود ترمحکم بار نیا نیزم به شیعصا ضربات

 جوابش و خانم حاج گفت بهم خواهرت نکهیا. مامانم یزر من -

 .هنش ادیز روت تو ساتورشه، ریز دستم که بود نیا واسه ندادم، رو

 باور را بودن رک همه نیا. شدینم نیا از گردتر احسان چشمان

. بود کرده برخورد کوتاه دارید چند یاندازه به زن نیا با. نداشت

 نیاول در داشت حاال و بود شیهادهیشن یاندازه به او از شناختش

 .شناختیم را او یکم او، با اشیطوالن برخورد

 .ستین شما یهاتیحساس انیجر در احسان. مامان یزر شرمنده -

 !یکنیم مراعات یلیخ یانیجر در که تو که نه -

 دادیم حیترج. رفت عقب یقدم هم احسان. گرفت کام به زبان رها

 یزر زبان دردناک یهاترکش هدف تا باشد سرد جنگ نیا تماشاگر

 .مامان

 .عروس نیبش -
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 .راحتم ینجوریا ممنون، -

. یواستاد جلوم زارت و زرد یرو و رنگ نیا با ناراحتم، من -

 .دستم رو یبمون و یبر حال از ترسمیم شهمه

 انفجار یجلو داشت یسخت به که احسان به یاغره چشم با رها

 .نشست آن یرو و دیکش عقب را یایصندل گرفت،یم را اشخنده

 و تند زبان لطف مورد برادرش یجلو یحساب قهیدق چند نیهم در

 .بود گرفته قرار مامان یزر زیت

 ،ینجوریا حالت، نیا با تو که کجاست شوهرت. شد بهتر حاال -

 قبرستون؟ یاومد یپاشد تنها، و تک

 گذارندیم که یتلخ روزگار از زدن حرف. انداخت نییپا سر رها

 .نبود راحت ادیز

 شانس اگه تو. دارم خبر تیزندگ از خودم ،یبگ یزیچ خوادینم -

 .اومدیم در کار از آدم شهروز ،یداشت
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 عصا یرو را دستش دو. رفت فرو نشیغمگ و آرام جلد در دوباره

 .دوخت شهروز ریتصو به را نگاهش و کرد گره هم در

 زا فقط من ترس یول بود نرفته چپ کم. نداشت کم گناه شهروز -

 شک تخود به نسبت شهروز عشق به که تو. داشت تو با که هیرفتار

 ؟یندار

 اشیباز عشق رد بدنم و تن یرو اونقدر. کنم شک دیبا چرا نه، -

 .کنم شک شهروز احساس به تونمینم هم بخوام اگه که مونده

 رو زبون نیا کاش. شمیم دواریام بهت دارم. خوبه یلیخ خوبه، -

 به یکن شروع هرجا از. نشده رید هنوزم یول یداشت شهروز یجلو

 یریبگ ادی دیبا جا هی از باالخره. ادنیز شهروز امثال و شهروز. نفعته

 و یدار ازین بهش بفهمه هیکاف فقط جماعت مرد. ینباش شونبنده

. کنهیم سواستفاده ازت و تازونهیم داره جا تا ساتورشه، ریز دستت

 قرار که حاال ندارم، تعارف باهات. باش داشته رزنیپ منه از رو نیا

 تو هی تا یباش پرقدرت زن هی دمیم حیترج ،یباش عروسم ستین

 .یبود حاال تا که یآدم مثل بدبخت خور یسر
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 جور کی. داشت حرف یکل اما نگاهش. کرد سکوت یالحظه

 .زدیم سوسو نگاهش عمق در هم خواهش

 بشم آب شهروز یکارا خجالت از دیبا االن دونمیم خوب خودم -

 مادر هی. مادرم هی من کنم هرکار یول کنم نگاه چشمات تو نتونم و

 داشته رو کاراش شرم بود قرار اگه. کنهیم یهرکار هاشبچه یبرا

 منهخو کنج و شدمیم نینشگوشه دیبا مردنش، جوراون از بعد باشم

 کار یقشنگ و یزشت که یزیچ که نجاستیا مشکل یول دمیپوسیم

 یب آدم هر و کرده من پسر که ییکارا. پوله کنه، یم نییتع رو آدما

 هنکیا به برسه چه دادنینم جاش قبرستون تو کرد،یم اگه یپول

 . باشه اون مال شهر مراسم نیتربزرگ

 .دیکش یدرد سر از آه

 و درست خواب شب هی خوابوندم، نجایا رو شهروز که یروز از_ 

 گناه یرو گناه قدر اون. ستین خوب مبچه یجا. نداشتم درمون

 ودب حقش. بطلبم تیحالل کدومش یبرا دونمینم که کرده تلنبار

 تو نه و داشتم رو روش نه یول تو سراغ اومدمیم همه از اول

 ور شهروز دیبا که بود گهید نفر هی تو، ریغ. یداد بهم رو اشاجازه

 ستین یمعقول آدم اصال که دارم قبول. بود سارا اونم. کردیم حالل
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 شهروز یپا به رو عمرش از سال چهارده کینزد باشه یهرچ یول

 رو هاشبچه و سارا. شدنیم نیتام دیبا هم هاشبچه. کرد حروم

 که رکشو هی. کنن یزندگ راحت بتونن که گهید کشور هی فرستادم

 رمس پشت آه خوامینم. نده ریگ مادرشون دیسف یشناسنامه به یکس

 ناو با بخواد نبود دیبع. نداره یحساب و درست عقل شهراد. باشه

 .کنه عقد هم رو سارا ناقصش عقل

 

 

۲۹۱ 

 :دیغر لب ریز

 زن کن، اداره رو زن هی همون یدار هنر اگه تو بگه ستین یکی -

 .کش شیپ دوم

 اهشنگ. بود شده سخت شیبرا زدن حرف انگار. دیکش یقیعم نفس

 .نداشت را قبل جسارت گرید
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 هیقض نیا. کردن نابود رو تو یزندگ هم با دوتاشون، من، یپسرا -

 فرصت هی ازت یول دونمیم یهرکس از بهتر خودم نداره، گفتن

 .یبگذر گناهشون از نکهیا یبرا راه هی خوام،یم

 .داخ به سپردم رو زیچ همه من. نیبد انجام یخاص کار ستین ازین -

 نت و تو آه از شهیم حاضر خدا نظرت به. نهیهم قایدق منم مشکل -

 زا نگرفتن پول رشونیخ کار ته من یپسرا بگذره؟ تیزخم بدن و

 داره؟ ناهشویس یپرونده تو یریتاث یکنیم فکر بضاعته،یب یآدما

 .دونمینم ایدن اون یحسابرس از یزیچ من -

 هم به رو زمان و نیزم خواد،یم رو تو شهراد دمیفهم که یروز -

 به .شد مونیپش خواستش از نشده ساعت هی که کردم یکار. دوختم

 رپ دهن ینامه شجره هی. بود من پسر شهراد. ینبود مناسبش نظرم

 کردمیم افتخار بهشون که نسب و القاب یکل و بود سرش پشت کن

 هرادش مناسب. یمعمول یلیخ یلیخ. یبود یمعمول دختر هی تو یول

 یول شدیم نسب و اصل با یخانواده هی دوماد دیبا شهراد. ینبود

 هامبچه نیب نکهیا نه ارم،یب نه نتونستم گفت خواستنش از که شهروز

 هی شهروز فقط نه، یکی اون و باشه مهم شونیکی و بذارم فرق
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 هوس و هوا و من یهایحوصلگیب یقربان اون. داشت ییفرقا

. گذاشتم شیپ پا خواد،یم رو تو واقعا دمید یوقت. بود برادرم

 تو اگه کردم فکر. کنم کم رو وجدانم عذاب یجور هی خواستمیم

 نداره یدرمان روان به ازین گهید و شهیم راه به سر باشه داشته رو

 ...یول

 کی. دوخت رها به را اشکش از لبالب چشمان و زد یتلخند

 .کردیم ییخودنما چشمانش در قیعم یدرماندگ

 یزندگ یقربان رو تو که بود یروز اون عمرم اشتباه نیبزرگتر -

 همون درست. رید یلیخ یلیخ دم،یفهم رید رو نیا. کردم شهروز

 دنب و تن با یچجور گفت بهم هیگر با و زد زنگ افسانه که یروز

 روز، اون. آورده رونتیب شهروز یپا و دست ریز از الش و آش

 چشمات تو نخوام تا خواستم مرگ خدا از عمرم، تو بار نیاول یبرا

 .کنم نگاه

 

 

۲۹۰ 

@
mahbookslibrary



 من که یروز همون از شد، شروع هم ما یایاریبدب روز همون از_ 

 ازمب ،یشیم حروم پسرم یخونه تو یدار دونستمیم نکهیا وجود با

 مرد، فضاحت اون با شهروز یوقت. کردم نگاه و واستادم گوشه هی

 ینم. کنم یالپوشون رو ننگش که بودم زیدستاو هی دنبال فقط

 نامشروع یبچه دو بزرگ، شاهان بزرگ پسر بفهمه یکس خواستم

 هاهبچ خواستمیم. کنم یقربان رو تو تونستم یم فقط بازم. داره

 ...برسن شون حق به و بشن دار شناسنامه

 یب و پراند هوا در یدست. کرد قطع یقیعم نفس با را حرفش 

 :داد ادامه یعصب و حوصله

 ازت فقط االن. تو هم و دونمیم من هم نارویا حرفارو، کن ولش_ 

 تا گردم یم راه هی دنبال دارم وقته یلیخ من خوام، یم یزیچ هی

 هک دمیرس جهینت نیا به آخرش. برسه آرامش به شهروز روح دیشا

 بچه حق. کنم صرف ریخ کار هی یبرا رو اموالش از یادیز قسمت

 با رو عمارت. نباشه توش یحرف تا دادم کمال و تمام رو هاش

 رخوارگاه،یش یبرا رو اونجا خوام یم. دمیخر ازشون باالتر متیق

 سطو نیا. بذارم برسونه، هیبق به نفع هی که یکار هر ای پرورشگاه

 خوام یم. کنم اعتماد تونم یم شوهرش و افسانه و تو به فقط
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 یبد کم هم افسانه شوهر به شهروز. نیبکش شماها رو زحمتش

 شت،ندا توش ینقش چیه که یسرنوشت جرم به رو چارهیب اون. نکرد

 که نیهست ییکسا نیترمناسب شماها حاال نظرم به. کرد تیاذ یلیخ

 .نیکن اداره رو هیریخ موسسه هی نیتونیم

 دو یکی لمیتحو سال به. اومدن درضایحم و افسانه مامان، یزر_ 

 ...نمونده شتریب قهیدق

 ینم هم دلش اما نبود، یراض شهراد موقع یب حضور از ادیز 

 شیعصا. بگذرانند تلخ یهاحرف با را لیتحو سال یلحظه خواست

 یتالش تمام با لحنش. ستادیا آن بر هیتک با و گذاشت جلوتر یکم را

 یمحسوس بغض هم باز کرد، یم آن دادن نشان محکم یبرا که

 .داشت

 ن،یایب هم شما. تو ادیب بگو بهش. اومد هم دختره نیا باالخره پس_ 

 نهیک و قهر خانواده یاعضا نیب ل،یتحو سال موقع نداره تیخوب

 ...باشه

 رزنیپ مقاومت گذاشت، مقبره داخل پا ه،یبق از قبل یکم که افسانه

 با افسانه. دیترک همزمان نفرشان دو هر بغض. شکست هم در هم

@
mahbookslibrary



 یمادرانه آغوش در و رساند مامانیزر به را خودش بلند قدم چند

 از که جان. کرد حس دور از شد یم را شان یدلتنگ. شد گم او

 شهراد و درضایحم شد، خم زانوانش و رفت مامان یزر یپاها

 .نشاندند اشیقبل یجا سر را او و گرفتند را بازوانش

 .کنم نگات خوب خوام یم افسانه، نیبش نجایا ایب_ 

 عدب هم آن افسانه دنید. کرد اشاره اشیکنار یصندل به دست با و  

 فرزندان از یکی مانند را او سالها. نداشت باور را سال چند از

 و غلط قضاوت کی با بعد و بود کرده بزرگ و دهید خودش

 از ینطوال یمدت یبرا را او باشد، او نفع به کردیم فکر که یمیتصم

 با هک شور و پرشر یدختر. بود شانخانه روح افسانه. بود داده دست

 .دیبخش یم معنا شان یزندگ به حضورش

 

 

۲۹۲ 

. دادند دینو را دیجد یسال به ورود ساعت یها عقربه بعد، یکم

 هم هب ادیز شان جمع. نبود نو سال ظیغل کیتبر و یروبوس از یخبر
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 که ییآدمها. بودند متفاوت یایدن کی از کدام، هر. آمد ینم

 با حاال و بودند هم یها درد مرهم ای و زده زخم هم به یروزگار

 سال لحظات نیتر مهم از یکی در شان، یها یبد و ها یخوب تمام

 تر مظلوم. بود جمع فرد نیتر معذب درضا،یحم. بودند آمده گردهم

 نماما یزر با ادیز داشت یسع و بود ستادهیا احسان کنار شه،یهم از

 .نشود کالمهم شهراد و

 کردیم فیتعر ازت دختر نیا که همونقدر نمیبب ایب داماد، جلو ایب_ 

 !یهست یفیتعر زد،یم نهیس به رو سنگت و

 …مامان_ 

 ادعا که هیهمون شم مطمئن خوام یم فقط ندارم، شیکار نترس،_ 

 !یکن یم

 !ن؟یبش متوجه قراره بهش کردن نگاه با_ 

 افسانه بود، آرام مامان یزر هرچه. گرفت یم باال داشت بحث 

 و مکان نیا در حضور. گشت یم دعوا دنبال انگار و داشت حرص

 از شتریب. بود کرده متشنج یحساب را اعصابش شهراد، و صبا کنار در

 چیه ،یخال و خشک سالم کی جز که بود ییرها نگران خودش،
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 که داشت غم آنقدر چشمانش. بود نشده خارج دهانش از یکالم

 اند کرده حس را آن همه بود مطمئن

 

 التیخ فته،یب یبد اتفاق چیه ستین قرار دلم، زیعز باش آروم_ 

 .راحت

. زدیم حرف گوشش ریز و کرد نوازش را او یبازو درضایحم 

 نییپا یتوجه قابل شکل به را افسانه خشم مطمئنش و آرام یصدا

. دیارز یم آرامبخش قرص صدتا به نفسش کی اصاًل. آورد

 ندلبخ. ستادیا مامانیزر یروبرو و گذشت افسانه کنار از درضایحم

 درجا رزنیپ. دیبوس را او دست پشت و شد خم. زد یامحترمانه

 به بارها و بارها را مرد نیا. نداشت را کار نیا انتظار. خورد تکان

 شهروز دانست یم یوقت. بود رانده خود از بودن، خانوادهیب جرم

 ندلبخ کی با بدهد، او به یحساب و درست یگوشمال کی است قرار

 .ودب نکرده کردنش منصرف یبرا یتالش چیه و کرده دییتا را او کار

 ...مامان یزر... باشه مبارک هم نوتون سال_ 

 .مبارک هم تو نو سال پسرم، یباش سالمت_ 
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 ه،یبق متعجب نگاه مقابل در و گشود هم از را دستانش بعد 

 ناباورانه یالحظه درضایحم. کرد دعوت آغوشش به را درضایحم

 تنش یوقت. نداشت باور را او رفتار در ،یگرم همه نیا. کرد نگاهش

 اتاحساس کنترل شد،یم فشرده او توان کم و دهیچروک دستان نیب

 به یادیز بودن مادر. بود ممکن کار نیتر سخت اش،افتاده انیقل به

 !آمد یم کوچکش یجثه و زن نیا
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 یها موج یصدا. کرد زدن قدم به شروع و گرفت را ساحل خط

 ساحل کنار یهاسنگ به شدت با را خودشان که یسرکش

 کرد یسع و بست چشم. بود بخش آرامش شیبرا دند،یکوبیم

 ییموها. کند تصور دهیتن هم در و مواج یموها با یدختر را خودش

 شانه به شانه که یمرد از دل و دیرقص یم هوا در باد وزش با که

. نشود شل اش یروسر گره بود حواسش. برد یم زد، یم قدم اش

. بود سال هزار یاندازه به اش،یزندگ در تیواقع با اهایرو ی فاصله
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 عاشق مرد از یخبر نه و بود شانیپر و بلند یموها با یدختر او نه

 مدام که یشمیابر کوتاه یموها با خودش، و بود خودش. اش شهیپ

 شا یسالمت یفدا را اشییبایز از یقسمت که کردیم یادآوری او به

 انگشت نوک با را چشمانش ریز نم و دیکش یآه. است کرده

 شیاپ. داکردیپ را ساحل خط راحت شد ینم بسته چشمان با.گرفت

 نکهیا از. شد باز چشمانش و سیخ لغزش، سانت دو یکی با

 بود حساس یادیز شیپاها پوست. بود متنفر شود، پرماسه صندلش

 رفتن راه از. کرد یم یزخم را آنها ها،ماسه اندک یشور همان و

 ایدر هب رو و دیچیپ خودش دور ترمحکم را بافتش شال. شد مانیپش

 . زد قدم درست شد ینم اهو،یپره و مشغول فکر آن با. ستادیا

 بتهال کند، راسبک فکرش یکم تا بود آمده و دارشدهیب همه از زودتر

 ینم که شد یم شیپ و پس سرش در حرف قدر آن. توانستیم اگر

 که یکار انجام. برسد یدرمان و درست ی جهینت به توانست

 یم دلش. نبود راحت هم قدرهاآن بود، خواسته او از مامانیزر

 دردسر کی ی حوصله. بدهد را جوابش قاطع ینه کی با خواست

 یهابچه از ینگهدار مرکز هی یاداره مطمئنا. نداشت را دیجد

 لذت به یتوق که بود نجایا مشکل. بود یتیپرمسئول کار سرپرست،یب

@
mahbookslibrary



 یمنف جواب راحت توانست ینم کرد،یم فکر ریخ کار کی انجام

 گذاشته او ی عهده به را یینها میتصم افسانه و درضایحم. بدهد

 ها ازبچه ینگهدار از که یموقع افسانه، چشمان برق از اما بودند،

 که داشت ذوق آنقدر چشمانش. گذشت شد ینم زد، یم حرف

 .کند کورشان آمد ینم دلش

 ؟یکن یم کاریچ نجایا نزده، آفتاب هنوز_ 

 .مشغوله فکرم بخوابم، شتریب نتونستم-
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 را دستانش. انداخت او یها شانه یرو را دستش یپتو احسان

 یگرم دانستیم خوب خودش که انگار. داشت نگه جاهمان

 .دهد یم شیتنها شهیهم خواهر به یخوب حس چه دستانش

 آخه؟ یستین خودت فکر به چرا رها، سرده هوا-

 رو من دمیبا ،یدار اعتقاد گرم لباس به یلیخ خودت که نه-

 !یکن حتینص
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 لبخند احسان. بود اش برهنه بازوان و او تن شرتیت به اشاشاره 

 .زد یینما دندان

 لحظه از گذاشته؟ همه یرو یریتاث چه مامانتون یزر یکرد توجه_ 

 حرف باهاتون کلمه هی شه ینم اصال کرده، صحبت باهاتون که یا

 . نیکن یم پرتاب هیکنا یرگبار یجورنیهم. زد

 دلش که بود یروز دو. بود او با حق.گرفت اش خنده هم خودش

 ی لبه. بدهد زیت و تند را یمنظور یب هرحرف جواب خواستیم

 از نهیک یچرک دمل انگار. بود شده زیت یادیز زبانش، ریشمش

 هب که مقتدر یزن دنید هم دیشا. بود کرده باز سر تازه انش،یاطراف

 .بود داده شدن یقو یزهیانگ او به داد، ینم پس حساب یمرد چیه

 ؟یشد ناراحت-

 .انداخت باال شانه و کرد فرو شلوارش بیج در را دستش دو احسان

 به. اومد خوشم ازش یلیخ اتفاقًا بشم؟ ناراحت یچ از بابا، نه-

 .یریبگ الگو ازش وقتا یبعض الزمه نظرم

 وقتا؟ یبعض فقط-

 :گفت مظلومانه و کرد خم شانه یرو را سرش احسان
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 !ست؟ین یراحت کار یآدم نیهمچن هی یشگیهم تحمل کن قبول_ 

 هاشبچه رو قدراون. قدرته عاشق یلیخ مامان یزر ،یدار حق-

 .خوردن ینم آب شاجازه بدون شونکدوم چیه که داره نفوذ

 شهروز؟ یحت-

 شهروز حضور به یحت دادیم حیترج. بود قیعم آه کی رها جواب

 .نکند هم فکر اش یزندگ در

 ؟یکن قبول رو شنهادشیپ یخوایم -

 .رسمینم جا چیه به کنم،یم فکر یهرچ. دونمینم -

 .ستینگر احسان به و گرفت ایدر از را نگاهش

 و درست یکار چیه یعهده از حاال تا من. ترسمیم تشیمسئول از -

 یزندگ به هم همه از شتریب زدم، یگند هی جا همه. ومدمین بر درمون

 ...چطور حاال. خودم
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 ش،یهایناتوان از کردن صحبت. کند کامل را اشجمله نتوانست

 از حالش حاال و بود شده بزرگ ضعف نیا با عمر کی. نبود راحت

 .خوردیم هم به یشگیهم همراه نیا

 .رها یکنیم یلطف کم خودت به یدار -

 .داد تکان سر و زد یشخندین رها

 که کنم یزندگ بودم بلد اگه من. کنمینم فکر یجورنیا خودم -

 !نبودم؟ مونده و رونده جا همه از حاال

 ؟یعماد تماس منتظر هنوز -

 دیع روز همون بزنه، زنگ من به بود قرار اگه عماد. نه که معلومه -

. بزنه زنگ بخواد که میندار یکار هم با گهید ما بعدم. زدیم زنگ

 یشناسنامه تو خورهیم طالق مهر هی گهید ماه دو بکشه، طول یلیخ

 .شهیم تموم یچ همه و جفتمون

 کوچک یجثه. کرد حلقه رها یهاشانه دور را شیهادست احسان

 .شدیم گم او بازوان نیب رها،
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 رو حرفات ؟یکنیم رو کار نیا خودت با چرا. رها یلرزیم یدار -

 یلو بکنم، برات یکار نتونم دیشا. بزن حرف من با. زینر دلت تو

 .امیخوب یشنونده باش مطمئن

 چیه عمرش تمام در. شد فشرده رها یهاپنجه در احسان راهنیپ

 هوا در پا. نداشت یدرماندگ احساس لحظات نیا یاندازه به وقت

 .بود مانده

 بود، قشیال که آنطور نه و گذاشتیم خودش حال به را او نه عماد

 چند خودش با نبود معلوم هم خودش. خواستیم را ماندن او از

 رها یهااشک از احسان، شرتیت. گذشت یالحظه چند. بود چند

 کم. کند دور خودش از را خواهرش نبود حاضر او و شدیم سیخ

 یکارها و آرزو ایدن کی با بود یجوان پسر. آوردیم کم داشت کم

 خواهرش، یزندگ ماریب یهادنده چرخ بود یمدت حاال و نکرده

 او شد، آرام که رها هق هق. بود گذاشته فشار تحت هم را او بدجور

 یچهره از را شیهاحرف ریتاث خواستیم. داد فاصله خودش از را

 .بخواند او

 عماده؟ شیپ دلت -
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 او لبان یرو را اشاشاره انگشت. بدهد را جوابش رها نداد اجازه

 :داد ادامه و گذاشت

 ،رهیبگ رو جلوت نداره حق کس، چیه ،یبمون عماد با یبخوا اگه -

 تا بکنم رو تالشم تمام دمیم قول. یبگ بهم هیکاف فقط. من یحت

 حق من نظر به یول یخوایم تو که بره شیپ یجور اون زیچ همه

 رو تو مشخصه، عماد یخواسته. ستین کردن یزندگ جور نیا تو

 وشهگ هی ینیبش دیبا حاال. بگذره هم ینازل از تونهینم یول خوادیم

 یتونیم ؟یباش عماد یزندگ یهیسا یتونیم نیبب. یکن فکر خوب و

 با یونتیم ؟یایب کنار گه،ید زن هی با شوهرت کردن میتقس عذاب با

 نن،یبیم گهید یکی کن خراب خونه رو تو که مردم ثیحد و حرف

 .کنارتم راه ته تا خودم ،یدار قبول رو نایا یهمه اگه ؟یکن یزندگ

 فرزاد به هم االن نیهم. کنه عمل تخواسته خالف یکس ذارمینم

 .نکنه یریگیپ رو طالق یکارا گمیم و زنمیم زنگ
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 ییجا کی از. کرد نگاهش تنها احسان، یسخنران افتنی انیپا تا رها

 نگارا بعد به ییجا کی از. دیدیم را او لبان خوردن تکان فقط بعد به

 کارش یکجا یعنی کردیم فکر خودش با. دیفهمینم را او زبان

 گونهنیا را او کسش نیترکینزد که کرده رفتار چطور ک بوده اشتباه

 باال را دستش. دیرس کجا به او یهاحرف دینفهم. کندیم قضاوت

 خم یسر با و کرد زیر چشم. کرد دعوت سکوت به را او و گرفت

 :دیپرس شده

 مادع با افتاده که یاتفاق همه نیا حاضرم من یکنیم فکر واقعا تو -

 کنم؟یم یزندگ

 .انداخت نییپا سر و بست را اشبازمانده دهان احسان

 با یچ واسه نظرت به. یبد جواب من سوال هی به خوادیم دلم -

 کردم؟ ازدواج عماد

 . انداخت باال یاشانه احسان

 فکر هم یهرچ. موندم تو کار هی نیا حکمت تو منم دونم،ینم -

 .کنمینم دایپ براش یایمنطق لیدل چیه کنمیم
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 منطق اریمع با شهینم رو زیچ همه که نهیا مشکل. یدار حق آره، -

 به احساسم یرو از من. نبوده منطق و عمق یرو از من کار. دیسنج

 .دادم تن عادله شنهادیپ

 ؟یداد خوردم به رو جمله نیهم بار چند یدونیم رها، یوا هه، -

 با ازدواجت موقع نکهیا. کنمینم درکت. کشهینم گهید من مغز

 یلیخ عماد، یهیقض یول هضمه قابل برام یبود فشار تحت شهروز

 دمینرس یاحساس بلوغ اون به هنوز من هم دیشا. برام است دهیچیپ

 .بکنه هیبق یفدا رو خودش آدم هی شهیم چطور بفهمم که

 کرانیب به را نگاهش و زد به دست رها

 یهاتنش. داشت خاطر به را روزها آن یلحظه به لحظه. دوخت ایدر

 .نداشت یانیپا و کردیم نرم پنجه و دست آن با که یاینشدن تمام

 کردم،یم فکر عمر هی نکهیا دمیفهم شهروز با ازدواج از بعد من -

 ترشیب سراب هی شه،یم عادله با یزندگ یسخت از نجاتم راه ازدواج

 یکل اونم که بود مونده جسم هی فقط من از شهروز از بعد. ستین

 یبرا خواست ازم عادله که یروز. داشت برام شهروز از یادگاری

 .نبود عماد به شدن کینزد قصدم اصال برم، عماد به کمک
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۲۹۷ 

 هی نیآرت از ینگهدار با خواستمیم. بشم دور خودم از خواستمیم_

 ارضا رو بود نشده ظاهر وقت چیه که رو هامیمادرانگ از قسمت

 مامان یزر یوقت. شدمیم تموم روزا همون من نبود، نیآرت اگه. کنم

 دمیخند. دمیخند فقط گفت، برام رو شمسخره میتصم و زد زنگ

 بودم شده ارزش یب و یدست دم قدر اون من. گرفت درد قلبم یول

 برام بدن اجازه خودشون به سابقم برادرشوهر و مادرشوهر که

 .کنن قمار میزندگ یرو و رنیبگ میتصم

 هادام یتلخند با. ستینگر احسان متفکر یچهره به شانه یرو از 

 :داد

 من. ستین سرش باال مرد هی یهیسا که یزن یندهیآ نهیا ،ینیبیم -

 و نماما یزر بود، سرم باال یحساب و درست رسول ای داشتم پدر اگه

 .دادنینم رو کار نیا یاجازه خودشون به وقت چیه شهراد

 !؟یداشت یحساب و درست برادر هی اگه ای و -
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 :گفت یادلسوزانه لبخند با و داد تکان طرف دو به یسر

 به یجور هی بگه، یهرک ،یهرچ ها، یدار یخودآزار هم تو -

 .یدیم ربطش خودت

 مگه؟ گفتم دروغ -

 .دیکش یقیعم آه رها

 و کس یب رو من مامان، یزر و شهراد. درسته حرفت متاسفانه نه، -

 یجد رو کدومشون چیه لیاوا. گذاشتن شیپ پا و کردن فرض کار

 زا یول یدرآمد و شغل نه و داشتم یهنر نه خودم درسته. گرفتمینم

. کنم یزندگ دردسر یب بتونم که بود دهیرس بهم قدر اون شهروز

 یحت. رهینم شهراد یشناسنامه تو اسمم وقت چیه که بودم مطمئن

 فکر باشم، دور اگه گفتم خودم با. کردمیم فکر هم مهاجرت به

 هاشتبا اما دارنیبرم سرم از دست و افتهیم سرشون از شونمسخره

 ضاعاو دیفهم که صبا. بود دهیرس صبا کردن یراض به کار. کردمیم

 التماس فقط لیاوا. زدیم زنگ روز هر. شد بدتر برابر هزار من واسه

. دیرس دیتهد به کار کم کم. بردارم شیزندگ از رو مهیسا که کردیم

 داشتم من. اومدیم مسخره برام شهمه رفتارش، کاراش، حرفاش،
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 هک بذارم پا خانواده اون تو گهید نبود قرار. کردمیم رو خودم یزندگ

 .کنم درست شیزندگ و صبا واسه یدردسر بخوام

 

 

۲۹۸ 

 داد خبر و زد زنگ صبا که یروز تا بود خوب یچ همه_ 

 نگفتیم. دستگاه و دم یکل ریز. بود مارستانیب. کرده یخودکش

 گفت یکی. بدن شستشو رو شمعده شدن مجبور و خورده قرص

 هساد من. فتادهین یاتفاق اشبچه یبرا میآورد شانس. است حامله

 نکهیا یجا به کرده یخودکش که یآدم چطور نکردم فکر یحت

 رو پام و دست. بزنه زنگ من به خودش باشه، سرش باال شوهرش

 افتهیب اونم یزندگ وجدان عذاب خواستینم دلم. بودم کرده گم

 عماد به خواست ازم و زد زنگ بهم عادله یوقت که شد نیا. گردنم

 الیخ کردن راحت یبرا تهیموقع نیبهتر کردم فکر بشم، ترکینزد

 شت،ندا وجود اصال که یابچه با. زد گولم یراحت نیهم به صبا. صبا

 ستد یچهیباز گهید بار هی من. نبود کار در اصال که یایخودکش با
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 عماد. بود معامله جور هی هم اول از عماد، با ازدواجم. شدم آدم هی

 و چرا داشت خبر. دونستیم رو یچ همه که بود یکس تنها

. نبود من با هم خودش دل. شدم ازدواج نیا به یراض یچطور

 .چمینپ پاش و پر به نکهیا به بود یراض

 یتلخند. ستادیا احسان یروبرو و دیچرخ نهیس به دست طور همان

 :زد

 بود؟ درک قابل نظرت به عماد با ازدواج یبرا لمیدل -

 یدلسوز جور کی. ستینگر او به و گرفت نیزم از نگاه احسان

 صورتش به یدست و بست چشم. زدیم سوسو چشمانش در قیعم

 شیهادهیشن به تواندیم که یواکنش نیبهتر دانستینم انگار. دیکش

 را گرشید دست و زد کمر به را دستش کی ست؟یچ دهد، نشان

 رها طرف به. زد خودش دور یچرخ. دیکش شیموها یرو بار چند

 فرصت یحت رها که شد حلقه او دور یجور دستانش برگشت، که

 هار اشک احسان، یبایز احساسات. افتین را دستانش آوردن نییپا

 . بود درآورده هم را
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 رو سخت یروزا که ببخش. یخواهر ببخش. زمیعز ببخش -

 .نبودم کنارت

 

 

۲۹۹ 

 شیهادهیشن یوقت. گذاشت رها سر یرو را لبانش و زد یفیخف هق

. اوردیب سرش ییبال چه بود قرار گرید دنشانید داشت، درد قدر نیا

 اشتد قلبش اما است گذشته هایسخت نکهیا از بودیم خوشحال دیبا

 گفت یم چه هر. شدیم مچاله بود، دهیکش رها که یدرد فشار ریز

 را دستانش یحلقه. داشت را سهراب مرگ بعد ینوشدارو حکم

 رد که بفشارد خودش به آنقدر را او خواست یم دلش. کرد تر تنگ

 هب ییتنها به خودش بعد، به نیا از را شیها یسخت و شوند حل هم

 جورکش ش،یها نبودن تمام جبران به خواستیم. بخرد جان

 .باشد او یهایسخت

 .ها ن،یکرد خلوت هم با خوب برادر و خواهر_ 
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 بود یخنک مینس به دشیام. دیچرخ ایدر طرف به و کرد رها را رها

 یلیخ چشمانش یقرمز. دیوز یم صورتش به ایدر طرف از که

 .داد یم لو را بدش حال راحت

 ن؟یشد داریب هم شما ر،یبخ صبحت سالم،_

 یچا بساط. دارنیب همه آره خانم، رها ریبخ هم شما صبح سالم،_ 

 زودتر گنیم مهراب و درضایحم. میدیچ قیآالچ تو رو صبحونه و

 هگید شه،یم شروع یبارندگ فردا از. جنگل سمت میبر م،یکن جمع

 .طرفا اون رفت شهینم

 :زد لب و کرد اشاره احسان به سر با

 شده؟ یچ_ 

 :کرد زمزمه و انداخت باال سر خودش مانند هم رها 

 .نباش نگران ،یچیه_ 

 قهیقش یرو مدام که یدست از احسان، یشانیپر. ستادیا لحظه افسانه 

 اگر را پسر نیا. بود معلوم فشرد،یم را آن و گذاشت یم شیها

 .نبود عالقمند او به او از کمتر نداشت، دوست رها از شتریب

 !ها میمونینم منتظر ادیز ما دکتر؟ یآقا یاینم شما_ 
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 هب هنوز چشمانش، یدیسف. کرد نگاهش یکمرنگ لبخند با احسان 

 .زدیم یسرخ

 .امیم گهید یقهیدق ده منم داخل، دیبر شما جان، افسانه امیم -

 ...یول -

 .دمیم قول ام،یم زود جان، رها برو -

 نیا با خواستیم. کرد باز و بست دور کی را چشمانش و گفت

 یراه دوباره را دستانش. بکاهد را رها چشمان ینگران حجم کار

 .گرفت شیپ را ساحل خط و کرد شیهابیج

 

 

۳۱۱ 

 شگردن پشت گهگاه دستش. بود یهروقت از ترافتاده شیهاشانه 

 حرف خدا با داشت انگار. گرفتیم باال سر یگاه و شدیم دهیکش

 خدا حد از شیب صبر از دیشا ای کرد،یم دل درد داشت دیشا. زدیم

 یظلم گرنظاره و ستادهیا یاگوشه شهیهم که ییخدا. داشت هیگال
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 زمزمه آسمان به رو و دیکش یقیعم آه. شدیم رها به که بود

 《!دارد خدا یصبر عجب》:کرد

 برادرش، دنیکش عذاب از داشت که بود یخواهر تر،طرف آن یکم

 بود دهیخر جان به تنه کی بود، یسخت چه هر عمر کی. دادیم جان

 انیسال یسخت و رنج داشت روز هر حاال و شود تیاذ او مبادا تا

 .کردیم آوار او یهاشانه یرو را اشگذشته

 .امیم خودم گفت که یدید جان، رها میبر -

 !اره؟ین خودش سر ییبال -

 ایب مثال؟ ارهیب خودش سر خوادیم ییبال چه. خدا به یاوونهید -

 هم رو احسان و خودت لیوسا و میبخور صبحونه زودتر میبر

 .برسه کارا نیا به نکنم فکر بچه نیا. کن حاضر

 سرش پشت به و گشتیبرم یه ال،یو به ورود یلحظه تا رها

 از فرار یبرا. کردیم اشخفه داشت وجدان عذاب. ستینگریم

 هب یترنیسنگ بار عماد، با ازدواجش یمنطقیب بر احسان اصرار

 .کرد لیتحم او یهاشانه

 ؟یگرفت رو متیتصم -
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 و امیبرب اشعهده از نتونم و کنم قبول ترسمیم جم،یگ دونم،ینم -

 هی تونستمیم که بخورم رو لحظه نیا حسرت بعد و نکنم قبول ای

 .نکردم و بکنم ریخ کار

 دلم یول کنم دخالت هیقض نیا تو دینبا اصال من معتقده درضایحم -

 ازت فقط. ستین کار تو یاجبار چیه. بگم رو نظرم خوادیم

 بود، یچ هر متیتصم بعد و یبشنو هم رو من یحرفا خوامیم

 .میذاریم احترام بهش مونهمه

 ادشنهیپ. بودند ستادهیا هم یروبرو ال،یو سرسبز یمحوطه وسط

 از بعد که یروز همان. بود داده افسانه را شمال به کوتاه سفر

 رونیب قصد و رفت فرو خودش الک در رها مامان، یزر یهاحرف

 توسط آن قبول و افسانه شنهادیپ نیب. نداشت هم را آن از آمدن

 یهافتیش تماس، دو با. نبود فاصله شتریب قهیدق چند احسان،

 شمال یراه روز همان و سپرد سپهر و شهاب به را مارستانشیب

 ککم شانهمه یهیروح یبهبود به توانستیم کوتاه یسفر. شدند

 .کند
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۳۱۰ 

 مونهمه نفع به مامان یزر شنهادیپ کردن قبول کنمیم فکر من -

 یول نهک ناراحتت دیشا حرفام. الزمه هیبق از شتریب هم تو یبرا. باشه

. ستمین کردن مالحظه و یالک یهایدلسوز اهل من که یدونیم

 یترسخت یروزا و یگذرونیم رو یسخت یروزا تو که دونمیم

 یبرا یسرگرم هی. یکن پر رو وقتت یجور هی دیبا. روته جلو

 روز در ساعت چند. دینبا که ییجاها نره فکرت تا یکن جور خودت

 دیانب هم روزت یهیبق. کنارتم منم. آموزشگاه یایب یتونیم که رو

 احسان و مهراب درضا،یحم. میکنارت هم هیمهد و من. بمونه یخال

 دیبا. ستین نفر دو و نفر هی کار کار، نیا. بذارن تنهات محاله هم

 آب چشمم هم یطرف از. برسه جهینت به تا میکن یهمکار یگروه

 ینهیک از دیبا نظرم به. بگذره عمارت اون ریخ از سارا که خورهینم

 یکاف اندازه به شهروز از. ستین یسالم آدم سارا. دیترس زن اون

 و درضایحم. میببر شیپ یقانون رو زیچ همه دیبا. خورده زخم

 که خالصه. باشن میسه کار نیا تو دارن دوست یلیخ مهراب

 ما از کدوم چیه ،یکن قبول رو شنهادیپ نیا اگه یبدون خوامیم
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 نایا دیبا من. خودمون حال خاطر به تو، خاطر به نه. میذارینم تنهات

 بعد هب نیا از. یریبگ میتصم ترراحت یبتون تا گفتمیم بهت رو

 .توئه حرف حرف

 افسانه. داشت هانیا از زودتر یلیخ را هاحرف نیا دنیشن انتظار

 عادت وا. دیایب کوتاه شیهاخواسته برابر در یراحت به که نبود یآدم

 که یکار از هم وقت چیه. بجنگد شیهاداشته تمام یبرا بود کرده

 یبرا شتریب هاحسرت بود معتقد. شدینم مانیپش داد،یم انجام

 .است گذشته انجامشان زمان که است ییکارها

 یدار وقت کامل رو امروز. فکر تو یبر باز خوادینم خوب، لهیخ -

 نوزه هفته آخر تا. نکن فکر هم یچیه به. یببر لذت عتیطب از تا

 .مونده یلیخ

 یصدا. داد هل جلو به را او او، پشت دستش گذاشتن با و گفت

 مشخص هم دهیند. دیرسیم گوش به دور از سا،یآن بلند یهاخنده

 او، و شده نشیریش یدخترخوانده با یباز مشغول مهراب باز که بود

 پدرش که یمرد کنار بودن از بزرگترها یایدن مشکالت از فارغ

 .بردیم لذت داند،یم
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 ارانگ شد داریب سرحال یجور هی صبح سر. هیانرژ بمب بچه، نیا -

 نمم به رو شیکی خدا کاش. بود داریب سه ساعت تا شبید انگار نه

 .دادیم

 کمرنگ بود، آخرش یجمله پشت که یحسرت تا بخندد کرد یسع

 تنها دیام و بود شده شبش و روز خوراک حسرت، بود هاسال. شود

 که خودش خون از یکودک بدون یزندگ یادامه یبرا لشیدل

 .باشد اشیخوشدل

 

 

۳۱۲ 

 سر مبل نیاول به را خودش ،یروز شبانه کار روز چهار از خسته

 یطوالن خواب کی دلش. شد آوار شیرو و رساند راهش

 و بود مانده خودش سال، لیتحو از بعد روز از. خواستیم

 بانهش ان،یشا و دیام شنهادیپ به بود یمدت که یبزرگ پرمارکتیها

 بار تره و وهیم فروش به را آن از یقسمت یحت و بود باز یروز

 آن یاداره یهایسخت به خوبش درآمد. بودند داده اختصاص
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 دوستان از یکی. بود درآمده جانش روز، چهار نیا در اما دیچربیم

 راه آنقدر هنوز یول آمدیم کمک یبرا هرشب دیام و انیشا مشترک

 یراب و کند رها او دیام به را کارش و کسب بتواند که بود فتادهین

 دخل پشت جا همان را اشیکاریب ساعات. دیایب خانه به استراحت

 .گذراندیم زدن چرت به ،مغازه

 ؟یاومد باالخره زدلم،یعز سالم -

 قغر یچهره به یجان کم لبخند و کرد باز یسخت به را چشمش یال

 .زد ینازل شیآرا در

 چند هی. ادیم انیشا هم فردا. برگشت امروز دیام. آره زم،یعز آره -

 .سرکار رمینم یروز

 .افتادیم هم یرو یه چشمانش. بود جان کم و خسته لحنش

 .یبخواب راحت تخت رو یبر کنم کمکت پاشو، -

 بعد بزنم یچرت هی جا نیهم بذار. ادیم خوابم یلیخ ،ینازل نه -

 .اتاق تو رمیم

 .انداخت شیبازو ریز دست او، ملتمس لحن به توجهیب ینازل

 .رهیگیم درد بدنت یبخواب نجایا. اتاق تو برو پاشو زم،یعز نه -

@
mahbookslibrary



 یرو را وزنش تمام که بود حواسش. سپرد او دستان به را خودش

 د،یچیپ راهرو چپ سمت اتاق نیاول داخل ینازل یوقت. ندازدین او تن

 به ار خودش اگر یحت که بود نقدرخستهآ کند، یمخالفت نتوانست

. ببرد لذت آن در حضور از توانستینم رساند،یم نیآرت اتاق

 تخت، به دنیرس با. بود داشته نگه باز یسخت به را چشمانش

 دنیکش رونیب زحمت ینازل. کرد پرت آن یرو را خودش

 تخت یرو را اشمانده زانیآو یپاها بعد. دیکش را شیهاجوراب

 .برساند بالش به را سرش کرد کمکش و گذاشت

 .زمیعز بخواب راحت حاال -

 نوک یسیخ هم حال همان در اما بود افتاده هم یرو چشمانش

 کم اما دیکش عقب بار چند را دستش. کردیم حس را انگشتانش

 کم مک. کند مقابله ینازل دستان قدرت با بتواند که بود آن از ترجان

 آن  در خواب. دینفهم چیه گرید که شد نیسنگ قدر آن خوابش

 .رساندیم اشخسته تن به دیبا که بود ییدارو نیترواجب لحظه
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۳۱۳ 

* 

 رم؟یبگ رو وقتتون تونمیم_ 

 هیمهد طرف به و گرفت شیروبرو تیجمع یاهویه و یباز از نگاه

 که یفیلط یطوس شال کرد اعتراف دلش در چندم بار یبرا. برگشت

 اشچهره به دایشد است، گرفته بر در را شیموها ییبایز طرز به

 :گفت یمهربان لبخند با. دیآیم

 .رفتیم سر محوصله داشت کم کم اتفاقا زم،یعز آره -

. کردندیم را زودش به زود یهایخستگ و او حال مراعات همه

 حشانیتفر و یخوش از او خاطر به بود خواسته هاآن از خودش

 از مهراب و افسانه درضا،یحم احسان، بلند یهاخنده یصدا. نزنند

 آتش از بعد هم، سایآن. آمدیم شانیرپایز خروشان یرودخانه

 بدون هیمهد. بود رفته قیعم یخواب به باالخره یادیز یهاسوزاندن

 .نشست راندازیز یگوشه ش،یهاکفش آوردن رونیب

 .امروز خوبه یلیخ هوا -

 .چرخاند اطراف به سر رها
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 .یلیخ آره، -

 حرف به را او دیبا خودش کرد حس شد، یطوالن که هیمهد سکوت

 . کند بیترغ زدن

 باهام یخواستیم یخاص موضوع به راجع جون؟ هیمهد شده یچ -

 ؟یبزن حرف

 .دیشک پر لبخندش کرد، نگاهش اشنشسته اشک به چشمان با هیمهد

 .باشه عاشقت ینجوریا دادم حق مهراب به روز چند نیا -

 خم سر. دیکش جلو را خودش رها. شد تمام یبلند هق با اشجمله

 :دیپرس جیگ و کرد

 .مینداشت یبرخورد هم با اصال که مهراب و من ؟یگیم یدار یچ -

 صحبت یاجازه او به هیگر و بغض. کرد باال و نییپا سر هیمهد

 یکم. گرفت او یجلو را یکاغذ دستمال یجعبه رها. دادینم کردن

 .کند صحبت به شروع ینسب آرامش با هیمهد تا دیکش طول

 یکی گناه که یروز همون. گفته من به قبال رو زیچ همه مهراب -

 .بده نجات مرگ از رو من تا گرفت گردن رو گهید
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 طرفه هی حس هی جز به نبود یچیه وقت، چیه مهراب، و من نیب -

 .شد گفته رید یلیخ که

 خاطر به مهراب که رو یحسرت یهرکس از شتریب و دونمیم نمیا -

 .کنمیم درک رو دهیکش حسش گفتن رید

 :داد ادامه درد ایدن کی با و کرد خم اششانه یرو را سرش

 که هیدختر عاشق هنوزه که هنوز مهراب بخورم قسم حاضرم -

 از برام بارها که یدختر. استیدن دختر نیترپاک معتقده

 اهنگ نیاول با معتقده که یدختر. کرده صحبت هاشیخودگذشتگ

 .شده عاشقش

 

 

۳۱۴ 

 وارنوازش را شستش انگشت. گرفت دست در را او سرد دست رها

 .بود گرفته جان دوباره لبخندش. دیکش او دست پشت

 زن هی به فکر با یحت که ستین یآدم مهراب میدونیم مونهمه -

 .کنه انتیخ شخانواده به گه،ید
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 وت ساله چند که هیحس منظورم. کنهینم انتیخ که معلومه. نه نه، -

 مدام که هست مهراب نگاه به حواسم من. کرده دفنش دلش

 سایآن و من خاطر به اگه دونمیم نمیا. نهینش شما یرو تا چرخهیم

 .بذاره نجایا رو پاش بود محال نبود،

 چیه مهراب نه من، نه جان؟ هیمهد یکنیم تیاذ رو خودت چرا -

 ،یدوزیم هم به رو ما یدار یوقت. میندار گهیهمد مورد در یفکر

 فکر. توئه شوهر هم مهراب. متاهلم زن هی من که بمونه ادتی نیا

 ودشخ به یحت یباش مطمئن یبتون که شیشناخت قدر اون کنمیم

 .بکنه هم فکر متاهل زن هی به دهینم اجازه

 روز هی اگه کنم خواهش ازت شهیم یول... یول درست نایا یهمه -

 ؟یکن فکر هم مهراب به ،یکن ازدواج دوباره یخواست

. بود مانده باز رها دهان. دیچک اشگونه یرو یاشک قطره و گفت

 یکم را نشانیب نیسنگ یفضا بتواند که دیرسینم نظرش به یحرف

 .بخشد لیتقل

 کتک ده،یشن تهمت. شده تیاذ یلیخ سایآن و من خاطر به مهراب -

 شونبه دوننیم. کنن تشیاذ تا نبهونه هی منتظر هنوز برادرام. خورده

@
mahbookslibrary



 هی هیافک. بده باج بهش یه نفر هی ادیب بدش که هیک یول گفتم دروغ

 هب رو خودش مهراب وقت اون بزنن، حرف سایآن ای من با تندتر ذره

 ندیفهم هم یوقت از. بردارن سرمون از دست تا کوبهیم زمان و نیزم

 حترا مهراب. کننیم دشیتهد سایآن گرفتن با ست،ین سایآن پدر

 دهیم اجازه کنه، کمکشون نکهیا یبرا یول بشه فشونیحر تونهیم

 د،نبو مهراب اگه. ونمیمد بهش یلیخ من. ترسهیم ازشون کنن فکر

 اگه خوامیم. داشت رو مهراب سرگذشت هم من یسایآن دیشا

 اقتیل مهراب. کنم جبران رو زحماتش از یقسمت هی بتونم

 هی تونهیم یمرد هر از بهتر خورمیم قسم. داره رو شدن خوشبخت

 .کنه خوشبخت رو زن

 .میبر زودتر نیپاش شد، تموم تونیخواستگار اگر خانم، هیمهد -

 

 

۳۱۵ 

 دچن مهراب. برگشت عقب به ترس با و خورد یسخت تکان هیمهد

 ،نشسته خون به یچشمان با داشت و بود ستادهیا ترطرف آن قدم
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. دشینم نیا از بدتر. داد تکان سر و بست چشم رها. کردیم نگاهش

 رونیب و کردن درددل اهل بداند که شناختیم را مهراب قدر آن

 که بود نیا اشیبد. ستین یهرکس شیپ مشکالتش ختنیر

 مهراب سر پشت هم احسان همه از بدتر و افسانه و درضایحم

 دوست اصال را شانشوکه و خورده کهی یهاچهره. بودند ستادهیا

 .نداشت

 ...من.. من -

 واسه مردم زن از نجایا یاومد یپاشد ؟یچ تو هان؟ ؟یچ تو -

 و نامرد قدر نیا رو من ه؟یمهد آره ؟یکن یخواستگار خودت شوهر

 و زن که یوقت اونم باشه، مردم زن به چشمم که یدید رتیغ یب

 .گوشمن خیب خودم یبچه

 .باش آروم داداش مهراب، -

 یقدم و درآورد درضایحم دست از حرکت کی با را شیبازو مهراب

 متزح به و گرفت نیزم به را دستش هیمهد. شد ترکینزد هیمهد به

 .نداشت هم را وزنش داشتن نگه رمق شیپاها. ستادیا پا سر
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 ؟یموندیم آروم یبود خودت درضا؟یحم باشم آروم یجور چه -

 خودم زن یوقت کنم آمد و رفت دوستام با گهید شهیم روم من حاال

 گهید یکی زن یرو نگاهم کنهیم فکر که اعتمادهیب بهم قدر اون

 پره؟یم هرز

 .نبود نیا منظورم -

. رفت جلو یقدم. گفت را نیا شیصدایب یهاهیگر انیم هیمهد

 .گذاشت مهراب صورت یرو را راستش دست

 .مهراب دمیند عمرم تو تو، از ترپاک چشم سا،یآن جون به خدا، به -

 .دیکش عقب را صورتش مهراب

 زا من ؟یکن خرم بعد و یبکن خواست دلت یکار هر ه؟ینجوریا ِا، -

 من شونهمه نکنم فکر و کنم نگاه هیبق صورت تو ییرو چه با امروز

 نن؟یبینم رتیغیب یهرزه هی چشم به رو

 مونهمه ما. ترسهیم شده، داریب هم سایآن نیبب مهراب، بسه -

 .نداشت یبد منظور هم خانم هیمهد. متیشناسیم

 هم ما داداش نیا تا کن یساز شفاف رو منظورت خانم، هیمهد -

 .نهیبخوش یادیز بفهمه
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 .رهاست با هنوز دلت کردم فکر من... من -

 رو تو دست که بود یکس با من صاحابیب دل اگه المصب، ِد -

 تنها خودم. ور اون و ور نیا بکشونمت خودم دنبال گرفتمینم

 ..تا اومدمیم

 

 

۳۱۶ 

 حالش. فشرد لبانش یرو را دستش. گذاشت تمام مهین را اشجمله

 و هرزه را او یکس که بود کنده جان عمر کی. بود بدتر هم بد از

 حرکت کی با زحماتش تمام کردیم حس وقت آن نخواند، شهیریب

 ودخ به را او سا،یآن یهاهیگر. است رفته فنا به هیمهد احساس سر از

 .آورد

 .تهران میگردیبرم بردار، رو بچه -

 .جان مهراب -

 .ینذاشت من واسه آبرو مهراب، یب مهراب -
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 ما انگار یبرداشت دور یجور هی مهراب، گهید کن تمومش -

 .متیشناسینم

 .کشهینم مغزم گهید واقعا جان، افسانه میریم ما -

 غضب و خشم شاهد شان،یپر و شده مسخ لحظه آن تا که رها

 صاف یاسرفه با را شیگلو. برخاست جا از بود، مهراب یمهارنشدن

 .برسد همه گوش به که بود بلند قدر آن شیصدا. کرد

 . بپرسم سوال هی تونمیم جان، مهراب دیببخش -

 .کرد باال و نییپا سر او به کردن نگاه بدون. افتاد نییپا مهراب سر

 ؟یختیر هم به قدر نیا یچ واسه_

 نیترکوچک دیترسیم. بود یفرار او یچهره به کردن نگاه از مهراب

 .شود برداشت بد حرکتش،

 سوالت نیا ،یدیشن رو خانم نیا یحرفا اول از خودت که شما_ 

 .ادیم یمعنیب نظرم به

 عاشق زن نیا. دمیفهم زیچ هی فقط خانمت یحرفا از من -

 .بکنه یهرکار تشیرضا خاطر به حاضره و شوهرشه
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 اب یجور. گفت هیمهد به رهیخ مهربان یلبخند با را دومش یجمله

 .کرد شک آن به شدینم که دادیم قرار هم کنار را کلماتش نانیاطم

 مونهمه قدر اون. یاشده شناخته هیبق و من واسه تو مهراب، آقا -

 مروزا من. بزرگه قلبت و پاک نگاهت میبدون که میدار نانیاطم بهت

 ممزاح کنهیم فکر که دمید رو زن هی فقط. دمینشن یبد حرف چیه

 دنبال داره. دونهینم شوهرش حد در رو خودش. شوهرشه یزندگ

 کنار در شوهرش کنهیم فکر که یایخوشبخت که گردهیم راه هی

 رو زن نیا من نظر به. کنه تجربه گهید زن هی کنار رو نداره خودش

 .دیپرست دیبا

 

 

۳۱۷ 

 .چرخاند جمع در نگاه و زد نهیس به دست

 دست فداکار، خانم نیا شوهر که نهیا کار نیبهتر االن نظرم به_ 

 اون هم ما. بزنن کیکوچ دور هی برن هم با و رهیبگ رو خانمش
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 باباش و مامان مزاحم تا میکن یم مشغول رو کوچولو خانم نیا موقع

 .نباشه

 ...آخه_  

 هی ببرش و ریبگ رو شوهرت دست. جان هیمهد نداره آخه گهید_ 

 وقت تونکدومچیه حاال تا کنمینم فکر. دیبزن حرف هم با گوشه

 من. باشه گذاشته مقابل طرف یها حرف دنیشن و زدن حرف واسه

 نم،یبیم رو دوتا شما دارم کوتاهه مدت هی تازه که آدم هی عنوان به

 د،یباش خوشبخت یخانواده هی نیتونیم شما بخورم قسم تونمیم

 . نیبد فرصت گهیهمد به اگه البته

 ات بود آمده ایدن به مرد نیا انگار اصال. آمد کمکش به هم درضایحم

 .بدهد درست جهت شانیزندگ به و بسوزاند دل همه یبرا

 یتونینم ،یهست یعصب االن. مهراب نیبر. جانه رها با حق_ 

 ونبد هم، با نیبر ر،یبگ رو خانمت دست. یریبگ میتصم درست

 هم خانم هیمهد باش مطمئن. نیکن صحبت تنش و یخورد اعصاب

 .یکنیم فکر تو که نبود یاون منظورش
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 یجلو. انداخت هیمهد به گرید بارکی را اشهیپرگال نگاه مهراب

 بود محال درضایحم حرف یرو بود، دراز زبانش اگر هم ایدن تمام

 و بودند شده بزرگ هم کنار برادر، دو مثل عمر کی. اوردیب حرف

 نیا ت،برداش سرشان از را تشیحما چتر یستیبهز کهنیا از بعد یحت

 یزندگ شنهادیپ و کرد تمام او حق در را یبرادر که بود درضایحم

 یزندگ آغاز. داد او به را بود مانده شیبرا پدرش از که یاخانه در

 شانیدو هر تالش یجرقه هم، کنار در و خانه آن در دشانیجد

 اهشنگ کی. بود بدهکار شانبه ایدن که بود یزندگ به دنیرس یبرا

 بود مانده کم. شود او خراب حال متوجه درضایحم تا بود یکاف

 . بود رفته سوال ریز اشیمردانگ نظرش از. دیایدرب اشکش

 .شد دور هیبق از و گرفت را او یبازو درضایحم

 بهت خواستیم یجورنیا چارهیدخترب مهراب؟ هیحال چه نیا_ 

 !باشه اشتباه کارش کردینم فکر کنه، لطف

 خودش نظر از که کنهیم ییکارا داره مدام هیمهد که نهیا مشکل_ 

. یچهمه به زنهیم گند قبل یدفعه از شتریب بار هر یول لطفه

 یحت من رهاست؟ دنبال چشمم کرده فکر که کردم کاریچ دونمینم
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 یچشما او ندارم جرئت نکردم، صحبت تنها رها با هم بارکی

 .نهیبب رو من نخواد گهید اگه دمیم حق بهش. کنم نگاه احسان

. یکنیم تیاذ رو همه شتریب یجورنیا کن باور مهراب، گهید بسه_

 داره برخوردت نیا با یول نبود درست اصال هیمهد کار دارم قبول

 نیرب ساعت دو یکی هیمهد با. معذبه هم رها. یکنیم تربزرگ هیقض

 ربهت مونهمه حال ،یبرگرد یوقت دمیم قول. نیبچرخ دوروبر نیهم

 .باشه

 مهراب حرکات هم او نگاه. نشست هیمهد یرو بارنیا مهراب نگاه

 دلش. بود شده متورم و سرخ ه،یگر شدت از چشمانش. دییپایم را

 از قدرآن. داشت دوست را زن نیا. دیلرز اشیانار یهاگونه یبرا

 دوش یرو یبار هم خودش نخواهد که بود متاثر سختش یزندگ

 . باشد او فینح

 فاصله هاآن از هم یشانهبهشانه ه،یمهد و مهراب که بعد یقیدقا

 به رنگش. دیلرزیم تنش تمام. رفت رها یپاها از رمق گرفتند،

 مردان یهمه از عمرش تمام از شتریب لحظه آن. بود دهیپر شدت

 ودنب سربار حس سردشان، رفتار با که یمردان. بود متنفر اشیزندگ
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 اب ساختندیم را هیمهد مثل یزنان و کردندیم القا شانهمسران به را

 ...کشنده و بد حس یکل

 

 

۳۱۸ 

 .وقته رید گهید. میبر پاشو دختر، پاشو -

 عتسا به و کرد بلند آموزشگاه یهاکتاب و حساب دفتر از را سرش

 چیه یب بود ساعت سه به کینزد. شدینم پاورش. ستینگر

 دهیرس آموزشگاه برهم و درهم یهاکتاب و حساب به یاستراحت

 . دیکش جلو به را دستانش و کرد گره هم در را انگشتانش. بود

 گذشته ساعت سه کردمینم فکرشم شکنه،یم داره گردنم دمید -

 .باشه

 یهرکس به من کردم، استخدامت که تهیکار وجدان نیهم خاطر به -

 !دمینم رو آموزشگاهم تو کردن کار افتخار

 !واقعا نیگذاشت منت بابا، نه -
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 که یباش ممنون ازم عمرت آخر تا دیبا تو صد، در صد که اون -

 .گذاشتم سرت یمنت نیهمچ

 .ییپررو کنن جونت به جون -

 .خودتونه از ییپررو -

 بود نیا حشیترج. برخاست جا از و داد تکان تاسف به یسر رها

 فسانها که بود کرده ثابت تجربه. نگذارد افسانه سر به سر ادیز که

 و روزها نیا در هم آن. آوردینم کم ییهامناظره نیح در وقت چیه

 .بود خسته و شکننده دیشد یروح نظر از رها که لحظات

 به شلوغ یکار روز کی از خسته یوقت درست بعد، قهیدق چند

 لیاتومب یصندل یرو کوتاه، چند هر یاستراحت یوعده خودش

 .لرزاند را وجودش تمام آشنا ییصدا داد،یم را افسانه

 !رها -

 شیصدا دنیشن از دانستینم. ماند حرکتیب قفل یرو دستش

 یاتفاق به شیبرا صدا نیا دانستیم فقط نه، ای است خوشحال

 .گذشتیم دارشانید نیآخر از ماه دو به کینزد. ماندیم رمنتظرهیغ

 یبطالن خط و کردیم اهیس را شانشناسنامه طالق مهر روزها نیهم
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 تا ماندیم یکار قرارداد کی به شتریب که یازدواج به دیکشیم

 هب دیبا. شدیم مسلط خودش به دیبا. دیکش یقیعم نفس. ازدواج

 به رس ضربانش خاطرش، به که یمرد کردیم یحال صاحبشیب قلب

 او و داشته صاحب شهیهم یعنی. دارد صاحب گرید گذارد،یم فلک

 از یبرخ نه برگشت، او طرف به یوقت. است نبوده شتریب یاچهیباز

 شقلب و بود سرد نگاهش. زدیم برق چشمانش نه و بود قلب تپش

 ادی شناسش،روان دوست و افسانه کمک با مدت نیا در. زده خی

 .شود مسلط خودش به ترراحت بود گرفته

 .یمحراب یآقا سالم -

 یخندشین با و تکاند تاسف به یسر. دیگش گردنش به یدست عماد

 .گفت

 !؟یمحراب یآقا ِا، -

 

 

۳۱۹ 
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 صف چشمانش یتو یدلتنگ ایدن کی د،یکش باال که را نگاهش

 .بود دهیکش

 شدم؟ بهیغر یزود نیا به -

 د،یبگو که انگار. شد کج که بود یلبان و کمرنگ یلبخند رها جواب

. گذاشت شیپ یقدم عماد. خطاست سوالت یپرس و یدان چو

 خوش یادیز یلعنت. سراند شلوارش یهابیج داخل را دستانش

 و گذاردیم شیرته یوقت بود گفته او به بارها ینازل حتما. بود پیت

 دل ییتوانا و دهدیم نشان ترجوان یسال چند پوشد،یم اسپورت

 جابه و خوش همه نیا وگرنه دارد، را آدم و عالم تمام از بردن

 که رها یقدم کی در. بود دیبع معروف، یکلهیب عماد از ،یپوش

 ار خودش دل در انداخت، او به را نشییپا به باال از نگاه و ستادیا

 ودب محال بود، او اگر. بود فرستاده جلوتر را افسانه که کرد لعنت

 .بماند تنها عماد با یالحظه دهد اجازه

 ؟یدار که خبر ن،یراست خانم منه یشناسنامه تو هنوز اسمت -

 یخوب گریباز هم او کنند، یباز لمیف هم یبرا بود قرار که حاال

 وا صیحر نگاه به را روحشیب چشمان و زد نهیس به دست. شدیم
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 یبرا را رشیتصو داشت انگار که ستینگریم را او یجور. دوخت

 .کردیم رهیذخ عمر کی

 ن؟یدار که خبر ،یمحراب یآقا آخرمونه دادگاه وقت گهید یهفته -

 دبل چشم و بله فقط که قبل ماه چند تا بانو، رها یافتاد راه هه، -

 .یبود

 ترمهم خودم از کس چیه کردن ثابت بهم آدما افتادم، راه آره -

 و آرامش از ه،یبق خاطر به که کردم اشتباه هم امروز تا. ستین

 .گذشتم خودم شیآسا

 زور به من انگار یکنیم برخورد یجور برام، جالبه یلیخ -

 !یکن ازدواج باهام کردم مجبورت

 ماهر قدر اون یول نبود یاجبار چیه تو طرف از که نهیا مشکل نه، -

 .دیرسینم نظرم به نیا جز یاگهید کار که داشتم فشار

 .نبود طرفه کی ازدواج، به ما اجبار یدار قبول الاقل خوبه، -

 .کرد باز طرف دو به را دستش دو و دیکش هم در ابرو

 یحت که معرضهیب قدر اون یبفهمون بهم که بود نیا هدفت اگه -

 بهت آوردم، کم که بودم من نیا هم یمهم نیا به یمعامله هی تو
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. یبرب رو فتیتشر یتونیم حاال. یکرد میحال خوب گم،یم کیتبر

 .نهیبب هم با رو ما یکس خوادینم دلم

 ریز مدام را نشییپا لب. دیکش رونیب بشیج از را دستانش عماد

 که داشت گفتن یبرا یحرف انگار. کردیم شیرها و بردیم دندان

 احساسش، انیب یعهده از که زبانش. کند انشیب چطور دانستینم

 او نت دور دستانش. شدند کار به دست بدنش یاعضا گرید امد،یبرن

 د،یچیپ اشینیب ریز که او کوتاه یموها خاص عطر. شد حلقه

 یالنطو یمدت از بعد را خالص ژنیاکس انیجر. نزند لبخند نتوانست

 رفتن نییپا و چشمانش شدن بسته. کردیم حس شیهاهیر یتو

 و دیکش قیعم نفس بار چند رها گوش ریز. بود یرارادیغ سرش

. کرد مهمان او یموها نیب یجار یهوا به را شیهاژکینا تک تک

 .بود انیجر در او یموها تار به تار ریز درست یزندگ

 

 

۳۰۱ 

 ده؟یم یایمعن چه کارا نیا. عماد کن ولم -
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 که کردیم درآورده زبان تازه دخترک نیا یحال دیبا چطور

 .است بوده اتفاق نیا و صحنه نیا و لحظه نیا منتظر هاستمدت

 تازه یزندگ بازگشتش، با ینازل که یلعنت اهیس شب همان از درست

 .انداخت کار از دوباره را او یافتاده غلتک یرو

 .بشم آروم منم قهیدق هی بذار رها، بمون -

 شیجا سر شده مسخ رها. دیکش قیعم نفس چند دوباره و گفت

 کی کار نیا گفتیم و زدیم داد سرش یتو نفر کی. بود ستادهیا

 و دز پس را تو که است یهمان مرد، نیا گفتیم. است بزرگ اشتباه

 جانانه یلیس کی و اوریب باال را دستت زدیم ادیفر. گذاشت تیتنها

 رها لحظه آن در که گفتیم هم گرید یزهایچ یلیخ. کن نثارش

 گوش ریز درست نفر کی آخر. نداشت را شاندنیشن گوش

. رگذاریتاث و گفتیم آرام. بود داده سر عشق یزمزمه راستش،

 خود خود اصال. کنندهمسخ و سکرآور. حیمل و بود نرم شیصدا

 وا که دیام نیا به خواندیم ییالال شیبرا که بود عشق یفرشته

 .آورد ادی به را اشیعاشق دور چندان نه یروزها

 کی یاندازه به فقط. کن استفاده فرصت نیا از. رها کن یعاشق -

 .اتکشنده ییتنها عمر کی و یمانیم تو آن از بعد. قهیدق
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 به نکهیا. دیپر لبانش، یرو عماد لبان گرفتن قرار با خوبش حال تمام

 یگونه یرو شدت با و محکم دستش و گرفت فاصله او از سرعت

 حس به واکنش. بود یرارادیغ العملعکس کی نشست، عماد

 .اشیخصوص میحر به تجاوز وحشتناک

 .نشو کینزد من به وقت چیه گهید -

 دهیخواب نفرت. بود یاراد ریغ هم خشم ایدن کی با جمله نیا گفتن

 شدنش دور و دنیچرخ عقب به یحت طور،نیهم هم چشمانش یتو

 یالحظه که یمرد از فرار. بود ناخودآگاه هم فرار حالت به او از

 اشگونه یرو را دستش لبخند با بعد و ستادیا شیجا سر مات

 شدست بعد. سوخت یم یکم فقط ،یکم رها انگشتان یجا. گذاشت

 :کرد زمزمه آرام و چسباند لبانش به را

 !خوب؟ دختر رهیگیم درد دستت ینگفت آخه، بود یکار چه نیا_ 

 

 

۳۰۰ 
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 کف. دیلرزیم یعیفج طرز به شیپاها. زدیم هزار یرو قلبش

. دش یم یخال و پر یه چشمانش و بود افتاده کار گزگز به دستش

 به حد نیا تا یمرد چیه بود هامدت بود، نشده دهیبوس بود مدتها

 از بعد شدن، زده پس تلخ حس بود هامدت بود، نشده کینزد اون

 پس و اتفاق نیا. بود کرده دفن ذهنش در را کوتاه یباز عشق کی

 یطال مدال کسب مثل شیبرا پرشور، یبوسه آن از بعد عماد، زدن

 شد، خارج که ساختمان از. سابقه یب تیموفق جور کی. بود کیالمپ

. دیشک شیهاهیر به ولع با را هوا. بکشد نفس دیبا افتاد ادشی تازه

 قتو یلیخ را افسانه افتاد ادشی. بود دهیدو نفس کی را طبقه سه

 هراسان. اوردیب رونیب نگیپارک از را لشیاتومب تا فرستاده نییپا قبل

 هک را یجرم رد دیبا. گشت یکاغذ دستمال دنبال به فشیک داخل

 هافسان نظر از عماد، دنید. کرد یم پاک بود، شده مرتکب ناخواسته

 و کرد خشک را چشمانش ریز. داشت نفس قتل یاندازه به یمجازات

 پف یجور کی دیبا. داد تکان صورتش یجلو بار چند را دستش

 .کرد یم دیناپد را چشمانش

 وله قدرآن. کند رفتار خانومانه کرد یسع و دیکش قیعم نفس چند 

 فشیک. شد معقولش ریغ رفتار متوجه هم خودش که بود دستپاچه و
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 مه لبخند طرح. دیکش باال به را لبانش. کرد مرتب دوشش یرو را

 زا شتریب. احمقانه و مضحک چند هر باشد، زنک گول توانست یم

 عادت خاطر به را خودش. بگذارد منتظر را افسانه توانست ینم نیا

 نکیع آن از یکی به دًایشد االن. کرد لعنت ،یآفتاب نکیع نزدن به

 ،یالله بسم با. بود محتاج بزرگ، یها شهیش با یآفتاب یها

 .شد سوار و دیکش را افسانه لیاتومب در یرهیدستگ

 !نیآورد فیتشر باالخره! عجب چه_ 

 .بخرد وقت ،لیاتومب کمربند با رفتن کلنجار با توانست یم هیثان چند

 .ببندمش تونستمینم آورد، در یباز باز قفله نیا_ 

 حرف چیه یب افسانه که کرد یباز خوب یادیز را نقشش ظاهرًا 

 .زد استارت ،یا اضافه

 و هرفت کلنجار باهاش یکی کردم حس یوقت از کنم، عوضش دیبا_ 

 انگار یول کنم عوضش خواستم بار چند کنه، بازش خواسته یم

 ؟یبرنداشت رو لمیموبا یراست... ستین قسمت

 ست؟ین خودت دست مگه نه،! ل؟یموبا_ 
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. ودب شده ناله هیشب اشافهیق. کرد خاموش را نیماش دوباره افسانه 

 :دینال و گذاشت فرمان یرو را اشگونه

 بره داره حال یک حاال. گذاشتمش جا کانتر یرو کنم فکر نه،_ 

 !اردش؟یب

 

 

۳۰۲ 

 هوس نکهیا ترس از رها. کرد انیب هیگر حالت به را آخرش یجمله

 .کرد باز را در فورًا شود، ساختمان وارد خودش نکند

 ؟یکن هیگر خوادینم ارمش،یم من_

 ست؟ین عماد اون نم،یبب واستا_ 

 رانگا اصال. ستادیا حرکت از هم بدنش یاعضا تمام ش،یپا جز به 

 مادع و افسانه برخورد. گذاشت سر پشت هم را فیخف یسکته کی

 .نبود یدنید اصاًل

 کنه؟یم کاریچ نجایا ن،یا_
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 هی میبر یندار یضرور کار لتیموبا با اگه دونم؟یم چه من_ 

 میگردیبرم باز رفت یوقت م،یبزن یدور

 .یکرد رید قدرنیا نیهم واسه تو، دنید بود اومده_ 

. انستم یم روشن و واضح یخبر به شتریب. نبود یپرسش جمالتش 

 اعالم ونیزیتلو یهاشبکه یهمه از بار ده یروز که خبرها آن از

. ندکیم سینو ریز را آن خبر یشبکه گر،ید بار ستیب و شودیم

 چشم رها. داشت نانیاطم صددرصد زدیم که یحرف به که انگار

 حس. داد فرو یسخت به را اش شده خشک دهان آب و بست

 .باشند گرفته را مچش جرم، به ارتکاب هنگام که داشت را یمجرم

 .طرف نیا ادیم داره_ 

 حق. دیشن را گردنش یهامهره یصدا که برگرداند را سرش یجور

 میمستق و زده زل او به حرف پر چشمان همان با عماد. بود افسانه با

 بود احمقانه مان او چپ یگونه یرو نگاهش. آمد یم آنها طرف به

 او یرهیت نسبتًا پوست یرو کش،یبار انگشتان رد کردیم فکر که

 !است؟ مانده

 .برو برسه نکهیا قبل افسانه، برو_ 
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 .گهید دیرس منظورته؟ قبلش کدوم ؟یشد خل_ 

 ...خدا تورو_ 

 ودب فتادهین افسانه یپا و دست به خواستیم دلش که طور آن هنوز 

 فکرش از لحظه آن در. خورد نیماش شهیش به ضربه، چند که

 ودب دهیفهم تازه انگار! ندارد را شدن بخار تیقابل انسان چرا گذشت

 کرده مهمان ف،یلط ینوازش به را عماد یگونه چگونه و کرده چه

 .است

 شما؟ نیخوب خانما، سالم_ 

 گرداندبر رو. بود داده نییپا را شهیش او، بد حال به توجه یب افسانه 

 حس اش گونه یرو عماد، گرم یهانفس. زد جلو به میمستق و

 در آنچه از نداشت قصد و بود دوخته جلو به نگاه مصرانه. کردیم

 .ردیبگ چشم نداشت، آن از یدرک چیه و گذشت یم شان یقدم چند

 

 

۳۰۳ 

 د؟یخوب شما ممنون عماد، آقا سالم_ 
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 همه نیا. ستینگر را افسانه گرد، چشمان با هم رها عماد، بر عالوه 

 همان مقابلش طرف یوقت هم آن نبود، باور قابل او از بودن خانم

 را شیصدا جانیه یکوتاه یسرفه با عماد. بود معروف عماد

 .خواباند

 .کنم صحبت رها با خواستم یم_ 

 .انداخت باال شانه افسانه

 !نیکن صحبت نیبر داداشش، نه رهام، یبابا نه من_ 

 و ودب دلخور. بود نیهم بود، مبتال آن به افسانه که یمرگ پس آهان، 

 ممکن و شده عوض آسمان و نیزم یجا کرد یم فکر چرا. هیگال پر

 !باشد؟ آمده راه عماد دل با هم افسانه است

 با. کنم هماهنگ باهاتون الزمه دیشا گفتم یول درسته، بله،_ 

 .خونه رسونمیم رو رها خودم من توناجازه

 از ندارم دوست اصال بگم دیبا که ن،یپرس یم اجازه من از اگه_ 

 پس. خوادینم رو نیا رها ظاهرًا یول د،یبش رد هم رها یمتر صد

 !نیبد انجام خواد یم دلتون کار هر
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 جا تا و زدیم خنده ریز لحظه همان نداشت، را جانش ترس اگر

 نشده ریس جانش از که فیح اما کرد،یم مسخره را افسانه داشت

 .داشت هم را شدن قاتل تیقابل لحظه آن افسانه. بود

 .ندارم آقا نیا با یحرف چیه من جان، افسانه میبر_ 

 رو حرفاتون که ستین نیا واسه احتمااًل ؟یندار یحرف که ِا،_ 

 ن؟یزد آموزشگاه در یجلو

 همه خانم نیا بله خوردنه، یلیس زدن حرف از منظورتون اگه_ 

 !زد بهم رو حرفاش

 که بود زده زل رها به یجور. شد ینم آن از گردتر افسانه چشمان

 .است نشسته شیرو به رو ییماورا یموجود انگار

 !دروغ؟_ 

 رها انلب به رهیخ باز و کرد انیب یسخت به هیثان چند از بعد را نیا 

 هافسان چشمان کرد، باال و نییپا سر خطاکار ینگاه با که رها. ماند

 .بود افتاده پتهتته به ادشیز ذوق از. زد برق

 !؟یزد رو غولنره نیا... نیا تو یعنی... یعنی_ 
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 یزرگب یانصاف یب نجایا مطمئنًا. بخورد جا که بود عماد نوبت حاال 

 مانست، یم چه هر به درشتش و فرم یرو کلیه. بود وقوع حال در

 یافکیت با و گذاشت گاز یرو پا که افسانه. نبود هاغولنره هیشب

 رد از که یظیغل دود و ماند او شد، کنده جا از لشیاتومب ،یناگهان

 تا داشت کار ها حاال حاال که یدهان و بود مانده جا به هاکیالست

 .شود بسته

 

 

۳۰۴ 

 البته بخورد نایآدر و ینازل کنار در را ناهار بود قرار هامدت از بعد

 عادت هم هنوز ینازل. بود آورده خانه به و دهیخر خودش که ییغذا

 عادت کار نیا به نبود هم قرار ظاهرا. نداشت کردن درست غذا به

 .کند

 .اومدم من خونه، یاهال به سالم -

 یسبز قرمه لعاب و رنگ. برداشت را قابلمه در و زد یشخندین

 تمام با. دیرسینم رها یغذاها به اشمزه مطمئنا یول بود خوب
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 داده را قولش رها که یآخر یلحظه آن تا یزیچ. دیکش آه وجود

 بتصح رها با یحساب و درست نتوانست یحت او و بود نمانده بود،

 و گرفت بر در را شیهاشانه سر پشت از که یازنانه دستان. کند

 ادی از که را خوب حس هرچه د،یچیپ اشینیب ریز ینازل تند عطر

 شده خراشگوش همه نیا یک از ینازل یصدا. پراند بود، گرفته رها

 .بود

 ناهار دهیکش زحمت که برم خودم ییآقا قربون. زدلمیعز سالم -

 !کرده دعوتم

 لبانش چرا. زد ینازل دست پشت یابوسه میقد عادت به و شد خم

 سوخت؟یم

 مشد مجبور ،ینکرد قبول که رو دعوتم. خودم یبانو ینازل سالم -

 .خونه ارمیب رمیبگ غذا

 یرو یهاقابلمه داخل یسرک. ستادیا کنارش و کرد رها را او ینازل

 .دیکش گاز

 !یسبز قرمه یوا حاال؟ یگرفت یچ. هیعال یلیخ همونم -
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 ذوق یادیز لحنش گرفت،یم فاکتور اششده جمع یچهره از اگر

 نشان شیصدا و چهره در همزمان زا حس چند بود بلد. زدیم زده

 .نشست زیم پست و دیکش عقب را یصندل. دهد

 بزرگه روده که،یکوچ روده که بکش زودتر رو غذا زحمتیب پس -

 . خورده رو

 نوک «بود اهیس بابات نوکر» دیبگو و برود در دهانش از بود مانده کم

 را زبانش

 اعصاب و دعوا یحوصله. شد غذا دنیکش مشغول و گرفت گاز

 خاطر به بود آمده کوتاه  هم حاال تا اگر. نداشت را آن یهایخورد

 حالش و حس به هم عشق آشپزخانه، به نایآدر ورود با. بود نیهم

 تحمل بگذرد، هم جانش از بود حاضر دختر نیا خاطر به. شد اضافه

 .بود ممکن کار نیترساده که ینازل

 عماد؟ بابا یکرد کاریچ. ادیم یخوب یبو چه یوا -

 شیر ته یرو یابوسه. شد بلند شیپا انگشتان نوک یرو و گفت

 .نشاند عماد

 !ها دهیخر -
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 .ممنون بازم. منه یعالقه مورد یغذا حال هر به یول دونمیم -

 

 

۳۰۵ 

 شدن لوس اصال. دشیبوس و شد زانیآو عماد گردن از گرید بار

 .داشت یگرید یهوا و حال پشیتخوش یادیز یبابا یبرا

 .اتواسه بکشم غذا تا نیبش برو حاال. یخودم لوس زم،یعز باشه -

 .کنمیم کمکت -

. بود ترنیریش یحیتفر هر از شیبرا نا،یآدر یشانه به شانه کردن کار

 همان از دیشا. بود نکرده تجربه را یخوش حال نیچن بود هامدت

 به و کرد یآرام نچ. بود خانه نیا یبانو هنوز رها که ییروزها

 کند شروع صفر از بود قرار که حاال. دیبخش سرعت دستانش حرکت

 .دیکشیم سد بود، نامرد الیخ و فکر هرچه یجلو دیبا

 دوتاتون واسه مهم یلیخ خبر هی من چون دیبخور رو غذاتون -

 .دارم
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 هزند او در یخوب ادیز حس شد، گفته شاد لحن با که ینازل یجمله

 .ودنب او کار غذا آخر تا کردن صبر. دیبلع را دهانش اتیمحتو نکرد

 ؟یخبر چه -

. کرد پر را یگرید قاشق منتظرش، یچهره و او به توجه یب ینازل

 خبرم. زمیعز غذا بعد: گفت برد،یم دهان به را آن که طور همان

 .خوشه خوشه

 .نداشت او یبرا یخوش جیه ینازل خوش یخبرها شد، بدتر اوضاع

 والس مشغول که ینازل. دیرسیم دیجد یبدبخت کی به شانهمه ته

 و بست را دهانش شد، اشیدرس تیوضع مورد در نایآدر از دنیپرس

 در را یخبر هر حدامکان تا دادیم حیترج. کرد پر شیغذا از یقاشق

 ،بخورد لطمه حساسش یهیروح به بود ممکن. نشنود نایآدر حضور

 . دادیم اجازه ینازل اگر البته

 شتریب انگار بشقابش یرو یغذا حجم خورد،یم غذا تندتر هرچه

 ینازل کردیم حس. گذشتندینم قیدقا و بود آمده کش زمان. شدیم

 چهل یباال را لقمه هر. کندیم یطوالن را خوردنش غذا دارد عمدا

. دینوشیم نوشابه ای آب دنشان،یبلع بعد انیم در یکی و دیجویم بار
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 غذا یتماشا و نشستن کشش گرید کرد حس که یالحظه همان

 دکر پاک دستمال با را لبانش ینازل ندارد، را او یادا و ناز با خوردن

 یبرهاخ. بود رفته باال قلبش ضربان. داد هل عقب به را بشقابش و

 متفاوت آسمان تا نیزم خودش، خوش یخبرها با ،ینازل خوش

 .بود

 .خوشم خبر سر میبر خوب -

 گره دستان از را نیا. نداشت عماد از بهتر یحال ییگو هم نایآدر

 دو پشت که فشردیم هم در را هاآن یجور. دیفهم شدیم اشکرده

 .بود شده دیسف دستش

 

 

۳۰۶ 

 اناداک یهادانشگاه نیبهتر از یکی از تونستم یدوندگ یکل از بعد -

 .رمیبگ مصاحبه وقت نایآدر واسه

 ؟یچ واسه -
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. روح نه داشت جان نه. آمدیم رونیب گور یتو از انگار شیصدا

 .بود مرده یمرده

 واسه کشور، از خارج رنیم یچ واسه همه داره؟ یچ واسه وا، -

 .همون

 .باشه داشته رو تیموقع نیبهتر جا نیهم تونهیم نایآدر یول -

 عماد شهیم تلف عمرش نجایا منظورته؟ تیموقع نیبهتر کدوم -

 .برسه آرزوهاش به بچه نیا بذار حداقل م،یسوخت که ما جان،

 ود؟ب سوخته اشیزندگ یکجا ینازل واقعا. بود یاراد ریغ شخندشین

 هب یبرا عمر کی نه و دانستیم را بودن کار کودک یمعن نه یوقت

 دستانش به و انداخت نییپا سر. بود زده دو سگ دن،یرس چیه

 شیهاناخن و انداخته پوست اش،مردانه یدهیکش انگشتان. ستینگر

 فیلط و دیسف دستان مقابل ینقطه درست. بود شکسته و کوتاه

 .اشکرده کوریمان مرتب شهیهم یهاناخن آن با ینازل

 الزم کنمینم فکر. جان ینازل میبود کرده بحث مورد نیا در ما -

 .بشه باز بحث نیا دوباره باشه
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 بود گذشته رها از. برود حال از است ممکن آن هر کردیم حس

 او از هم را اشیخوش تنها بود قرار حاال ش،ینایآدر آرامش یبرا

. خورد یسخت تکان نشست، دستانش یرو که ینازل دستان. رندیبگ

 و رک قدر نیهم. بود معلوم و برهنه قدر نیهم اشیزندگ تیواقع

 انشیپا یب یهازدن دو سگ آن تمام حاصل زن، نیا. کنده پوست

 .بود شده

 ازیچ یلیخ االن قبل، مین و سال کی یول میکرد صحبت ما آره، -

 .شده عوض

 دانشگاه نیا. میبگذر ییزایچ هی از دیبا نایآدر یندهیآ خاطر به

 واسه کنه رد رو رستم خوان هفت ستین الزم گهید. تهیموقع نیبهتر

 .مهاجرت

 .باشم دور نایآدر از خوادینم دلم اصال من یول -

 اگه. میریم نایآدر و من رو سفر نیا. میباش دور ستین قرار -

 یخانوادگ و میکنیم درست رو کارامون شد، قبول رو شمصاحبه

 نخواد دلت گهید که یبش بندیپا یجور هی دمیم قول. میریم

 .یبرگرد
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۳۰۷ 

 جانیا تونهیم نایآدر. نجاستیا میزندگ و کار تمام ،ینازل شهینم -

 الس ستیب یباال سنش حداقل. بخونه درس هادانشگاه نیبهتر تو

 سیر و راست رو کاراش خودم خواست خودش اگر بعد بشه،

 .بره که کنمیم

 یانرژ و وقت همه نیا. رفتیم در کوره از داشت کم کم ینازل

 .ودش پنبه شیهارشته عماد، یهایفکر کوته با که بود نکرده صرف

 رو شندهیآ اتیلجباز با. امبچه نیا یکارا دنبال ماهه چند من -

 .گهید نکن خراب

 ه؟یلجباز اسمش باشم، دور دخترم از خوادینم دلم نکهیا -

 رو دخترت شرفتیپ یجلو یدار یقیتحق جیه بدون نکهیا -

. تسین نایآدر یبرا تیموقع نیا از بهتر. هیلجباز اسمش یریگیم

 چطوره م،یکنیم یکار هی اصال. نشو راهش واسه سد خواهشا پس

 م؟یبر هم با تامونسه
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 مونهمه مهاجرت حرف تو بمونه، جا نیهم نایآدر گمیم دارم من -

 ؟یکشیم شیپ رو

 م،یمونیم که روز هر. ستین موندن یجا گهید نجایا بده؟ مگه -

 .میافتیم عقب ایدن یهیبق از یکل

 هک بود یزیچ نیآخر نایآدر رفتن. رفت فرو فکر در یالحظه عماد

. تداش سفر کی به ازین هم خودش اما بکند فکر آن به توانستیم

 .کند بهتر یلیخ را اشهیروح توانستیم منتظره ریغ سفر نیا

 .امیم باهاتون منم ست،ین یبد شنهادیپ باشه، -

 ارانتظ اصال که بود مشخص. بود چشم یتو یادیز ینازل خوردن جا

 عماد وقتچیه نداشت سابقه آخر. است نداشته او از را حرف نیا

 ات دیکش طول یالحظه. ردیبگ هوا یرو را سروتهشیب یهاتعارف

 .کند دایپ را اششده گم یپا و دست

 لشقب فقط. کاراش دنبال رمیم فردا من پس. هیعال... باشه... باشه -

 .یکن امضا رو کشور از نایآدر خروج یبرا یکتب تیرضا هی دیبا

 ه؟یچ واسه تشیرضا باشم، هم خودم قراره اگه -
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 دیبا. میریم جلوتر نایآدر و من گفتم که من خوب.. خوب -

 هی. هکشیم طول تو یکارا یول میباش اونجا گهید یهفته دو حداکثر

 یراکا و میبر ما تا. کاراست نیا استاد. گرفتم خبره یلیخ لیوک

 بعد. شهیم معلوم هم تو فیتکل م،یکن درست رو نایآدر دانشگاه

 .میبگذرون حیتفر به رو وقتمون راحت الیخ با میتونیم

 کار عمرش تمام که ییاو یبرا. بود کنندهوسوسه هم حرفش یحت

 بود، شیک به روزه سه کوتاه سفر کی سفرش، نیبزرگتر و بود کرده

 .باشد بزرگ یکاوریر کی مثل توانستیم سفر نیا

 

 

۳۰۸ 

 یعصب حرکات به چشم ریز از و چسباند دهانش به را شیچا وانیل

 را هوا و حال نیهم احسان که بود روز چند. دوخت چشم احسان

 و خورد و دارو به حواسش. کردیم محبت زد،یم لبخند. داشت

 هم باز یول نفرشان، هردو انیپا یب ییتنها به و بود رها خوراک

 .نبود احسان همان احسان
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 ؟ینیبش شهیم -

 از گرید یاجرعه رها. دینشن را او حرف یحت که بود یفکر آنقدر

 .بزند شیصدا بلندتر کرد یسع و دینوش شیچا

 جان؟ احسان -

 جانم -

 چشمانش و مهربان لبخندش. بود سرش یرو احسان دست دو

 .کرد اشاره شیروبرو مبل به چشم با رها. بود نگران

 ؟ینیبش شهیم گمیم -

 که جاهمان. کرد باال و نییپا سر و آورد نییپا را دستانش احسان

 .نشست بود، خواسته رها

 ؟یخوایم یزیچ ،یآبج جانم -

 خته؟یر همت به قدر نیا یچ یبگ بهم خوامیم آره، -

 طول هیثان چند. نداشت او از را سوال نیا انتظار. خورد جا احسان

 مک لبخندش. کند درک را او سوال یمعن و دایپ را خودش تا دیکش

 .زدیم دو دو طرف آن و طرف نیا به مدام چشمانش و بود جان
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 .خوبم من -

 ودمخ به لطفا. یستین خوب که یدونیم هم خودت. احسان یستین -

 مبردار دوشت رو از یبار نتونم دیشا خودت قول به. شده یچ بگو

 . امیخوب یشنونده حداقل یول

 روزها نیا. گذاشت صورتش یرو را دستش دو. بست چشم احسان

 مشکالت و رها یطرف از. شدیم نازل شیبرا درد پشت درد مدام

 ...حاال و اشیزندگ

 که یموضوع بابت لرزهیم مدام منم دل ینجوریا احسان، بگو -

 .خبرمیب ازش

 نیهم. گذاشت رها دست یرو را آن و چرخاند را دستش احسان

 .بود کرده بهتر را حالش یکل کوتاه لمس

 ...فقط ندارم، هم یمشکل رها، خوبم من -

 !فقط؟ -
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۳۰۹ 

 خواستمینم چون نگفتم بهت. زنهیم زنگ مدام روزه چند رسول -

 .یبش ناراحت

 بشم؟ ناراحت بابات و مامان تماس از دیبا چرا -

 لهعاد و رسول به او چسباندن به رها تالش خاطر به احسان شخندین

 .بشود هم خسته آن تکرار از نبود قرار ظاهرا که یتالش. بود

 .ستندین من یبابا و مامان اونا هزارم، بار یبرا رها -

 .گرفت قاب دستش دو با را احسان صورت رها

 بزرگ خودشون پسر مثل رو تو اونا هزارم، دو بار یبرا احسان، -

 . کردن

 ودب یمدت قلبش و عقل. نشست اشک به زود یلیخ احسان چشمان

 با مدارا او از شانیکی. بودند کشمکش در و ریدرگ باهم بدجور

 و دو آن یکارها از مدام یگرید و خواستیم را رسول و عادله

. بود مانده دو آن نیب هوا در پا. گفتیم خودش و رها به ظلمشان

 هرچند یهامادرانه یبرا بار هزار رسول تماس بار هر با دلش
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 بر دو، آن به شدن کینزد از را او عقلش و دیلرزیم عادله کمرنگ

 . داشت حذر

 اون یول بودن مادر و پدر من واسه عادله و رسول رها، یدونیم -

. نباشه نقشه کارشون هم االن دارم شک که گفتن دروغ بهم قدر

 .بندازن فاصله ما نیب باز بخوان ترسمیم

 .شدیم جالب داشت موضوع. شد کینزد هم به یکم رها یابروها

 خوان؟یم یچ مگه -

 و ستین خوب حالش گهیم رسول یعنی نکردم، صحبت عادله با -

 لفنت پشت هم امروز. ششونیپ برم خوادیم ازم. بزنه حرف تونهینم

 نامهدعوت واسم شیپ هفته دو. رهیبگ شهیگر بود مونده کم

 .فرستادن

 ؟یچ -

. نهیبب رو من خوادیم و بده و عادله حال گهیم رسول نامه،دعوت -

 رصتمف نیآخر دیشا گهیم. ششونیپ برم هفته دو یکی یبرا خوادیم

 .باشه عادله دنید واسه

 بده؟ حد نیا تا حالش یعنی -
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 .کنم باور رو شیضیمر یهیقض تونمینم یحت من نهیا مشکل -

 بگه؟ دروغ بهت دیبا یچ واسه ؟یگیم یدار یچ -

 نمیا کردن؟ بیغر و بیعج یکارها همه نیا یچ واسه االن تا -

 .همون مثل

 هم درصد هی اگه کن فکر یول یکن شک یچ همه به یدار حق -

 حرفشون غلط و درست دنیفهم بعدم ؟یچ باشه، درست حرفشون

 رو عادله یپزشک مدارک یبخوا رسول از یتونیم راحته، یلیخ

 .بفرسته برات
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. شد خم جلو به و گذاشت شیها ران یرو رو دستش دو احسان

 .اندآورده کم یحساب که بود ییها آدم هیشب حالتش

 .فرستاد برام هم رو مدارکش اتفاقًا_ 

 خوب؟_ 
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 .درد و بود درد فقط اشخنده

 !کنم اعتماد بهشون تونم ینم بازم_ 

 ؟!احسان_ 

 .داد تکان هوا در یدست

 با مدام. خورهیم بهم خودم از داره حالم. تونمینم رها، شهینم_ 

 یب بازم یول دن،ینکش زحمت برام کم رسول و عادله گمیم خودم

 دومون هر با که یکار و یدیکش تو که ییهایسخت. است دهیفا

 .رهینم ادمی کردن،

 آنها به یتکان. گرفت دست در را احسان دست دو هر بار نیا رها

 .داد

 یفیبالتکل همه نیا ه،یقض نیا. جان احسان یکن یم اشتباه یدار_ 

 دو ،یکی یتونیم راحت. کارات دنبال برو فردا من نظر به. نداره

 عمر هی که باشه گفته راست رسول اگه. یکن یخال رو وقتت هفته

 که نهیا حداقلش بود، گفته دروغ هم اگر. مونهینم واست یمونیپش

 .شهیم بهتر تاتون سه هر حال و شونینیب یم ماه چند از بعد

 :گفت یشخندین با و کرد گرد چشم احسان 

@
mahbookslibrary



 نارک دیبا که ییروزا تو ت؟یموقع نیا تو برم کجا رها؟ یگیم یچ_ 

 راست بفهمم نکهیا واسه فقط عادله، و رسول وردل برم باشم، تو

 دروغ؟ ای گفتن

 .دلم زیعز یفتادین تیزندگ و کار از کم من خاطر به هم االن تا_ 

 گاهآموزش تو که هم سرم. هستن درضایحم و افسانه. ستمین تنها منم

 سر وقت. میدار کالس عصر هم صبح هم گهید یهفته از. گرمه

 ای بودن. است شده تموم هم، عماد و من یهیقض. ندارم خاروندن

 .نداره توش یریتاث تو نبودن

 کاریچ دونستمینم د،یرس دستم به عادله مدارک که یروز راستش -

 بهش رو خودم زودتر هرچه خواستیم دلم. بودم جیگ. کنم

 دنبال تمرف. بگم یزیچ شدینم روم یعنی نگفتم یزیچ بهت. برسونم

 روز، همون از. رمیبگ طیبل مونده فقط شده درست یچ همه. کارام

 و کنم باور رو حرفشون تونمیم نه. دارم جنگ خودم با لحظه همون

 ...یلیخ رها، جمیگ یلیخ. بگذرم ازش الیخیب دارم جرات نه

 از را یکار پنهان همه نیا انتظار. داشت هم هیگال یکم رها لبخند

 را یکار همان احسان. کند درکش کرد یسع اما. نداشت احسان

@
mahbookslibrary



. دهدیم انجام مادرش، یماریب دنیشن زمان یفرزند هر که بود کرده

 .اشبرادرانه شرم یپا بگذارد توانستیم را یکار پنهان نیا

 که ورج اون واقعا اگه. ریبگ طیبل برو فردا. زمیعز یکرد یخوب کار -

 بهش رو خودت زودتر دیبا باشه، بد عادله حال گفته، رسول

 .ترهراحت منم الیخ یحور نیا. نکن هم رو من فکر. یبرسون

 را او بودن یجد داشت انگار. دیچرخ او چشمان نیب احسان نگاه

 جز رها از. بود اشیقلب یخواسته گفتیم آنچه ظاهرا. دیسنجیم

 تا وجدان عذاب به را اشروزه چند ییتنها. رفتینم انتظار هم نیا

 گرید کباری را مادرش داشت حق احسان. دادیم حیترج عمرش آخر

 .ندیبب
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 ؟یبر تنها یخوا یم یمطمئن_ 

 !گهید امضاست هی کنم؟ کار یچ قراره مگه بابا، آره_ 
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 بتواند بهتر تا شد خم فرمان یرو. دیکش جلو را خودش افسانه 

 دادن نشان یعاد یبرا رها که یتالش وجود با. ندیبب را رها یچهره

 د،بو دنشیترک امکان لحظه هر که یبغض صیتشخ داشت، اوضاع

 .نبود سخت اصال

 .بره احسان یذاشتینم کاش_ 

 .کرد کج یلب و دراند هم از یچشم رها

 بخوام ازش یتیوضع نیچن هم تو شدیم مگه ؟یگیم یدار یچ_ 

 من؟ شیپ بمونه

 تدرس نه ره،یبگ طیبل گهید روز چند تونست یم نشه؟ چرا آره،_ 

 .تو دادگاه قبل ساعت چند

 تا یحت ممکنه گفتیم رسول. افسانه مهیوخ عادله تیوضع_ 

 .ارهین دووم هم احسان دنیرس

 ؟یکرد باور هم تو_ 

 گوشت. ابرو نه و داشت مو نه دم،ید رو عادله کردم، باور آره_ 

 احتم وگرنه ندش،یبب احسان نذاشتم. بود ختهیر کامل هم تنش

 .شدیم بد حالش
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 .انداخت باال یا شانه افسانه

 گفته رو تیواقع کنه خدا گمیم طرف هی از. بگم یچ دونمینم_ 

 گهید طرف از نباشه، احسان رفتن یجورنیا پشت یانقشه و باشن

 و پدر عنوان به رو اونا بگه هم چقدر هر. سوزهیم احسان واسه دلم

 .شد اونا به شعالقه منکر شهینم بازم نداره، قبول مادر

 کم احسان یبرا باشن، کرده بد یهرک به عادله و رسول داره، حق_ 

 .دنینکش زحمت

 ست؟ین ده ساعت مگه تو دادگاه_ 

 .است موقع همون آره،_ 

 : دیپرس رو به رو به رهیخ طور همان افسانه 

 خواد؟یم یچ نجایا ن،یا پس_ 

 به نه،یس به دست که دیرس یعماد به و گرفت را او نگاه رد رها

 نیزم به اپ با و بود نیزم به نگاهش. بود زده هیتک لشیاتومب کاپوت

 ریس لد کی و کردیم استفاده فرصت از نبود افسانه اگر. زدیم ضربه

 ...فیح اما زد،یم دشید
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 .بود آمده هاآن یخانه به او ییتنها یبهانه به را قبل شب افسانه

 شان،خوب خاطرات ادی با صبح تا و کردند بدرقه هم با را احسان

 هم رها و نگفت را آمدنش یواقع لیدل افسانه. گذراندند خوش

 طالق از قبل شب یها الیخ و فکر یدلشوره دهینفهم کرد، وانمود

 راه نیبهتر آوردن، در را یخوشبخت یادا اوقات یگاه. دارد را رها

 .است ماندن زنده یبرا

 م؟یبرگرد یخوایم_

 به آمدن یبرا که دانستندیم دو هر. بود صبح هشت ساعت 

 هاساعت گذراندن یبرا یراه دیبا اما است، زود یادیز آموزشگاه

 شانیکش وقت یبهانه شدیم که بود ییجا تنها نجا،یا. کردندیم دایپ

 .باشد
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 ورممجب دادگاه تو حال هر به. بشم روبرو باهاش بهتره نظرم به نه،_ 

 .داشت یمهم حرف دیشا نمش،یبب
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. دیکش را رهیدستگ باشد، جلودارش منطقش نکهیا از قبل و گفت 

 متوجه عماد د،یچیپ نگیپارک در که افسانه لیاتومب در بستن یصدا

 هم نگاهش. ستادیا صاف و برداشت لشیاتومب از را اشهیتک. شد او

 از متانت که محکم و موزون یهاقدم. بود رها یها قدم به حاال

 آن از یکی و کرد شیها بیج یراه را دستش دو. دیبار یم هاآن

 ات آورد ینم باال سر یحت رها. گرفت را معروفش یبایز یها ژست

 را او یآمده تنگ به دل فکر انصاف یب. بکاهد او یتنگ دل از یکم

 .کردینم هم

 !من طرف یایب داد اجازه دوستت باالخره عجب، چه_ 

 دوست االن تا خودم نداره، یربط چیه افسانه به نکن، اشتباه_ 

 .باشم تنها باهات نداشتم

 چرا؟ بدونم شهیم_ 

 پایچل نهیس یرو را دستانش. بود ستادهیا اش یقدم کی در حاال رها 

 به دستانش لرزش کردن پنهان یبرا که بود یراه تنها نیا کرد،

 .دیرس یم نظرش

 . سالم_
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 :گفت و زد یلبخند عماد

 رو من یخواستینم چرا بدونم شهیم حاال خانوم، رها سالم_ 

 ؟ینیبب

 که نجاستیا جالب و عماد میکرد یزندگ هم با سال هی ما_ 

 یدار هک کرده رییتغ یچ حاال م،ینداشت گفتن یبرا یحرف وقتچیه

 ؟یکن یم تلف من با زدن حرف یبرا رو وقتت

 ظیغل درآنق. بود مستتر کلماتش پشت بزرگ یشکستگ دل جور کی

 زد هم به را شیبایز ژست. گرفت اش دهیناد شدینم که دردناک، و

. گذاشت رها یها شانه یرو را دستش دو. شد کینزد او به یقدم و

 .زد یخجل لبخند

 یول دمت،یند سال هی من. یدار حق یبگ یهرچ رها، یدار حق_ 

 شوهرا و زن یهیبق مثل مونیچیه تو و من یدونیم هم خودت

. مون کردن یزندگ سقف هی ریز نه و بود یعاد مونازدواج نه نبود،

 هگیهمد مشکل حل به بود قرار که میبود دوست دوتا شتریب ما

 چقدر تو نداشتم خبر هم درصد هی من دونهیم خدا. میکن کمک

 !یشیم تیاذ خونه اون تو یدار
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 نییپا را دستانش. آمد نییپا سختش و سفت موضع از یکم رها 

 :دیپرس و انداخت

 ساعت دو از کمتر کنه؟ عوض رو یچ قراره حرفا نیا گفتن االن_ 

 .شهیم تموم ما نیب یچ همه خطبه، هی با گه،ید

 یزندگ هم کنار هم هنوز میتونیم تو و من نباشه، نجوریا شهیم_  

 .میکن

 نسبت؟ کدوم با بدونم شهیم وقتاون_ 
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 سبتن هی دنبال بخوام که نمیب ینم موناالن نسبت تو یمشکل من_ 

 !بگردم دیجد

 یگفت حاال نیهم خودت. عماد میهم یکاره چیه تو و من_ 

 رو خودمون لیدال مونکدوم هر. بوده دوستانه توافق کی مونازدواج

 نیا یادامه واسه یلیدل چیه گهید االن یول م،یداشت توافق نیا واسه

 .نمونده رابطه
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 کنار مارو بتونه که یزیچ هی ،یکار کی ،یحرف هی بساز، لیدل پس_ 

 .داره نگه هم

 :گفت یشخندین با و کرد باز طرف دو به را دستش دو رها 

 تاقمش همه از شتریب خودم که یوقت اونم بکنم، کارو نیا دیبا چرا_ 

 م؟رابطه نیا شدن تموم

 :دینال عاجزانه و کرد خم سر عماد

 . میکن شروع صفر از دوباره میتون یم ما رها، نگو یجورنیا_ 

 باشم؟ رابطه هی سوم نفر شمیم حاضر من یکرد فکر چرا_ 

 یرابطه نیا طرف دو تو، و من. یستین سوم نفر تو ،یکن یم اشتباه_ 

 حیضتو برات کامل ،یبپرس یهرک از رو نیا. میهست یقانون و یشرع

 .دهیم

 یک هر از هم رو نیا بوده، تو یزندگ تو من، از قبل یلیخ ینازل_ 

 !دهیم حیتوض برام کامل بپرسم

 ؟یدار نتیآست تو یجواب هی گم،یم یهرچ من چرا_ 
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 و ستبهونه. ستین پشتش منطق و لیدل یگیم یهرچ چون_ 

 .هیتوج

 ای است بهونه م،یکن شروع صفر از دوباره خوام یم من نکهیا_  

 ه؟یتوج

 ق،مطل یدونفره یرابطه هی رو مونرابطه یکن یم یسع یدار نکهیا_ 

 نیا یرو رشونیتاث و برمون و دور یها آدم یهیبق و یبد نشون

 .هیتوج هم است بهونه هم ،ینیبینم رو رابطه

 به را آنها داشت جا تا و کرد فرو شیموها انیم را دستانش عماد 

 قباتال. رفتیم فرو شتریب زد،یم پا و دست چه هر. دیکش عقب

 رونیب که را نفسش. نداشت هم شدن خشک قصد اش، یزندگ

 که ییها آه. بود شده دفن درونش هم، پشت آه یکل فرستاد

 .دیطلبیم زمان عمر کی شاندنیکش

 احترام خواستت به من یراحت ینجوریا تو اگه. باشه رها، باشه_ 

 یراض رو تو بودم اومده تموم یالیخ خوش با من راستش. ذارمیم

 زمال کردم فکر. اوردمین خودم با هم رو مشناسنامه ،یبمون باهام کنم

 .یگرفت رو متیتصم تو ظاهرًا یول شه،ینم
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 .نفرمونه دو هر واسه کار نیبهتر نیا نظرم به آره،_  

 !دیشا تو، واسه_ 

 یرو را دستش دو. گذاشت عقب قدم یتلخند با و گفت تلخ 

 به باورانه خوش چه. دیچرخ لشیاتومب طرف به و فشرد سرش

 و عشق یکل با سقف، کی ریز دوباره، یزندگ یوعده خودش

 ش،یآرزوها کاخ یهارانهیو بار انگار حاال و بود داده را رها با عالقه،

 .کردیم ینیسنگ اششانه یرو
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 یبرورو قایدق که یبلند یشاس نیماش دنید با د،یرس که خانه یجلو

 توق چند نیهم تا. دیکش یحسرت پر آه بود، شده پارک نگیپارک

 اما داشت، باالتر مدل با را هالیاتومب نیهم از یکی خودش ش،یپ

 زا نکهیا بدون. دیکشیم آه و کردیم نگاهشان دور از دیبا تنها حاال

 ند،ک جابجا را لشیاتومب بخواهد بود نشسته فرمان پشت که راننده

 سخت با،یز بلند یشاس یراننده. شد ادهیپ و کرد پارک یاگوشه
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 و او متوجه یحت که یطور به. بود همراهش تلفن با کار مشغول

 زودتر خواستیم. نشد داد، تکان شیبرا تاسف به که یسر

 آن قسمت ظاهرا. برسد رها با قرارش به تا بردارد را اششناسنامه

 توجه ینازل و خودش یزندگ به دیبا. نبود ماندن، هم کنار دو،

 را خوشش یرو روزگار بعد به نیا از دیشا. کردیم یشتریب

 .دادیم نشانشان

 هنکیا وجود با که بود یپسر با مشغول دخترش تر،طرف آن یکم

 و دهش وابسته او به دایشد روزها نیا نبود، نشانیب یخون نسبت چیه

 .بود اعتمادش مورد

 شتبرگ ممکنه سفر نیا. یکنیم اشتباه یدار نظرم به نایآدر یول -

 ادبش خودش شه،یم مزاحمت سامان بفهمه اگه بابات. باشه نداشته

 و نز از یخبر نهیبب و خونه ادیب گهید ساعت چند اگه یول کنهیم

 یاعالقه چه یگفت بهم بار هزار خودت. شهیم داغون ست،ین شبچه

 . داره تو به

 وقت امروز. نداره یخوش حال اصال روزا نیا بابا سپهر، نه االن -

 رو رها چقدر دونمیم خوب من. بشه جدا رها از قراره. دارن دادگاه

 از من خاطر به یول کنه یزندگ باهاش خوادیم دلش و داره دوست
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 میتصم بتونه بهتر برم، مامان با هم من اگه دیشا. گذرهیم خودش

 از مامان و من خاطر به عمر هی بابا. کنه صحبت رها با و رهیبگ

 خودش دل با شده که هم بار هی وقتشه. گذشته خودش یهاخواسته

 .ادیب راه

 .دیکش یقیعم نفس سپهر

. است دهیفایب زنم،یم حرف باهات یهرچ که من بگم؟ یچ -

 الاقل کاش. شهیم ناراحت دستت از برگرده، احسان یوقت مطمئنم

 .یکردیم یخداحافظ باهاش

 .بود یاراد ریغ نایآدر تلخند

 خوب اصال معمه حال. برگرده گهید هم احسان کنمینم فکر -

 مه رسول عمو. کردن جوابش دکترا دمیشن من که ییجا تا. ستین

 یخوش دل نجایا گهید احسان. داده انجام رو اقامتش یکارا تمام

 .برگرده بخواد که نداره
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 .ذارهینم تنها رو خواهرش وقت چیه احسان ،یکنیم اشتباه -

 از من رو نیا. گذرهیم همه از رها خاطر به احسان خوب، آره -

 .دونمیم بهتر همه

 چنده؟ ساعت واسه طتیبل -

 .ازدهی کنم فکر -

 نیا ستین حقش ؟یکن یخداحافظ بابات با یخواینم واقعا -

 .یبذار تنهاش یجور

 .دیچک نایآدر چشم یگوشه از یاشک قطره

 دست از هم یشتریب کار یول ستین و نبوده زایچ یلیخ بابام حق -

 شده که هم زور به. برگرده مشیتصم از محاله مامانم. ادیبرنم من

 نه،ک امضا رو نامهتیرضا بابا نکهیا قبل تا. برهیم خودش با رو من

 یقانون راحته المیخ حداقل حاال. بود رفتنمون یقاچاق یکارا دنبال

 مک خودش.زنمیم زنگ خودم فرودگاه تو هم بابا به. میکنیم سفر

 روز هی. نفعشه به ش،یزندگ تو من نبودن که شهیم متوجه کم

 گهید بدونم که یروز دیشا. کنمیم یزندگ کنارش باز و گردمیبرم

 .ستین مزاحمتاش و سامان از یخبر

@
mahbookslibrary



 .شد برقرار نشانیب سکوت یالحطه

 یلو درسته، یکنیم فکر که بکن رو یکار هم بار نیا نا،یآدر باشه -

 اشاره هیکاف فقط. زنگم به گوش من یخواست کمک هروقت بدون

 .برسونم رو خودم تا یکن

 زا شتریب پسر نیا. نشست نایآدر یهالب یرو یمهربان لبخند

 .بود کرده خرج یبرادرانگ او یبرا تشیظرف

 دوارمیام. رهینم ادمی محبتات وقت چیه جان، سپهر دونمیم -

 .کنم جبران بتونم که برسه یروز

 من ؟یچ کشک و یچ جبران. بابا رو تکوزه کاسه کن جمع -

 .یمونیم خواهرم مثل برام تو. کنمیم خودم دل واسه کنمیم هرکار

 .دارم تو مثل یبرادر که امیخوشبخت دختر من ،یدار لطف -

 برو. هیگر به نمیبش وسط نیهم مونده کم نا،یآدر گهید بسه -

 داتیپ تا بزن زنگ من به فرودگاه یدیرس. کن جمع رو لتیوسا

 .کنم

 .گهید یاین فرودگاه نه نه، -
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 از المیخ ،ینش مایهواپ سوار تا من. گهید امیم فرودگاه. نه نه، -

 . شهینم راحت سامان شر از شدنت راحت و رفتنت

 .یخوب یلیخ تو سپهر، ممنون -

 خوشحالم یخداحافظ هی با حاال. یدیفهم باالخره که خوبه ،یاوک -

 .بزنم چرت هی خوامیم کن،

 

 

۳۲۶ 

 .کنم صحبت بد باهات شهیهم حقته ادب، یب -

 تو به نه کردن در احساسات. خودمون ینایآدر یشد حاال ول،یا -

 هم یکله و سر تو گربه و سگ مثل شهیهم دیبا. من به نه اد،یم

 .میبزن

. آمدینم یگرید یصدا ق،یعم نفس چند جز خط یسو آن از

 اننشیب ر،یاخ وقت چند نیا کینزد یرابطه دانستند،یم شانیهردو

 سر از یارابطه دیشا. است آورده وجود به یوابستگ جور کی

 .ییتنها
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 گه؟ید باشه راحت تو از المیخ نایآدر -

 گم،یم تو به همه از اول بشه یهرچ. راحت التیخ. آره آره، -

 .باش مطمئن

 .نمتیبیم فرودگاه تو. برس کارت به برو زم،یعز باشه -

 باهات رو در رو دارم دوست یول بدم زحمت بهت خوامینم -

 کاش. شهیم تنگ حرفات و خودت یبرا دلم یلیخ. کنم یخداحافظ

 .بردمتیم خودم با شدیم

 با کوچ فصل سر نه، ای. امیم باهات منم ،یدار اگه بزرگ چمدون -

 .زنمیم بهت سر هی هاپرنده

 از یدار بخواب، برو. گمیم بهت رو حسم که من فیح زهرمار، -

 .یدیم من لیتحو پرت و چرت یخستگ

 باش، خودت مواظب بازم. دارم دوستت منم. زمیعز باشه -

 .نمتیبیم

 با پسر نیا. کرد قطع را یگوش یآرام یخداحافظ با نایآدر

 ودب یمدت. بود کرده اششرمنده یحساب اشینشدن تمام یهاتیحما

 دو بود قرار اول. کند آمد و رفت بود مجبور و شده شروع طرحش
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 زاحمتم اما دیایب تهران به هفته دو و برود شهرستان به انیم در هفته

 تمام یهامزاحمت طور نیهم و او همسر و پدرش یبرا اشیاحتمال

 و بردارد فشرده را شیهافتیش که بود شده باعث سامان، ینشدن

 ساعت چند یبرا فقط و بماند کار شب هم سر پشت هفته کی

 مارستانیب از هم هشتم روز. برود اشیپدر یخانه به خواب

 از ترس. برسد تهران به زودتر تا رساندیم فرودگاه به را خودش

. بود هگرفت را قرارش و آرام فتد،یب نایآدر یبرا بود ممکن که یاتفاق

 .آوردینم تاب را آن از شتریب

 

 

۳۲۷ 

 نیا زدیم حدس. شد وارد صدا و سر یب و کرد باز را ساختمان در

 و کند را شیهاکفش. ینازل نه و باشد خانه نایآدر نه روز از ساعت

 کنار شده دهیچ بزرگ یهاچمدان دنید از. شد ییرایپذ وارد

 یافرمس نه داشت خاطر به که ییجا تا. دیپر باال شیابروها ،ییرایپذ
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 تصحب یصدا. بود هایزود نیا به یمسافرت قرار نه و داشتند راه در

 .آمدیم شانخواب اتاق از ینازل یخنده و

 در یال. زدیم غلط نجایا ییزهایچ کی. شد راهرو وارد پا نوک یرو

 لباس و ستادهیا اتاق وسط نامناسب یتیوضع با ینازل. بود باز اتاق

 از شیصدا ناز. بود گرفته شیروبرو را یایمشک نازک خواب

 .بود شتریب شهیهم

 شب، فردا واسه دمیخر. دلبره چه نیبب سروش، نگاه رو نیا -

 با یازلن فرق یبفهم دیبا. کنم یدلبر برات یحساب و درست خوامیم

 !هیچ تیپاپت زن اون

 اشنهیس یقفسه یرو ییجا. دیکشیم سوت شیهاگوش

 یصفحه یروبرو عور، و لخت طور نیا که ییاو. سوختیم

 هب واضح شیصدا اما دیدینم را رشیتصو که یمرد یبرا تاب،لپ

 حاال. باشد او همسر توانستینم کرد،یم یطناز دیرسیم گوشش

 محسوب او همسر ینازل صورت هر در. نبود مهم موقتش، ای یدائم

 .شدیم
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 تماس من با یوقت نگفتم بهت مگه ؟ینازل هیوضع چه نیا -

. دهش حساس یکاف یاندازه به الیل بپوش؟ لباس آدم مثل یریگیم

 .بشه بد حالش باز و نهیبب تیوضع نیا تو رو تو خوامینم

 غیج یصدا. کرد پرتاب یسمت به و مچاله را خواب لباس ینازل

 . رفت عماد مغز تا مانندش

 من. یکنیم الیل ال،یل یه گمیم من یهرچ. سروش گهید بسه -

 حاضر تو وقت اون. کردم فدا اقتیلیب یتو خاطر به رو میزندگ

 .یاریدرب رو داشتن دوست یادا یحت یستین

 

 

۳۲۸ 

 تمگف بهت بار هزار که من ؟یکن خراب رو تیزندگ گفتم من مگه -

. دایدرنم شوهر تو واسه من از گفتم. هاتبچه و شوهرت به بچسب

 وت نیا. بگذرم ازش ستمین حاضر و شدم زنم عاشق گهید گفتم

 و یچ همه به یزد پا پشت ،یمیقد عشق هی خاطر به که یبود

 ماهه چند الیل. من یزندگ رو یشد خراب و نجایا یاومد یپاشد
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 مدام شهیمهر ترس از کنهیم فکر. نداره باور رو من یحرفا گهید

 هب که یبود تو نیا دونهینم. دارم دوستش که خونمیم گوشش تو

 .یکرد نابود رو همه یزندگ طرفه، کی عشق خاطر

 و رفتیم جیگ سرش. چسبنده و سرد یعرق. بود عرق سیخ تنش

 . بود افتاده جانش به تهوع حالت

 رو یزندگ نیا تو، عشق به عمر هی من. سروش ینامرد یلیخ -

. کردم سر یپاپت یپسره نیا با تو، به دنیرس الیخ به. کردم تحمل

 هیگر با روز هی که یدختر همون عاشق ؟یشد عاشق من واسه حاال

 چسبوندنش؟ بهت زور به یگفت بهم

 به ساله هجده که یزن عاشق. شدم زنم عاشق. شدم عاشق آره آره، -

 نیا. ساخته میزندگ یایسخت تمام با ساله هجده. دهیرقص سازم هر

. دماآ گرفتن دهیناد به یدار عادت تو یول گفتم بهت بار هزار هم رو

 من. یبش رد همه یرو از خودت یهاخواسته خاطر به یدار عادت

 اون مثل کسچیه گفتم نده، دست از رو پسر اون گفتم بهت

 هب دلت تو تا گذشتم هم مبچه ریخ از. کنه خوشبختت تونهینم

 که یوقت درست حاال، نیبب. بود دهیفایب یول باشه خوش تیزندگ

 تا یگرفت تماس من با مونده، پروازت به کمتر ساعت سه دو
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 ،ینازل یضیمر تو. یبد نشون بهم رو خودت بدن و تن ینجوریا

 و داشتم رو جرئتش کاش. سوزهیم هم چارهیب پسر اون واسه دلم

 کمی منم گوه یزندگ دنم،یبخش با دیشا. گفتمیم بهش رو زیچ همه

 .گرفتیم سامون و سر

 حماقت و یسادگ یبرا. سوختیم خودش یبرا هم خودش دل

 شیروبرو عروسک نثار وقفهیب که یعشق یبرا و حدش از شیب

 و االب تند تند اشنهیس یقفسه. بود کرده درو نفرت فقط و کرده

 نالگیس مغزش. بود دهیرس هم چپش دست تا حاال درد. شدیم نییپا

 را بدتر اتفاقات افتادن از یریجلوگ قصد او اما کردیم ساطع خطر

 .باشد خط ته نجایا شدیم کاش. نداشت

 

 

۳۲۹ 

 هم شیصدا. بود لباس دنیپوش مشغول انگار. دیدینم گرید را ینازل

 .دیرسیم گوش به مبهم یکم
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 تبچه که موقع اون چرا جوونمرد؟ یآقا یگیم رو نایا یدار حاال -

 عماد یبچگ واسه دلت شد،یم تربزرگ و بزرگ یه شکمم تو

 رپس نیا یخوندیم گوشم تو یه که ینبود تو نیا مگه نسوخت؟

 پس کنم، عقد رو شهیهمسا دختر شدم مجبور من و داده لو رو من

 د،ش مثبت میباردار شیآزما یوقت احمقت خود مگه بده؟ تاوان دیبا

 فهمنب همه مخل، اون تو اگه یگفت انتقامه؟ واسه هیخوب وقت ینگفت

 دختر هی با ت،یمحرم و عقد یب خورنیم قسم سرش به که یکس

 وجدان عذاب اومده ادتی حاال هه؟یتنب نیبزرگتر براش ده،یخواب

 شوهرم، از نفرت با رو عمرم از سال هجده من که حاال ؟یباش داشته

 دونهیم خودش پدر رو اون دخترت که حاال کردم؟ سر شخونه تو

 کاش باباشه؟ راحت یزندگ عشق به فقط اد،یم من با داره اگه و

 .یشد زنت عاشق شدیم تیحال زودتر کاش. شناختمتیم زودتر

 ات کردم ول دهیند رو پسرم. کردم یقربون رو مبچه تو، خاطر به من

 مثل ماه چند ؟یکرد کاریچ تو وقت اون. معرفتیب توئه شیپ امیب

 قلب به حواسم که یداد تذکر بهم مدام. یکرد رفتار باهام انگل هی

 بهت رو دخترت که یگذاشت شرط هم آخرش. باشه زنت ضیمر

 .باشم داشته تو یزندگ از یسهم هی منم دیشا تا برگردونم
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 خواستینم دلش هم دیشا. دیفهمینم را دیشنیم آنچه یمعن

 یرو را دستش. باشد شنونده توانستینم گرید. کند شاندرک

 تدس. نخورد هم به وحشتناک شینما نیا از حالش تا فشرد لبانش

 و دش باز کامل در. گرفت در به سقوط از یریجلوگ یبرا را گرشید

 طرفش به ینازل یدهیترس و گرد نگاه. آمد فرود زانوانش یرو او

 از. بود نمانده یباق چیه کشنده، خشم کی جز به او از برگشت،

 .زدیم رونیب آتش یهاشراره شیهاچشم

 بود؟ یچ یصدا ؟ینازل شد یچ -

 

 

۳۳۱ 

 وا نام یسخت به لرزانش لبان نیب از و گذاشت عقب یقدم ینازل

 آورد،یم ادشی به شیب و کم حاال که مردک آن یصدا. آمد رونیب

 هن حداقل. نبود آوردن کم وقت حاال. دیبخش شیپاها به یاتازه جان

 .شدینم معلوم اششده تلف عمر سال هجده فیتکل که یوقت تا
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 دادیم جان داشت. ستادیا پا سر یسخت به و گرفت زانو به دست

. اوردیب کم مسلم طانیش نیا یجلو خواستینم دلش چیه یول

 یزندگ حاصل که را ساله چند نیا یهایسخت تمام خواستیم دلش

 .اوردیب باال جا نیهم بود، او با

 خبره؟ چه نجایا -

 رتشیت. دیچرخ سمتش به و گرفت او از را اشدهینرس نگاه ینازل

 آسان ط،یشرا آن در خودش به شدن مسلط. زد تن زود را شلش قهی

 دو. کردیم یباز نقش همه یبرا عمر کی که ییاو یبرا نه اما نبود

 داخل از را هاآن که همانطور و گذاشت شیموها ریز را دستش

 .دیچرخ عماد طرف به د،یکشیم رونیب لباسش

 ؟یاومد یک تو زم،یعز ستین یخاص خبر -

 بود قرار کجا تا. زدیم رونیب آتش داشت عماد ینیب یهاسوراخ از

 .بخورد یباز

 ف؟یکث یباز نیا یکجا ؟ینازل تمیزندگ یکجا من -
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 یاکهی ینازل. درد و درد و بود درد اشهمه. نداشت خشم شیصدا

. آمدینم هم خط طرف آن از صدا. رفت عقب یقدم باز و خورد

 .ستین روبراه اوضاع بود دهیفهم هم سروش انگار

 .عماد دمیم حیتوض برات -

 اشنهیس یقفسه به را دستش. رفت بند نفسش. دیکش ریت قلبش

 پلک. کرد شّره اشیشانیپ طرف دو از عرق. فشرد محکم و گرفت

 .ستادیا پا سر هم باز اما فشرد هم بر

 فهممب که یجور هی. بده بهم یحساب و درست حیتوض هی. منتظرم -

 .بودم افتاده ریگ یامسخره یباز چه تو عمر هی

 

 

۳۳۰ 

 اهر گرید. بود دهیچسب وارید به پشتش. رفت عقب هم باز ینازل

 وقت چیه کردیم آرزو که بود یخط ته همان نجایا. نداشت یفرار

 .نرسد

 .بره شیپ ینجوریا یچیه نبود قرار -
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 ناهگ ؟یگذاشت قرار یک با ؟یگذاشت یقرار نیهمچ یک از ؟یک تا -

 نیا تو شدن یقربان حقم که نیدیرس جهینت نیا به که بود یچ من

 وت رفت زور به پسرعموت دمید نکهیا واسه فقط فه؟یکث یباز

 اومد زورت دم؟یشن رو دخترش غیج یصدا و مونهیهمسا یخونه

 کرده تجاوز بهش که رو یدختر شد مجبور نامردت، یپسرعمو که

 کنه؟ عقد بود،

 ادته؟ی یچ همه پس -

 دمید پسرعموت یفیکث به یآدم میزندگ تو بار چند مگه. ادمهی آره_ 

 !رمیبگ فاکتور خودت از اگه البته. کنم فراموش بخوام که

 گوشش یتو عمر کی چرا. گفت شخندین با را آخرش یجمله

 خواستیم دلش او که حاال کنند؟ینم هیگر مردها که بودند خوانده

 چه د،یبگر یها یها اشرفته عمر حال به و کند بغل را خودش

 بود؟ پاسخگو یکس

 بود؟ من یپسرعمو پسر، اون که یدونستیم نمیا پس -

 خود به انزجار حالت اشچهره. داد تکان طرف دو به را سرش

 . بود گرفته
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 یمرد دمیفهم االن خودت لطف به. دونستمینم گهید رو نیا نه، -

 هشیهم یالیل به که هیوونیح همون داشته، بهش دل عمر هی زنم که

 .کرد تجاوز مظلوم

 الیل خورد قسم سروش کرد، تجاوز نگو قدر نیا شو، خفه -

 .خواستیم رو نیا هم خودش

 .زد یشخندین. دیگچرخ تابلپ خاموش یصفحه به عماد سر

 تقال یچجور که دمشید من. دمیشن من رو الیل دادیب و داد یصدا -

. وردایدرم زور به رو لباساش داشت پسرعموت دمیرس یوقت. کردیم

 شدل مراد به قبال سروشتون، آقا ظاهرا یول دمیرس موقع به زمان اون

 .بود دهیرس

 !؟یگیم دروغ یدار -

 .دینال ناباورانه. نداشت جان گرید هم ینازل یصدا

 از که نمونده ازم یزیچ دارم؟ گفتن دروغ واسه یلیدل نظرت به -

 د؟یکش طول انتقامت سال همه نیا چرا بگو فقط. بدم دست
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۳۳۲ 

 .بود نفرت از مملو نگاهش. زد یشخندین ینازل

 یسع یبچگ از. بودم عاشقش من. یگرفت ازم رو سروش تو -

. میکن ازدواج باهم شدینم یراض بابام. بشم کینزد بهش کردمیم

 گفتیم. نداشت هم یخوب یسابقه. بود بزرگتر یلیخ من از سروش

 یوضع هر در. خواستمشیم من. نبود مهم من واسه یول بازه دختر

 از هم سروش. بشم کینزد بهش خودم گرفتم میتصم بود، که

 به هم یحساب و درست ثروت هی د،یرسیم من به اگه. بود خداش

 رو سروش دیرس خبر نکهیا تا. بود خوب یچ همه. آوردیم چنگ

 دختر هی پاش، هی و دست هی یهیمهر با کردن مجبورش و گرفتن

. ودب بابام یکارخونه یهانگهبان از یکی دختر. کنه عقد رو یپاپت

 هست یهرجور گفت. شد وونهید د،یرس بابام گوش به یوقت

. کنه پاک رو شییآبرویب خواستیم فقط. بره کشور از دیبا سروش

 یادگاری هی من نداشت خبر. کنه دورش من از خواستیم هم دیشا

 . دارم سروش از خوب یلیخ
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 باال داشت جانش. کرد قطع را او یسخنران ،یعصب و خسته عماد

 ریگ نیزم تا یزیچ دانستیم خوب. دیدیم تار چشمانش. آمدیم

 .دیفهمیم را زیچ همه زودتر دیبا. است نمانده شدنش

 بودم؟ داستانت یکجا من -

 :داد پاسخ تمسخر با و کرد کج یلب ینازل

 یبدون خوادینم دلت یراست. زمیعز یداستانم یاصل نقش تو -

 ه؟یچ سروش از من یادگاری

 :داد یتکان را انگشتش

 !هیچ نه هیک بگم دیبا البته -

 ژست و زد نهیس به دست ینازل. داد تکان سر و کرد زیر چشم عماد

 .گرفت خود به یالیخیب

 نا،یآدر پدر. یگذاشت پاش رو عمرت که یدختر همون نا،یآدر -

 .سروشه

 را وا دردش، که دیکش ریت چنان قلبش. نبود زنده گرید او. شد تمام

 فشردن. شد خم جلو به و کرد سقوط زانوانش یرو. درآورد زانو به

. ودنب کارساز گرید هم اشنهیس یقفسه دردناک ینقطه یرو دستش
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 باال رس یسخت به. بودند شکافته را اشنهیس یقفسه پوست انگار

 ایدن زن نیمنفورتر به اشبسته مهین چشمان یال از و گرفت

 .ستینگر

 ؟یگیم دروغ... یدار... دا -

 

 

۳۳۳ 

 نبود، ساخته دستش از که یکار و او از الشیخ انگار که ینازل

 .دکر باز طرف دو به را دستانش. آمد شیپ قدم چند بود، شده راحت

 دروغ با عمر هی. ندارم گفتن دروغ واسه لیدل گهید تو مثل منم -

 هتب و واستم روبروت که نجایا به. نرسم نجایا به که کردم یزندگ

 یعضب. سوختیم حالت به دلم تیسادگ خاطر به وقتا یبعض بگم

 مثل. یریبم خواستیم دلم که شدمیم متنفر ازت قدر اون وقتا

 کنم واجازد تو با دیبا ای که کفش هی تو کرد رو پاش بابام که یموقع

 مملکت تو رو اون و رهیگیم ازش ده،یبخش سروش به یهرچ ای

 رو الشامو تمام بابام دم،یفهم که یوقت مثل. کنهیم سرپناهیب بیغر
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 صالح هروقت ،یخوایم خودت که اونجور تا دهیبخش تو به

 خودم، الامو داشتن یبرا که یوقت مثل. شیبرسون دستم به یدونست

 .شدم انگشتت اثر گرفتن یدزدک و امضا جعل به مجبور

 .نداشتم خبر... یچیه از من... من -

 سپ واسه امیب دمیکوبینم راه همه نیا که یداشت خبر اگه. دونمیم -

 .مهیارث گرفتن

 ...شب اون پس سروشه، دختر نایآدر اگه... اگه -

 .یطانیش و بلند د،یخند ینازل

 خودم؟ لیم با اونم یدیخواب من با شد باورت واقعا تو -

 :داد ادامه نفرت با و دیکش هم در چهره

 سهبر چه نداشتم قبول هم مخونه یدربون به رو تو امثال و تو من، -

 .بذارم ارتیاخت در رو خودم و بلرزونم دل واست بخوام نکهیا به

 هک آورد نییپا قدر آن را سرش. بود دهیرس خودش اوج به گرید درد

 او دور یچرخ. آمد جلو هم باز ینازل. دیچسب نیزم به اشیشانیپ

 .زد
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 شده، ریگ نیزم معروف یکلهیب عماد شده؟ یچ نیبب. اوه اوه، -

 !آره؟

 در را توانش تمام. نداشت هم دنیکش نفس جان گرید عماد

 .بشنود خوب را هادهینشن تا بود ختهیر شیهاگوش

 

 

۳۳۴ 

 رگم دم حقته کنمیم فکر یول برم و کنم ولت خوادیم دلم یلیخ -

 بار نیاول واسه یمهمون اون تو شب اون. اومده سرت به یچ یبفهم

 از یکی. خوردینم ساله هجده یبچه پسر هی به کلتیه. دمتید

 یهمونم نیا به هم با تا کنه یراض رو تو دوست بود تونسته دوستام

 پسر. ماریب سرت ییبال چه قراره نداشتن خبر شونکدوم چیه. نیایب

 باهات خوامیم ینجوریا و شدم عاشقت کردیم فکر تونهیهمسا

 از ترزهیپاستور تو. احمق و ساده. خودت مثل بود، ساده. کنم ازدواج

 هم یدنینوش به لب یحت. کردمیم رو فکرش که یبود اون

 یچ یدینفهم هم خودت که بود گاریس نخ هی خالفت ته ،یزدینم

@
mahbookslibrary



 یلو بشم التیخیب خواستم بار چند. سوختیم برات دلم. توشه

 دمیفهم ،یزدیم صدا رو رها مدام ،یداریب و خواب حالت تو یوقت

 هم تو دیبا. سخته چقدر یدور درد یدونیم هم تو. یعاشق هم تو

 و لخت رو خودت یوقت بعد ساعت چند. یدیکشیم زجر من مثل

 حق. بود اومده بند زبونت. بود یدنید تچهره ،یدید من کنار عور

 شیاکپ به همه که یبود یپسر. بود افتادهین یاتفاق کم. یداشت هم

 .ختیر هم به بهت نسبت باورا یهمه شب هی تو. خوردنیم قسم

 فکر خودت به نکهیا قبل هم موقع اون. افتاد هاتشونه که دمید

. اره رها، رها، یوا: یگفت و تیشونیپ تو یدیکوب بار چند ،یکن

 قعاش عمر، هی من. شد میحسود شناختمشینم که ییرها به راستش

 یهغص تو، یول کرده انتیخ بهم بار چند داشتم خبر که بودم یمرد

 دمیفهم که یروز. یکرد کاریچ دیفهمینم یحت که یداشت رو ییرها

 راحت یلیخ یول دادم خبر سروش به شوق و ذوق یکل با باردارم،

 تاز بچه کردن رو با دیکش نقشه هم بعد. کنم سقطش خواست ازم

 یلهیوس دینبا من یبچه. نبودم کار نیا به یراض من. رمیبگ انتقام

 شانس از. شد هیقض متوجه بدم حال از بابا. شدیم یکس انتقام
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 دنبالم مدام و بود کرده باد تو یمردانگ رگ روزا، همون خوشم

 !یبود

 .نشست زانو یرو عماد باز مهین چشمان یجلو و کرد کج یلب

 تو از رو بچه بابام، یشد باعث خودت، احمق، یتو ،ینیبیم -

 ت،یمردونگ یادا با خودت. نده گوش رو من حرف یحت و بدونه

 .یکشوند نجایا به رو مونیزندگ

 

 

۳۳۵ 

 ختت سمت به و ستادیا پا سر شد، بلند که اشیگوش زنگ یصدا

 .داد تکان عماد به رو را آن و گرفت دست در را یگوش. رفت

 قطف ،یدید در دم رو نشیماش حتما. بابام لیوک گانه،یشا ن،یبب -

 رو اومدنت خبر من به که بوده کجا به حواسش احمق دونمینم

 دیبا. رو دخترم و من. فرودگاه برسونه رو ما قراره. منه منتظر. نداد

 .باباش به برسونمش

 .کرد پرت تخت یرو را آن و قطع را یگوش یصدا
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 یاپ که یعمر خاطر به ممنونته چقدر باباش گفتم بهت یراست -

 ؟یگذاشت دخترش

 دبو سیخ سیخ حاال صورتش. برد دندان ریز را نشییپا لب عماد

 هک بود یاشک حاصل آن یسیخ تنش، چسبناک و سرد عرق از نه اما

 . ختیریم چشمانش از وقفه یب

 ذشتگ عماد کنار از. شد شیهالباس دنیپوش  مشغول تند تند ینازل

 :زد ادیفر اتاق باز در یال از و

 .میندار وقت باش، زود نا،یآدر بدو -

 .بردارد هم را فشیک و شال تا برگشت اتاق به دوباره

 و گاه یدعواها به بود یعمر. بود کرده کز اتاقش در پشت نایآدر

 دیبا مواقع، نیا در که دانستیم. داشت عادت مادرش و پدر گاهیب

 ،ینازل یدهیکش و بلند انگشتان. بماند اتاقش در صدا، یب و آرام

 آن ینازل یصدا. داشت مهارت تنش، گوشت چاندنیپ در بدجور

 چیه نکهیا. بود عمرش یصدا نیترخراشگوش نظرش در لحظه

 وقتچیه عماد. نبود بیعج د،یرسینم گوش به عماد از ییصدا
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 رس. بردینم باال را شیصدا ،ینازل یهایحرمتیب و هایهتاک مقابل

 .دادیم گوش و انداختیم نییپا

 ازهاج و بود باخبر دخترش یشکننده یهیروح از یهرکس از بهتر او

 لرزان یپا و دست همان با. کند وارد آن به یاخدشه یکس دادینم

 دم، همان. شد خارج اتاق از و گرفت را کوچکش چمدان یدسته

 .آمد رونیب او و شد باز هم ینازل اتاق در

 

 

۳۳۶ 

 ازت صدا که یمرد یسالمت به کردمیم الیخ ؟یازنده تو پس -

 خودش به هم میریبم اگه. میدار دختر خوشه دلمون! ادیدرنم

 .رونیب ادیب شده خراب اون از دهینم زحمت

 نیهم به ینازل که نبود خانه در عماد حتما. شد باز هم از اشچهره

 حضور در وگرنه کردیم شماتت تندش لحن با را او داشت یراحت

 خط نا،یآدر دانستندیم ایدن یهمه. نداشت را کار نیا جرئت عماد
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. دیکش یبهتر حال با را چمدانش یدسته. شودیم حساب عماد قرمز

 :گفت و داد تکان هوا در یدست رفت،یم راه که همانطور ینازل

 شوهر حال. برسونه رو خودش بگو دختره، نیا به بزن زنگ -

 .ستین خوش جونش

 یباز از. ستادیا حرکت از نایآدر یپاها ،ینازل اتاق یروبرو درست

. شدیم دهید بود، دهیکش دراز نیزم یرو انگار که یمرد یپاها در،

 هل عقب به لرز و ترس با را در. رفت جلو و کرد رها را چمدانش

 و ختیر شیپاها به را شیروین تمام لحظه کی در چطور نکهیا. داد

 .بود یرارادیغ کامال د،یدو عماد سمت به

 شده؟ چت تو. جونم بابا پاشو عماد، بابا بابا، -

 از شیبازو که بود نگذاشته شیپا یرو را عماد سر درست هنوز

 .شد دهیکش عقب

 بگو اد،یب زنش بزن زنگ گمیم بهت. احمق یدختره شو بلند -

 گه؟ید هیچ واسه اداهات نیا. چشم

 ؟ینیبینم مگه. ستین خوش حالش. بابامه -

 .گهید رها هی بزن زنگ گمیم دارم نمیبیم چون -
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 نیزم به را خودش یجور دخترک. دیرسینم نایآدر به زورش

 در که گانیشا یصدا. شود فشیحر توانستینم که دیکوبیم

 :زد ادیفر و برد عقب سر د،یچیپ ساختمان

 .میببر رو احمق نیا کن کمک نجا،یا ایب -

 از و دش قفل گانیشا و ینازل توسط نایآدر دستان که دینکش یطول

 .شدینم دیناام کردن التماس از یالحظه نایآدر. گرفت فاصله عماد

. ستین خوب بابام حال. بمونم بذار خدا رو تو. خدا رو تو مامان -

 امباب. امیب باهات خوامینم من... اصال. رمیمیم من بشه شیزیچ اگه

 .نداره رو کسچیه من جز به. تنهاست

 

 

۳۳۷ 

 شیبرا. ببرد را او تا بود آمده ینازل. بود دهیفایب اما زدیم زجه

 .گذاردیم جا و کندیم له پا ریز را نفر چند نداشت تیاهم

 رو تو بشه هم خوب اگه عماد ؟یفهمینم چرا احمق، آخه -

 .یمونیم تنها و تک نجایا ،یاین من با خواد،ینم
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 حالهم یجورنیا. اورژانس به بزنم زنگ بذار فقط. امیم باشه باشه، -

 .امیب باهات

 .دیکش رونیب فشیک از را اشیگوش ینازل

 .شد رمونید. میبر فتیب راه آدم مثل بعدم. رها به بزن زنگ ریبگ -

 رها اب تماس از قبل. کرد باال و نییپا سر و گرفت را یگوش نایآدر

 یهرکس از بهتر سپهر. گرفتیم تماس گرید نفر کی با دیبا

 وبارهد و کرد استفاده ینازل غفلت از. باشد کننده کمک توانستیم

 در سپهر نگران و آلود خواب یصدا تا دیکش طول. برگشت اتاق به

 .دیچیپ یگوش

 افتاده؟ یاتفاق ؟یخوب نا،یآدر الو -

 ...بابام نجا؟یا یایب یتونیم سپهر... سپهر -

 خط، طرف آن. کند کامل را اشجمله نتوانست و دیترک بغضش

 دور یچرخ و ستادیا پا سر. بود دهیپر سپهر سر از کامل یخوا

 کار یخوابیب شب چند. کردینم کار درست مغزش. زد خودش

 تشدس. ستدیبا سرپا توانستینم درست یحت بود، کرده را خودش

 .ستادیا صاف و گرفت سرش به را

@
mahbookslibrary



 .فهممینم یچیه من یجورنیا. دختر باش آروم نا،یآدر -

 یور وارنوازش را دستش کف. بود افتاده سکسکه به هیگر از نایآدر

 به را مهربانش نگاه. شد اریهوش یکم عماد. دیکش عماد صورت

 یحوال از که نایآدر دست. زد لبخند و انداخت او انیگر یچهره

 هم ایدن. دیبوس را آن و کرد استفاده فرصت از گذشت، شیهالب

 نیا ندلبخ یبرا که یقلب. بود دهیفایب ست،ین دخترش او گفتیم

 .کند باورشان بود محال د،یتپیم دختر

 عماد؟ بابا یخوب -

 .نباش نگران. زمیعز آره -

 .رسهیم کمک االن -

 شرح سپهر یبرا را عماد تیوضع ترجمع یحواس با و گفت را نیا

 .داد

 .مونهینم ما منتظر مایهواپ کن، عجله نا،یآدر -

 .بابا برم خوامینم من -

 به دست. بود زاریب ،یناتوان همه نیا از. بست چشم درد با عماد

 رتیقو د،یچیپ جانش تمام در که یدرد اما زدیبرخ تا گرفت نیزم
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 مهین چشمان یال از. شد نیزم پخش یشتریب شدت با دوباره. بود

 و دبریم رونیب کشان کشان را دخترکش که دیدیم را ینازل بازش،

 از چیه یبرا. بود دهیدو چیه یبرا عمر کی. خواستیم مرگ دلش

 گذاشته خودش حال به را شیرها چیه یبرا. بود گذشته خودش

 و بود ستادهیا سرش یباال لیعزرائ که یالحظه درست حاال و بود

 فتدیب شیپا و دست به خواستیم دلش کرد،یم نگاهش رهیخ رهیخ

 ...تنش از روح بردن به کند اشیراض و

 

 

۳۳۸ 

 ییتوانا. ماندیم قرن به ق،یدقا و گذشت یم سال یکند به ها هیثان

. بود آمده سرش به آمد، یم بدش آنکه از. نداشت هم خوردن تکان

 از آمده االب کثافت کردن پاک ییتوانا یحت که یگوشت تکه بود شده

 درست یاشتها روز چند نیا در که بود خوب. نداشت را اش معده

 کثافت حجم چه با دیبا حاال نبود معلوم وگرنه نداشت، یحساب و

 مه قهیدق چند دیشا. کرد ینم درک را زمان. زدیم کله و سر ییبدبو
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 هاسال یاندازه به او یبرا اما گذشت،ینم نایآدر و ینازل رفتن از

 اب بعد و دیرس گوشش به نفر چند دنیدو یصدا تا دیکش طول

 امکان یعنی. شد روشن دلش در ینور ساختمان در شدن باز یصدا

 نفر دو نیا یبرا ینازل و دهد جهینت نایآدر یهاالتماس داشت

 .باشد دلسوزانه

 شده؟ یچ آقا، یوا_ 

 .نبود شینایآدر یصدا ده،ینخراش یصدا نیا نه، 

 .نجاستیا ایب دیام_ 

 دنیشن کشش. بود شده فیضع اعصابش. شدیم اکو سرش در صدا 

 و دیام العملعکس تا بست چشم.نداشت را انیشا ادیفر یصدا

 نزجارا با دادیم حق آنها به. ندینب عشیفج تیوضع دنید با را انیشا

 آرام یکس آغوش در و شد بلند نیزم از که سرش. کنند نگاهش

 .است نبوده درست اشینیب شیپ هم قدرهاآن دیفهم گرفت،

 آقا؟ شده یچ_ 

 مهین چشمان یال از. داد صیتشخ راحت را دیام لرزان یصدا

 یحت زد، یکمرنگ لبخند. دید یم را او اشک از سیخ صورت بازش،
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 را دیام. نداشت هم را خواندنش آقا خاطر به او، به زدن تشر جان

 دنکر پاک مشغول لعد. دیکش را یروتخت و شد خم یکم که دید یم

 .شد او صورت و سر

 رسه؟ینم آمبوالنس نیا چرا پس_ 

 .ادیب دیبا گهید االنا_ 

 اورژانس؟ به زده زنگ پسره نیا یمطمئن_ 

 تا بزن زنگ خودت یخوایم. گفت یطورنیا که خودش_ 

 .بشه راحت المونیخ

 انیشا. دیرس گوش به رونیب از آمبوالنس ریآژ یصدا موقع همان 

 .برود شان استقبال به تا شد خارج اتاق از هراسان

 خوبه؟ حالتون عماد، آقا دنیرس_ 

 .بود مسخره یادیز د،یام سوال. دهد تکان سر یکم توانست تنها  

 با شدیم دیشا را جسمش درد. داد یم نشان بدتر هم بد از حالش

 یزخم روح یبرا ییدوا بتواند داشت شک یول کرد، آرام یمسکن

 .ابدیب اش

 .زودتر فقط ن،یایب طرف نیا از_ 
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 لایخ و فکر یب و راحت خواب کی. بود شده نیسنگ شیها پلک 

 کرد یم باز چشم ییایدن در شد، یم داریب یوقت دیشا. بود شیآرزو

 هودهیب که یعمر حسرت نه و بود انتیخ از یخبر نه آن در که

 !بود شده تلف
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 عماد. امدین شد، تمام. مین و ده قه،یدق ده و ده گذشت، ده از ساعت

 او که لحظه نیهم حتما. بود زده مانشیپ و عهد و ریز هم باز

 و زن دست عماد کرد،یم شیپ و پس را خانواده دادگاه یراهروها

 نگه وانت یحت شیهاشانه. بردیم را ایدن فیک و بود گرفته را اشبچه

 رد یسخت به را کوچکش فیک بد. نداشت را فشیک بند داشتن

 ایدن هت نجایا انگار. کردیم عبور تیجمع نیب از و داشت نگه مشتش

. خورد ینم چشم به آن در ییجدا و یبدبخت جز زیچ چیه. بود

 بود، دهینشن عمرش به که ییها راهیب و بد و کبود یها صورت

 اباره و بارها امروز که بود یاینداشتن دوست ییصداها و ریتصاو
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 و احسان یخال یجا لحظه، نیهم در درست. بود دهیشن و دهید

 نگران نگاه ادی با. آمدیم چشم به یحساب اش برادرانه یهاتیحما

 داده قول خودش و او به. داد تکان طرف دو به سر فرودگاه، در او

 دادگاه در حاضر زن نیتر محکم امروز بود داده قول. اوردین کم بود

 یدید با و بگذارد جا امضا کی پشت را گذشته بود داده قول. باشد

 . بنگرد ندهیآ به بازتر

 یا چاره اما بود، ایدن کار نیتر سخت لحظه آن در زدن لبخند

 داغان و درب و زانیآو یافهیق افسانه نداشت دوست چیه. نداشت

 .نکند اشیهمراه که بود کرده یراض را او یسخت به. ندیبب را او

 یعهده از که کند یحال خودش به همه از ترمهم و او به خواستیم

 .باشد ریگ نفس و سخت هرچند آمد، خواهد بر کار نیا

 و داد جلو نهیس. گرفت باال سر. کرد مرتب شانه یرو را فشیک 

 کنار وقت چیه نبود قرار اش،چهره نقاب ظاهرا.برداشت قدم صاف

. ودب شده شتریب یلیخ ساختمان به ورود زمان از انگار ها پله. برود

 کش هم آنها انگار. شد ینم که شد ینم تمام رفت، یم نییپا هرچه

 لندب اش یگوش یصدا افسانه، لیاتومب به مانده قدم چند. بودند آمده

 یب بدقول شوهر بود، خودش. دیکش رونیب فشیک از را آن. شد
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 او به رگید نبود قرار. فشرد را آن کنار دیکل و زد یشخندین. معرفتش

 را سرعتش. ردیبگ اشیباز به شیکارها و هاحرف با دهد اجازه

 غیج ت،گذاش افسانه لیاتومب یرهیدستگ یرو که دست. کرد شتریب

 به را یگوش. انداخت لیاتومب داخل را خودش. آمد در دوباره یگوش

 :دیغر حرص با و گرفت افسانه طرف

 !کشهینم اعصابم گهید من بده، رو جوابش تو ر،یبگ_ 

 اشافهیق. چرخاند اشچهره و یگوش نیب نگاه باز، دهان با افسانه 

 هم چشمانش. بگذارد سرش به سر بخواهد که بود آن از تر زانیآو

 یراب بار کی دیبا. گرفت را یگوش و دیجو را لبش. بود بارش آماده

 کردیم اشیحال و کند یم وا مردک نیا با را شیها سنگ شهیهم

 !ستین کار و کسیب رها کندیم فکر که هم قدرها آن
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. شردف را سبز کونیآ خشم، و اخم ایدن کی با و دیکش یقیعم نفس

 جان به کالمش شین با بود قادر گذاشت، گوشش کنار را یگوش

 .فتدیب خط پشت فرد یپ و رگ

 امرتون؟ -

 طرف که گفت محکم قدر آن خودش الیخ به البته گفت، محکم

 شهیش یلبه را دستش رها. باشد کرده سهیک را ماستش کار اول همان

. ستینگریم رونیب به و بود زده هیتک آن به را سرش گذاشته،

 در اشیسانت چند در که بود یامکالمه به قد تمام اما شیهاگوش

 یجور. انداخت شکش به افسانه، یناگهان سکوت. بود انجام حال

 او که یاافسانه از. دیکشینم هم نفس انگار که بود ساکت

 ترشیب نه، که بیعج عماد برابر در یصبور از حجم نیا شناختیم

 دست اب را نشییپا لب. ماند منتظر گرید یکم. دیرسیم نظر به محال

 سکوت جز هم باز. دیجو را آن توانستیم تا و فرستاد دندانش ریز

 مک گذرانده سر از که یاتفاقات خاطر به که دانستیم. نشد یخبر

 هم قدرها آن افسانه سکوت وگرنه طاقت،یب و است شده صبر

 .نبود یطوالن

 .میرسونیم رو خودمون االن -
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 ور ییصدا با را کلمه چند نیهم افسانه سکوت، یکل از بعد ن،یهم

 با ار خودش توانستینم گرید. کرد قطع را یگوش و گفت موت به

 آورد نییپا را دستش. کند قانع است، نگذشته یادیز زمان نکهیا فکر

 قبل هقیدق دو یکی یافسانه افسانه، نیا. برگشت افسانه طرف به و

 را یگوش. جانش کم و آرام یادیز حرکات نه و خودش نه. نبود

 از حرفیب و آرام. کرد روشن را لشیاتومب. گذاشت او یپا یرو

 طرز به را او. بود روبرو و هانهیآ به فقط حواسش. شد خارج پارک

 .گرفتیم دهیناد یمشکوک

 شد؟ یچ -

 !!ها -

 شد؟ یچ گمیم -

 شد؟ یچ ،یچ -

 گفت؟ یچ -

 گفت؟ یچ ،یک -

 ؟یزدیم حرف یک با یداشت االن -

 .کرد عوض دنده باز و داد تکان سر
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 ؟یک با -

 از که شده یچ نمیبب بگو درست ؟یدیم میباز یدار چرا افسانه -

 ؟یشد رو اون به رو نیا

 الیخیب یجور. دیچیپ چپ سمت به و انداخت باال یاشانه افسانه

 شخص کردیم شک د،یدینم خودش چشم با اگر که دادیم نشان

 .باشد بوده عماد خط پشت

 میگردبر بهتره گه،ید شد تموم نجایا کارمون بشه؟ یخواستیم یچ -

 .آموزشگاه

 :فرد و زوج
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 .برگشت افسانه طرف به کامل و چسباند هم به ابرو

 پشت گفت یچ عماد ؟یکن وونهید رو من یخوایم واقعا تو -

 تلفن؟
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 دنیشن تحمل رها داشت شک. داشت نگه قرمز چراغ پشت افسانه

 او خواستیم. باشد داشته را است افتاده عماد یبرا که یاتفاق خبر

 ام،تم آرامش با خط پشت که یپسر از و برساند مارستانیب به را

 هم رها با بخواهد بود، کرده بازگو او یبرا را عماد حال اتییجز

 .کند صحبت

 .نبود خط پشت عماد -

 فوران یجور کی. نبود فکر یرو از شد، یجار زبانش بر آنچه

 .نداشت آن یرو یکنترل چیه که بود یآن احساسات

 ؟یچ -

 ود. برگشت رها سمت به. بود مانده چراغ شدن سبز به هیثان چند

 و اعصاب یرو را یکاف تسلط کرد یسع و گرفت باال را دستش

 .باشد داشته زبانش

 .کردم صحبت احسان دوست با. نبود خط پشت عماد گفتم -

... دست عماد یگوش اصال... اصال دوستش؟ کدوم احسان؟ دوست -

 افتاده؟ یاتفاق عماد واسه نکنه... نکنه... نمیبب واستا
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 هک دیرس ییآنجا به هم تهش. دیپرسیم سوال هم پشت و زیرکی

 را شیپا و شد رهیخ روبرو به دوباره د،یشن که یبوق نیاول با. دیبا

 انگار و بود گذاشته دهانش یرو را دستش رها. فشرد گاز یرو

 هاند بار چند افسانه. کردیم فکر بود، آورده زبان بر آنچه به داشت

 را او یکم بتواند دیشا ای و بدهد یحیتوض بزند، یحرف تا کرد باز

 خدا خدا. کرد سکوت. فشرد هم به لب هاآن تمام ته اما کند آرام

 سوال و بماند شوک در رها مارستان،یب به دنیرس زمان تا کردیم

 ...اما نپرسد

 خوبه؟ عماد حال -

 سر و بست چشم. جان کم و خفه. آمدیم چاه ته ییجا از شیصدا

 .داد تکان

 خواستیم فقط نداره، یخاص مشکل گفت شهاب. آره آره، -

 !ینمون منتظرش

 بهم دیبا شهاب چرا خوبه حالش اگه. کردم باور منم باشه هه، -

 داشته؟ خبر ما امروز قرار از اون مگر اصال بزنه؟ زنگ

 .کرد زیر چشم رها کرد، عوض را رشیمس که افسانه

@
mahbookslibrary



 !ستین آموزشگاه ریمس که نجایا افسانه؟ میریم کجا میدار -

 .مارستانیب میریم میدار. ستین آره، -

 ؟یچ واسه مارستانیب -
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 یمرحله در هنوز. کند درک را دهیشن آنچه رها تا دیکشیم طول 

 .بردیم سر به انکار

 یبد یلیخ اتفاق که ستین نیا شیمعن گمیم که یینایا کن، گوش -

 هی گفت احسان دوست. دونمینم یادیز زیچ منم یعنی افتاده،

 ازش خودش. شناختتش و سرش باال رفته اورژانس، آوردن ضیمر

 .نیهم بزنه، زنگ تو به خواسته

 کرده؟ تصادف -

 .انمارستیب برسونمت و بدم خبر بهت گفت فقط رها، دونمینم -

 .گهید بزنن زنگ من به گفته که بده یلیخ حالش حتما - 
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 یچشم ریز افسانه. دیلرزیم بغض از نشییپا لب و بود دهیپر رنگش

 یسع و فشرد را آن. گرفت دست در را دستش. انداخت او به ینگاه

 .باشد داشته مهر طرح لبخندش کرد

 هب دیشا اصال ؟یخونیم اسی یهیآ چرا تو. زمیعز که نشده یزیچ -

 به که یدید. کنه لوس برات رو خودش خواسته شیقول بد خاطر

. هباش نقشه شهمه ممکنه پس یبمون باهاش که بود افتاده التماس

 !هوم؟

 لوح ساده دادیم حیترج اما زدیم لوحانه ساده یادیز شیهاحرف

 سنف. کند وانهید را خودش وحشتناک، یهایتراژد با نکهیا تا باشد

 .داد تکان سر و دیکش یقیعم

 .باشه یگیم تو که نیهم کنه خدا -

 چند تا. یاریب فشار خودت به ادیز خوادینم بعدم نه،یهم حتما -

 سرکار باز یجور چه خانت عماد یفهمیم و میرسیم گهید یقهیدق

 موهاش دونه دونه و سرش میزیریم ییدوتا وقت اون. گذاشتدت

 .مینیچیم رو
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 .نداشت دنیخند جان انگار هم افسانه. امدین کش لبانش کرد هرچه

. آمد سراغش به دوباره الیخ و فکر شد، حاکم شاننیب که سکوت

 و خشم یاذره نه و بود ناراحت عماد دست از نه گرید حاال

 به زودتر خواستیم دلش فقط. بود مانده شیبرا تیعصبان

 زیرپراسو منتظر سالمت و پا سر که ندیبب را او و برسد مادستانیب

 از .آمدیبرم گذشته انیسال عماد از کارها نیا. است ستادهیا کردنش

. کردینم فراموش را قرارش و قول رفت،یم سرش که یعماد همان

 دلش، و دست و چشم یپاک به محله نیساکن تمام که یعماد همان

 کی با ،یزییپا روز کی غروب که یعماد همان. خوردندیم قسم

 همان در. کرد یخواستگار او از و زد زانو شیجلو کوچک یحلقه

 که یامحله مردان از کارها نیا دانستیم خوب اش،کودکانه یایدن

 هم عادله و رسول یرابطه در. بود دیبع بود، شده بزرگ آن در عماد

 د،یبگو نه نداشت عادت رسول. نبود هایورز عشق نیا از یانشانه

 .درشتش و زیر یهاخواسته و عادله به خصوص به

 .میدیرس جان، رها پاشو -

 همان. دید مارستانیب محوطه در را خودش و کرد باز چشم

. بودند آورده آنجا به را عماد هم شیپ وقت چند که یمارستانیب
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 ودب یکس تنها او،. زد صدا دل در را خدا گرید کباری و نشست صاف

 .کند کمکش لحظات نیا در توانستیم که
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 و زیر کی یهیگر یصدا بودند، نشسته نیماش داخل که یالحظه از

 رسوخ ینازل استخوان مغز تا شیصدا. بود نشده قطع مانندش ناله

 دیرخچ عقب به. ردیبگ را خشمش یجلو نتوانست تاینها. بود کرده

 یابر شیصدا د،یکوب نایآدر لبان به شدت با را دستش پشت و

 باشد داده اجازه خودش به یکس شدینم باورش. شد قطع یالحظه

. باشد مادرش شخص آن اگر یحت بزند، کتک را عماد یدردانه تا

 لیاتومب نیکاب در که ینازل ادیز یصدا. نداشت دوام ادیز تعجبش

 . شد جمع خود در یصندل یگوشه د،یچیپ

. یزنیم عر یدار زیر هی ساعته هی. شعوریب گهید رو دهنت ببند -

 بار هی ذاشتیم اگه پا و دست یب عماد اون. ستین تو ریتقص

 .یشدینم نیا کنم، برخورد باهات حقته که جوراون
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 دونب را نجایا تا. نبود نیسنگ کیتراف از یخبر روز، از ساعت آن در

 و شده همراه هاآن با هم قرمزها چراغ یحت بودند، آمده یتوقف چیه

 هق آرام و کرده کز یصندل یگوشه نایآدر. نکردند شانمتوقف

 . رفتینم کنار چشمانش یجلو از بدش حال و عماد ریتصو. زدیم

 ست؟ین کیتراف از یخبر ریمس نیا ینگفت مگه نجا؟یا خبره چه -

 رد زود ن،ینباش نگران. شده تصادف ظاهرا. خانم دونمینم -

 .میشیم

 نمونده پروازمون تا یزیچ. یگیم که باشه جور نیهم کنه خدا -

 .میباش فرودگاه دیبا گهید ساعت مین حداکثر

 .ردک باال و نییپا سر رد،یبگ روبرو از نگاه نکهیا بدون گانیشا

 .راحت التونیخ خانم، میرسیم -

 را صورتش از یمین که درشت نکیع آن با صدا، بد مردک نیا از

 تاد،سیا کامل باالخره که لیاتومب. آمدینم خوشش چیه بود، پوشانده

 دور شهر از ادیز هنوز. کند یابیارز را شانتیموقع تا چرخاند چشم

 و کرده رد را بزرگراه عرض شانس یکم با توانستیم. بودند نشده

 دیبا. نبود سخت ادیز گرید بعدش. برساند نیال آن به را خودش
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 در دست. زدینم هم هق گرید. رساندیم عمادش بابا به را خودش

 یمشکل برگشت یبرا که داشت پول قدر آن. کرد مانتواش بیج

 ینازل. دیکش در طرف به شتریب را خودش فکر نیا با. باشد نداشته

 از. دادیم اشیدلدار هم مردک آن و زدیم غر داشت همچنان

. بود اری او با شانس. دیکش را در یرهیدستگ و کرد استفاده فرصت

 حرکت کی با. بزند را یمرکز قفل بود رفته ادشی خان، گانیشا

 بعدش به جا نیا از. انداخت رونیب را خودش و کرد باز را در عیسر

 ستد اگر. دیدویم سرعت نیباالتر با دیبا فقط. نبود سخت ادیز

 .بود گوشش اشبزرگه تکه د،یرسیم او به ینازل
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 احمق؟ یدختره یریم کجا -

. شد باز کیتراف که رید قدر آن. آمد خودش به رید یلیخ ینازل

 نکهیا بدون دیدویم هالیاتومب نیب نایآدر. بود شده ادهیپ هم گانیشا

 .باشد داشنه هاآن با برخورد از یترس
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 .میرسینم پرواز به شده، رید هم االن. خانم نیش سوار -

 .منتظرشه سروش. میکن ولش که شهینم -

 نیماش یکل سرمون پشت. کنم پارک گوشه هی دیش سوار حداقل -

 .شهیم تصادف باز. هست

 نایآدر هب دستش اگر. شد سوار و دیکوب نیماش سقف به یمشت ینازل

 .گذاشتینم اشزنده د،یرسیم

. کشاندب بزرگراه یکناره به را لشیاتومب توانست یسخت به گانیشا

 راهبزرگ از هایراحت نیا به شدینم. بود آورسرسام هالیاتومب سرعت

 هرچه. دیکوب حرص با را لیاتومب در و شد ادهیپ ینازل. گذشت

 یوسط بلند یمانتو و دیسف یکوله با یدختر از یاثر چرخاند، چشم

 .نبود که نبود

 دختر؟ نیا رفت کجا -

 .داد نشان او به را ساعتش یصفحه و گرفت باال را دستش گانیشا

 میبرسون رو خودمون زودتر بهتره ما نظرم به. خانم شهیم رید -

 نتوموندن رهیبم اگه ن،یکرد ول رو همسرتون که یحال با فرودگاه،
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 الخروجتونممنوع راحت تونهیم بمونه زنده هم اگر. شهیم دردسر

 .کنه

 بدم؟ یچ رو سروش جواب -

 بهتون و کنمیم دایپ رو تونخانم دختر خودم. دینباش نگران -

 .رسونمشیم

 و داشت پس راه نه. نبود که نبود یخبر. چرخاند چشم هم باز ینازل

. بردارد سرش از دست عماد بود محال ماند،یم اگر. شیپ راه نه

 هم باز بود هرچه اما خواستینم دخترش بدون را او هم سروش

 ارز هب گانیشا توسط را اشییدارا تمام. داشت یشتریب تیامن جا آن

 مرزها طرف آن به را خودش دیبا تنها حاال و بود کرده لیتبد

 هم باز و نشست. کند شروع را اشییایرو یزندگ تا رساندیم

 از ار او نیسنگ نگاه. کرد یخال گانیشا لیاتومب در یرو را خشمش

 یتیاهم شیبرا اما کردیم حس نکشیع یدود یهاشهیش همان پشت

 اخالق و او خود و بود کرده کار شیبرا یعمر مرد نیا. نداشت

 یپشت یرو سر و زد گره هم به را دستانش. شناختیم را گندش

 هم باز اما کردیم حس را لیاتومب آرام حرکت. گذاشت یصندل

 رید اگر دانستیم یهرکس از بهتر خودش گانیشا. نکرد باز چشم
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 تذکر به ازین پس آورد، خواهد در او از یپدر چه برسد فرودگاه به

. دیشنیم را اطراف به گانیشا دستان شدن دهیساب یصدا. نبود دوباره

 باز حد نیآخر تا چشمانش. دیچیپ اشینیب ریز یتند یبو بعد یکم

 تا آورد باال دست. بود صورتش مقابل قایدق گانیشا یچهره. شدند

 بعد یکم. بود شده رید. کند دور اشینیب یجلو از را او دست

 .افتاد بدنش کنار جانیب دستش و شد نیسنگ چشمانش
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. ودب اشلحظه کی یبرا ترس. کند نگاه عقب به نکهیا بدون دیدویم

 تدس به اگر یوا د،یرسیم ینازل دست به اگر. ترکاندیم دل داشت

 امتداد در که حاال. بود وحشتناک هم تصورش. دیرسیم ینازل

 هآنک یب هالیاتومب و کردیم حرکت شهر سمت به داشت بزرگراه

 از سگ مثل گذشتند،یم کنارش از سرعت به بگذارند، محلش

 دادیم حیترج. نداشت هم یبرگشت راه اما بود شده مانیپش کارش
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 باز نکهیا تا شود تکه تکه هالیاتومب نیا از یکی چرخ ریز بدنش

 .ردیبگ کتکش باد به و برسد او به ینازل دست

 ات شد خم زانوانش یرو. سوختیم اشنهیس یقفسه. بود اورده کم

 .ردیبگ ینفس

 خودم دست آخرش بودم گفته بهت! نجاستیا یک نیبب اوه، -

 .یافتیم

 با پسر نیا کردیم خدا خدا. دیچرخ عقب به ترس با و ستادیا صاف

 دهیکوب که لشیاتومب در. باشد توهماتش حاصل منحوس، یچهره آن

 ندچ. شد کابوسش یدرست متوجه برداشت، سمتش به یقدم و شد

 برابر هزار پسر نیا. دادیم فرار دستور مغزش. رفت عقب قدم

 هک بود داده هشدار او به بارها و بارها سپهر. بود ینازل از ترخطرناک

 در که سامان. برداشت گرید یقدم. کند حذر او با شدن تنها از

. رفتگ جان شیپاها برداشت، زیخ سمتش به و بست را لشیاتومب

 که ودب خوب. شتریب یسرعت با بار نیا. کرد دنیدو به شروع دوباره

 هب کردن نگاه جرئت. نداشت بلند پاشنه کفش دنیپوش به عادت

 ستنتوان شد، دهیکش پشت از که دستش. نداشت هم را سرش پشت
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 کش که شد دهیکوب نیزم به صورت با یجور. کند حفظ را تعادلش

 .باشد برده در به سالم جان اشینیب داشت

 من با آدم مثل گفتم بهت بار هزار جونور؟ یریدرم من دست از -

 تو بندازمت وونیح مثل حقته حاال شنوا؟ گوش کو یول ایب راه

 و ختت به چه رو تو. ومدهین یخوب تو به. خرابه تو ببرمت و نیماش

 ؟ییایرو شب هی و الیو

 ترمحکم ضربه کاش. کردیم حس اشیشانیپ یرو را خون یگرم

 دایپ نجات گرسنه گرگ نیا دست از و ستادیایم نفسش دیشا بود،

 تمام. دستیبا پا سر شد مجبور شد، دهیکش محکم که دستش. کردیم

 سامان دست یرو را آزادش دست. ختیر شیپاها در را جانش

 نشت در یجان. بود دهیفایب اما کند، فرار بتواند دیشا تا گذاشت

 یکس گوش به انگار هم شیادهایفر. کند تقال تا بود نمانده

 دندیرستیم دیشا. گذشتندیم قبل از ترعیسر هالیاتومب. دیرسینم

 یسو به چشمانشان یجلو که یدختر مورد در هاآن از یکس ،یروز

 .باشند نداشته آن یبرا یجواب هاآن و شود دهیپرس رفت،یم مرگ

 داختهنین کار به را شانیهایگوش نیدورب که بود یباق شکرش یجا
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 از آمدیم شانشرم دیشا گرفتند،ینم لمیف او فالکت و یبدبخت از و

 !شانیرتیغیب
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 شبزاق ترشح. بود لیتحل به رو شیپاها رمق رفت،یم شیپ هرچه

 نشدها آب و شده بسته شیگلو راه انگار. بود شده قبل برابر چند

 اشخفه داشت مارستانیب نیسنگ یهوا. شدیم ادتریز و ادیز یه

 قدم چند افسانه. نداشت را یسوال چیه دنیپرس جرئت. کردیم

 فاصله قدم کی با او و آمدیم شهاب و الهه یشانه به شانه تر،عقب

 و رفتیم یاهیس یه چشمانش. شدیم دهیکش سپهر، سر پشت

 تا گرفتیم وارید به دست که بار هر. کردیم ریگ هم پشت شیپاها

 پشت قایدق را الهه و افسانه حضور کند، یریجلوگ سقوطش از

 .کردیم حس سرش

 از ذرگ در که لحظه، نیهم تا افسانه لیاتومب از شدن ادهیپ یلحظه از

 یکس از نه رفت،یم راه فقط سردرگم و جیگ راهروها، خم و چیپ
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. ودب داده حیتوض او به یاکلمه کس، چیه نه و بود دهیپرس یسوال

 .است فتادهین یاتفاق چیه کردندیم وانمود همه انگار

 گرید که شد ظاهر شانیروشیپ ییراهرو گذشتند، که چیپ نیآخر از

 و قرمز یبرچسب با یاشهیش در دو به تهش. نداشت رو در راه

 با ییگو. برگشت عقب به مستاصل یحالت با. شدیم ختم بدقواره

 ر،د همان پشت که یزشت تیواقع انکار. داشت انکار التماس نگاهش

 و ودب انداخته نییپا سر سپهر. بودند ستادهیا همه. بود وقوع حال در

 سته،نش اشک به یچشمان با افسانه و الهه. زدیم ضربه نیزم به پا با

 دلبخن با. بود ترمسلط خودش به همه از اما شهاب. کردندیم نگاهش

 ردنک نگاه یبرا که بود خوب. ستادیا شیروبرو و آمد جلو یمهربان

 بلند انچند نه قد. نبود سرش گرفتن باال به ازین مهربانش، چشمان به

 .بود رها نفع به نجایا شهاب،

 ازتون یول ستین یراحت ادیز کار دونمیم. خانم رها دیکن گوش -

 از تازه شما میدونیم ما یهمه. نیباش مسلط خودتون به خوامیم

 نیاریب فشار خودتون به کم هی هیکاف. نیشد خارج یبحران تیوضع

 .بشه بد حالتون باز نکرده یخدا تا

 شده؟ یچ مگه... مگه -
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 هم ادیز دادیم نشان که طور آن هم او. دیگز را نشییپا لب شهاب

 .ستین مسلط و آرام

 شهاب؟ آقا کجاست عماد -

 !وی یس یس -

 وی یس یس یروبرو قایدق یوقت. دانستیم قبل از را سوالش جواب

 نیا اب. آمدینم نظر به یمنطق ادیز والی نیا دنیپرس بودند، ستادهیا

 بار چند. شد شوکه شهاب، یضربت و رک جواب از هم باز وجود

 .بزند یحرف تا نداشت ییصدا اما زد لب

 ادعم آقا تیوضع تو ییضایمر واسه مخصوصا. ممنوعه ورود نجایا -

 .خورهیم درد به نجایا «پ» بند یول
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 هیگر ریس دل کی دلش فقط لحظه نیا در نجا،یا. آمدینم اشخنده

 .خواستیم
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 است؟ زنده عماد -

 قوس یکم لبانش. آمد جلوتر هم باز شهاب. دیچک اشکش و دینال

 .گرفتند

 یحمله هی دچار شونیا. مینبود نجایا وگرنه است، زنده که معلومه -

 .داخل نیبر نیبتون که کردم هماهنگ بخش با. شدن یقلب

 او سر پشت هم سپهر بار، نیا. افتاد راه به باز و داد تکان سر

 دهیپر داشت، ادی که ییدعاها تمام. بود یخال از پر ذهنش. رفتیم

 درست گفت،یم لب ریز که ییهاصلوات داشت شک یحت. بودند

 ساعت درشت یهاعقربه و ببرد باال دست خواستیم دلش. باشند

 ها،هیثان که بچرخاند قدر آن را آن. بکشد جلو را وارید یرو بزرگ

 شیپ شتریب سرعت با هم را هاساعت. ساعت هاقهیدق و شوند قهیدق

 ات بروند هم پشت هاماه و هفته بعد، و شوند روز شبانه تا بردیم

 .ندیبب آرامش رنگ هم او یزندگ دیشا

 ریز ن،آ یرو نفر، کی که بود ستادهیا یتخت یروبرو بعد قهیدق چند

 آرام حرکت و بود لخت اشنهیس یقفسه. بود دهیکش دراز میس یکل

 .شدیم دهید بود، دهیچسب آن به که ییهامیس ریز از آن
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 .بسته رو چشماش فقط دارهیب. جلو دیبر -

. گذاشت شیپ قدم و داد تکان سر کند، نگاه شهاب به نکهیا بدون

 ،اشنهیس اگر یحت شناخت،یم نگاه کی با یحالت هر در را مرد نیا

 یاهکفش شدن دهیکش یصدا با. بود نشده آرامشش مامن وقت چیه

 دمانن هم رفتنش راه جوان دکتر. برگشت عقب به ن،یزم به شهاب

 .بود آرامش از سرشار حرکاتش، تمام

 !؟یاومد -

 مانند درست. روح نه و داشت جان نه اما بود، خودش یصدا

 .اشدهیپر رنگ صورت

 .جلو ایب -

 نهات مبهوت و جیگ حاالها حاال باشد، رها اریاخت به اگر بود دهیفهم

 یاالب. دیلرزیم قبل از شتریب برابر هزار شیپاها. کرد خواهد نگاهش

 با عماد .بلرزد کمتر تا برد دندان ریز را نشییپا لب د،یرس که سرش

 ودب برداشته صورتش یرو از را ماسکش. زد یکمرنگ لبخند دنشید

 یرو را ماسک فورا رها. بود شده سخت هم دنشیکش نفس حاال و

 .گذاشت صورتش
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 خودت؟ با یکرد کاریچ -

 :گفت درد با و زد لخند عماد

 نه؟ ،یدیکش آه پشتم یلیخ -
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 شیپ در را اشهیشق راه عماد اشک قطره. دیبار هم با شانیهاچشم

 کردیم فکر چرا. شد گم شیموها یجوگندم خرمن انیم و گرفت

 به رس رها است؟ شده صبح از دتریسف یوحشتناک طرز به شیموها

 .کرد پاک دستش پشت با را صورتش. داد تکان طرف دو

 ؟یشناخت ینجوریا رو من -

 باشم، داشته ییادعا تونمینم که یکار تنها تو دمیفهم امروز -

 .آدماست شناخت

 دستش. آورد خود به را رها شد، خارج لبانش نیب از ناگهان که یآخ

 . گذاشت او ینهیس یقفسه یرو را
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 .ستین خوب حالت. خدا رو تو باش آروم -

 کوچک حرکت نیهم. آورد باال دست ماسک برداشتن قصد به عماد

 دستش رها. کرد هم در را اشچهره و چسباند هم به را ابروانش هم

 .گرفت را

 ؟یکشیم نفس یدار زور به هم یجور نیهم ینیبینم گه،ید نکن -

 واسم؟ یکنیم دعا -

 .یخواهش و درد پر د،ینال

 از المیخ. ستین ساخته ازم یاگهید کار. کنمیم دعا که معلومه -

 همه شده، که هم دوستاش و احسان خاطر به. راحته هم دکترت

 .دارن رو هوات

 .شد گم شیموها یال یگرید اشک قطره. انداخت باال سر عماد

 .خوادیم مرگ دلم رها، امخسته. بشه تموم کن دعا نه، -

 و ماند رها شد، بلند که هادستگاه غیج یصدا. زد هق و گفت

 .دیفهمینم چیه ماوجش و کج یهاخط از که یتوریمان

 .کنه استراحت دیبا ضتونیمر. رونیب دییبفرما خانم -
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 رپرستا چند. آمدیم باال سخت نفسش. بود شده کبود عماد یچهره

 از او ملتمس نگاه اما شدند، حاضر سرش یباال هیثان چند عرض در

. زدیم دعا التماس یبرا را زورش نیآخر داشت. شدینم کنده رها

 مسلم رنج نیا از یخالص یبرا که نداشت سراغ او از ترپاک دل

 .شود دامنش به دست

 عماد آقا به حواسشون همه نجایا. جان رها نیایب من با بهتره -

 . هست

 جا را دلش اما بماند، او کنار دهند اجازه بود محال که را خودش

 تپش دست الهه. بود مانده او دردمند تن کنار قلبش نام. گذاشتیم

 یلحظه تا رها. کرد اشاره رونیب به یلبخند با و گذاشت او سر

. بود او به هنوز هم عماد نگاه. دیچرخیم عقب به مدام خروج،

 بعد هیثان چند. کردیم اثر داشت بودند کرده قیتزر او به که ییدارو

 .شد گم بود، افتاده جانش به که یقیعم خواب پشت جسمش، درد

 

 

۳۴۹ 

@
mahbookslibrary



 دادن تکان توان. بود جانیب و کرخت تنش کرد، باز که چشم

 و بزرگ لوستر ریتصو دیدیم آنچه. نداشت هم را دستانش

 به ار سرش. کرد دایپ را رشینظ ییهرجا شدینم که بود ییبهاگران

 مشنر یتخت رو. بود دهیخواب یانفره دو تخت یرو. چرخاند یسخت

 با براق، و زیر ییهاپولک با رنگ یاسی ساتن. زدیم بایز یادیز هم

 .داشت ییبایز یخوانهم ش،یروبرو یوارید کاغذ زیر یهاگل رنگ

 زحمت خودش به یکم. زد هیتک آن به و کرد خم یکم را دستش

 مثل دستش. نبود یشدن. کند جدا تخت از را جانشیب تن تا داد

 برخورد یصدا. افتاد تخت یرو دوباره و شد تا یخشک چوب

 داریب از را در پشت شخص که بود بلند قدر آن تخت تاج با سرش

 .شد وارد خندان یاچهره با گانیشا و شد باز در. کند مطلع شدنش

 ممجبور کردم فکر. شدن داریب هم ما یبانو ینازل باالخره به، به -

 .برم باهات یخداحافظ بدون

 .ییصدا نیترکوچک از غیدر اما داد لبانش به یتکان

 ندچ. هست نفعتم به البته. نهیهم حالت فعال. خانما خانم نزن زور -

 .یرسیم حرفم به گهید ساعت
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. ودب سخت هم کردن گره هم به ابرو. دیخند یطانیش و بلند و گفت

 .بودند خارج او اریاخت از و شده فلج بدنش، عضالت تمام انگار

 زد ته هب یاضربه. دیکش رونیب بشیج از را یگاریس یجعبه گانیشا

 و رفت پنجره طرف به. کرد خارج آن از گاریس دانه کی لبانش با و

 :گفت گرفت،یم گارشیس ریز فندک که همانطور

 .من واسه حداقل داره، یعال اثر یکل کردم قیتزر بهت که یمواد -

 :داد ادامه یچشمک با و دیچرخ او سمت به

 به میمستق پرواز. میبپر نامزدم با قراره. دارم طیبل امشب واسه -

 .آرزوهامون سمت

 .زد یسوت و داد نشان را دنیپر حالت دستش با

 اول تازه یول شده، تموم هم تو یداروها اثر موقع اون تا کنم فکر -

 وشتگ فقط خوادیم دلت. رهیگیم درد بدنت و تن تمام. تهیبدبخت

 درست تونهب یکس گهید نکنم فکر که نهیا مشکل البته. یبکن رو تنت

. کردم بیترک هم با رو آشغال تا چند من. برسه دادت به یحساب و

 که بود نیا مهم. نداشت هم یتیاهم نه، ای بود یقیتزر اصال دونمینم

 .دادیم داشتم، الزم که رو یزمان من به
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 :بزند لب توانست یسخت به بار نیا. داد تکان سر باز ینازل

 چرا؟_ 
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 او سمت به را آن دود و گرفت گارشیس از یقیعم کام گانیشا

 .کرد باال و نییپا سر. کرد فوت

 چرا؟ واقعا چرا، -

 .زدیم ادیفر را قیعم نفرت جور کی بار نیا چشمانش

 دخترعموم؟ ادته؟ی رو رایسم -

 .داد تکان یسر و زد یشخندین

 از تو مثل یاافاده و سیف پر دختر پرسم؟یم یچ احمق من ،یوا -

 تادی کنم تییراهنما مطمئنم یول باشه؟ ادتی رو رایسم دیبا کجا

 تو شونوهن با رزنیپ و رمردیپ هی ش،یپ سال دو یکی و ستیب. افتهیم

 کارخدمت رزنهیپ و بود باغبون رمردهیپ. کردنیم یزندگ شما یخونه
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 بعد. بود خوشگل یآب چشم دختر هی که شونمنوه. بابات عمارت

 یچ همه. کردیم یزندگ مادربزرگش و پدربزرگ با مادرش فوت

 یاریسم به چشمش تو رتیغیب یپسرعمو که یروز تا بود خوب

 .افتاد من

 لتریف. زدیم یسرخ به خشم از چشمانش و بود رفته باالتر شیصدا

 به یکم را خودش. کرد پرت رونیب به پنجره یال از را گارشیس

 یعضالت تنها. نداشت خوردن تکان توان ینازل. دیکش ینازل سمت

 اب که بودند شیهاچشم یدارندهنگه عضالت بود، ارشیاخت در که

 هم باز گانیشا. دندیچرخیم طرف آن و طرف نیا اشخواسته

 به ار دستش پشت. دادیم گاریس تلخ یبو نفسش. شد ترکینزد

 تربه را او و کند گشاد چشم توانست تنها ینازل. دیکش او یگونه

 ود،ب زاریب بود، مرد هرچه دستان لمس از عمر کی. ردیبگ نظر تحت

 یاجازه دیشا کباری یسال ،یماه هم عماد سروشش، جز به البته

 نیا قبال در که ییهاوقت هم آن کرد،یم دایپ را او به زدن دست

 . بود داده او به یبزرگ باج کار،

 کردمیم فکر. شناختمینم رو شغال اون درست هنوز هاموقع اون -

 کردمیم فکر شده، بزرگ بابات بال و دست تو بودم دهید. آدمه
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 نداشت یسن موقع اون. بود من نامزد رایسم. کرد اعتماد بهش شهیم

 رو گهیهمد چقدر دونستنیم همه و بود دخترعموم چون یول

 من یسرباز شدن تموم از بعد و میکن نامزد شد قرار م،یدار دوست

 هم ور بابابزرگم و بزرگمامان کار. بود دوستم سروش. میبش محرم

 رفتمیم داشتم که یروز. داشت خبر یچ همه از. کرد دایپ اون

 مواظبش چشماش مثل بود قرار. سپردم بهش رو رایسم ،یسرباز

 .گردونه برش بهم دراومده شکم هی با کردمینم فکرشم یول باشه
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 به و زد هیتک تخت تاج به. دیکش عقب را خودش و زد یتلخند

 اب خواستیم را خاطراتش یتلخ ییگو. شد رهیخ ینامعلوم ینقطه

 قیعم قدر آن شیهاپک. راندیگ یگرید گاریس که کند دود گاریس

 لدانگ داخل را آن بار نیا. دیرس تهش به گاریس پوک، چند با که بود

 یدیسف از. برگشت ینازل سمت به باز و کرد پرتاب تخت کنار

 .بود نمانده هم نقطه کی چشمانش،
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 و بزرگ مامان من، گردن انداخت رو بچه ترسش از رایسم -

 ونآبروش ترس از یول لنگهیم کار یجا هی بودن دهیفهم بابابزرگم

 عدب و خوردم بابام از که مفصل کتک هی شد تهش. نگفتن یچیه

 سات، و سور و جشن یب. شد خونده نمونیب که یعقد یغهیص

 رو رایسم صورت هر در من. هم دست تو گذاشتن رو دستمون

 تموم گرون برام دروغش یول بچه یب چه بچه، با چه. خواستمیم

 اومد. دونمینم رو شیجور چه حاال. دیفهم رو هیقض بابات. شد

 ور من نکنه، درز ییجا ییآبرویب نیا از یحرف اگه گفت و سراغم

 هم. دبو خدام از یپولیب و یکاریب تیوضع اون تو. کنهیم استخدام

 .داشتم خودم واسه خوب کار هی هم و بودم دهیرس رایسم به

 بار نیا. بود پنهان آن پشت که بود ییهاحرف از ترترسناک سکوتش

 یارآبد یلیس ،یناگهان حرکت کی با برگشت، ینازل سمت به که

 ردنک سپر ییتوانا یحت و دیپر سرش از برق. دیکوب گوشش ریز

 یلیس بار چند دینفهم. نداشت را یبعد ضربات مقابل دستانش

 تمام چه هم آن شد، تمام باالخره اما دیشن راهیب و بد چقدر و خورد

 .کردیم حس اشینیب ریز را خون. یشدن

@
mahbookslibrary



 ودنب به بازم یول نبود خوب یلیخ. بود افتاده روال رو مونیزندگ -

 شکمش به نگام که بار هر اما داشتم دوستش. دیارزیم رایسم

 و اوردین دووم رایسم آخرش. کردیم داغونش زبونم شین افتاد،یم

 بابات. دراومد جونت پسرعمو یگندکارا روزا همون. رفت زا سر

 چهب. بپوشونه رو هاشییآبرویب و کنه ردش زود یلیخ خواستیم

 باالتر سمت هی. واستاد جلوم بابات بازم. سراغش رفتم و برداشتم رو

 همون به دشیام تمام و نداشت پسر. نبرم رو آبروش تا کرد شنهادیپ

. گرفتم آروم منم رفت، سروش یوقت. بود احمقش یبرادرزاده

 چشم و دیسف پسر هی. بود رایسم پسر میزندگ تمام. کار به دمیچسب

 صورتش تو رو رایسم یچهره کردم، یم نگاهش که بار هر که یآب

 تا .نداشتم هیبق به یازین چیه گهید آرمان، داشتن با من. دمید یم

 ...نکهیا
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 زمان از یاچاله در انگار شد یم ساکت که بار هر. کرد سکوت باز

 یم را او داشت ییگو و بود ادیز عمقش که یا چاله. افتاد یم ریگ

 .دیبلع

. یخستگ ضعف، ،یخون کم. بود ضیمر مدام شیسالگ زدهیس از_

 سالش و سنهم یهابچه با تونست ینم که بود شده الجون قدراون

 خراب سرم یرو ایدن داره، خون سرطان دمیفهم یوقت. کنه یباز

 جلوش هم باز خواستمینم بودم، نکرده تا خوب رایسم با من. شد

 تو. وانهاستخ مغز وندیپ درمانش راه تنها گفتن دکترا. بشم سرافکنده

 گفتن. نشد دایپ وندیپ یبرا یمناسب ینهیگز چیه ما یخانواده

. زدم زنگ سروش به. باباشه بچه نیا به شخص نیترکینزد

 رو مبچه جون فقط دمیم رو میزندگ گفتم. ادیب که کردم التماسش

 جواب اگه بده، شیآزما جا همون شد قرار. کرد قبول. بده نجات

. دش یم تر فیضع روز به روز آرمان. وندیپ یبرا ادیب بود مثبت

 سروش. دادن بهم رو ایدن شد، مثبت که سروش شیآزما جواب

 انجام تونستم ینم که خواست رو یکار من از. کرد یگرد دندون

 زا ادیز قسمت هی و کنم انتیخ بابات، امانت تو خواست یم. بدم

. دمنکر قبول. بدم انتقال سروش نام به یساز سند با رو شهیسرما
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 هک یروز. وندیپ یبرا ادیم و ارهیم راهش به آخرش یپدر مهر گفتم

 شنهادشیپ ندارم، وقت شتریب روز چند دمیفهم و شد بد آرمان حال

 یحت که دونستمیم. بود سروش مال آخرش پول نیا. کردم قبول رو

 همه از که یهست عاشقش قدراون تو نذاره، ارث براش بابات اگه

 ارک اول گفت. نشد یراض سروش بازم. یبگذر اون خاطر به زتیچ

 انگار. نداد قد آرمانم عمر نتونستم، نشد،. امیب من تا کن، تمام رو

 اونم روز همون غروب. بمونه زنده آشغال اون کمک با نبود یراض

 .گذاشت تنهام
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 اشک قطره و بست چشم. بود شده جانکم و فیضع شیصدا

 اغد بود نتوانسته هم هاسال گذر. دیچک چشمش یگوشه از یدرشت

 ینیب خون رد. کرد نگاهش یزهرناک شخندین با. کند سرد را دلش

 .فشرد را لبش کنار زخم. کرد لمس انگشت با را اش
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 ریدرگ اون جز یکس نبود قرار. دادیم پس تقاص دیبا آشغال اون_ 

 دلم. یکرد ماجرا نیا یقاط رو خودت تو یول بشه، انتقام نیا

 خبر یب.  سوختیم همه از شتریب تساده شوهر اون واسه شهیهم

 حد تا خواستم یم. خوردیم یباز شما دست به داشت جا همه از

 منقشه تو هم تو. باشن دور یباز نیا از هاش بچه و عماد امکان

 جود،و یب اون دنبال یافتاد باز و یگرفت طالق یوقت یول ،ینبود

. بود ریدلگ ازت یحساب که بود نفر هی. انتقامم یاصل یطعمه یشد

 شد قرار. میشد مندعالقه هم به کم کم. کنه یهمکار باهام شد قرار

 نبدو داستان شدینم یول م،یبر میبذار و میریبگ رو نیدار یهرچ

 هبرنام تو دخترت. بشه تموم زیچ همه یب سروش اون دل سوزوندن

 به هک باباش پل خاطر به فقط خودش، ای تو خاطر به نه. نبود هامون

 صحرا که یروز. شما یکارا دنیفهم با شدیم داغون یکاف یاندازه

 اب سروش. گرفتم دیجد میتصم هی سروشه، دختر نایآدر گفت

 هم رشدخت برابر در کنمینم فکر یول د،یگزینم ککشم تو، سوختن

 نایا گفت و رسوند سالم بهت یلیخ صحرا یراست.باشه الیخیب بتونه

 جونش به سال چند نیا تو که هیزبون زخم همه اون یتالف همه

 .نهک شونهیتسو کامل امشب قراره. حسابت یپا نوشته رو همه. یزد
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 در یابوسه. کرد کینزد همبه را کتش طرف دو. برخاست جا از 

 .فرستاد او یبرا هوا

 شبام یبرا فقط نفر چند نیا با من بگم، نرفته ادمی تا یراست_ 

 خرج یخواست و اومد خوششون ازت اگه. خوشگله کردم حساب

 باهاشون رو بعدش به نیا از باشه ادتی ،یاریب در هم رو موادت

 !یکن هیتسو

. شد یم خارج تنش از داشت روح. زد یچندش چشمک و گفت 

 هک بود خدا جهنم یکجا گرید نجایا اورند؟یب سرش بر چه بود قرار

 داشت که سوال نیا دنیپرس یرو بودند؟ گرفته نظر در او یبرا

 گناهانش. نداشت هم دلش در یحت را دادیم را گناهش کدام تقاص

 .نبودند شمارش قابل

 

 

۳۵۴ 

 ساعت یها عقربه خراش گوش یصدا را فضا بر حاکم سکوت 

 کلمات نگاهش و بود نشسته جا کی بود ساعت چند. شکست یم
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 یبرا یتسخ شب امشب بودند گفته. کردیم بیتعق را حیمفات یعرب

 دشبهبو به دیام بگذراند، را امشب اگر بودند گفته. بود خواهد عماد

 تواندیم فیخف یقلب یسکته سن، نیا در بودند گفته. است ادیز

 داده یجان اش کلمه هر پشت او یول بودند گفته آنها. ردیبگ جان

 عشقش عمر کی عماد نداشتند خبر که آنها. نداشت یدلخور. بود

 .اشیزندگ یدلخوش و بوده

 یم پس. ینزد یچیه به لب صبح از دختر، بخور رو نیا ریبگ_ 

 .یافت

 از ار نسکافه وانیل یتشکر با و زد افسانه یرو به یجانکم لبخند 

 عماد، بد حال به فکر. بود مسدود شیگلو راه. گرفت دستش

 نیا از شتریب را افسانه خواست ینم اما. بود کرده کور را شیاشتها

 .کند نگران

 نشد؟ یخبر احسان از_ 

 تربه را حالش یکم اشیتیریش. دینوش وانیل اتیمحتو از یاجرعه

 .کرد یم

 .برسه ایزود نیا به نکنم فکر نزده، زنگ هنوز نه_ 
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 .انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه افسانه 

 .میداشت ماجرا هفته هی یاندازه به. امروز بود یروز چه_ 

 .یرفتیم درضایحم با کاش. یشد تیاذ یلیخ ببخش،_ 

 .خورهیبرم بهش خانم ،یزنیم حرف کلمه هی تا! توام خوبه_ 

 یدش امیگرفتار و من گرفتار شبید از بخوره؟ بر بهم دیبا چرا_ 

 .شدم هم هابچه نیا یشرمنده

 ههال و شهاب سپهر،. کرد اشاره احسان دوستان ینفره سه جمع به و 

 یدلگرم حضورشان. بودند شده جمع هم دور آنها، از فاصله یکم با

 یچندگاه از هر و ردیبگ خبر عماد از توانستیم راحت. بود یبزرگ

 یم آرامش هم قهیدق کی حد در یحت او با مالقات. برود دنشید به

 .مودن یم گرم را شیایدن اش،نهیس یقفسه رفتن نییپا و باال. کرد
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 !الهه گمیم_ 
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 :دیغر اش،دهیچسب هم به یها دندان یال از الهه 

 !درد و الهه_ 

 انچند نه دختر گذاشتن سر به سر. کرد یینما دندان یخنده سپهر 

 یهادندان. کردیم نیریش را کامش به یادیز معروف، دکتر لوس

 :گفت و فشرد نشییپا لب یرو را شیباال

 !دهیبع شما از معروف، دکتر خانم ِا، ِا، ِا،_ 

 یم که رو صداش. نزنه حرف من با بگو دوستت نیا به شهاب،_ 

 .زنمیم ریکه شنوم،

 بابا فترد تو برو نفرستاده، نامهدعوت برات یکس بگو بهش شهاب،_ 

 !دنبالت میفرست یم میداشت یکار ن،یبش جونت

 :دیغر او به رو و دراند هم از یچشم الهه 

 قدم از قدم اقتیل یب توئه خاطر به من که باش الیخ نیهم به_ 

 .بردارم

 اپاپ زیم پشت دیبا شما! پرنسس رهینم شما از یتوقع نیهمچ_ 

 !نیبد ما به رو ِسَمتش پز و نینیبش جونتون
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 خودش شهاب برداشت، زیخ او سمت به خشم، ایدن کی با که الهه

 کی د،یرسیم الهه دست به سپهر یموها اگر. انداخت دو آن نیب را

 .گذاشتینم سرش یرو هم را دانه

 داره ؟یشناسینم رو سپهر. لطفًا باش آروم زم،یعز جان، الهه_ 

 !کنه یم یشوخ باهات

 :گفت خنده با و کرد گشاد چشم سپهر 

 شکار رو بدن بد چغر نیا باالخره! زمیعز! جان الهه بابا؟ نه_ 

 ؟یکرد

 از سرشار نگاه. بود گرفته را اش خنده یجلو یسخت به شهاب 

 و دز یسوت. نداد او به صحبت یاجازه سپهر. انداخت الهه به یعشق

 :گفت خنده با

 .زد یحرکت هی باالخره شهاب آقا و مینمرد_  

 شیابروها. گذاشت تمام مهین را شانبحث اش،یگوش زنگ یصدا 

 .دیچسب هم به ،یگوش یرو یشماره دنید با

 شب؟ موقع نیا داره کار یچ نچسب نیا_ 

 ؟یک_ 
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 .گرفت شهاب به رو را یگوش یصفحه 

 !گوزو ناصر_ 

 !تیشخص یب شعوریب_ 

 !نیگوزینم وقت چیه شما نبود حواسم دکتر، خانم شرمنده_ 

 !سپهر_ 

 شکم باد ناصر. بود شکم باد همون منظورم داداش خوب یلیخ_ 

 دکتر؟ خانم خوبه
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 نآ سرانجام یب یها بحث از گرید یکی به دادن انیپا یبرا شهاب 

 .کرد اشاره سپهر یگوش به سر با دو،

 .داره یمهم کار حتمًا. زنهیم زنگ داره باز. خوب بده جواب_ 

 بلد یکار ،یالک پرت و زرت جز به مغز نخود اون دونمیم دیبع_ 

 .باشد
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 .فشرد را سبز کونیآ و گفت 

 !بنال_

 ؟یخوب داداش سالم_ 

 .بزن رو حرفت آره، که رمیگ_ 

 گوشام خوادینم دلم اصال منم ،یندار من از یخوشدل دونمیم_  

 .دارم باهات مهم کار کی یول کنم خسته صدات دنیشن واسه رو

 دنیشن واسه یگوش من. کن خوشحالم یخداحافظ هی با پس_ 

 .ندارم تو فیاراج

 !باشه؟ احسان ییدا دختر مورد در اگه یحت_ 

 .دندیپر جا از الهه و شهاب که برخاست یجور 

 نا؟یآدر_ 

 دادن؟ دنیشن افتخار گوشاتون شد؟ یچ_ 

 .نرو راه من اعصاب رو ناصر، بنال_ 

 شا شانه یرو دست شهاب. دیچیپ راهرو در بلندش نسبتًا یصدا 

 .گذاشت
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 خبرته؟ چه سپهر، آروم_ 

 .دیکش یقیعم نفس و بست چشم 

 ناصر؟ شده یچ_ 

 یشگیهم یها کل کل یبرا یخوب وقت که بود دهیفهم هم ناصر

 .ستین شان

. جوون پسر و دختر هی. آوردن یتصادف برامون شیپ ساعت کی_ 

 پسره ریدرگ موقع اون از. اومد آشنا چشمم به اول نگاه تو دختره

 دختره. کرد چک رو شون همراه لیوسا پرستارا از یکی. میبود

 عکس. بود عکس تا چند فقط پولش فیک تو. نداشت یگوش

 یگوش به. دمشید کجا افتاد ادمی موقع اون. دمید نشونیب رو احسان

 داشیپ تا کنم خبر رو تو گفتم. نبود دسترس در زدم، زنگ احسان

 .یکن

 چطوره؟ حالش_

. نبود خوب پسره حال اد،یز دمشیند من. باشه ادیز نکنم فکر_ 

 خبرتون اول گفتم دم،ید که رو احسان عکس. بود اون گرم سرم

 .کنم
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 : گفت د،یدویم یخروج سمت به هراسان که همانطور سپهر 

 شبه حواست بکش زحمت هی فقط نکنه درد دستت داداش، باشه_ 

 .رسونمیم رو خودم عیسر من باشه،

 .دندیدویم سرش پشت  شهاب و الهه. کرد قطع را تماس و گفت

  داشت؟ کاریچ ناصر شده؟ یچ_  

 .نهک یم کار ناصر که یمارستانیب بردنش کرده، تصادف نایآدر_ 

  ؟یچ_ 

 ها پله راه از. دیکش یم خط اعصابش یرو الهه، مانند غیج یصدا

. ودب مطمئن نایآدر رفتن از. کرد شتریب را سرعتش و شد ریسراز

 .ندیبب دوباره را او امروز نیهم کردینم هم را فکرش

 ؟شده یچ نمیبب بگو یحسابدرست واستا سپهر؟ یریم کجا_ 

 به و کرد توقفیالظه.  بودند دهیرس مارستانیب یمحوطه به هم با 

 .دیچرخ عقب

 نشده و شده یچ که نیا کرده، تصادف که دونمیم قدرنیهم منم_ 

 .نمیبب برم دیبا رو
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 .مییآیم هم ما پس_ 

 

 

۳۵۶ 

. ردک خارج پارک از را لشیاتومب سرعت به و نشست فرمان پشت

. دیکش یغیج بود، نگرفته جا یصندل یرو درست هنوز که الهه

 که ودب بد یحد به حالش. شدند بسته یبد یصدا با لیاتومب یدرها

 جخار که مارستانیب از. نکرد یاعتراض چیه هم یشاک شهیهم یالهه

 یمکالمه. شد یرانندگ مشغول ممکن، سرعت نیباالتر با شدند،

 هک یالتماس و انشیگر یصدا. بود آورده ادی به را نایآدر با آخرش

 به یمشت و برد دندان ریز را لبش. کردیم عماد دادن نجات یبرا

 .دیکوب فرمان

 .که نشده یزیچ خبرته؟ چه پسر، آروم -

 چه تو ستین معلوم کرده، تصادف نایآدر فقط نشده یزیچ آره -

 نبود ادمی اصال شعوریب من وقت اون مرده، ای است زنده ه،یحال

 .هست هم یینایآدر
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 .آورد آن به یفشار. گذاشت اششانه یرو دست شهاب

 ...ستین معلوم یچیه که هنوز -

 :زدیم حرف خودش با بلند بلند. دیشنینم یزیچ انگار سپهر

 بگم؟ یچ باباش به بدم؟ یچ رو احسان جواب بشه یزیچ اگه -

 .کنم فراموشش تونستم یچجور احمق من

 تانمارسیب به زود یلیخ شیباال سرعت و هاابانیخ یخلوت خاطر به

 سمت به و کرد رها محوطه وسط را لشیاتومب. دندیرس نظر مورد

 لشیاتومب فرمان پشت شهاب. دیدو سرش پشت الهه ،دیدو اورژانس

 یجا اورژانش، بخش یجلو. کند پارک درست را آن تا نشست

 .نبود کردن پارک یبرا یدرست

 شبخ یشلوغ. کند دایپ را ناصر تا چرخاند چشم شد، که بخش وارد

 ار خودش شد، دیناام که ناصر کردن دایپ از. کردیم سخت را کارش

 یطلبم ادداشتی مشغول یپرستار به. رساند یپرستار ستگاهیا به

 :گفت بود، پرونده کی داخل

 کجاست؟ نمیبب خوامیم دارم، ضیمر خانم، دیببخش_ 

 .نکرد بلند سر یحت پرستار
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 رم؟یبگ رو ضمیمر سراغ دیبا یک از. شمام با خانم -

 .نشد یخبر بازهم
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 یرو شده جمع یهاپرونده ریز به یاضربه تیعصبان با سپهر

. بود وحشتناک و بلند ن،یزم به هاآن برخورد یصدا. زد شخوانیپ

 .شد زنانه یاپنجه ریاس دستش د،یایدرب ادشیفر نکهیا از قبل

 .باش آروم جان؟ سپهر یکنیم کاریچ -

 .دیکش یقیعم نفس الهه، به کردن نگاه بدون

 ! جانیا ستمین کاریب منم م،یدار بدحالضیمر نجایا آقا؟ هیکار چه -

. خانم سرکار رهیگیم وقتتو چقدر مگه سوال هی به دادن جواب -

 .ومدهین خوشم تافهیق از وگرنه دارم ضیمر منم

 .نمیبب عقب ایب -
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 حضور گرم دلش که الهه. بود رسانده را خودش باالخره شهاب

 .کند کمک هاپرونده کردن مرتب در تا رفت جلو بود، شهاب

 .هیعصب مقدار هی ما دوست نیا. جون الیسه ببخش -

 سر وقت که شلوغه سرمون نقدریا د؟ییشما دکتر، خانم یوا -

 .میندار خاروندن

 تصادف دوستامون از یکی که زدن زنگ ما به. زمیعز دونمیم -

 .نگرانه یلیخ سپهر نیهم واسه. کرده

 لب بود، شده شهاب و سپهر متوجه تازه ییگو که جوان پرستار

 .برد دندان ریز را نشییپا

 باورش آدم خنده،یم شهیهم بس از. سعادته دکتر که نیا یوا -

 . بشه یعصب قدر نیا بتونه شهینم

 .کجاست ضمیمر بگو خانم، کن ول رو من -

 وخت،سینم مارانیب یبرا دلش اگر. بود یعصب و یشاک هنوز سپهر،

 .دیایب همه دست کار حساب تا انداختیم سرش یرو را شیصدا

 .ضتیمر شیپ میبر ایب ؟یحساب مرد خبره چه - 
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 رونیب رو راه ته یاتاقک از او، یآشنا یصدا دنیشن با که بود ناصر

 شهاب دست از را شیبازو سپهر. بود رسانده را خودش و آمد

 دیبا. داشتیبرم بلند را شیهاقدم. افتاد راه او سر پشت و درآورد

 رناص. شود وانهید نکهیا از قبل رساند،یم نایآدر به را خودش زودتر

 را پرده و گذشت او کنار از ستاد،یا پنج یشماره اتاقک یروبرو که

 د،یکش تخت یرو دهیخواب دخترک دنید با که یقیعم نفس. دیکش

 بدون چشمانش سد. فشرد لبانش یرو را دستش. بود یرارادیغ

 وتف رونیب به را نفسش. دیخند و گرفت باال سر. شکست اجازه

 .ختیر اشک و کرد

 .شکرت ایخدا... شکرت ایخدا... شکرت ایخدا -

 .گرفت را تخت نییپا و کرد دراز دست شد، خم یکم که شیپاها

 .رساند او به را خودش ناصر

 سپهر؟ یخوب -
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 .کرد باال و نییپا سر و بست چشم

 خوبه؟ حالش -

 اول همون آورده شانس خورده، ضرب دستش فقط که، شینیبیم -

 .شده داغون بوده، نیماش تو آخر تا پسره. شده پرت نیماش از

 ش؟یشناخت -

 رو؟ یک -

 هرفت که یاکوچه از که کرد محبور را ناصر هش،یاندرسف عاقل نگاه

 .برگردد بود،

 .شناختم آره. یگ یم رو پسره آهان، -

 !خوب؟ -

 نیب که ییقرصا خاطر به چهار، ترم که است پسره همون -

 .شد اخراج کرد،یم پخش دانشجوها

 !سامان؟ -

 .همون آره، آهان، -
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 نیب از یآرام یوا بار هر و دیکوب لبانش یرو بار چند را دستش

 نایآدر به را خودش و گذشت کنارش از الهه. شد خارج لبانش

 دب اش،چهره یدهیپر رنگ. شد خم یکم و ستادیا تخت کنار. رساند

 شد، باز یکم که نایآدر چشمان یال. زدیم ذوق یتو یجور

 :دیپرس و زد یلبخند

 ؟یخوب زم،یعز سالم -

 .نداشت اطرافش از یدرست درک. کرد نگاهش جیگ یالحظه نایآدر

 .بود کرده جشیگ یحساب بودند، کرده قیتزر او به که ییداروها

 کجام؟ من -

 اد؟یمن ادتی یزیچ. یداشت کیکوچ تصادف هی. زمیعز یمارستانیب -

 در لحظه کی در که یوحشتناک درد. بست محکم را شیهاپلک

. شردبف را شیهاقهیشق و اوردیب باال دست شد باعث دیچیپ سرش

. شد رد شیهاپلک پشت تصادف از قبل آخر یصحنه لحظه همان

. بود شده یسطح و تند نفسش. شدند باز حد نیآخر تا چشمانش

 او، یقراریب دنید با سپهر. ییآشنا کردن دایپ دیام به چرخاند چشم
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 نایآدر بغض شدند، که چشم در چشم. رساند تخت به را خودش

 .زد صدا را او نام هقش هق نیب از و دیترک
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 ؟یدار درد نا؟یآدر شده یچ جانم، -

 زا پرستار چند همراه به یبرانکارد. شد قطع لحظه در نایآدر یهیگر

 که بود شده اریهوش آنقدر حاال نایآدر. شد رد اتاقک یروبرو

 دستگاه و دم و میس همه آن ریز از یراحت آن یرو دهیخواب شخص

 .شد سپهر راهنیپ بند دستش. دهد صیتشخ

 .ببر رو من خدا رو تو. ترسمیم من. سپهر ببر نجایا از رو من -

 دل در. شد قرمز بناگوش تا لحظه در و گرفت را نگاهش رد سپهر

 اگر. باشد نداشته تیواقع گذرد،یم سرش در آنچه کردیم خدا خدا

 .داشت قتیحق اگر یوا! داشت قتیحق

 .کنم چک رو تتیوضع خودم بده اجازه االن، میریم زم،یعز باشه -
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 لهفاص او از نشاندیم لبانش یرو زحمت به که یلبخند با و گفت

 ترس از زدیم سکته داشت. بود اشلحظه کی یبرا خشم. گرفت

 هب و شد خارج اتاقک از. باشند کرده نایآدر با بود ممکن که یکار

 دور به دو، هر راهرو از یاگوشه. برود دنبالش زد اشاره هم شهاب

 نظر ریز را حرکاتش که یکنجکاو یهانگاه. ستادندیا ازدحام از

 از .گرفت باال سر و زد کمر به دست. بود تیاهمیب شیبرا داشت،

 .کردیم شره عرق صورتش طرف دو

 گفت؟ یزیچ نایآدر سپهر؟ شده یچ -

 .دوخت شهاب نگران چشمان به را مستاصلش نگاه

 .شهاب زدم گند -

 مگه؟ شده یچ -

 سپهر از حالت نیا. بود شده کینزد هم به هم شهاب یابروها

 .بود دیبع سرخوش، شهیهم

 .بشه نهیمعا یحساب و درست دیبا نایآدر -

 نجاست؟یا یچ واسه پس شه،یم نهیمعا که معلومه -
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 در آنچه از زدن حرف. دیکش صورتش به دست و انداخت باال سر

 .بود فرساجان و سخت گذشت،یم فکرش

 

 

۳۶۱ 

 .ستین یمعمول ینهیمعا هی منظورم -

 شهاب یبازمانده دهان اش،نشسته اشک به چشمان و عجز پر لحن

 یوا. دهد نشان یالعملعکس بتواند تا دیکش طول یکم. بست را

 قبع یکم سپهر. گذاشت لبانش یرو دست و گفت یبلند نسبتا

 را او هم دور از هرکس،. زد هیتک سرش پشت وارید به و رفت

 عیوس خلوت کی دلش. دادیم صیتشخ را بودنش رانهیو د،یدیم

 شاهد خدا جز کس چیه و بزند ادیفر آزادانه که ییجا. خواستیم

 .دیکوب سرش پشت وارید به محکم را سرش. نباشد شکستنش

 بدم؟ یچ رو احسان جواب -

 .دیکوب دوباره

 کنم؟ نگاه باباش چشمان تو یچجور -
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 .دیکوب هم باز

 کنم؟ یزندگ شهر نیا تو ییرو چه با اصال -

 ار شیبازو شهاب کند، تکرار را کارش گرید کباری نکهیا از قبل

 و بود ادیز شانیقد یفاصله. گرفت آغوش در را سرش و دیکش

 آرامش به اما کردیم خم قامت یحساب دیبا سپهر کار نیا یبرا

 .دیارزیم شهاب یبرادرانه آغوش

 زیچ همه خودم. ستین معلوم یزیچ که هنوز داداشم، باش آروم -

 .کنمیم درست رو

 یداصیب یهیگر از نشان شهاب راهنیپ یسیخ. دیلرزیم شیهاشانه

 یکم .کرد باال و نییپا پشتش یرو بار چند را دستش. داشت سپهر

 نداشت عادت. برگرداند رو و گرفت فاصله شهاب از شد، آرام که

 زا زتریعز شهاب گران،ید نیا اگر یحت بشکند، گرانید حضور در

 .باشد برادرش

 نایآدر خود از اول اگه نظرم به. کنمیم صحبت الهه با االن من -

 .باشه موردیب شکت دیشا. باشه بهتر م،یبپرس
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 نیتربزرگ. کرد باال و نییپا سر و دیکش صورتش به یدست سپهر

 نایآدر به هم الشیخ در سامان اگر. بود نیهم اش،لحظه نیا یآرزو

 .بود حالل خونش بود، کرده تعرض

 رو سراغت مدام دختر نیا نجا؟یا نیاومد چرا دوتا شما شده؟ یچ -

 تو به طفق. نظرم به دهیترس یزیچ هی از. ششیپ برو سپهر. رهیگیم

 .داره اعتماد
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 اتاقک به را خودش بلند قدم چند با و زد کنار را ناصر و شهاب

 ار شیپاها و بود چسبانده وارید به را خودش دخترک. رساند نایآدر

 را بدنش. بود کرده حلقه هاآن دور را دستانش و کرده جمع شکم در

 داشت انگار. گفتیم یزیچ لب ریز و دادیم تکان مانند گهواره

. ودب اشک از سیخ صورتش تمام. دیکشیم نشان و خط یکس یبرا

 نایآدر شد باعث آن یصدا. داد نییپا را تخت ینرده و رفت جلو
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. نشست تخت یلبه و زد یلبخند. کند نگاهش و ردیبگ باال سر

 .گرفت را چشمانش ریز نم. دیکش یراحت نفس او دنید با نایآدر

 .نمیبب رو بابام دیبا سپهر؟ یبریم نجایا از رو من -

 ،شه راحت تتیوضع از المیخ بده اجازه. برمتیم حتما زمیعز آره -

 .میریم باباتم دنید

 خوبه؟ که حالش -

 زا تریقو یلیخ. رینگ کم دست رو بابات. خوبه که معلومه آره، -

 .یبکن رو فکرش که هیاون

. دیایدرب آب از درست شیهاحرف کرد ارزو دل در و گفت را نیا

 زدهخجالت نیا از شیب دختر، نیا شیپ خواستینم دلش چیه

 او یبرا ینیسنگ یضربه مطمئنا آمد،یم عماد سر ییبال اگر. شود

 .شدیم محسوب

. ادیب اج حالت کمی تا بخور. گرفتم ریش و کیک برات. زمیعز ایب -

 ؟یبذار تنها رو ما شهیم جان سپهر

 به رو را آخر یجمله و گذاشت تخت یرو را کیک و ریش الهه،

 به نیا از کار یسخت. ختیر فرو وجودش در یزیچ. گفت سپهر
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 چشم و زد یلبخند الهه. برد دندان ریز را نشییپا لب. بود بعد

 لحظات نیا در کردیم درک هم او که بود خوب. بست

 از لقب. باشد هم شیروبرو یختهیر هم به مرد بد حال فکر به دیبا

 .آمد حرف به نایآدر بردارد، قدم از قدم نکهیا

 .ترسمیم ییتنها من ؟یبر یخوایم کجا_ 

 تنسیگر اشیچارگیب. زدیم هیگر ریز یهایها مطمئنًا بود، تنها اگر

 .داشت هم

 رونم،یب نیهم من. کنه کمکت تونهیم بهتر الهه. زمیعز جامنیهم_

 ...یبزن صدام هیکاف

 نفس یکم دیبا. کرد ترک را اتاقک گر،ید ینگاه بدون و گفت

 به نیا از ییهوایب یبرا کردیم رهیذخ ژنیاکس دیبا. دیکشیم

 بعدش؟
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 مین از کمتر. پراند خواب از را او گوشش، یکینزد از یزنگ یصدا

 نمازخانه به استراحت یکم یبرا افسانه، اصرار به که بود ساعت

 .بود شده راحت عماد تیوضع از الشیخ قبل ساعت کی. بود آمده

 بدون .است گذشته گوشش خیب از قایدق خطر که بود گفته دکتر

. کرد عقط را شیصدا. فشرد را یگوش کنار دیکل کند، باز چشم نکهیا

 یگوش یصدا گرید بار کی که دینکش یطول. کردینم کار مغزش

 یرو ینام چیه. کرد باز را چشمانش یال یکم بار نیا. شد بلند

. بود کرده پر عدد را صفحه تمام. شدینم دهید یگوش یصفحه

 را تماس. دیدیم نییپا و باال را اعداد که بود خواب جیگ آنقدر

 هم گفتن الو فرصت.  گرفت گوشش کنار را یگوش و کرد برقرار

 از خواب. دیچیپ گوشش در یامردانه یهیگر یصدا. نکرد دایپ

. رفتگ مقابلش گرید کباری را یگوش و نشست صاف. دیپر سرش

 گوشش به را یگوش. کی صفر دو یشماره شیپ با عدد عالمه کی

 .چسباند

 داداشم؟ ییتو جان، احسان الو - 

 ...دمیرس رید رها... رها سالم -
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 د،یشنیم آنچه از یدرست درک رها. ستیگر بلند یصدا با و گفت

 از نه و رندیمیم نه بدها آدم کردیم الیخ عمر تمام. نداشت

 ...حاال و رندیگیم درس شانیهایبد

 دلخور ازش یدار حق دونمیم کرده، بد تو به عادله دونمیم -

 هتب که ییهایبد از خدا محاله ش،یببخش اگه یحت دونمیم ،یباش

 نه، رسول و عادله خاطر به کن، حاللش خدا رو تو یول بگذره کرده،

 یلحظه یحت نتونستم و داشت گردنم به که یحق و من خاطر به

 تا موند در به که یچشم خاطربه. کن حاللش باشم، کنارش آخر

 هک یمن دل خاطربه. بگذر ازش نه،یبب رو پسرش بار نیآخر یبرا

 رها؟ شیبخشیم. ببخشش روش، انداختن شیآت ده،ینرس هنوز

 او و بخواهد یزیچ او از عجز همه نیا با احسان شدیم مگر

 :گفت و دیگز لب بگذرد؟ کنارش از تفاوتیب

 خودت تو بخشمش،یم حتما. بخشمشیم داداشم، آره زم،یعز آره -

 .نکن تیاذ رو
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 سوزمیم دارم. رمیگیم شیآت دارم رها، بده حالم چقدر یدونینم_

 براش که ستین هم کسچیه. کنهینم خنکش یچیه که داغ نیا تو

 .بزنم حرف

 اب. برام اریب رو دردات تمام. هستم خودم. زمیعز بشم دلت یفدا_

 .داداشم کنمیم گوش دل و جون

 آرزوش گهیم. بوده راهم به چشم آخر یلحظه تا گهیم رسول_ 

 با ات کنه دایپ نتونسته هم رو عماد یحت گهیم. بوده مدوباره دنید

 یهرچ گهیم رسول که کجاست عماد یراست. کنه یخداحافظ عادله

 داشیپ کنه، صحبت باهاش عادله آخر یلحظه تا زده زنگ بهش

 نکرده؟

 از کمتر عرض در. چرخاند حدقه در چشم و گرفت باال سر رها

 .بود شده رو آن به رو نیا از اشیزندگ ساعت، چهار و ستیب

 اورد؟یدرن یباز نکرد؟ که تتیاذ ،یراست -

 چه در او و کردیم فکر ییزهایچ چه به برادرش. زد یشخندین رها

 .بست چشم و دیکش یقیعم نفس. بود یفکر
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 و خودت فکر به فقط تو. خوبه یچ همه. نکرد تمیاذ زم،یعز نه -

 .ستمین کنارت سخت یروزا نیا تو که ببخش. باش رسول

  ت نشستم که یالحظه از. خوبه یچ همه که شکر رو خدا -

. شهب قراره ای شده یزیچ هی انگار. بود تو شیپ اشهمه فکرم مایهواپ

 برسون رو خودت گفت و زدم زنگ رسول به دمیرس یوقت

 ینش ناراحت ازم. دیپر سرم از بود الیخ و فکر یهرچ مارستان،یب

 از من حال. خوردم یلیخ رو نبودم کنارش که ییروزا حسرت یول

 نیزتریعز حق در و ستین مادرم دونمیم وقته یلیخ که یزن نبودن

 .بابا و مامان نبود تو یدیکش یچ تو نه،یا کرده، رو کارا نیبدتر کسم

 ارادت شانهمه به غربت و ییتنها چقدر. دیترک صدایب بغضش

 شانهیسا به هیسا مدام و گذشتینم کدامشان چیه از که داشت

 را گرم آغوش کی و برداشت را هافاصله شدیم کاش. دیدویم

. گشودیم شیرو به مدام احسان که ییهاآغوش همان از. کرد تجربه

 خودش با و شستیم را بود غصه و غم هرچه که ییهاهمان از

 .بردیم

 ؟...یک -
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 زا بتواند تا خواستیم دل یلیخ. کند کامل را سوالش نتوانست

 کردن کامل به ازین هم احسان. بپرسد را مادرش فوت زمان احسان،

 .زد یآرام هق. نداشت را سوالش

 

 

۳۶۴ 

. نبوده خوب حالش شبید از گهیم رسول. دمیرس ساعته دو من -

 نم. کنه صحبت باهامون تا رهیبگ تماس عماد ای من با خوادیم ازش

. بوده گرم سرش کجا باز دونمینم هم عماد ،بودم مایهواپ تو که

 هدفع هی یول خندهیم گه،یم خوره،یم غذا. شهیم بهتر حالش صبح

 ...و شهیم بد حالش دوباره ظهر از بعد

 

 عادله که بود نیا حرفش ته. دنیشن نه و داشت گفتن نه اشادامه

 .باشد دهید را عماد ای احسان نکهیا بدون بود، رفته

 چطوره؟ رسول حال -
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. کردم وحشت دمشید یوقت. شده متحرک یمرده هی... رسول -

 .بوده ضیمر رسول عادله، یجا به انگار

 نجا؟یا نشیاریم ه؟یچ تونبرنامه -

 بتونم که ستین راه به رو قدر اون هنوز رسول حال دونم،ینم -

 .بزنم حرف باهاش

 احسان؟ هست خودت به حواست -

 کردم تتیاذ صبح سر ببخش. هست حواسم. زمیعز آره آره، -

 رومآ کمی دیبا. بکنم دیبا کاریچ نفهمم که بودم که شوکه اونقدر

 .گرفتمیم میتصم بعد شدم،یم

 ؟یزدینم زنگ من به گهید یشدیم آروم اگه_ 

 گرفتمیم تماس باهات که یبود ینفر نیاول تو صورت هر در_ 

 .گرفته یصدا و بد حال نیا با نه یول

 هی دلت یکرد فکر که یحال هر تو هرجا، هروقت، زم،یعز داداشم،_

 .محرمتم بدونم که مهمه برام. بزن زنگ بهم خواد،یم صحبتهم
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 پر واسم رو جات بخواد که دارم هم رو یکس تو جز من مگه_ 

 یشرمندگ. خودته واسه من یهاغصه و غم تموم تهش کنه؟

 !امیدوروبر و من واسه هم تیزندگ یهایسخت

 تموم بوده یچ هر ؟یباش شرمنده چرا تو آخه؟ هیحرف چه نیا_ 

 .یمن گاههیتک و همراه نیتربزرگ تو که االنه همه. رفته و شده

 .شکست یقیعم نفس با احسان را شاننیب کوتاه سکوت 

 دنیشن یحت. بهتره یلیخ حالم االن. رها دارمت که شکر خدارو_

 داشتنت چقدر یبدون هم خودت کاش. مسکنه مثل صدات

 !هیخوشبخت

. نشستیم رها دل کنج درست و آمدیم دلش تهته از شیهاحرف

 .شدیم رنگکم داشتند، را هم یوقت شانیکسیب و ییتنها
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 را یبر و دور نفره چند نیا نام شد ینم هرچند بودند، آمده همه

 یشهیش پشت از کوتاه، یها مالقات روز سه از بعد. گذاشت همه
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 نفس انشیآشنا جمع در توانستیم باالخره و،ییسیس میضخ

 اشیزندگ مهم و یداشتن دوست زن دو نیب مدام نگاهش. بکشد

 همان از تشکر و ییآمدگو خوش مشغول سخت رها. دیچرخیم

 نکرده وقت هنوز. شد ینم غافل او از یالحظه نایآدر و بود نفر چند

 نیا در حضورش یبرا. کند صحبت او با یحساب و درست بود

 او هب مفصل حیتوض کی دستش، آتل و صورتش یها یکبود جمع،

 هم را فکرش وقت چیه. بودند آمده هم انیشا و دیام. بود بدهکار

 عادله، یخال یجا. شود خوشحال حد نیا تا آنها دنید از کردینم

 آه و زد یتلخند. شد یم حس شدت به رسول یحت و احسان

 را زشتش یرو و دهیچرخ بدجور روزگار چرخ. دیکش یقیعم

 مملکت در او و بیغر کشور در خواهرش. بود داده نشانشان

 خبر عادله از بود روز چند. بودند افتاده تنها و بیغر خودش،

 از و گرفتیم تماس هم او با فرصت نیاول در دیبا.  نداشت

 .شدیم مطمئن اشیسالمت

 آقا؟ نیبهتر_ 

 !سالمه صد کنمیم فکر. آقا نگو من به گفتم بهت بار هزار_ 
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 یا گهید جور تونمینم. زبونم سر افتاده عماد، آقا دیببخش_ 

 .بزنم صداتون

 شمیم متوجه خودم یبهتر یپرسیم ازم یوقت نزن، صدام_ 

 .یبگ رو شادامه خوادینم ه،یک منظورت

 .زد یخجل لبخند انیشا 

 .چشم... آق چشم_ 

 ؟یکاسب کارو از خبر چه خوب، پسر نیافر_ 

 یچ همه به حواسمون دیام و من. راحت التونیخ خوبه، یچ همه_ 

 .هست

. گذاشت بالش یرو را سرش و دیکش نییپا یکم را خودش عماد

 .بود کرده اش خسته یطوالن نشستن

 رو خودتون شماها خوادینم دلم فقط راحته، مغازه از که المیخ_ 

 .نیکن تیاذ

 هم ما ن،یبش خوب زودتر شما. نینباش ما نگران آقاعماد، نه_ 

 .خوبه حالمون

@
mahbookslibrary



 .شمیم بهترم پسر، خوبم من_ 

 .زد اشاره انیشا سر پشت به سر با

 !شده دوست احسان دوست با چه دیام نیا_ 

 .زد یلبخند. بودند صحبت گرم سپهر و دیام. دیچرخ عقب به انیشا

 و زد زنگ مغازه به شد بد شما حال که روز اون ه،یخوب پسر آره_ 

 .اومد زود یلیخ هم خودش. شتونیپ میایب گفت

 زد؟ زنگ سپهر_ 

 .خوب آره_ 

 داشت؟ خبر کجا از خودش_ 

 .انداخت باال شانه انیشا 

 نایآدر با که دمشید بار هی فقط هم روز اون از بعد دونم،ینم_ 

 .بپرسم ازش نشد وقت. برداره لهیوس بود اومده خانوم
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 مشغول دًایشد فکرش. نگرفت را صحبت یدنباله گرید عماد

 .بود شده سپهر و نایآدر نیب یرابطه

 ؟یبکش دراز تا بخوابونم رو تخت یخوایم ؟یشد خسته_ 

 نظر به صورتش چقدر روزها نیا. زد رها نگران یچهره به یلبخند 

 .آمدیم شهیهم از باتریز

 .گرفته درد بدنم که دمیخواب روز چند نیا قدرنیا زم،یعز خوبم_ 

 هب انتقالت خاطر به صبح از که هم امروز. الزمه برات استراحت_ 

 .یبخواب کم هی تا کنن خلوت رو اتاق بگم بذار. یداریب بخش

 کم خودشون. نمونده مالقات ساعت آخر تا یزیچ خواد،ینم نه_ 

 .رنیم کم

 راه از یاتازه کنندگان مالقات و شد باز اتاق در لحظه همان 

 رفت هم در ناخواسته دنشانید با عماد یابروها که یکسان. دندیرس

 رونیب زودتر را همه خواست یم رها از کاش کرد آرزو دل در و

 شیپ قدم آنها از استقبال یبرا که بود یکس نیاول افسانه. کند

 را نآ و گرفت داشت، دست در صبا که را یبزرگ گل سبد. گذاشت

 شعورشان الاقل که بود خوب. گذاشت ها مبل یجلو زیم یرو
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 تپش هم شهراد. نخرند یعیطب گل عماد حال خاطر به که بود دهیرس

 دیشا. بودند آمده هم مهراب و هیمهد درضا،یحم. شد وارد صبا سر

 را آنها عذر در دم همان از عماد نبود، درضایحم احترام به اگر

 و رفت به حواسش دورادور مدت نیا در آنقدر. خواستیم

 وا نیب مهین و نصفه یرابطه کی یجرقه بفهمد که بود رها یآمدها

 رها چاک نهیس عاشق هم شهراد و است خورده قبل سالها مهراب و

 دیکل یهادندان یال از. است آمده در آب از زرد تو که بوده

 :دیغر باشد، شنونده رها تنها که یجور اش،شده

 خوان؟یم یچ نجایا نایا_ 

 .برگشت طرفش به شده گرد چشمان با رها 

 ده. نکن خرد هم رو خودت اعصاب عماد، نگو یزیچ خدا رو تو_ 

 .رنیم و موننیم قهیدق

 آتش بر یسرد آب کلماتش، پشت دهیخواب التماس و خواهش 

 تیعصبان موقع بداند که شناختیم قدرآن را او رها. بود عماد خشم

 چشم یجلو جا،همان خواست یم دلش. ندارد یشوخ یاحدالناس با

 از آبدار و نان یبوسه چند با و بکشد آغوش در سفت را رها همه،
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 رسف ،یامردانه یسرفه یصدا. دیایب در اش دهیترس چشمان خجالت

 .گذاشت مهین و نصفه همسرش، پاک وجود اعماق به را شیبایز

 انشااهلل؟ نیبهتر. عماد آقا سالم_ 

 برخورد او با یبار چند. بود قائل یخاص احترام مرد نیا یبرا 

 یمردانگ جور کی بود کرده اعتراف خودش با بار هر و داشت

 دلبخن با را جوابش توانست ینم. زند یم موج وجودش در اریعتمام

 .ندهد

 .بهترم یلیخ االن ممنون جان، دیحم سالم_ 

 

 

۳۶۷ 

 یآبج نیا حال حداقل یباش خوب شما شکر، رو خدا خوب_ 

 قدرنیا گفتم بهش یکل روز چند نیا تو. شهیم بهتر هم ما خانم

 شه،یم خوب زود یلیخ هم عماد آقا حال. نخور جوش و حرص

 به مًاحت دیبا یشد که سرپا شاهللان. ستین خودش دست انگار یول

 . بره کامل چکاپ کی یکن مجبورش شده که هم زور
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 .انداخت رها به یا عاشقانه نگاه عماد 

 به دادن سامون و سر یبرا دیبا که هست کار یکل بشم سرپا_ 

 .نشهیمهمتر رها حال به یدگیرس بکنم، میزندگ

 و کنند لطف دیبگو اتاق در حاضر افراد تمام به خواستیم دلش 

 آرامش و رها همه، از شتریب لحظه، نیا در او. بگذارند تنها را آنها

 .خواستیم را وجودش

 بغض و اخم ایدن کی با. دینفهم یادیز زیچ مانده یباق قهیدق ده از 

 رد نکهیا به فکر. نبود خودش دست. کرد برخورد مهراب و شهراد با

 چه و کرده برخورد آنها با ییتنها به رها بار نیچند سال، چند نیا

 اشیعصب باشد، خورده شانجانب از است ممکن ییها ضربه

 رافسا الشیخ و فکر به بارها قه،یدق چند همان در که بماند. کردیم

 منصفانه خواستیم اگر. نرود دهاینبا یسو و سمت به تا زد

 نبود یکس بود زده رها به را ضربات نیشتریب که یمرد کند، قضاوت

 اوردیب ادی به بود مجبور دیرس یم که نجایا به. معرفتش یب خود جز

 ادی به. است شده یکسان و کس چه فیکث دستان یملعبه سالها

 را شستین و هست و یزندگ سال، ستیب به کینزد که یزن اوردیب

 با .است بوده زادیآدم لباس در یطانیش خته،یر شیپا به عاشقانه
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 هنیس قفسه در وحشتناک یدرد دارشان،ید نیآخر و ینازل یادآوری

 انشلب نیب از یبلند آخ خروج مانع نتوانست که یجور. دیچیپ اش

. مدآ ینم باال نفسش. بود دردناک و نیسنگ اشنهیس قفسه. شود

 ماسک. فشرد را سرش یباال زنگ فورًا رها. زدیم یکبود به رنگش

 وارد که ژنیاکس یها مولکول. گذاشت صورتش یرو را ژنیاکس

 .کند حس را یزندگ و مرگ تفاوت توانست تازه شدند، اشهیر

 او .بود شده کنندگان مالقات از یخال اتاق بعد، قهیدق کی از کمتر

 که ییهار و نداشت یا انهیم لبخند با ییگو که یپرستار با بود مانده

 یگوشه از که یاشک قطره. کرد یم دادیب اش چهره در ینگران

 یمیصمت به فکر. داشت تضاد لبانش یرو لبخند با خورد، سر پلکش

. آورد یم در را اشکش هم بود، اشییتنها روز چند یجهینت که

 نیبهتر شیبرا خواب دیشا. شدیم نیسنگ داشت کم کم چشمانش

 یداریب در که یایجسم و یروح یها زخم تمام مرهم. بود مرهم

 .افتادند یم خون و شدند یم تازه یه
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 مادع. شدیم کیتار داشت هوا زد، رونیب که مارستانیب ساختمان از

 یدیشد یقلب یحمله از بعد هم آن بود، رفته قیعم یخواب به تازه

 چشم خورد، صورتش به که آزاد یهوا. ترساند را همه یحساب که

 برخ فکر اما باشد آرام خواستیم دلش. دیکش یقیعم نفس و بست

 گرفته را آرامشش رساند،یم عماد به دیبا هایزود نیهم به که یبد

 انهخ به نیتدف یبرا را عادله داشتند میتصم احسان و رسول. بود

 رد قلبش داشتشک بود، دهید عماد از امروز که یحال با. برگردانند

 .اوردیب تاب عادله، فوت برابر

 .سالم -

 است یفرد هاده از یکی آشنا، یصدا نیا مخاطب کند الیخ شدینم

 .آمدیم دستش کنار از قایدق صدا. حرکتند حال در برش و دور که

 داد کانت سر صبا به رو. گشود چشم و کرد فوت رونیب به را نفسش

 سوز اما بود گرم هوا. داد را سالمش جواب یاهیعار یلبخند با و

 .ردک حلقه خودش دور به را دستانش. لرزاندیم را تنش صبا، حضور

 رم؟یبگ رو وقتت شهیم -
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 ظاهرا. برد اشیروسر داخل را دستش. شد شتریب تنش لرز

 یرو را آن اصل در اما کند مرتب را کوتاهش یموها خواستیم

 .کند کمک شیصدا لرزش کنترل به دیشا تا فشرد شیگلو

 .شهیم داریب االن. عماد شیپ برم دیبا -

 دوست نیا با ماندن تنها از. گذاشت عقب قدم برگردد، نکهیا بدون

 ار شیبازو و خواند را دستش صبا. نداشت یخوب یخاطره ،یمیقد

 .گرفت

 تا میواستاد نجایا مین و ساعت سه کنم،یم خواهش رها، نرو -

 .میبزن حرف باهات

 ن؟یواستاد -

 انمارستیب یمحوطه وسط یصندل به دست با و داد تکان سر صبا

 .کرد اشاره

 .هست شهرادم آره، -

 نییپا شیبازو از صبا دست که قدرآن. دیکش عقب را خودش یکم

 .فتدیب
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. باشم کنارش دیبا. یدید که رو عماد حال. ندارم وقت واقعا من -

 .باشه مونده گفتن یبرا یحرف کنمینم فکر ضمن در

 مین دمیم قول. باش شنونده فقط تو. ادهیز گفتن یبرا حرف -

 داریب زودتر موقع اون تا هم شوهرت. میرینگ رو وقتت شتریب ساعت

 .شهینم

 شیهاحرف تا صبا. نبود یاچاره ظاهرا. انداخت عقب به ینگاه رها

 یکس. بود اشیزندگ یهاآدم نیترسمج از او. نبود یرفتن زد،ینم را

 یحت. گذاشتیم هیما زیچ همه از شیهاخواسته به دنیرس یبرا که

 .اشساله چند و نیچند یدوست از گذشتن

 ششیپ عماد شدن داریب موقع دیبا کن، تمومش زود لطفا یول باشه -

 .باشم
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 :گفت یتلخند با صبا
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 یکس به دنیرس یبرا من. کردم حسادت بهت گهید بار هی امروز -

 امخانواده یحت همه، از و گذاشتم پا ریز رو همه بودم عاشقش که

 امروز که ییهانگاه اون از عاشقانه نگاه هی یآرزو یول گذشتم

 .مونده دلم به انداخت،یم بهت شوهرت

 .گذاشت او لبان یرو را انگشتانش رها

. ننک قضاوت مردم یزندگ به راجع کوتاه برخورد هی با وقت چیه -

 .یریگینم درس چرا دونمینم ،یخورد رو کارت نیا چوب بارها

 میزندگ اوضاع رم،یبگ درس میزندگ اتیتجرب از بود قرار اگه من -

 .نبود نیا

 .گرفت مارستانیب یمحوطه طرف به را دستش و انداخت باال سر

 .میبر زودتر بهتره. کن ول رو حرفا نیا -

 همسر و او شر از دیبا زودتر هرچه. بود موافق اشگفته با

 به و سپرد سرنوشت دست به را خودش. شدیم راحت خودخواهش

. کردیم صحبت او با شهیهم از رتریز به سر هم شهراد. افتاد راه

 اردید نیا یبرا هاآن یانتخاب محل مارستان،یب کینزد شاپ یکاف
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 رو ت،نشس که شاپ یکاف کنج ینفره سه زیم پشت. بود رمنتظرهیغ

 :گفت صبا و شهراد به

 .منتظرم من خوب -

 .زد یکمرنگ لبخند شهراد

 .شهینم رید زدن حرف یبرا م،یبد سفارش بده اجازه اول -

 ودز دیبا. دارم ضیمر من که دینکن فراموش. شهیم رید اتفاقا، چرا -

 .برگردم

 .برخاست جا از و داد تکان سر. دیکش پر شهراد لبخند

 .دیبزن رو حرفاتون شما دم،یم سفارش رمیم من. یدار حق -

 وا شدن دور با که یقیعم نفس. گرفت فاصله هاآن زیم از و گفت

 و بود گذاشته شیگلو یرو پا شهراد انگار. بود یرارادیغ د،یکش

 .دادینم او به تنفس یاجازه

 ادیمن شیپ تشیموقع یول کنم صحبت باهات خوامیم وقته چند -

 باهات گفتم بار چند افسانه به. ندارم هم رو روش یعنی... یعنی

 از کال که گرفت گارد یجور هی م،یبزن حرف هم با تا کنه هماهنگ

 .تداش دوست من از شتریب رو تو هماول از. شدم مونیپش امخواسته
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 زیچ همه به که یاخنده. دیخند آخرش یجمله به خودش و گفت

 کاش. بود پنهان آن پشت درد یکل. شاد یخنده کی جز بود هیشب

 .کردیم دییتا را آن هم چشمانش در شده جمع

 ارک به یکار که من. نمیبینم اصرار همه نیا واسه یلیدل اصال من -

 وقت هی که امینم هم مامان یزر یخونه یحت. ندارم تیزندگ و تو

 ..پس ،ینکن یالک الیخ و فکر

 .بطلبم تیحالل ازت خوامیم فقط من نکن، اشتباه -

 و ینشست جلوم جانب به حق یوقت قبل، مین و سال کی ت؟یحالل -

 حرفات یدرست به یشک چیه توئه، یزندگ دیتهد موندنم تنها یگفت

 ؟یکرد اشتباه یکرد فکر که شده عوض یچ االن ،ینداشت

 درست اول، همون از. کنمیم اشتباه دارم دونستمیم هم موقع اون -

 یپ من دل و نیکن ازدواج نیداشت میتصم شهراد و تو که یوقت

 انتیخ داشتم. اشتباهه کارم بودم مطمئن بود، رفته شهراد یهاخنده
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 واسه معرفت و عقل عشق، یول پسرعموم به هم تو، به هم. کردمیم

 .ذارهینم آدم

 عشقه؟ یگیم که ینیا اسم یمطمئن -

 :گفت و کرد کج یلب

 شهراد به که یحس به یحت دارم، شک یچ همه به گهید االن -

. کردیم برخورد تو با که خواستمیم یاونجور رو شهراد من. داشتم

 تا نیزم دم،یرس بهش من که یشهراد. مهربون و عاشق قدر همون

 کنارش عشق به یوقت. داشت فرق دادم، بهش دل که یاون با آسمون

 مرد هی فقط شهراد از شدم، همراه باهاش و زدم رو همه دیق بودن،

 اما میبود خونههم هم با. بود مونده یعصب و یاعقده

 فهممب تا دیکش طول سال دو. نداشت یفرق چیه براش نبودم و بود

 من با اگه الاقل که بود خوش دلم. خوادینم رو من واقعا شهراد

 شحسادت نکهیا یبرا. ستین شیزندگ تو هم یاگهید کس ست،ین

 یآلمان پسر هی با. کردم انتخاب رو راه نیبدتر کنم، کیتحر رو

 عاشقم نگاه هی با اون شهراد، برعکس. میبود رشتههم. شدم دوست

 و شهرادم عاشق داشت خبر. کردیم محبت بهم تونستیم تا. شد
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 بهش منم کم کم. کنه امتحان هم رو خودش شانس خواستیم

 بازم یول داشتم دوست رو شهراد که اونقدر نه. شدم مندعالقه

 تدرس. داشت دوستش نشه که بود یاون از ترمهربون. خواستمشیم

 انیراب با و بگذرم شهراد از دیبا که دمیرس جهینت نیا به که یوقت

 نایبرا. ختیر هم به رو زیچ همه وحشتناک اتفاق هی کنم، یزندگ

 .شد فوت کما، هفته هی از بعد و کرد تصادف
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 یلوج را دستش و دیکش ینیه بود، شده صبا داستان در غرق که رها

 را او یبد هم باز اما بود کرده بد او به صبا. گذاشت دهانش

 .خواستینم

 .متاسفم -

 و انیبرا یبرا کم. چرخاند حلقه در چشم و دیکش یقیعم نفس صبا

 .بود ختهینر اشک پاکش دل

 .ممنون -
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 من، یکاف لحظه همان. کرد سکوت باز و گفت آرام ییصدا با

 یزیم پشت را شهراد و برگرداند سر رها. آورد را شهراد سفارشات

 نیا فرصت هم اول از ییگو .دید خودشان از فاصله با نفره، دو

 شکالت از یاجرعه. بود کرده جادیا صبا یهاحرف یبرا را مالقات

 .داشت ازین آن ینیریش به واقعا. دینوش داغش

 شیپ میاریب رو شهروز یهابچه میگرفت میتصم شهراد و من -

 .خودمون

 .داشت شک شیهادهیشن به. کرد خم را سرش

 شدم متوجه ان،یبرا فوت از بعد ماه کی. شمینم داربچه من -

 به کردیم یسع یلیخ شهراد. بود افتضاح میروح حال. باردارم

. دونستیم مقصر رو خودش. بود دهیفایب یول گردونه برم یزندگ

 صمیتشخ قدرت من. بود رید یلیخ یول دیدیم رو من داشت تازه

 روشور تو داشتم که اومدم خودم به یوقت. بودم داده دست از رو

 خون از مون،خونه یفرنگ توالت هم بعد. آوردمیم باال ییدستشو

 مرد نیبهتر ادگاری بچه، اون. کردم اشتباه. بود شده قرمز انیبرا یبچه

. دیکش رحم عفونت به کار. شدینم قطع میزیخونر. بود میزندگ

 هم یتیاهم برام. نشم داربچه گهید ممکنه دمیفهم موقع همون
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 رو عشقش مرگ تا دیکشیم طول که بودم افسرده زن هی. نداشت

 بودن با داشتم تازه داد، ازدواج شنهادیپ بهم شهراد یوقت. کنه باور

 ما،. بود اشتباهم نیدوم شهراد، با ازدواج. اومدمیم کنار انیبرا

 یچیه به هم تهش. میآورد پناه هم به ،ییتنها از فرار یبرا هردومون

 .میدیرس

 از محاله دارم، سارا از من که یشناخت با یول درست نایا یهمه -

 .بگذره هاشبچه

 اب درسته. شهراده هم هابچه یقانون میق. داره تیهپات. ضهیمر سارا -

 خودش سارا یول نداره موردشون در یحق گهید ران،یا از رفتنشون

 قسمت هی یازا در. ندارن یاندهیآ اون کنار هاشبچه دهیفهم هم

 .کنن یزندگ ما با تا گردونهیبرم رو هابچه شهروز، یهیارث از ادیز

 

 

۳۷۲ 
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 نایا ربط بازم من. شده حل هم شدنت داربچه مشکل پس، خوبه -

 ینقش شما، یزندگ داستان یکجا چیه من. فهممینم خودم به رو

 .ندارم و نداشتم

 .گرفت را رها دستان و دیکش جلو را خودش ز،یم یرو صبا

 من نکهیا. یدار و یداشت نقش ما یزندگ یجا همه تو اتفاقا -

 که یضیمر هی ه،یضیمر هی بوده، هیبق یخوشبخت دنبال شهیهم چشمم

 از میگرفت میتصم شهراد و من. کنهیم تیاذ همه از شتریب رو خودم

 بعد و میکن پاک رو گذشته تا میکن تالش قراره. میکن شروع صفر

 الیخ با تا یبگذر ازمون هم تو خوامیم. میبساز بهتر رو ندهیآ

 . میکن فکر ندهیآ به راحت

 در اشنهیس یرو را هاآن. دیکش رونیب صبا دستان ریز از را دستانش

 .شدینم آب حاالها حاال خشانی. کرد قالب هم

 راحت؟ وجدان با ای راحت الیخ با -

 :داد ادمه یشخندین با رها. شدپاک صبا لبخند

 از. مکرد یخوشبخت یآرزو برات ،یرفت شهراد با دمیفهم که یروز -

 از گفتم افسانه به موقع همون. داشتم خبر تو به پسرعموت عشق
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 یاون چون نگرفتم دل به یزیچ ازت. ترسمیم انتیخ نیا عواقب

 میزندگ داشتم. تو نه بود شهراد کرد، انتیخ بهم و گذشت من از که

 رو تو یزندگ دامن بخواد که دمینکش آه وقت چیه. کردمیم رو

 و بیعج مرگ شوک تو هنوز که رو من سال، چند بعد یوقت. رهیبگ

 هرا سد یخواست ازم دیتهد با و کنار یدیکش بودم، شوهرم بیغر

 یول ردبرخو بهم یلیخ ،یبکن رو تیزندگ بذارم و نشم تیخوشبخت

 یهرچ به تیزندگ حفظ یبرا که یبود زن هی. دادم حق بهت بازم

 کهیحال در کردم ازدواج عماد با. نداختیم چنگ بود دستش دم

 مردم. گذشت سخت بهم. است گهید یکی شیپ دلش دونستمیم

 .دمینکش آه بازم یول خونه اومد زنش دست تو دست که لحظه اون

 حرفات با امروز اما. اریاخت یرو از و آگاهانه. بود خودم انتخاب

 مین و سال کی از بعد. یکنیم نیتوه شعورم به یدار کنمیم حس

 من سر رو نشدنت خوشبخت منت و ینشست جلوم یاومد

 و یکرد که ییکارا خاطر به دهینرس هم فکرت به یحت! ؟یذاریم

 یخواهمعذرت هی ن،یبود مسببش شوهرت و خودت که ییاتفاقا

 تا یکن راحت رو وجدانت یاومد. نیبدهکار بهم یحساب و درست

 اگه یتح من. یاومد اشتباه بگم دیبا یول بچسبه بهت تیخوشبخت
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 به منگاه هربار که یوقت تا حداقل ببخشم، رو شماها تونمینم بخوام

 زا بدنم و تن و نمینب رو شهروز یکتکا یجا افته،یم بدنم و تن

 .نلرزه ترس

 .دیکش عقب را اشیصندل و گفت

 .شده داریب حتما عماد. برم گهید بهتره -

 یراب یحرف گرید اشک، از لبالب چشمان با. کرد نگاهش تنها صبا

 به را زیچ همه دیبا. نداشت هم را زدن حرف یرو. بود نمانده گفتن

 هاآن درمانیب یدردها یبرا درمان نیبهتر زمان. گذاشتیم وا زمان

 .بود

 

 

۳۷۳ 

 با. چرخاند چشم اتاق در و کرد باز یسخت به را چشمانش یال

 یخستگ احساس بود، استراحت حال در مدت تمام نکهیا وجود

 لمث رها. باشد گذشته تنش یرو از بار چند یلیتر انگار. کردیم

 و بود نشسته اتاق کنار یشو تخت مبل یرو روز، چند نیا تمام

@
mahbookslibrary



 ای یعمد. کند صحبت نایآدر با نتوانست هم امروز. خواندیم کتاب

 وا با شدن تنها از نایآدر کردیم حس یول نبود مطمئن را رعمدشیغ

 .زدیگریم

 ؟یشد داریب -

 از و گذاشت زیم یرو را آن. بست را دستش کتاب. گفت را نیا رها

. دادیم انجام آرامش و صبر سر از را حرکاتش تمام. برخاست جا

 .برداشت را صورتش یروبزرگ ماسک و زد یلبخند

 ...سالم -

 او هب خالص ژنیاکس ییگو. بود خشک شیگلو و گرفته شیصدا

 را آن. رفت تخت سمت به و کرد پر آب از یوانیل رها. ساختینم

 .گرفت عماد به رو

 .بشه باز گلوت بخور آب کم هی -

 البته ود،ب قبل از بهتر مراتب به حالش. گرفت را وانیل و داد تکان سر

 .بستیم االتشیخ و فکر در یرو یفراموش قفل که یوقت تا

 ؟یبهتر -

 .نباش نگران تو ،خوبم زم،یعز آره -
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 .یترسوند رو مونهمه شیپ ساعت چند نباشم؟ نگران شهیم مگه -

 .ندارم رو یکس نا،یآدر و تو از ریغ که من مون؟همه -

 نگرانت مالقات، بودن اومده که ییاونا تمام. نباش انصافیب -

 .بودن

 اشوندیپ طرفا نیا که نبودن نگران اگه. توئه با حق زم،یعز باشه -

 .شدینم

 کرده مشغول خود به را فکرش یسوال بود روز چند. زد یلبخند رها

 یعواقب چه دنشیپرس دانستینم عماد، حال به توجه با. بود

 او به دیبا را عادله فوت خبر یزود به یطرف از. باشد داشته تواندیم

 هبودب در یبزرگ کمک تواندیم ینازل حضور کردیم فکر و رساندیم

 .باشد عماد یروح حال

 !عماد گمیم -

 جانم؟ -

 کجاست؟ ینازل -

 حال دنیفهم یبرا یادیز هوش. رفت درهم یآن به عماد یچهره

 .یندازیب او به یسطح ینگاه بود یکاف. نبود ازین بدش
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 .خونه یرفتیم کاش. کردم تخسته روز چند نیا ببخش، -

 عهدف هی که بود سوال برام. نبود نیا منظورم اصال من ه؟یحرف چه -

 جواب دمیپرس هم نایآدر از. ستین ازش یخبر چیه که رفته کجا

 فتاده؟ین که یبد یاتفاق. نداد بهم یحساب و درست

 

 

۳۷۴ 

 یقیعم آه. گذاشت سرش ریز را آن و کرد خم را دستش عماد

 .دیکش

 .یبدون یچ رو بد اتفاق تا -

 .ستین ینازل از یخبر که شده یزیچ هی زدم، حدس درست پس -

 هم نایآدر دارم شک یحت. یخبریب تو که افتاده اتفاقا یلیخ آره، -

 .بدونه یادیز زیچ

 بدونم؟ من الزمه -

 .کنم شروع کجا از دونمینم فقط یبدون دیبا حتما. آره -
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 فکر اگه. ارین فشار خودت به فقط یترراحت خودت که هرجا از -

 .گهید وقت هی یبرا بذارش کنهیم تتیاذ گفتنش یکنیم

 اشتهبرد روم از االیخ و فکر فشار دیشا ،بهتره بگم زودتر هرچه نه -

 .ارهیدرب یباز کمتر هم المصب قلب نیا و بشه

 هم در نهیس یرو را دستش. دیکش رونیب سرش ریز از را دستش

 را رها چشمان به کردن نگاه یرو. دوخت سقف به نگاه. کرد قفل

 .نداشت

 .بود داده یباز رو من ساال نیا تمام ینازل -

 ؟یچ یعنی... یعنی -

 هی هم شیحاملگ یحت. اشهمه یهمه. بود دروغ یچ همه یعنی -

 .بود یباز

 ...نایآدر پس... پس -

 .ستین من دختر -

 ...یوا -
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 پا هم خودم دل رو یحت شکستم رو دلت یروز هی رها، ینیبیم -

 بودن میحال بودم، بچه. کنمیم یمردونگ دارم نکهیا الیخ به گذاشتم

 که دبو یاعادله بزرگترم. بخوام مدرک یزیهرچ اثبات یبرا دیبا که

 رباالت سن چشمش نه گهید پولداره، دختر هی طرفم دیشن یوقت

 نیماش فقط. دیشن رو راداشیا و بیع گوشش نه و دید رو دختره

 خور غصه. بود مهم براش روزش به یافهیق و پیت و باال مدل

 خاطر به که بود یرسول هم تو بزرگتر. مینداشت خور غصه ،نداشتم

 هب. ناکجا به. کجا چیه به میدیرس تهش. گذشت یچ همه از خودش

 مچشمات به کردن نگاه یرو من که یینجایا به. ییتنها و یبدبخت

 .ندارم

 دونه؟یم نایآدر_

 رآخ تا ما. بدونه هم خوامینم. باشه داشته خبر کنمینم فکر نه،_ 

 نگفت؟ ینازل مورد در یزیچ بهت. میمونیم دختر و پدر ایدن

 نکهیا یدرباره یول شده دعواتون هم با گفت نگفت، یزیچ نه_ 

 .نداد یحیتوض چیه کجاست، ینازل و شده یچ

 برگشته؟ یجور چه خودش نگفت_ 

@
mahbookslibrary



. نداشت یفیتعر ادیز شیروح حال. دمینپرس ازش یعنی نه،_ 

 رهیم افسانه با رو روز چند نیا که نیهم. بشه ناراحت دمیترس

 کنه فکر خواستمینم کرده، معذبش یکاف یاندازه به من، یخونه

 .شده ما مزاحم

 هم اشک، یهاله پشت از یحت رها دنید. کرد باز چشم عماد 

 .دیچسبیم

 که برسه یروز هی دوارمیام. یهست یچ همه فکر به که ممنون_ 

 .کنم جبران رو زحمتات

 

 

۳۷۵ 

 در را عماد دست. نشست آن یلبه و داد نییپا را تخت ینرده رها

 .بود یواقع یواقع لبخندش. گرفت دست

 نیا تو. بخواد هم جبران که نکردم یکار که من ؟یگیم یدار یچ_

 ینفس عزت چه دمیفهم خوب شناختم، کینزد از رو نایآدر که مدت

@
mahbookslibrary



 دب حس کردم یسع فقط منم. باشه یکس مزاحم خوادینم دلش. داره

 .نیهم ندم، بهش

 هم مادرش ،یکن یم بچه نیا حق در تو که یکار ن،یهم نگو_ 

 .ونتمیمد شهیهم تا من. نکرده

 جا از و زد یخجل لبخند. نداشت را عماد نگاه یگرما تاب رها 

 .برخاست

 .ازت دارم یخواهش هی_ 

 ؟یدار الزم یزیچ ؟یچ_ 

 حرف او، منتظر نگاه ریز بتواند بود محال. دیدزد نگاه هم باز عماد 

 .بزند ییجدا از

 !یبکن خودت حق در یلطف هی خوام یم_ 

 بکنم؟ دیبا کاریچ! خودم؟ حق در_ 

 خودت. ستین من کار دادنت طالق. ریبگ طالق رها، شو جدا ازم_ 

 .کاراش دنبال برو

 !؟یچ_ 
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 سر از را ماجرا سخت قسمت. زد زل چشمانش به میمستق بار نیا 

 و ممحک دیبا فقط نداشت، یکار گرید بعدش به نیا از. بود گذرانده

 . زدیم حرف تزلزل بدون

 تمام که تو. میبش جدا که خوام یم. رها زدم رو حرفام من_ 

 یمعطل شتریب روز چند بار نیا کنمیم فکر. یداد انجام رو کارهاش

 یبرا حتمًا هم من بکش، رو شیادار یکارها زحمت. باشه نداشته

 .امیم آخر یامضا

 یمن ذهنش به گفتن یبرا یحرف. بست و کرد باز دهان بار چند رها 

 الیخ. نیا جز به داشت را یاخواسته هر انتظار. بود شوکه. دیرس

 در خواهدیم او از عماد است، شده رو ینازل انتیخ که حاال کردیم

 اما بود، کرده فکر هم او یبرا کردن ناز به یحت. بماند اش یزندگ

 کرد یسع و داد تکان سر. شود ریخ به ختم نبود قرار قصه نیا ظاهرًا

 خواست، ینم اشیزندگ در را او حضور عماد اگر. بزند لبخند

 کی غرورش دهد اجازه بود محال. نداشت کردن التماس یبرا یلیدل

 .شود لگدمال یمرد هر یپاها ریز گرید بار

 تا کنم یم هماهنگ رو کارا من شو، خوب زودتر تو باشه،_ 

 .بشه تموم یچ همه صتیترخ از بعد بالفاصله
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 یسست وگرنه بود دهیکش دراز تخت یرو عماد که بود خوب 

 به رها کاش. کرد یم آبرو یب و ریگ نیزم را او زانوانش، یالحظه

 مخالفت اش خواسته با الاقل را بار نیا بودن، عیمط همه نیا یجا

 ...کاش کرد،یم

 

 

۳۷۶ 

 حال وقت کی که بود مواظب و بود ستادهیا احسان سر پشت

 رالغ یفاحش طرز به احسان کوتاه، مدت نیهم در. نشود بد برادرش

 هب حواسش قبل مثل گرید. بود جان کم و کم شیهاخنده. بود شده

 معرض در انسان کی یهانشانه تمام. نبود جا همه و زیچ همه

 و بود نشسته هاآن یروبرو هم عماد. افتی او در شدیم را یافسردگ

 چند را عادله فوت خبر. ختیریم اشک و گفتیم یزیچ لب ریز

 مرخص مارستانیب از هنوز موقع آن داد، او به شهاب ش،یپ روز

 یقلب یحمله دچار خبر، نیا دنیشن با دندیترسیم همه. بود نشده

 یخبر چیه گرید که بود دهیرس نقطه آن به او ییگو اما شود مجدد
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 رتنظ در هم خبرها نیبدتر که مرحله آن. ستین رمنتظرهیغ شیبرا

 ًااتفاق. نه باشد، نشده نیغمگ و ناراحت نکهیا نه. دیآیم تیاهمیب

 ش،یهایقراریب تمام کنار در اما بود کرده یتابیب هم یکل. برعکس

 به رو یخواهش یجملهکی با بود مانده حس از یخال نگاهکی او از

 اوج. نیهم 《.کن حالل رو خواهرم خدا رو تو》:رها

 خود در و آرام عماد همان شد دوباره بعد. بود نیهم العملشعکس

 از انگار. خوردیم یزیچ نه و زدیم حرف نه. قبل یرفته فرو

 .بود شده عزادار قبل هامدت

 جلو قدم ناخودآگاه نشست، اشنهیس یقفسه یرو که عماد دست 

 همتوج زود یلیخ بود، نشسته عماد کنار درست که نایآدر. گذاشت

 آورد رونیب را عماد یهاقرص یقوط کوچکش، فیک از. شد او حال

 چند نیهم در عماد دختر. گذاشت عماد زبان ریز را آن از دانهکی و

 آن از یخبر گرید. بود شده بزرگ سال چند یاندازه به روز

 صرف را وقتش تمام. نبود شانیپر یموها و وجق عجق یهالباس

 به خانه آن از خواست عماد یوقت یحت کرد،یم عماد از مراقبت

 نایآدر تصورشان، برخالف کنند، مکان نقل کوچکتر یلیخ یاخانه

@
mahbookslibrary



 خودش را خانه لیوسا. کرد اجابت را اشخواسته لبخند، کی با تنها

 .دیکش را دیجد یخانه در شاندنیچ زحمت و کرد جمع ییتنها به

 شده؟ شیزیچ نایآدر -

 هم احسان ستادنیا متوجه که بود نایآدر و عماد یرابطه غرق آنقدر

 .زد یکمرنگ لبخند. نشد

 .ناراحته باباش و مامان یدعوا خاطر به نظرم با. نکنم فکر -

 .شده عوض یلیخ نظرم به. بزنم حرف باهاش درست نشد وقت -

 و دعوا مادرش و پدر نیب قدر نیا. است خسته. بده حق بهش -

 .داشته یمنف اثر هم بچه نیا یرو که بوده یریدرگ

 

 

۳۷۷ 

. شدینم کنده نایآدر از یالحظه نگاهش. داد تکان سر تنها احسان

 در .داشت دنبال به جواب یب سوال یکل شیبرا او یظاهر راتییتغ

 ردنک خلوت یبرا یوقت گذشت،یم برگشتنش از که یروز سه نیا
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 تا نایآدر که نبود ادیز یقدر به شان،یدور مدت. بود نکرده دایپ او با

 پوشش طرز یرو یخاص تعصب شهیهم. شود متحول حد نیا

 سانت نود به زور به قدشان که ییشلوارها خصوص به. داشت

 و جلو از هم شانشیپر یموها که یکوتاه یهایروسر و دیرسیم

 دهید هم شیمو تار کی یحت حاال اما زدیم رونیب پشتشان از هم

 هب. بود پنهان ،یمشک یاپارچه شلوار ریز هم شیپاها ساق. شدینم

. باشد دهید یگرید شلوار با نیج شلوار جز به را او نداشت ادی

 به و آوردیم ریگ تنها را او دیبا فرصت نیاول در. زد یکمرنگ لبخند

 رباتیز سخت، و سفت حجاب آن با صورتش چقدر که گفتیم او

 .است شده ترینوران و

 امشب دوتامون. میکن زحمت رفع یبد اجازه اگه جان، احسان -

 زودتر. میفتیش

 .بهتره میبر

 .دیکش شهاب یبازو به یدست
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 و کار از. یدیکش زحمت یکل هم جا نیهم تا. داداش ممنون -

 اداست دمینفهم. نبودم اطراف متوجه اصال روزید. یافتاد هم یزندگ

 . کن تشکر ازشون من طرف از. رفتن یک خانمش و معروف

 یانتظار ازت یکس. کننیم درک رو حالت همه. نباش نگران -

 .حالت نیا با نداره،

 هی هست حواسم. دارم انتظار یلیخ ازت حالم نیا با من یول -

 .یبدهکار بهم توپ ینیریش

 الهه. دیچرخ عقب به شهاب. زد یچشمک و گفت را نیا احسان

 .زد یلبخند. بود رها با صحبت مشغول

 .هستم خدمت در یکن اشاره هروقت. داداش محفوظه تینیریش 

 رجوع و رفع یخال و خشک ینیریش هی با هیقض نیا. گهید نه -

 و درست شام هی رو عماد و نایآدر و رها و من دیبا حداقل. شهینم

 .یکن دعوت یحساب

 .گذاشت چشمش یرو را راستش دست شهاب

 .چشم به اونم -
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 تن یچ همه به که آورده در بچه نیا از دختره نیا یپدر چه نیبب -

 !دهیم

 بساط آمد،یم انیم به الهه از حرف هرجا شه،یهم مثل که بود سپهر

 . بود راه به زدنش هیکنا و شین

 .دکتر یآقا هادمیشن - 

 .دکتر خانم برهیو رو رفت ترس از بدنم و تن یوا -

 یجا نجایا. باشه تیموقع به حواستون خدا رو تو. هابچه ها،بچه -

 یادامه به نیماش تو میبر د،یکن یخدافظ زودتر. ستین کردن کل کل

 !رفتهن در دستتون از کالم یرشته تا عیسر فقط د،یبرس بحثتون

 

 

۳۷۸ 

. کردیم دلگرم را رها هم کمرنگ لبخند نیهم. دیخند زیر احسان

 از داغ یحت بردیم ادی از را زیچ همه دوستانش، جمع در احسان

 ان،احس دوستان رفتن با. بود کرده یمادر شیبرا که یزن دادن دست

 هک یانیآشنا و دوستان. بود نمانده کس چیه خودشان، جز بایتقر

@
mahbookslibrary



 را شانبتیغ یلیدل با اکثرا زد،یم نهیس به را سنگشان شهیهم عادله

 عادله، یماریب از شانیخبریب از همه بایتقر. بودند کرده موجه

 .بودند یشاک

 رسول حال ترسمیم. میبر زودتر هم ما بهتره گه،ید رفتند همه -

 . بشه بد دوباره

 .کنم جمع رو لیوسا بذار باشه، -

 نیا. شد خاک سر لیوسا کردن جمع مشغول و گفت را نیا احسان

 و زیبر و غذا از یخبر. گرفتندیم عادله یبرا که بود یمراسم نیآخر

 ینهیهز که بود خواسته رسول. نبود عادله یشگیهم یهاپاش به

 مستضعف افراد نیب هم آن یغذا و شود یریخ امر خرج مراسم،

 از. کرد تیموافق اشخواسته با دل و جان با هم احسان. گردد میتقس

 .داشت عادله یبرا یشتریب ریخ محتاج، افراد یدعا نظرش

 رو نایآدر و ییدا من. نیبر درضایحم با بابا و شما جان، رها -

 .رسونمیم

 نایآدر کنار عماد. کرد نگاه سرش پشت به احسان سر کنار از رها

 ودب نشده راه به رو آنقدر هنوز. ستینگریم هاآن به و بود ستادهیا
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 .بود شیهاییتنها و او نگران دل. باشد داشته یرانندگ یاجازه که

 واندبت نایآدر بدهد، دست او به یگرید یقلب یحمله اگر داشت شک

 کار زد،یم پس را رها خودش یوقت اما کند، کمکش تنها، دست

 یب وقت چند نیا اتفاقات از هنوز احسان. نبود ساخته او از یگرید

 عماد یبرا که ییکارها دنیشن از بعد هم او واکنش از. بود اطالع

 .دیترسیم بود، کرده

 .نباش ما نگران. برو شما باشه، -

 توانستیم ترراحت حاال. گرفت فاصله او از و زد یلبخند احسان

 او ان،مارستیب از صشیترخ از بعد. ندیبب را پرحرفش چشمان و عماد

 انطالقش یکارها فرزاد که دیبگو او به بود نشده وقت. بود دهیند را

 .است شاندادگاه نیآخر وقت گر،ید روز دو و داده انجام را

 

 

۳۷۹ 

 و زد دور را قبر او، از شدن دور یجا به عماد تصورش، برخالف

 یرو رها چشمان. نبود یاهیعار مهربانش لبخند. ستادیا شیروروبه
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 شده دیسف اش،قهیشق یموها از یمین از شیب. دیچرخ او یچهره

 ردد حضورش دیشا. باشد کنارش توانستیم خواستیم دلش. بود

 شهیهم یبرا بود خواسته او از علنًا یوقت اما بکاهد را غمش و

 .نبود ساخته دستش از یکار کند، ترکش

 رها؟ یخوب -

 .داد تکان سر و زدیکمرنگ لبخند

 .بپرسم رو حالت نشد ؟یچطور تو ممنون، آره -

 زحماتت جبران یبرا یکار بازم نتونستم خوبم، لطفت به منم -

 .بکنم

 .نبود یزحمت -

 جبران رو همه ،یروز هی دمیم قول. بود زحمت شهمه. بود چرا -

 .برات کنم

 با یزنیم حرف آن از که یروز دیبگو و بزند داد خواستیم دلش

 فقط و کرد خرج خانمانه اما دیرس نخواهد سر وقت چیه مانییجدا

 .زد لبخند
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 رو نیا. ممنونم ،یکرد عادله یبرا که ییکارا یهمه خاطر به -

 .ادین شیپ جبرانش تیموقع وقت چیه دوارمیام

 علومنام یانقطه به رهیخ به و چرخاند سر. زد ینیغمگ لبخند و گفت

 .دیپرس

 ؟یکرد یکار طالق یبرا -

 هب اما کردیم اشتباه دیشا. کرد نگاهش بعد و دیپرس را سوالش

 تکان سر. بود اشک برق گذشت، عماد چشمان از که یبرق گمانش

 .نلرزد شیصدا کرد یسع و داد

 وقت ازدهی ساعت گهید روز دو. کرده هماهنگ فرزاد آره، -

 . دادگاهمونه

 شلوار بیج داخل اشیمشک کت ریز از را دستانش عماد

 از یزیچ هم اهیس سراپا یهالباس نیا با. برد اشیاپارچه

 کانت سر و کرد کج یلب. نداشت کم بودن، پوشخوش و پیتخوش

 .داد

 !یرسیم تخواسته به یدار باالخره خوبه، یلیخ خوبه، -
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 دایپ را عماد یپرمعن یجمله به دادن نشان العملعکس وقت رها

 دلش چیه. بود ستادهیا عماد سر پشت قایدق رسول. نکرد

 که بود وقت یلیخ. کند کل کل عماد با او، حضور در خواستینم

 .بود خورده خط اعتمادش مورد یهاآدم ستیل از رسول

 جان؟ عماد -

 یکاف هم مرد دو آن نگاه یالحظه کی یتالق. دیچرخ عقب به عماد

 یرو را شاننیسنگ غم و شود باز هم یرو به آغوششان تا بود

 .ببارند گریکدی یهاشانه
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 نایرآد با بود نتوانسته هم کلمه کی اما بودند دهیرس عماد یخانه به

 به ور و زد ایدر به دل باالخره کرد، پارک که را لیاتومب. کند صحبت

 :گفت عماد

 یدور هی میبر نایآدر با من یدیم اجازه عماد، ییدا دیببخش -

 م؟یبزن
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 عقب به و برداشت در یرو از را دستش. بود کرده باز را در عماد

 را رونیب شهیش از و بود نشسته یفکر و رفته خود در نایآدر. دیچرخ

 یاهقیدق چند توقف متوجه یحت که بود یفکر قدر آن. کردیم نگاه

 ود آن ماندن تنها یاجازه دیشا بود، گرید زمان هر اگر. نشد لیاتومب

 با آسمان تا نیزم روزها نیا نایآدر. نبود یزمان هر االن اما دادینم را

 .کرد باال و نییپا سر. بود کرده فرق ش،یپ وقت چند ینایآدر

 .نیبرگرد زودتر فقط باشه، -

 .ارمشیم نه قبل. میریم ابونیخ سر پارک نیهم تا چشم، -

 یایدن در هم هنوز نایآدر. دیچرخ عقب به گرید بار کی عماد

 یکم احسان. شد ادهیپ و دیکش یقیعم نفس. کردیم ریس خودش

. انداخت عقب به نهیآ از ینگاه. شود خانه وارد عماد تا ماند منتظر

 دیبا. انداخت راه به را لیاتومب سکوت در. دیدینم درست را نایآدر

 بعد قهیدق ده از کمتر. دادیم نظم د،یبگو بود قرار آنچه به یکم

 متعجبش نا،یآدر بودن خود در همه آن. بود ستادهیا پارک یروبرو

 موضوع کی ریدرگ را خودش ادیز که نبود یدختر نایآدر. کردیم

 را خودش و ببرد ادی از زود را هایسخت بود کرده عادت. کند
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 .گشود  را او سمت در و شد ادهیپ. دهد نشان گرید کار کی مشغول

 .خورد یسخت تکان نایآدر

 ؟یشینم ادهیپ -

 :دیپرس تعجب با و چرخاند نگاه نایآدر

 کجاست؟ عماد بابا م؟یکنیم کاریچ نجایا ما شده؟ یچ -

 .زد یمهربان لبخند احسان

. ردمک شادهیپ تونخونه یجلو قبل، قهیدق ده. خانم ینباش خسته -

 اون. نجایا میایب داد اجازه تا میزد حرف نیماش تو هم با هم یکل

 !کجاست؟ عمادم بابا یپرسیم حاال تو وقت

 

 

۳۸۰ 

 .داد قورت را دهانش آب و دیکش عقب را خودش یکم نایآدر

 .خونه برم خوامیم من... من -
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 را او دست تا شد خم. شد کینزد هم به یکم احسان یابروها

 .ردیبگ

  تو؟ یخوب نا،یآدر -

 .رفت عقب باز و زد او دست ریز محکم بار نیا نایآدر

 .بابام شیپ ببر رو من خدا رو تو... خدا رو تو -

 :دیپرس دهیرنج یلحن با و زد یشخندین احسان

 نا؟یآدر یترسیم من از تو -

 اشیروسر بند را دستش. داد تکان طرف دو به سر تند تند نایآدر

 .دیکش جلو را آن یکم و کرد

 .خونه برم خوامیم فقط... فقط... ؟یچ یبرا ترس... نه... نه -

 گرفت،یم فاکتور او وحشت یرو از و کیستریه حرکات از اگر

. ردیبگ دهیناد را صورتش رنگیدگیپر و صدا لرزش توانستینم

 خم را شیزانو. نداشت خودش ینایآدر به یشباهت چیه دختر نیا

. دیکش عقب را خودش هم باز نایآدر. گذاشت یصندل یرو و کرد

 .نداشت یفرار راه گرید و دیچسب لیاتومب در به که قدر آن
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 ؟یکنیم فرار من از یدار. احسان منم، دختر؟ چته -

 .خوامیم رو بابام فقط... من...  من... کنمینم فرار... من... من -

 نیا وت بگو بهم فقط. بابات شیپ برمتیم. زمیعز باشه... باشه -

 ؟یشد عوض قدر نیا تو که شده یچ وقت چند

 کرده عرق گردنش و سر. رفت اشیروسر مصاف به هم باز نایآدر

 نامرتب و کوله و کج اشیروسر. دیچسبیم آن به شیموها و بود

 .بود

. هگفت دروغ گفته، یهرک شدم؟ عوض من گفته یک گفته؟ یک -

 فقط من گهیم خودش بابام. عمادم دختر. نامیآدر همون من... من

 !زده مفت حرف بگه نیا ریغ یهرچ ،یهرک پس اونم، دختر

 نبودنت عماد دختر از حرف یک من دختر؟ یگیم یدار یچ -

 چیه رو نیا. یمن عماد ییدا دختر. یعماد دختر تو که معلومه زدم؟

 .بشه منکر تونهینم کس

 رس از دست نایآدر. دیکش باال یصندل یرو کامل را خودش و گفت

. بود ادهافت انگشتانش کنار پوست جان به و بود برداشته اشیروسر
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 وبارهد. نبود ایدن نیا در انگار. کندیم گرشید دست با را آن تند تند

 .دیلرزینم گرید شیصدا کرد، صحبت به شروع که

 

 

۳۸۲ 

 گهیم ینازل. عمادم دختر من گهیم رها. دخترشم من گهیم عماد -

 شهمه. خوبن یلیخ هم شهاب و الهه. منتظرته ییجا هی بابات

 و کار از من خاطر به سپهر. دروغه یدیشن و یدید یهرچ گنیم

 اگه گفت خودش. بندازه ریگ رو سامان خوادیم. افتاده شیزندگ

 .کشدشیم ردش،یبگ

 وا یزده رونیب حدقه از چشمان به رهیخ و برگشت احسان طرف به

 .داد ادامه

 آره؟ کنن؟یم اعدامش شه؟یم قاتل بکشه، رو سامان سپهر، اگه -

 زا بگو بهش تو. بکشه رو یکس سپهر ندارم دوست اصال من... من

 هک رو من بگو. نداشت من با یکار سامان بگو بهش. بگذره رشیخ
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. بشه شالیخیب گهید پس نبوده، یچیه که دنید. یقانون پزشک بردن

 .نداره رو سپهر شدن اعدام ارزش آشغال اون

 .نبود احسان یشانیپ یزده رونیب رگ به حواسش و زدیم حرف او

 و برد باال دست. بود کرده گم را اشنهیس از خروج راه نفسش

 اشیدور از قرن چند مگر. کرد باز را راهنشیپ اول یدکمه

 چیه چرا نداشت؟ خبر او و بود شده کونیف کن ایدن که گذشتیم

 بود؟ نزده وقت چند نیا یهااتفاق از یحرف چیه کس،

 خوادیم چرا سپهر کرده؟ کاریچ سامان نا؟یآدر یگیم یدار یچ -

 بکشدش؟

 ود به تند تند را سرش. کرد بغل را خودش و زد هیتک در به نایآدر

 .داد تکان طرف

 یعنی... یعنی. نکرد یکار چیه سامان. خدا به یچیه... یچیه -

 به ناخن با بزنه دست بهم خواستیم یوقت. بکنه یکار نتونست

 زهنو نیبب... نجایا نگاه... نگاه. صورتم تو زد. زدم چنگ صورتش

 .معلومه بازم یول زدم کرم یکل. کبوده
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 یاندازه به چپش گوش کنار. زد عقب یکم را اشیروسر و گفت

 اشیکبود کرده تالش که بود معلوم. بود شده کبود دست کف کی

 کامال آن یجا ،یکردیم دقت اگر یول بپوشاند شیآرا لوازم با را

 لمس را آن انگشتانش نوک با و برد جلو دست احسان. بود معلوم

 را خودش و بپرد جا از نایآدر تا بود یکاف کوتاه لمس همان. کرد

 .بکشد عقب

 

 

۳۸۳ 

 وت سامان ...جلومون دیچیپ نیماش هی... میکرد تصادف بعد... بعد -

 هم یزیچ هی کنم فکر... کنم فکر... بود یعصبان... نبود خودش حال

 هب خواستیم... کنه کنترل رو نیماش نتونست... بود کرده مصرف

 هوش به یوقت... یوقت... الیگاردر به میخورد نزنه، ییجلو نیماش

 .میبود مارستانیب تو اومدم

 نگفته؟ یزیچ من به یکس و افتاده اتفاق همه نیا -

 .نگفتم یزیچ یکس به من... یعنی. نداره خبر کس چیه -
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 سپهر؟ پس -

 و الهه... بودن گرفته تماس باهاش مارستانیب از. دیفهم خودش -

 .کردن کمکم یلیخ مدت نیا تو... بودن همراش هم شهاب

 آنچه تا خواستیم زمان. زد هیتک جلو یصندل به را سرش احسان

 نآ از دیبا کا بود زهایچ یلیخ هنوز. کند درک و هضم را بود دهیشن

 سواالتش به دادن جواب یآمادگ حال، نیا با نایآدر. آوردیم در سر

 .نداشت را

 نه؟ ،یندار دوستم گهید تو -

 .دز ینیغمگ لبخند. ستینگر او یاشک چشمان به و آورد باال سر

 باشم؟ نداشته دوستت تونمیم من مگه ؟یگیم یدار یچ -

 .کرد باال و نییپا سر. بود گرفته بغل محکم را خودش نایآدر

 ستم،ین عماد یواقع دختر من که یبفهم اگه.... یتونیم آره... آره -

 .یندار دوستم گهید

 ه؟یچ منظورت...من -

 .یندار دوستم گفتم یدید... یدید -
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 یدار حاال نبودم، روز ده از کمتر. شدم شوکه کم هی فقط من -

 و یگیم سامان از اول. ارمیدرنم سر ازشون اصال که یزنیم ییحرفا

 وسط نیا سپهر اصال... اصال. عماد طرف یبریم رو حرف حاال

 خبرم؟یب من که داره خبر یچ از است؟ کارهیچ

 .خدا رو تو... بابام شیپ ببر منو -

 به بیترغ را او د،یغلت اشگونه یرو که یاشک قطره و شیصدا سوز

 را خودش و کرد باز هم از را دستانش. کرد نایآدر دنیکش آغوش در

 .گرفت سنگر دستانش پشت نایآدر. دیکش جلو

 .منتظرمه عماد بابا... میبر خدا رو تو احسان، میبر -

 ود،ب شیروبرو که یینایآدر. شدیم دلخور دینبا یعنی نشد، دلخور

 .نبود یشگیهم ینایآدر

 شیبرا زدن حرف جان. دیکش عقب را خودش و داد تکان سر

 اما شودسبک یکم و بفهمو را شیهاندانسته تا بود آمده. بود نمانده

 حمل شیهاشانه یرو را عالم یهایسخت تمام بار داشت انگار حاال

 .کردیم
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 ۳۸۴پارت

. ردک باز شیبرا را در. شد ادهیپ. رساند خانه به را نایآدر سکوت، در

 ئنمطم خانه به ورودش از و افتاد راه سرش پشت فاصله قدم کی با

 دیبا. ستادیا عماد دیجد یخانه یبسته در به ره،یخ یالحظه. شد

 کجا چیه به راه تهش و سر یب یفکرها یوقت. کردیم فکر یکم

 جوابیب سوال یکل. شد لشیاتومب سوار دوباره و جنباند یسر نبرد،

 .دیبگو را هاآن پاسخ توانستیم نفر کی فقط ظاهرا که داشت

. دیرس سپهر یخانه به زود یلیخ داشت، او که یاعجله و سرعت با

 آن نیساکن از یکی هم خودش شیپ وقت چند نیهم تا که یاخانه

. اندرس زنگ به را خودش و کرد پارک یدقتیب با را لشیاتومب. بود

 بش از موقع نیا سپهر بود دیبع. فشرد هم سر پشت بار چند را آن

 حساب به شب سر او، یبرا شب، نه ساعت. باشد بوده خواب را

 .آمدیم

 داداش؟ یآورد سر. احسان داش سالم به، -

 .سپهر کن باز -
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 هاپله .بود متعجب او یعصب لحن از سپهر. شد باز ریتاخ یکم با در

 شیهاکفش از هرکدام. بود باز آپارتمان در .کرد یط دو حالت به را

 .شد وارد و کرد پرتاب سمت کی را

 ؟ییکجا! سپهر -

 ...بپوشم لباس واستا. داداش نجامیا -

 اشجمله نداد اجازه. دیرسیم گوش به خانه اتاق تنها از شیصدا

 کمر یرو سپهر دست. انداخت اتاق داخل را خودش. شود تمام

 .بست ریتاخ یکم با را دهانش. بود شده خشک اشیورزش شلوار

 .زد یشخندین

 !بده در دم داداش، تو بفرما -

 بگو آدم یبچه مثل پس. سپهر ندارم رو اتیپرون مزه یحوصله -

 اومده؟ نایآدر سر ییبال چه نبودم که وقت چند نیا

. آمد خودش به زود یلیخ اما دیپر یالحظه یبرا سپهر رنگ

 نیح. زد چنگ تخت یرو از را شرتشیت و کرد مرتب را شلوارش

 :گفت آن دنیپوش
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 و میبخور یچا مینیبش امیم. کنم خشک رو موهام منم. یبرس بذار -

 !راهه به شهیهم من یچا که یدونیم. میبزن حرف

 

 

۳۸۵ 

 ریاس اشقهی که بود نکرده مرتب یحساب و درست را شرتیت هنوز

 بود شده فیضع مدت نیا در احسان که درست. شد احسان دستان

 دستش کف را سپهر حق ،خشم همه آن با نتواند که قدر آن نه اما

 یمک را او د،یچسب وارید به که پشتش. داد هل عقب به را او. بگذارد

 .کرد تف صورتش یتو را کلمات. دیکش باال

 به پس زم،یبر رو خونت تونمیم که امیعصبان قدر نیا االن سپهر -

 .یبد رو جوابم و کنار یبذار رو یباز مسخره که نفعته

 .آورد باال را دستش دو سپهر

 سوالت. یهست یعصبان دمیفهم. داداش خوب لهیخ.... خوب لهیخ -

 .بدم رو جوابت تا بپرس رو

 هست؟ نایآدر و تو نیب یچ -
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 .زد یشخندین و کرد گرد چشم سپهر

 باشه یچ قراره نایآدر و من نیب احسان؟ یگیم یچ یفهمیم -

 مثال؟

. ستین خوب نایآدر حال که نهیا فهممیم که یزیچ تنها االن من -

 خوش حالش. خبرمیب یچ همه از احمق من و ستین خوب حالش

 .کنمب تونمیم کاریچ شدنش بهتر واسه دونمینم یحت من و ستین

 دور یچرخ. کرد شیرها و دیکوب وارید به گرید بار کی را سپهر

 ار سرش. نشست اتاق یگوشه ینفره کی تخت یلبه. زد خودش

 .گرفت دستانش نیب

 من که نامرده هی دست یجا صورتش رو. ترسهیم من از نایآدر -

 .کرده یکار نیهمچ باهاش چرا دونمینم یحت

 .بود سرخ سرخ چشمانش. گرفت باال سر

 انیآدر که کرده یغلط چه سامان. یبکش رو سامان قراره تو گهیم -

 گردنت؟ فتهیب نجسش خون و شیبکش ترسه یم

 و بود کرده دراز را شیپا کی. نشست نیزم یرو جا همان سپهر

 را آن و دیکش صورتش به یدست. بود آرنجش گاههیتک گرش،ید یپا
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 را زیچ همه دیبا روز کی که دانستیم. داشت نگه لبانش یرو

 نیا به روز آن کردینم را فکرش اما دهد حیتوض احسان یبرا

 .برسد هایزود

 .شد مزاحمش ،یمهمون میرفت نایآدر با که یشب همون از سامان -

 .گرفت باال ضرب با را سرش احسان

 !؟یچ -

 

 

۳۸۶ 

 .انداخت باال شانه سپهر

 سامان بشه، کینزد نایآدر به خواستیم یمهمون شب که یاون -

 .بود

 !کرده؟ تیاذ رو نایآدر یک دهینفهم کسچیه یگفت که تو -

 .دونستینم کس چیه آره -

 ...تو پس -

@
mahbookslibrary



 .گفت نایآدر -

 .زد یشخندین احسان

 هب آدم و عالم تمام وسط از نایآدر. کردم باور منم و یگفت تو هه، -

 شده؟ مزاحمش سامان که گفت تو

. دهیترس یلیخ بود مشخص. دمشید کوچه سر یبقال تو شب هی -

 .شده یچ شب اون کنه فیتعر واسم تا شدم شیپاپ یکل

 نبود؟ شده، ریدستگ یمهمونا تو شب اون چرا پس -

 ظاهرا. کرده فرار ده،یشن رو سیپل ریآژ یصدا تا گفت نایآدر -

 .کرده فرار ده،یترس داشته، سابقه چون بوده، خورده مشروب

 یجلو بار دو را دستانش. برخاست جا از و زد یشخندین احسان

 کرد مشت را دستش. زد خودش دور یچرخ. دیکوب هم به صورتش

 کی را خشمش خواستیم که انگار. دیکوب اشیشانیپ به بار دو و

 صورت جز به ییجا را آن خواستیم هم دیشا. کند کنترل جور

 را اشهقی بلند، گام دو با د،یچرخ که سپهر طرف به. کند یخال سپهر

 رلکنت کارها آن با که بود آن از شتریب خشمش شد معلوم زد، چنگ
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 در را اشقهی که طور همان. دیکوب وارید به بار دو را سپهر. شود

 .داد هلش آن یرو و چرخاند تخت سمت به را او داشت، دست

 اد؟یم رونیب تو ینداشته گور از شهیآت یهرچ پس -

 اشقهی. نشست تخت یلبه و کرد حفظ را تعادلش یسخت به سپهر

 یبرخورد هر انتظار لحظه آن در. انداخت ریز به سر و دیکش باال را

 او یهاتیحساس از. دادیم او به کامال را حق. داشت احسان از را

 و تعصب شیبایز ییدختردا یرو حد چه تا دانستیم داشت، خبر

 نآ به را نایآدر یپا گانه،بچه یدلسوز کی سر هم باز اما دارد رتیغ

 تمام آمار احسان که بود خوب. بود کرده باز وحشتناک یهایمهمان

 جور چه نبود معلوم وگرنه نداشت را هاآن یدونفره یهایمهمان

 .کردیم زیتجو شیبرا را یمرگ

 

 

۳۸۷ 

 یخوایم مثال ؟یچ یعنی یگرفت خودت به که یاافهیق نیا االن -

 .دختر اون و من یزندگ به یزد یگه چه یدار خبر خودت یبگ
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  .فتدیب قشیرف چشم از خوب تا بود مانده. زد یشخندین سپهر

 شده؟ حالل خونش که کرده کاریچ سامان -

 هب پوستش که یجور کرد، مشت را دستش. انداخت نییپا را سرش

 سامان چشمان ریز درست را آن خواستیم دلش. زدیم یدیسف

 .بکوبد

 دص حاال تا وگرنه نبرد شیپ از یکار و کرد تصادف آورد شانس -

 .بودمش کشته صد در

 ...نکنه... نکنه آورده؟ نایآدر سر ییبال چه سامان. نرو طفره سپهر -

 هک شدیم نییپا و باال یجور. ماند احسان آدم بیس یرو سپهر نگاه

 فتنگ در تا بود شهاب کاش. داشت را او یگلو شکافتن قصد انگار

 صورتش یرو را دستش. کردیم کمکش بود، گذشته هاآن بر آنچه

 احسان خشم یهاترکش. فشردمحکم را شیهاقهیشق. گذاشت

 .بود کنندهرانیو

 ...نیبش اول ،بگم برات اول از بذار -

 .بزن رو حرفت تو. راحتم من -
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 و داد تکان او یروبرو دیتهد ینشانه به را اشاشاره انگشت احسان

 .نشست صاف و داد فرو را دهانش آب سپهر. گفت را نیا

 متمو بعد بالفاصله من ،یداشت پرواز تو که یشب همون یفردا -

 بودم هگفت نایآدر به بار چند. تهران به رسوندم رو خودم فتم،یش شدن

 و ضهیمر باباش گفتیم. نکرد قبول یول کنه صحبت باباش ای تو با

 تنها. باشه دوشتون یرو بار خواستینم. یخواهرت ریدرگ هم تو

 رو تامفیش. باشم مواظبش خودم که بود نیا دیرس ذهنم به که یفکر

 رسوندمیم رو خودم شد،یم تموم کارم تا و داشتمیبرم فشرده

 شب چهار. بودم خسته. تهران دمیرس هفت ساعت روز، اون. تهران

 رفتمیم عصر ای صبح ای هم روزا.  بودم کارشب هم سر پشت

 اب قراره گفت. زدم زنگ نایآدر به بخوابم نکهیا قبل. مارستانیب

 .بره مامانش

 بودم؟ خبریب من چرا بره؟ خواستیم کجا ؟یچ یعنی -

 

 

۳۸۸ 
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 کرده زورش مامانش گفت من به که نجوریا. کانادا بره بود قرار -

 دن،کر ازدواج تو خواهر با باباش بود دهیفهم ظاهرا. برن باهم که بود

 .کنه تشونیاذ نایآدر بردن با خواستیم

 .گرفت دهانش یجلو دست و گفت یبلند یوا احسان

 یول کن یخداحافظ الاقل بابات با گفتم. زدم حرف باهاش یکل -

 .بود دهیترس نایآدر. بود دهیفایب

 ؟یچ از -

 دور مدت هی گفتیم. باباش یهاییتنها از. سامان یمزاحمتا از -

 خواستیم. افتهیم سرش از داره یفکر اگه سامان. بهتره باشم

 هیگر. زد زنگ دوباره که بود برده خوابم تازه. برگرده زود یلیخ

 زا فقط گه،یم داره یچ دمیفهمینم درست. دیکشیم غیج و کردیم

 دکریم التماس. ستین خوب باباش حال که دمیفهم حرفاش وسط

 رو باباش یمغازه یشماره. شد خاموش یگوش هم بعد. کمکش برم

 ودمخ هم بعد. سراغش برن گفتم انیشا و دیام به و زدم زنگ. داشتم

 !بود کرده سکته عمادت ییدا. رفتم

 !خوبه که عماد حال ؟یگیم یدار یچ_ 
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 تمام هم خانم رها. بود یبستر وییسیس شب سه یول آره، االن_ 

 .بود سرش باال مدت

 شد؟ یچ نایآدر... نایآدر_

. هبر که بود کرده مجبورش کتک زور به یعنی رفت، مامانش با_ 

. نهک فرار تا شهیم ادهیپ نیماش از نایآدر ک،یتراف پشت راه، وسط

 نایآدر یحرفا از که جور نیا. کرده یم بشونیتعق هم سامان ظاهرًا

 کیدنز نایآدر به تا داده پول بهش نفر هی گفته سامان خود دم،یفهم

 ...بشه

 کینزد نایآدر به تا بده پول سامان به دیبا نفر هی چرا ؟یچ واسه_ 

 آبرومون بردن خاطر به که میمهم قدرنیا ما از یکی کدوم بشه؟

 کنن؟ نهیهز مونواسه بخوان

 .انداخت باال شانه سپهر 

 ...دونمیم چه من_ 

 یها تکه هم هنوز. گذاشت نشییپا لب یرو را شیباال یهادندان 

 .بود نگرفته قرار شیسرجا درست پازل

 ...سر که ییبال سامان... سامان_ 
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 .بکنه نتونست یکار چیه کثافت اون. باشه راحت التیخ نه،_ 

 اطرافش یهوا کرد حس یالحظه سپهر که دیکش یقیعم نفس چنان 

 اندهگذر سر از یسخت قدر آن نگرانش شهیهم قیرف. است شده قیرق

 .باشد یعصب حد نیا تا داد یم حق او به که بود

 بود؟ شده بد حالش یچ واسه یدینفهم ه؟یچ عماد یهیقض_ 

 

 

۳۸۹ 

 با داستیپ ماجرا ظاهر از که جور اون. دونم ینم یادیز زیچ_ 

 اجازه خانم ینازل یول رهیگیم قلبش. بوده کرده دعوا نایآدر مامان

. بود ناجور یلیخ وضعش دمیرس من یوقت. بمونه ششیپ نایآدر نداده

 رو خواهرت خدا کنم فکر. بود معجزه هیشب یزیچ هی موندنش زنده

 .موند زنده شوهرش که داشت دوست یلیخ

 !سابقش شوهر_ 

 .زد یشخندین سپهر. گفت دیتاک یکل با را نیا احسان
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 عمادت ییدا بودن یم دادگاه دیبا که یموقع داداش، یکار یکجا_ 

 !آورد یم باال کثافت داشت شخونه وسط

 نگفت؟ من به یچیه رها چرا پس شه؟یم مگه_ 

 تیموقع نیا تو ،یبود خودت اگه! هم تو یپرسیم ییسواال چه_ 

 دستش؟ کف یذاشتیم رو اتفاقا درشت و زیر و ینشست یم

 !نبود من حق هم یخبر یب همه نیا یول... یول نه، که معلومه_ 

 مدت نیا در آنقدر. نشست نیزم یرو و خورد سر وارید کنار 

 دیبا یواکنش چه دانست ینم که بود افتاده بیغر و بیعج اتفاقات

 جان یب و داد تکان سپهر به رو را اش اشاره انگشت. بدهد نشان

 :گفت

 ارک ات،یفکریب با تو،! کنم لوردت و له بزنم خوادیم دلم هنوزم_ 

 هی از ریغ سرزنده، دختر اون از. یکشوند نجایا به رو نایآدر و من

 !نمونده یچیه جنازه

 :داد جواب آرام و ریز به سر سپهر

 .یدار حق یبگ یهرچ. دونمیم_ 
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 یگذشتیم کنارش از یسادگ نیهم به بود هم خودت خواهر اگه_ 

 !سپهر؟

. دوخت او به را اشکش از سیخ چشمان و آورد باال سر سپهر

 .بود یدگیرنج از پر لحنش

 از. نبوده خواهر از کم من واسه نایآدر. داداش نباش انصاف یب_ 

 شهاب بودم، من ،یبود تو هرجا. شناسمشیم شیسالگ ازدهی ده،

 خواهرم از کمتر وقت چیه دونهیم خدا. بوده هم نایآدر بود،

 مخود ناقص عقل با منم... منم. بگم بهتون نذاشت خودش. دمشیند

 نجایا رو موقت شتریب اگه کردم فکر. باشم مراقبش تونمیم کردم فکر

 رو تالشم تمام دونهیم خدا. بشه کشینزد تونهینم سامان بگذرونم،

 کردم ینم هم رو فکرش. نشد یول نره، تنها جا چیه نایآدر که کردم

 از انیآدر بشه، تموم یخوش و ریخ به یچ همه قراره که یوقت درست

 .فتهیب سامان ریگ و کنه فرار مادرش دست

 

 

۳۹۱ 

@
mahbookslibrary



 .بود گذاشته آنها یرو را دستانش و بود زده تا را زانوانش احسان

 .بودند گذاشته آنها یرو را عالم غم بار انگار. بود خم شیها شانه

 ست؟ین عماد دختر گفته نایآدر به یک_ 

 فوت ونریب به را نفسش. ستینگر احسان یخسته چشمان به سپهر 

 ا،ر تلخ اتفاقات از حجم نیا بتواند قشیرف دانستیم دیبع. کرد

 .کند تحمل جاکی

 !سامان_ 

 قهیشق در یوحشتناک درد. فشرد دستش دو نیب را سرش احسان 

 یحساب و درست خوراک و خواب بود روز چند. بود دهیچیپ شیها

 .دید یم را آن عواقب داشت حاال و نداشت

 !بتیمص همه نیا وسط بودم کجا من... یوا... یوا... یوا_ 

 شیزانو یرو دست. نشست او یروروبه. آمد نییپا تخت از سپهر

 .گذاشت

 هی ور زیچ همه نبود قرار. یبود گهید بتیمص هی وسط درست تو_ 

 !یکن درست تنه

 .داد تکان سر و زد یشخندین احسان

@
mahbookslibrary



 زنده من مامان. شخواسته دنبال رفتم و گرفتم رو دلم دست من_ 

 وقتاون. دمیدیم رو شجنازه دیبا تهش. صورت هر در موندینم

 و گذاشتم تنها غصه و غم عالمه هی وسط نجایا رو ضمیمر خواهر

 ازشب یچشما دنید احتمال دونستمیم که یکس دنید دیام به رفتم

 سر از رو ییروزا چه نجایا ستین معلوم عماد. صفره بایتقر

 ...که هم نایآدر! گذرونده

 نایآدر به آنچه به فکر یحت. چرخاند حدقه در چشم و دیکش یپوف 

 اشخواسته به سامان اگر. آورد یم در را اشکش بود، گذشته

 ...دیرس یم اش خواسته به سامان اگر یوا! دیرسیم

 .ستادیا صاف و گرفت وارید به دست موضوع نیا به فکر با

 کجاست؟ سامان_ 

 .بود مارستانیب روزیپر تا_ 

 ست؟ین گهید االن یعنی بود؟_ 

 .شده صیترخ یشخص تیرضا با نه،_ 

 بره؟ که یکرد ولش یراحت نیهم به تو وقتاون_ 
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 یبرا. بود بهش حواسم یچشم چهار سرم ریخ نه، که معلومه_ 

 از ماون رون،یب برم مارستانیب از شدم مجبور که دفن و کفن یکارا

 ...کرده فرار و کرده استفاده فرصت

 

 

۳۹۰ 

 بار چند .ردیبگ را آن یسیخ تا دیکش مانتواش کنار به را دستش کف

 کباری را نامش. کند کنترل را آن لرزش دیشا تا کرد باز و بست را آن

 را شیپاها. بود خط آخر گرید نجایا. ستادیا پا سر زدند، صدا گرید

 ششکستن شاهد یکس تا دیکوبیم نیزم یرو و داشتیم بر محکم

 . نباشد

 و دیاین هم باز عماد که داشت دیام قبل یقهیدق چند تا درست

 نوک شلوار و کت در دهیپوش را او یوقت اما بماند ناتمام کارشان

 ندک فکر خواستینم. شد دیناام دشیام د،ید دیسف راهنیپ و یمداد

 دینبا نه،. دیرسیم نظر به ترپیتخوش شهیهم از امروز عماد چرا

 یشلخته و یهپل یافهیق خواستینم دلش یحت. کردیم فکر
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 کار نیا اگر. کند سهیمقا او حال سر و بشاش یچهره با را خودش

. دیدیم چشم به را شیآرزوها تمام مرگ. شدیم نابود کرد،یم را

 او یرو به را نخواستن نیا دیبا چطور گرید. خواستینم را او عماد

  آورد؟یم

 کی دستش ریز کاغذ یرو آن چرخش. گرفت دست در را خودکار

 همان بتواند بود محال کردیم تعلل اگر. بود یرارادیغ حرکت

 یحلقه. کرد رها دفتر یرو را خودکار. بکشد درست را ساده یامضا

. گذاشت خودکار کنار را آن و درآورد نشانش انگشت از را اشساده

 هم، اشیداشتن دوست و یمیقد انگشتر و کرد باز را راستش دست

 . شد رها حلقه کنار

 دلش اما کردیم حس اول یلحظه همان از را عماد نگاه ینیسنگ

. یتوق هر از شتریب. بود گرفته او از دلش. کند نگاهش خواستینم

 رگید. بود اشیادگاری انگشتر یرو او قیعم نگاه متوجه هم دهیند

 طخ ته نجایا. کندیم خودش با یفکر چه که نداشت یتیاهم شیبرا

 . بود اشطرفه کی عشق

 و زیر مشکالت یحت و خاطراتش اش،یزندگ عماد، لحظه، نیهم از

. ردیبگ فاصله. شود دور بود قرار. نداشت او به یربط چیه درشتش
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 و زارآ فکر یحت کسچیه گرید که یافتنین دست و دور قدر آن. برود

 بود خواسته احسان از خودش. بود آمده تنها. نکند را تشیاذ

 شکستن شاهد خدا، جز یکس دیدینم یلیدل. نکند اشیهمراه

 . باشد اشدوباره

 ماا نبود یمنطق. شد خارج محضر از کند نگاه یکس به نکهیا بدون

 یزن عنوان به را او و کنندیم نگاهش همه کردیم حس

 خواستیم دلش. دهندیم نشان هم به مفلوک و خوردهشکست

 .نبود انکار قابل دش،یشد ضعف اما بزند راه آن به را خودش

 

 

۳۹۲ 

 باال و نییپا وگرنه بود اول یطبقه در محضر ساختمان که بود خوب

 . نبود او االن حال مناسب اصال ها،پله از رفتن

 کباری داشت. انداخت رونیب ساختمان از را خودش چطور دینفهم

 در که ییهاآدم تمام از عماد، از خودش، از. کردیم فرار گرید

 االن نیهم وگرنه نبود یشدن فیح. داشتند نقش اشگذشته یزندگ
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 یهنقط نیتریافتنین دست یبرا و رساندیم نالیترم به را خودش

 ...بعد و کردیم هیته طیبل ممکن،

 و زشت حس که بود لحظه همان مهم. نبود مهم گرید بعدش

 کباری نکهیا به فکر. گرفتیم را جانش داشت حماقت یگزنده

 داشت بود، کرده خوش دل او با بودن به عماد، یاشاره کی با گرید

 و لوح ساده توانستیم چقدر انسان کی مگر. کردیم اشوانهید

 ییوپرر باکمال باز و شود زده پس بارها و بارها که باشد فکر کوته

 . بچسباند مقابل طرف به را خودش ،یغروریب و

 ؟یواست شهیم جان؟ رها رها، -

 کاش. بود مقتدر و محکم قدر همان هنوز هم اشیلعنت یصدا

 بدش حال از یکم یلیس کی با و برگردد طرفش به توانستیم

 هب بود، که آن از شتریب بدش حال خواستینم که فیح اما بکاهد

 شاهد توانستیم که بود ینفر نیآخر عماد. دیایب عماد چشم

 قبع به را بغضش ق،یعم نفس دو با. ستادیا جا در. باشد او فالکت

 درست ،یلعنت بلند قد پیت خوش. برگشت او سمت به و راند

 .بود ستادهیا شیروبرو
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 عجله؟ همه نیا با یریم یدار کجا -

 تو هم گهید ساعت دو. آموزشگاه رمیم برم؟ دارم رو کجا -

 .برسونم رو خودم دیبا. میدار جلسه عمارت

 !برم؟ دارم رو کجا یگیم وقت اون! یدار یشلوغ سر چه -

 چه تو به جسارت. لبش یگوشه یشخندین با کرد، نگاهش تنها رها

 .شدینم مربوط عماد به او یکارها واقعًا وگرنه نداشت هم را گفتن

 .بدم پس بهت رو نیا اومدم -

 باال اشاره، و شست انگشت دو نیب را اشمردانه یحلقه و گفت

 .کرد فوت رونیب به را نفسش رها. گرفت

 .باشه من دست نداره یلیدل ش،یدیخر خودت -

 کف حلقه و داد فاصله هم از را انگشتش دو تعلل یکم با عماد

 ازدواجشان. بود کرده فراموش کل به را موضوع نیا. شد رها دستش

 دیخر یحت که بود کرده فرض تیاهمیب و یسرسر قدر آن را

 دیخر هردونفرشان یبرا عادله. نداشت یخاص یبرنامه شانیهاحلقه

 .نداشتند یاعتراض شانکدامچیه و بود کرده

 .برم من یندار یاگهید کار اگه -
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 .حاال تا یداشت نگه رو نیا دونستمینم -

. گرفت او یجلو را دستش و گفت پرحسرت تلخند کی با را نیا

 هردو یبرا خاطره ایدن ایدن دستش، کف یزنانه فیظر یحلقه

 .داشت نفرشان

 

 

۳۹۳ 

 .زنانه حماقت یپا بذارش -

 .دیکش یآه. شد جمع عماد لبخند

 .خودم یبدشانس یپا ذارمشیم -

 .نداره یتیاهم چیه گهید. یراحت هرجور -

 .مهمه یلیخ من یبرا یول د،یشا تو یبرا -

 احمق، آدم هی بره ادمی بود محال بودم جات اگه منم خوب، آره -

 جور نیا. نذاشتم محل بهش من و بوده منتظرم سال ستیب از شتریب

 .کنهیم کمرنگ رو آدم یهایبدبخت اتفاقا
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 .داد تکان طرف دو به سر عماد

 .نکردم مسخره رو تو وقت چیه من. رها نباش انصافیب -

 حماقت که یاون کنم فکر که ینکرد رفتار یجور هم وقت چیه -

 .نبودم من کرده،

. سراند شلوارش یهابیج داخل کتش ریز از را دستش دو عماد

 .دیدیم حقش نیترکوچک لحظه نیا در را دنیشن تلخ

 .میبزن قدم هم با -

 بار نیا رها جواب. داد نشان را روادهیپ ریمس دست با و گفت

 یدوام اشخنده. جنباند تاسف به که یسر و بود آزادانه یخنده

 .نبود یدلخوش سر از چون نداشت،

 انگشترت سال ستیب که درسته عماد؟ یکرد فرض یچ رو من -

 که نشدم ارزشیب و یدست دم قدرها اون هنوز یول داشتم نگه رو

 هی حکم براش فقط و داده یباز رو من عمر هی که یکس با بخوام

 .بگذرونم وقت داشتم، رو زاپاس

 از بود مشخص. دیکش صورتش به یدست و زد یچرخ مین عماد

 .است شده کالفه شد،یم یمنف برداشت اشجمله هر از نکهیا
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 نباشه؟ نیا حالت که کنم کاریچ و بگم یچ یبگ شهیم -

 هم به چقدر مگر. کرد نگاهش زده، رونیب حدقه از یچشمان با رها

 شیبرا نگونهیا دادیم اجازه خودش به عماد که بود داغان و ختهیر

 .کرد هم در چهره بسوزاند؟ دل

 .عماد شلوغه سرم واقعا من -

 .گرفت باال را دستش دو عماد

 یلو شلوغه سرت تو. یگفت بار چند رو نیا. دمیفهم خوب، یلیخ -

 ...تا برات کنم کاریچ بگو فقط. ینجوریا مونهیم شتهیپ فکرم من

 ریمس هی از یدیفهم اگه. نمتینب برم و دور گهید بمون، دور ازم -

 .ینبود وقت چیه انگار برو یجور هی. کن کج رو راهت م،یبر قراره

 به را خودش عماد، یزده رونیب حدقه از چشمان مقابل در و گفت

 یالحظه و داد تکان دست یتاکس نیاول یبرا. رساند ابانیخ کنار

. بود نمانده یاثر چیه دودش و رد جز به او، حامل لیاتومب از بعد،

 آخرش نگاه حسرت و ماند جا او سر پشت که بود عماد نیا بارنیا

 .خورد را
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 دش یم موفق دیبا. بزند لبخند کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 در ناموفق ازدواج دو نکهیا. بود دهینرس آخر به که ایدن. بخندد

 به یبرا یموجه لیدل توانستینم شود، ثبت اش یزندگ ی کارنامه

 سپ شهیهم که بود یزن نیاول او مگر اصاًل. باشد ایدن دنیرس آخر

 و داشتند او مانند یسرنوشت که یکسان بودند حتمًا شد؟ یم زده

 تتوانسیم دیبا هم او پس بود، دهینرس انیپا به شان یبرا یزندگ

 گزن دیکل و دیکش یقیعم نفس. کند شروع نو از دوباره و بخندد

 ازب کارآموزان از یکی توسط در، که دینکش یطول. فشرد را آموزشگاه

 در حضورش زمان شهیهم که بود سرزنده و شاد یدختر صهبا،. شد

 .دادیم هیروح همه به ادش،یز یانرژ با آموزشگاه،

 ؟یخوب. خانم رها سالم-

 .گذاشت او یشده دراز دست درون را دستش رها

 ؟یخوب شما. ممنون زم،یعز سالم -

 .شود وارد او تا رفت کنار در یجلو از صهبا
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 .خوبه برام زیچ همه شه،یهم. نداره یمعن بد من یبرا ممنون، -

 .خداروشکر خوب -

 مانند درست شد، خشک جا همان شیها قدم اما گذشت او کنار از

 :دیپرس گرد چشمان با و دیچرخ عقب به. دردهانش کلمات ی شهیر

 نجا؟یا خبره چه ه؟یچ نایا_ 

 یورود کوچک یراهرو طرف دو. کرد اشاره بر و دور به دست با و

 و خکیم گل از پر بلند هیپا کوچک یها گلدان با آموزشگاه،

 .زد یچشمک صهبا. بود شده پر یداوود

 !شده نفر هی عاشق بدجور نفر هی کنم فکر -

 .کرد یا خنده تک رها

 .یباش دهیفهم خودت دوارمیام ،یگفت یچ دمینفهم که من-

 .انداخت باال یا شانه صهبا

 همهبف دیبا که یاون ست،ین مهم ادیز یول دمینفهم خودمم راستش-

 !هیچ به یچ دونهیم
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. بودند خوشگل یادیز گلها. گذاشت شیپ قدم و داد تکان یسر رها

 همه به شان یسرزندگ و طراوت هم باز یول نداشتند یخاص عطر

 ییدمپا و گذاشت یجاکفش داخل را شیها کفش. کرد یم تیسرا

 شده گم انشیهنرجو یاهویه در افسانه، یصدا. دیپوش را خودش

 وتاب آب با داشت یسع کس هر و بود غذاها تست زمان. بود

 تپختدس. داشتند هم حق. کند فیتعر افسانه دستپخت از یشتریب

 .بود یفیتعر هم واقعا افسانه

 

 

۳۹۵ 

 انگار. دیچرخ طرفش به سرها یهمه کالس، سالن به ورودش با

 احوال و سالم جواب تا دیکش طول قهیدق چند.بودند منتظرش همه

 یبرا یحرف کدامشان هر نگاه کرد یم حس. بدهد را شانیپرس

 کس چیه. بود قبل ساعت کی نیهم اتفاق لشیدل دیشا. دارد گفتن

 سر پشت را ییزناشو یزندگ از یسخت یمرحله چه نداشت خبر

 با هم باز و دانستیم. دانستیم که خودش اما است گذاشته

@
mahbookslibrary



 آن به را دلش و خودش داشت یسع ترتمام چه هر یکلفت پوست

 .بزند راه

 ! ن؟یشد فرما فیتشر. خانم سالم-

. زد یم شنگول یخاص جور کی. بود یجور کی هم افسانه لحن

 رها به هم باز اما بود طالقش دادن جلوه تیاهم یب او قصد دیشا

. بود شوهرش بازهم خواست، ینم را او اگر یعمادحت. برخورد

 فراموش و ندینب را او تا بود زده یدر هر به سال کی که یشوهر

 .دارد او به نسبت یتعهد کند

 .شد رید شرمنده. داشتم کار سالم-

 .گهید شد تموم هم ما کالس. سرت یفدا-

. دیکش سر از را اش یروسر و گذاشت شخوانیپ یرو را فشیک

 نگاه بد کوتاهش، یادیز یموها خاطر به او به کسچیه نجا،یا

 .کردینم

 .یداشت هم یکار پر روز چه. واقعا ینباش خسته-

 اب افسانه. کرد اشاره زیم یرو شده دهیچ ظروف به سر با و گفت

 .داد تکان سر لبخند
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 فرن هی. نپختم من رو ها ینیریش نیا یول بود ادیز آموزشامون آره،-

 .آورد باج برام

 هرز همه پلک امروز چرا. چسباند اش جمله تنگ یچشمک و گفت

 پراندند؟یم چشمک تند تند و بود شده

 ؟یچ باج باج؟-

 .انداخت باال سر افسانه

. میبخور ینیریش و یچا هی ایب ار،یب در رو مانتوت برو. بماند-

 . چسبهیم یجمعدسته

 خواست یم. دیرس راه از دست، در یچا ینیس با صهبا موقع همان

 ده،ینترک بغض کی را شیگلو راه. ندارد خوردن یاشتها دیبگو

 یچا ینیس. زدند یم چشمک بدجور ها ینیریش اما بود کرده مسدود

 الس کی یخستگ ،یچا وانیل کی خوردن با و ایب گفتیم مدام هم

 تکان سر و زد یلبخند. کن در به را سرانجام یب یزندگ ماه چند و

 وقت کمد، داخل لشیوسا و فیک چپاندن و مانتو درآوردن. داد

 وانیچهارل ینیس یرو برگشت، که سالن به. خواستینم یادیز
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 بود مشخص. خوردند یم یچا سرپا انیهنرجو. بود نمانده شتریب

 .کنند ترک را آموزشگاه زودتر خواهندیم و دارند عجله همه

 

 

۳۹۶ 

 داشت که یچا وانیل کی و افسانه و بود مانده او بعد قهیدق چند

. نبود او روز امروز،. نداشت را خوردنش حال او یول شد،یم سرد

 ده به کینزد که بود شده خاطراتش و گذشته یزندگ غرق آنقدر

 اشتد و بود شده رهیخ ینیس یرو زبان یها ینیریش به بود قهیدق

 داده هم دست به دست زمان و نیزم انگار. کرد یم خاطرات مرور

 همه. برود نییپا شیگلو از خوش آب امروز او نگذارند که بودند

 ل،قب سالها که بود ادشی.انداختیم شیوفا یب مرد ادی به را او زیچ

 خانه به انیگر چشم با خانم قیصد دختر یعروس از بعد یوقت

 ناال. بفهمد را اش هیگر علت تا شد اش یپاپ چطور عماد برگشت،

 لخت یلیخ شیبرا روزها آن اما نبود یبغرنج موضوع کرد یم فکر که

 و کیتوج کیج یادیز شان محله مردم. نمودیم وحشتناک و
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 یمعن یتجمالت مراسم و تاالر و دعوت کارت آنجا. بودند یخودمان

 هک بسپرد ها هیهمسا از یکی به مجلس صاحب بود یکاف. نداشت

 به دست همه رد،یبگ وعده مراسم فالن و روز فالن یبرا را هیبق

. مراسم شدن برگزار بهتر یبرا کردندیم تالش و دادندیم هم دست

 گرید یایدن کی از انگار داماد. بود متفاوت مراسم کی اما روز آن

 همان اما نبود خاص یادیز دیشا شاندعوت یهاکارت. بود آمده

 فوج محله، آن دخترکان یبرا آن، یرو یبایز داماد و عروس عکس

 یاصل اتفاق. بود ماجرا اول تازه نجایا. داشت دنبال به ایرو فوج

 در یسر خانم قیصد داماد گفتندیم همه. افتاد یم مراسم موقع

 و نالم و مال یکل و است مارستانیب فالن دکتر گفتندیم. دارد سرها

 از که است بزرگ اش خانه آنقدر گفتندیم. دارد حشم و خدم

 آنها. یکن یط نیماش با دیبا را ساختمان یجلو تا اشیورود

 دختر یجا به کردندیم آرزو محله، کوچک دختران و گفتندیم

 .باشند خانم قیصد یبایز

 یها گلدان را خانمقیصد یخانه داخل تا محل سر از یعروس شب 

 به محله، طرف دو. بودند دهیچ یداوود و خکیم گل از پر

 بزرگ یهاینیس زیم هر یرو و بودند گذاشته زیم منظم، یهافاصله
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 ها،پاش و ختیر نیا تمام ته که بماند. زدیم چشمک ینیریش

 دیفهم پسرش تولد از بعد تازه که یمادر و ماند مادریب یاپسربچه

 .خواستنشیم فرزند، آوردن ایدن به یبرا تنها

 

 

۳۹۶ 

 یدلبر شانیبایز یها لباس با یادغدغه هر از فارغ دوستانش روزآن

 او اما کردند، یم چهچه بهبه و خوردندیم ینیریش یه و کردند یم

 ،نشیآتش یها شگونین آن با عادله. بود یمستثن هم قاعده نیا از

 خوب. دادینم او به هم را کوچک یها یدلخوش نیهم یاجازه

 رازد دست خانوم، قیصد اصرار به نکهیا از بعد چطور که بود ادشی

 برداشت را ظاهر خوش و براق زبان یها ینیریش آن از یکی و کرد

 کی با عادله گشود، دهان و بست چشم آن دنیچش قصد به و

 یضربه. درآمد کوچکش یخواسته و او خجالت از یانتحار حرکت

 شد، دهیکش دستش از را زبان ینیریش و دهیکوب لبانش به که یمحکم

. نداشت هم ستنیگر جرئت. کرد حس دهانش در را زهر طعم
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 دبلن شب کی کردن یسپر یبرا یخوب یجا خانه، مخوف نیرزمیز

 دلش چیه. گذاشت دهانش یجلو دست و کرد باز چشم. نبود

 و فیکث بود، خوشش یروزها ادگاری که شیبایز لباس خواستینم

 .شود خراب

 :دیغر اششده دیکل یدندانها یال از عادله

 مثل نجایا که یخوریم کم خونه تو رو، و چشم یب یدختره_ 

 !؟یبریم منو یآبرو ها دهیند

 و خکیم گل و زبان ینیریش و یعروس هرچه از روز، آن از 

 کرد، فیتعر عماد یبرا را داستان یوقت. آمد یم بدش بود، یداوود

 .دش بشینص یمهربان لبخند و دهیکش سرش یرو عماد نوازش دست

 وقت، هی ینش ناراحت هم یآبج از ها، کنه هیگر خانم رها نمینب_

 راهش یول یباش نیبهتر همه یجلو شهیهم تو خواد یم دلش اون

 به ازین بودن نیبهتر یبرا خانم رها دونهینم. ستین بلد رو

 !آبه فوت رو همه خودش نداره، هاشهیتوص

 .گرفت انگشتانش سر با را او چشمان ریز نم هم بعد 
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 یزیریم اشک یوقت نکنه، هیگر گهید بهتره خانوم رها هم حاال_ 

 بخورم؟ غصه من یخواینم که تو. کنم هیگر خوادیم دلم

 

 

۳۹۸ 

. انداخت باال سر عماد، خوردن غصه ترس از اشیبچگ عالم در رها

 .بخواهد را اشیزندگ یحام تنها کردن ناراحت دلش بود محال

 هی برات دمیم قول منم. بزن صورتت به آب هی برو زم،یعز نیآفر_ 

 رو حسرتش هیهمسا یدخترا یهمه که بخرم ینیریش و گل عالمه

 باشه؟. بخورن

 یاهحرف از یدرست درک که نیا بدون د،یپر نییپا و باال و دیخند 

 یکس. دانست ینم را حسرت یمعن هنوز ها زمان آن. باشد داشته او

 ییغذا یوعده سه یجا به عمرش طول در آنچه بود نگفته او به

 داده قول عماد که است یحسرت همان دهند،یم خوردش به روزانه

 .بخوراند هیبق به بود

 .کرد خی دختر، گهید بخور رو تییچا_ 
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 زا یا جرعه و داد تکان سر. کردیم نگاهش مشکوک و قیدق افسانه 

 .دینوش اش،افتاده دهن از یچا

 باالخره؟ شد تموم ن؟یکرد کاریچ خبر؟ چه_ 

 کی خوردن. نشست صاف و گذاشت زیم یرو دوباره را وانیل 

 نیا انتظار. زدیم صبور یادیز افسانه. بود امدهین او به هم داغ یچا

 .داشت نهایا از زودتر یلیخ را سوال

 !نیهم م،یگرفت طالق ست،ین یخاص خبر_ 

 .انداخت باال ابرو. شد خم زیم یرو افسانه 

 هست؟ مگه هم نیا از تر خاص خبر ن؟یهم ن؟یگرفت طالق_ 

 یقو خودش به. کند پنهان را اشکش برق تا انداخت نییپا سر رها 

 .بود بدهکار را ماندن یقو و بودن

 زودتر شو حاضر پاشو. یریبگ عزا خواد ینم حاال خوب لهیخ_ 

 .عمارت میبرسون رو خودمون دیبا

 زا گذشتن یسرسر همه نیا او، از. شدیم شیزیچ کی انگار افسانه 

 زخم یکم داد،ینم یدلدار اگر حداقل. بود دیبع رها، بد یروح حال

 حدقه از چشمان یجلو که افسانه. رفتیم انتظار او از زدن زبان
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 تیریمد اتاق از دست، به فیک و دهیپوش مانتو او یزده رونیب

 دل با آمدن راه و بودن صبور افسانه اگر. آمد خودش به شد، خارج

 کند وانمود دادیم حیترج. نداشت یحرف هم رها بود، دهیبرگز را او

 .شدیم ترکمرنگ غمش دیشا است، روال یرو و یعاد زیچ همه

 

 

۳۹۹ 

 یها مغازه از یکی یجلو یاهویه شدند، خارج که ساختمان از

 از. کرد جلب خود به را نظرش آموزشگاه، ساختمان کینزد بزرگ

 بدون و یخال مغازه بود، کرده شروع آموزشگاه در را کارش یوقت

 کی یانداز راه یبرا را آن داشتند انگار حاال و بود آمد و رفت

 .کردند یم آماده بزرگ فروشگاه

 !پرمارکتهیها_ 

 .برگشت افسانه طرف به یجیگ با 

 !؟یچ_ 

 .کرد اشاره ساختمان به سر با افسانه 
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 .بزنن پریها توش قراره گم،یم رو جا نیهم_ 

 ؟یدونیم کجا از تو_ 

. دش دستپاچه افسانه کرد حس یالحظه اما بود دهیفهم اشتباه دیشا

 .داد قورت را دهنش آب و دیدزد نگاه

 !خوره یم پریها به دمانشیچ گفتم، یجورنیهم_ 

 گرداند، ینم بر رو عامدانه او شد مطمئن یوقت. کرد نگاهش یکم 

 روز آن افسانه. شد خارج لبانش نیب از یآرام «آهان» و داد تکان سر

 .بود مطمئن را نیا گرید حاال شد، یم شیزیچ کی

 گفت، همه از. زد حرف زیر کی را عمارت تا آموزشگاه یفاصله 

 نه داشت، سر نه شیها حرف. هیمهد و مهراب و صبا و شهروز یحت

 یم مه کنار را کلمات اضطرابش، کردن پنهان یبرا انگار شتریب. ته

 دند،یرس که عمارت کینزد. کرد یم شان پرتاب رونیب به و دیچ

 سکوت علت دنیفهم یبرا رها. کرد سکوت افسانه یالحظه یبرا

 که یرس و افسانه لب یگوشه لبخند. برگشت طرفش به اشیناگهان

 با انهافس که یفرد شناختن قصد به. کرد شتریب را شکش تکاند،

 جز به اما برگرداند رو گفت، یم سخن او با لبانش و سر عالمت
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 رفط ظاهرًا. دیند چیه گذشت، کنارشان از که یرنگ یمشک لیاتومب

 ودارت همه نیا از. بود مشکوک لیاتومب همان نیسرنش افسانه، مقابل

 نداشت عادت. اوردین بر دم اما شد ناراحت افسانه بودن مرموز و

 خودشان گرانید دادیم حیترج. کند کنکاش یموضوع هر یبرا ادیز

 خودش به ل،یاتومب در شدن بسته با. بدانند شان اسرار محرم را او

 عمارت محوطه در درضا،یحم لیاتومب کنار افسانه، لیاتومب. آمد

. شد ادهیپ و زد یتلخند. نبود هم خودش از یخبر و شده پارک

 ذهن یزاده ها، گمان و ظن نیا تمام و کردیم اشتباه داشت دیشا

 !بود خودش پردازالیخ
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 از پر شیبرا عمارت نیا. ستادیا جا همان و شد ادهیپ لیاتومب از

 یها نیآخر دیشا و نیاول از یلیخ. بود نیریش و تلخ خاطرات

 نیاول شدن، زده پس نیاول. بود کرده تجربه جانیهم را اش یزندگ

 شوهر، یمعشوقه یجلو شدن ریتحق نیاول همسر، از خوردن کتک
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 تهشکس آنقدر. نبود ذکر قابل هم شیها نیآخر... نیاول ن،یاول ن،یاول

 کدامشان چیه یرو بر را بار نیآخر نام شدینم که بود خورده بند و

 یپا و دست ریز غرورش و تیشخص از یاتکه که بار هر. گذاشت

 یشدن اما باشد بارش نیآخر بستیم عهد خودش با شد، له شهروز

 فمختل یها چسب با را شده پودر وانیل بود بلد خوب شهروز. نبود

 کشت یم یحت و کرد یم خورد شکست،یم زد،یم. دارد نگه پا سر

 گذاشت،یم مرهم د،یبوسیم د،یکش یم ناز د،یخر یم ناز بعد و

 برگشته اولش یجا سر به زیچ همه کردیم فکر و آوردیم بیطب

 .است

 .منتظرن همه گه،ید تو ایب_ 

 نیآخر آنها نکهیا. کرد فوت رونیب به را نفسش و داد تکان سر

 هالیاتومب صف از شد یم را دندیرس عمارت به که بودند ینفرات

. تانداخ نییپا سر و کرد مرتب دستش ساق یرو را فشیک. دیفهم

 را نجایا. نداشت دنید به ازین عمارت، نیا ساختمان به ورود یبرا

 اکنانشس که ،یتجمالت یادیز یساختمان. بود بلد از دستش کف مثل

 مشخص، یباسابقه یشهروز. بودند یروان ماریب آدم مشت کی

 ابتث عضو اگرچه که ییسارا و افسرده و شکننده یاهیروح با ییرها
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 و سر اشاره کی با هم باز اما نبود، کوچکش یخانواده و خانه نیا

 یا هریدا مین یپله راه یسنگ یها نرده به دست. شدیم دایپ اش کله

 قدم همان از. داشت دوست یادیز را نجایا یورود. گرفت ساختمان

 نفوذ جانت به فخر و قدرت حس ،یگذاشتیم اول یپله یرو که

 طرف دو. ببالد خودش یقهیسل به داشت حق شهروز. کردیم

 صلمت آن بزرگ یمحوطه به ره،یدا مین کوتاه یپلهراه دو با ساختمان

 پارک یبرا ده،یسرپوش و بزرگ یقسمت پله، راه دو نیب. شدیم

 و دبرگردان سر خواست ینم دلش. بود شده هیتعب مهمانان، لیاتومب

 .ندیبب را عمارت سرسبز یمحوطه

 

 

۴۱۰ 

 نییپا سرش. بود دهیبار نجایا را نشده برآورده یایرو و آرزو یکل

 لمث زیچ همه که نیتلق نیا با را اول یپله. نیزم به نگاهش و بود

 ،دوم یپله یرو. گذراند است، نکرده رییتغ زیچ چیه و است قبل

 اهنگ گذاشت، پله نیسوم یرو که پا. شد شل یکم نگاهش، افسار
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 یرو. شد رممکنیغ آن یگوشه یبایز یشمعدان گلدان به نکردن

 رنگ که تفاوت نیا با بود، هاگلدان همان از یکی هم چهارم، یپله

 راست طرف پله، چپ سمت یجا به و یقرمز،صورت یجا به آنها

 ا،بیز قرمز یشمعدان کی پنجم، یپله گلدان. بود کرده اشغال را آن

 .بود پله چپ سمت در

 یط آن سمت آن و سمت نیا به چرخاندن نگاه با را پله ده تمام 

 ها لهپ یباال درست یواقع یشگفت. برد لذت گلها ییبایز از و کرد

 اه نرده کنار در بزرگ، یلیمستط گلدان چهار. یکش یم را انتظارش

 و دبودن کاشته یاطلس گل هاگلدان از تا دو داخل. بود شده گذاشته

 ینم گرید. بود کرده پر سرزنده و درشت یها الله را گرید یدوتا

 خود خود هاگل نیا. ردیبگ را اش شده شل فک یجلو توانست

 توانست ینم د،یچک اشگونه یرو که یاشک قطره. بود یزندگ

 وجل سر و نشست زانو یرو. باشد داشته ادیز شوق جز به یلیدل

 .کرد پر ها یاطلس گل عطر از را مشامش و بسته چشم. برد

 گلها دنید از که یخوب حس به نزدهم متعاقبا متقاعد که یعکس

 یخاطرات. داشت خود پشت خاطره یکل گلها نیا. دیارزیم گرفت،

 بزرگ پدر. بودند پدربزرگش خانه ساکن که ییروزها همان از
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 داشت، ها بچه از ینگهدار در که یا تجربه بر عالوه مهربانش،

 رپ اش خانه اطیح ل،یتحو سال از قبل شهیهم. بود هم یخوب باغبان

 یها یشمعدان و یاطلس الله، گل. رنگارنگ یفصل یگلها از شدیم

 شد،یم که زییپا. بودند شیهاگل یباال بلند ستیل در شهیهم با،یز

 یها گلدان داخل را آنها و دیکش یم رونیب خاک از را ها یشمعدان

 کار نیا از. کردیم منتقل ساختمان داخل به و کاشت یم کوچک

 ادی به. کرد یم یزندگ آنها یها گلبرگ انیم انگار. شد ینم خسته

 هگفت عماد یبرا او، یبایز یگلها از تاب و آب با کباری که داشت

 کنار کوچک گلدان سه ل،یتحو سال هرسال روز، همان از و بود

 یکی داشت، الله گل یکی. شد یم دهید شان نیس هفت یسفره

 .یشمعدان یگرید و یاطلس

 خانواده، از عماد ییجدا از بعد یحت و بود شده قانون کار نیا 

 سالشان که بود شده باورشان همه ییگو. بود او یرو دنباله رسول

 .شد نخواهد سال هاگل نیا بدون
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 باالخره؟ یاومد -

 .برگشت احسان طرف به لبخند همان با و کرد صاف کمر

 .اومدم افسانه با آره. زمیعز سالم -

 سر. کرد ترعیوس را اشخنده احسان، مشکوک و شده زیر چشمان

 .داد تکان

 ؟یکنیم نگام ینجوریا چرا ه؟یچ -

 .شد ترکینزد یقدم احسان

 تو؟ یخوب -

 .کرد باز طرف دو به را دستش دو. دیخند آزادانه

 باشم؟ بد دیبا چرا اصال. خوبم خوب. خوبم زم،یعز آره -

 رشتیب کند، آرامش نکهیا یجا به انگار. شد زتریر احسان چشمان

 .بودش ترسانده

 !گهید یخوب حتما ،یخوب یگیم اگه -

 .کرد باال و نییپا سر تند تند
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 .آخه ندارم بودن بد واسه یلیدل. خوبم آره، -

 بودن بد یبرا یلیدل واقعا که بود شده باورش هم خودش لحظه آن

 بود شده باورش. است مرادش وفق زیچ همه بود شده باورش. ندارد

 زده، امضا را طالقش یهابرگه یپا ش،یپ ساعت چند نیهم که یزن

 پدر یدلشوره کی احسان نگاه ته. است نبوده مفلوکش، خود

 از ترس. خواهرش یوانگید از ترس جور کی. زدیم موج مادردار

 هب دست با و داد تکان سر وجود نیا با اما انکار از پس یافسردگ

 در را افسانه یهیرو همان هم او ییگو. کرد اشاره ساختمان داخل

 .دهدب دنیکش نفس فرصت رها به خواستیم و بود گرفته شیپ

 همه که داخل میبر ایب ،یخوب که هیعال هم یلیخ. زمیعز باشه -

 .منتظرن

 را بحث دادن ادامه. کرد اجابت را اشخواسته یدادن تکان سر با

 . نداشت دوست اصال

 بر چه بفهمد دیشا تا دادیم وقت خودش به روز دو یکی دیبا

 هشت که رفته اشتباه را راه یکجا کردیم درک دیشا. بود آمده سرش

 کخش ساختمان، به ورود بدو در شیهاقدم. بود دهیرس ناکجا نیا به
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 آمده درست را ساختمان شود مطمئن تا دیچرخ عقب به. شدند

 دییتا را راهش یدرست اش،یقدم کی در را احسان حضور. است

 .کرد

 نجا؟یا خبره چه -

 .داد هولش جلو به یکم و گذاشت او پشت دست احسان

 هب دست زودتر مامان، یزر کمک با ما فقط. زمیعز ستین یخبر -

 یبرا دیبا نجایا یفضا. میکرد جمع رو عمارت لیوسا و میشد کار

 .شدیم آماده سال، هفت ریز یبچه ستیب حدود از ینگهدار

 

 

۴۱۳ 

 ؟یک یعنی ما -

 .دادیم نشان را دستش انگشتان یجالب طرز به احسان

 ...و افسانه خانم، هیمهد مهراب، درضا،یحم من، یعنی ما -
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 《و》 آن از بعد ستین قرار  دانست رها شد، یطوالن که سکوتش

 .ماندیم پنهان دیبا اسم آن هم دیشا. دیایب یگرید اسم

 بودم؟ خبریب من و نیکرد کار همه نیا شماها -

 تو و هفتیب جلو کارا میخواستیم فقط مینکرد یادیز کار کن باور -

 ش،یادار یکارها یکاف یاندازه به. ینکن تیاذ رو خودت یلیخ هم

 .بود گرفته رو تیانرژ

 دور دست. شد بلند شیپا انگشتان یرو و دیچرخ عقب به رها

 .نشاند اشگونه روش یابوسه و کرد حلقه احسان گردن

. یداد انجام ییتنها خودت رو کارا نیا شتریب دونمیم که من -

 تو هام،نداشته تمام یجا به خدا مطمئنم. ممنونم ازت یلیخ یلیخ

 .فرستاده برام رو

 مامت لبانش راه از خواستیم انگار. کرد تریطوالن را یبعد یبوسه

 یرو یابوسه متقابال هم احسان. دهد نشان او به را خوبش حس

 اهیس زهنو. بود ممکن لبخند نیترمهربان لبخندش. نشاند او یشانیپ

 .بود نگرفته دهیناد هم را کردن یزندگ اما داشت تن به را عادله

 .نیبب رو جا همه جلسه، شروع قبل ،یدار دوست اگه -
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 هم بعد. بذارم منتظر رو هیبق خوامینم یول خوادیم که دلم -

 .نمیبب رو خونه تونمیم

 .منتظرن ییرایپذ تو هابچه. یراحت هرجور زم،یعز باشه -

 انشدوست یهیبق و او از. افتاد راه به احسان از جلوتر و داد تکان سر

 از رارف یبرا او به خانه، نیا دمانیچ و لیوسا رییتغ با که بود ممنون

. بودند کرده کمک داشت، منحوس ساختمان نیا در که یخاطرات

 یاهمبل یجا. نبود متیق گران و لوکس لیوسا از یخبر گرید حاال

. بود گرفته یراحت و جور و جمع یهامبل را پرعظمت و لیاست

 هم وارهاید. سال هفت ریز یهابچه یبرا مناسب و کوتاه ییهامبل

 ینوع به جا همه. بودند شده پوشانده دارطرح یهاوارپوشید با

 به هم ساختمان بزرگ ییرایپذ از یاگوشه. بود شده یسازمنیا

 بود مطمئن. بود شده لیتبد یجور و جمع و کوچک یشهرباز

 یهاپوشکف با هم هاپله یحت. ندارد وجود هابچه یبرا یخطر

. دیخند و زد خودش دور یچرخ. بودند شده یساز یمنیا ،یفوم

 از و ندازدیب پا یرو پا ،یدوندگ همه آن از بعد توانستیم امروز

 .ببرد لذت دوستانش ینگر ندهیآ
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 زا ییجدا که دیرسیم جهینت نیا به شتریب گذشتیم که هرروز

 ساخته هم یبرا دو آن. است بوده بهتر نفرشان هردو یبرا عماد،

 ودب ممکن. شوند خوشبخت و بمانند هم کنار نبود قرار. بودند نشده

 . نفهمند را یواقع یزندگ یمعن اما کنند یزندگ هم با عمر کی

 یهیهمسا یفکر یب از کالفه و خسته او و بود صبح هفت ساعت

 تداش کم کم. فشرد را آن و گرفت اشیشانیپ به دست دشان،یجد

 یهیهمسا یصدا و سر با زود صبح. رفتیم در کوره از

 شیآسا هاآن دست از هم هنوز و بود کرده باز چشم شان،مالحظهیب

 قصد فش،یک برداشتن با و دینوش را شیچا از یاجرعه. نداشت

 یدیمف کار صرف را وقتش دادیم حیترج. کرد را خانه از خروج

 اعصاب یصدا و سر دنیشن تا بکند یصبحگاه یروادهیپ مانند

 خانه از و بداشت یجاکفش از را کفشش. یکش اسباب خردکن

 . کرد راست کمر و دیپوش را کفش. شد خارج

 .نشه یزخم وارید و در دیباش مواظب -
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 دیدینم را او اگر. بود شده خشک وجودش تمام چ،یه که شیپاها

 دیدیم آنچه اما بگذارد شباهت کی یپا به را شیصدا توانستیم

 قد تمام شیروبرو که یکس. بود کوچک شباهت کی یورا یزیچ

 با ش،یپ روز چند نیهم که یمرد. بود عماد خود خود بود، ستادهیا

 دبتوان نکهیا از قبل. خورد خط اشیزندگ از شهیهم یبرا امضا، کی

 لکام عماد ابد،یب را اشگمشده یپا و دست و شود مسلط خودش به

 و متعجب هم آنقدرها او العملعکس. دیچرخ او سمت به

 .دیکشیم را دارید نیا انتظار قبل از انگار. نبود زدهشگفت

 .نیراست خانم ریبخ صبح سالم،! نجاستیا یک نیبب به، به -

 هم در ابرو. انداختیم هم کهیت که بود کرده ییبایز کار یلیخ

 .زد نهیس به دست. دیکش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 .کرد پایچل اشنهیس یرو را دستانش او مانند هم عماد

 ندادن؟ ادی بهتون رو نیا. خانم سرکار واجبه سالم جواب -

 ردنک استفاده سو فقط امیبر و دور. بده ادمی که نداشتم رو یکس -

 .بودن بلد رو
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 ناجورش یدنده آن یرو اگر رها. شد صاف خط دو عماد لبان

 .دیایب راه به بود محال گرید افتاد،یم
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 یکوتاه یسرفه با. گرفت دهانش یجلو را آن. کرد مشت را دستش

 .بشکند را شاننیب نیسنگ جو کرد یسع

 .میکنیم یزندگ نجایا حاال از نایآدر و من -

 .زد یشخندین. انداخت باال ییابرو رها

 .کنم پرواز ادیز ذوق از که االنه! خوب چه یوا -

 یگوشه نتوانست کرد،یم دنینخند یبرا عماد که یتالش تمام با

 به خود. بود شده شل شیهامهره و چیپ. کند یارداریاخت را لبش

 .دیپریم باال خود

 رو من واسه هنر کم. مونده کارت هی نیهم فقط خدا، رو تو نه -

 .حاال تا ینکرد
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. زد شکنار و دیکوب عماد ینهیس به را فشیک حوصلهیب و خسته رها

 دلش حرف به اگر. خواستینم و خواستیم را او به یکینزد

 با. رساندیم چیه به را شاننیب یفاصله حاال نیهم دیبا دادیم گوش

 نظر عقلش اما دیکشیم کام به را او حضور عطر ق،یعم نفس چند

 شیپاها در را دارد توان هرچه خواستیم او از. داشت یگرید

 ردهک ثابت تجربه. زدیبگر اوست، به مربوط هرچه و عماد از و زدیبر

 ساختمان از. داشت نخواهد او یبرا بیآس جز به یزیچ مرد نیا بود

 از دلش که نبود خودش دست. دیچرخ عقب به شد، خارج که

 یراب عماد داشت انتظار. گرفت او خروج به نسبت عماد یتفاوتیب

 دستانش یرو یپاک آب وقت آن. کند اصرار او با یصحبتهم

 او از عماد ظاهرا اما زدیم باز سر اشخواسته از و ختیریم

 و انداخت نییپا سر. بود خوانده خوب را دستش. بود ترزرنگ

 ابتث گرید کباری عماد، که جهنم به. کرد شتریب را شیهاقدم سرعت

 یصحبتهم کی کار آن اگر یحت. ندارد را یکار چیه ارزش کرد

 راحت. نبود یادیز یفاصله آموزشگاه تا نجایا از. باشد ساده

 یاعجله. کند یط ادهیپ ساعت، مین عرض در را ریمس توانستیم

 آموزشگاه به را خودش راحت، الیخ با توانستیم. نداشت هم
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 ریسم نیا یخلوت. افتاد راه به و گرفت را دماغش راست پس. برساند

 به کردن فکر یبرا الزم یفرصت او به. نداشت دوست را

 یصدا از پر سرش که بود نیا حشیترج. دادیم را شیهایبدبخت

 به حق یافهیق ریتصو گرید نگونهیا. باشد هاآن دود و هالیاتومب بوق

 عرض شیهاپلک پشت مدام عماد، دخترکش یادیز پیت و جان

 .کردینم اندام

 

 

۴۱۶ 

 .برسونمتون نیدیم افتخار خانم -

 .گرفت یشتریب جان شیپاها

 همآ. نشکن رو جوون منه دل. شو سوار ایب خوشگله س،یپ س،یپ -

 .هایشیم بدبخت ره،یگیم رو دامنت

 .کرد عماد نثار بود، ناسزا و فحش و نینفر و آه هرچه دل در

. ترف شیپاها از جان گوشش، کینزد یبلند ترمز یصدا دنیشن با

 یقیعم نفس. بزند زار و ندیبنش نیزم یرو جا همان بود کینزد
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. ودب شده درناک و خشک شیگلو. کرد شتریب را سرعتش و دیکش

 راه. سوختیم هم اشنهیس یقفسه. باشد دهیدو هاساعت انگار

 رپس مزاحمت از که نبود ساله چهارده دختر. بود کرده گم را نفسش

 تمام .داشت فرق هیقض االن اما بترسد وجق عجق ظاهر با یابچه

 شده داده او به عماد دنید با که بود یشوک ریدرگ هنوز وجودش

 .نداشت را تازه اتفاق کی تحمل تیظرف واقعا. بود

 بمتعاق و یگرید لیاتومب ترمز یصدا که بود نشده دور ادیز هنوز 

 ترس یکل با. کرد کوبش خیم مزاحم، جوان همان درد از پر ادیفر آن

 داخل داشت توان هرچه که بود عماد. دیچرخ شیجا سر لرز و

 را او یجور. بود افتاده مزاحم یراننده جان به و ختهیر شیهامشت

 یهامشت. نبود یالک که کم. داشت را جانش قصد انگار که زدیم

 و رنگ دیشا. بودند دانیم یکارکرده و دهید آب عمر کی عماد

 هک بودند کرده کار قدر آن اما بودند دهیند هم را بوکس سهیک یرو

 طول هیثان چند از کمتر. بود موثرتر شانیبرا هم بوکس سهیک هزار از

 یتوق بودند کجا آدم همه نیا. شد تماشاگر از پر اطرافشان تا دیکش

 د؟کریم تعرض زن کی جان به مارش،یب زبان با داشت نفر کی که

 چه را نسلشان شدند؟ینم تمام رت،یغیب دستان به لیموبا چرا
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 و بندیپا شانفیکث هدف به حد نیا تا که بودند داده پرورش یکسان

 بودند؟ معتقد

 پراند،یم پسرک طرف به عماد که یمشت هر با اما نبود دوستانه انسان

 شدل در که بود قند لویک لویک اصال. شدیم خنک دلش از یاگوشه

 دهآم شیپ فرصت از داشت دیشا. نشستیم جانش به و شدیم آب

 هگون نیا نفر کی کجا، و یک آوردینم ادی به. کردیم سواستفاده

 .باشد کرده علم قد شیبرا مقتدرانه

 

 

۴۱۷ 

 و شد داشیپ وجدانیب یدست به چماق کجا از و شد چه دینفهم

 و یکار قدر آن ضربه. آورد فرود عماد کتف دو نیب را چماقش

 انگار. شد خم زانوانش و ماند هوا یرو عماد مشت که بود محکم

 همهلک از عیسر یلیخ دوستش و یزخم پسرک. دیکشینم هم نفس

 او فطر به بایتقر رها. نخورد تکان شیجا از یکس هم باز. ختندیگر

 و ندت را نفسش و بود گرفته نیزم به را دستش دو عماد. کرد پرواز
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 اش،یجوگندم یهاقهیشق طرف دو از. فرستادیم رونیب به قیعم

 را اشچهره تا شد خم یکم. زد زانو او کنار رها. بود گرفته راه عرق

 .نبود یخوب عالمت کبودش، لبان و دیسف رنگ. ندیبب بهتر

  عماد؟ یخوب -

 .تریطوالن بار نیا. دیکش نفس فقط هم باز عماد

 دکتر؟ میبر -

 .برگشت یکم رنگش

 .گهید بگو یزیچ هی -

 شد سرخ یکم لبانش

 .عماد کنمیم سکته دارم -

. دبزن لبخند کرد یسع و گرفت باال سر عماد. زد یآرام هق و گفت

 .نداشت جان شیصدا

 .نباش نگران زم،یعز خوبم -

 .نشد آرام رها دل اما گفت

 .ستین خوب حالت. مارستانیب میبر پاشو پاشو، -
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 .انداخت باال سر عماد

 .خوبم خوب من ؟یچ واسه مارستانیب بابا، نه -

 ودوانم و ندیبب پرکنده مرغ مثل را رها شدیم مگر اما نبود، که خوب

 نکند؟ بودن خوب به

 ؟یبد نیماش داشبورد از رو قرصام یکن لطف شهیم -

 .االن باشه -

 و زد هیتک لشیاتومب یبدنه به. دیکش نیزم یرو را خودش عماد

 یبرا یخاص ییبایز چیه بود، شده دور رها که حاال. بست چشم

 .بود بهتر کردند،یم استراحت چشمانش پس. نبود دنید

 .آوردم رو قرصت عماد، -

 

 

۴۱۸ 

 زبانش ریز را آن یتشکر با و برداشت رها دست کف از را قرص

 .بست چشم و زد هیتک عقب به سر دوباره. گذاشت
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 تدرس دیبا. یگذاشت جا بد رو نیماش. نیبش نیماش تو پاشو -

 .کنم پارکش

 دیشک طول یکم. گرفت در یرهیدستگ به دست و داد تکان سر عماد

 سالش چند مگر. کرد اخم یکم و زد یتلخند. ستدیبا پا سر بتواند تا

 رفت؟یم در قلبش زهوار ،یقو چندان نه یضربه کی با که بود

 نبج کنارش از رها. بود بهتر یلیخ حالش نشست، که یصندل یرو

 را در نشد، راحت نشستنش و او از الشیخ یوقت تا. خوردینم

 یخال یجا در را لیاتومب و نشست فرمان پشت آن از بعد. نبست

 وضوح به هم هنوز دستانش. کرد پارک مزاحم، پسرک همان لیاتومب

 مادع ای و خودش یبرا بود ممکن که یبدتر اتفاقات فکر. دیلرزیم

 ردهک حلقه فرمان دور را دستش دو. کردینم شیرها یالحظه فتد،یب

 ادیز نکهیا بدون عماد. ستینگریم را شیروبرو میمستق و بود

 .ردک نگاهش و چرخاند یصندل یپشت یرو را سرش بکند، یحرکت

 ؟یختیر هم به نقدریا یچ واسه شده؟ یچ -

 هم خودش. بشکند رها بغض تا بود یکاف ساده سوال نیهم

 باشد، نداشته یلیدل نکهیا نه ست؟یچ کردنش هیگر لیدل دانستینم
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 اشک داشت، که یلیدل هزاران از کی کدام یبرا دانستینم نه،

 گرید حاال. دیکش او طرف به را خودش و زد یلبخند عماد. زدیریم

 که کوچک یمکان در حضور. نبود وجودش در درد از یخبر چیه

 شیبرا یدرد داشت، را رها نفس عطر ش،یهوا اتم به اتم

 .گذاشتینم

 ؟یکنیم هیگر یدار رها، -

 .بود شده شسته اشک با صورتش. دیچرخ طرفش به رها

 مردم؟ یکرد فکر ؟یچ از -

 سنجاق قلبش یگوشه درست گفت، لب ریز رها که یا «نکنه خدا»

 که کند ینم خدا حاالها حاال بود مطمئن دل،ته از یدعا نیا با. شد

 !ردیبم او

 

 

۴۱۹ 

 :گفت و زد هیتک در چهارچوب به را شیبازو احسان
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 ؟یناراحت من دست از -

 و برداشت دشیجد یشمعدان یهاگلبرگ نوازش از دست رها

 .کرد نگاهش

 ؟یچ خاطربه -

 یچیه بهت و ییروبرو واحد ادیب خوادیم عماد دونستمیم چون -

 .نگفتم

 .زد یمهربان لبخند رها

 حال. تنهان یلیخ نایآدر و عماد. باشم ناراحت دیبا چرا زم،یعز نه -

 بهترم باشن ما کینزد. ستین راه به رو ادیز هم کدومشون چیه

 .هست

 .زد یشخندین احسان

 !میدار کار و کس یلیخ تو و من که نه -

. زدیم حرف دانهیناام یادیز روزها، نیا احسان. شد جمع رها لبخند

 یگریت ک،ینزد یفاصله نیا از. ستادیا احسان یروبرو و رفت جلو

. بود صیتشخ قابل بلندش، نسبتا شیر ریز از یحت پوستش رنگ

 .بود برده هم احسان وجود از را یزندگ روح رفتنش با عادله
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 ناکوکه؟ دلت ساز باز چرا جان؟ احسان شده یچ -

 شد،یم تریطوالن نگاهش هرچه. کرد نگاهش تنها یالحظه احسان

 تدس و دیکش یقیعم آه تینها در. شدیم شتریب چشمانش یسیخ

 .گرفت را شیبازو و رفت جلوتر رها. گذاشت چشمانش یرو

 که خودت دلت؟ تو یزیریم رو یچ همه چرا شده؟ یچ زم،یعز -

 با باشه قرار اگه. میندار رو کس چیه گه،ید هم جز به ما یدونیم

 .نکرده ییخدا یکنیم دق که ینکن دل درد من

 .کرد اشاره رها پشت یهایصندل و زیم به سر با احسان

 م؟ینیبش شهیم -

 .نشه چرا زم،یعز آره... آره -

 کی. شدیم دهیکش نیزم یرو احسان یپاها. دیکش را احسان یبازو

. کرد حس رفتارش در شدیم را قیعم یافسردگ و یخستگ جور

 بلق دیبا. بود کرده صحبت او حال یدرباره رها با بار نیچند شهاب

. ندکردیم یکار بهبودش یبرا شود، یافسردگ یمرحله وارد نکهیا از

 یهپنج و بود کرده باز کامل را شیپاها. نشست یصندل یرو احسان

 .دیکوبیم نیزم به مدام را راستش یپا
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 .بگو خوب، -

 !بگم؟ یچ -

 

 

۴۰۱ 

 یفاصله نیهم در ییگو که دیپرس را جمله نیا متعجب یجور

 ودنشب یعصب. دیبگو چه بود قرار که بود رفته ادشی کل به کوتاه

 فشار تحت با خواستینم دلش چیه رها. بود معلوم کامال

 زا را دستش و شد خم جلو به یکم. کند ترشیعصب گذاشتنش

 :گفت یمهربان لبخند با. گرفت یصندل یدسته یرو

 خوادیم دلت که یهرچ. بدونم من الزمه یکنیم فکر که یهرچ -

 .یبگ نفر هی به

 که شود مطمئن خواستیم انگار. کرد نگاهش بادقت احسان

 .نه ای باشد راحت او با تواندیم

 .ستین خوش حالم -
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 .کرد حلقه او دست دور را دستانش رها

 .کنن نابود رو من کننیم یسع دارن ایدن تمام کنمیم حس -

 .شد گرم و فشرده رها، دستان نیب دستش

 هتل وت موندن رسول. نمشیبب نکهیا بدون رفته شهیهم یبرا عادله -

 بخوام ازت شهینم رو یحت من و دهیم حیترج ما کنار بودن به رو

 .کنه یزندگ کمهی یکن شیراض

 .دیکش دست وارنوازش را او دست باز و زد یتلخ لبخند رها

 نیبدتر بودم، رفته عادله دنید یبرا من که یوقت درست نایآدر -

 .داشته رو شیزندگ یتجربه

 اش،یزندگ مرد تنها چشمان در شده جمع اشک یبرا داد جان رها

 .بود خسته و دردمانده بیعج که

 لشیدل یحت من و نبودم من که ییروزا درست کرده سکته عماد -

 نیهم تا که یکس از شهینم هم روم. دونمینم یوحسابدرست رو

 هم دوستم نیبهتر بوده، مییدا که نیا ریغ شیپ ماه چند

 به،ش هی که اومد تیزندگ و خودت سر به یچ بپرسم دونستمش،یم
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 دمآ هی شده دخترت و ستین یخبر هم زنت از. یشد رتریپ سال ده

 .شناسمشینم اصال انگار که دیجد

 

 

۴۰۰ 

 .کرد سکوت یکم

 ...تو و_ 

 نبدو. کرد نگاهش و گرفت باال سر د،یرس که حرفش ی نجایا به

 شاچانه ریز تا راستش پلک ریز از اشک خط دو بزند، پلک نکهیا

 .شد ترکینزد و فشرد شتریب را دستش رها. شد دهیکش

 !زمیعز جان، احسان -

 آغوش به را سرش و گشود آغوش رها شد، خم که احسان سر

 یهااشک. کردیم نوازش را پشتش رها و زدیم هق احسان. دیکش

 در کرد،یم سبک دل داشت. دیباریم داشت جا کی اش،ماهه چند

 نخواهد شیرو به را شدنش سبک هرگز داشت مانیا که یزن آغوش

 .آورد
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 خود از را او یکم رها کرد،ینم هق هق گرید احسان بعد یکم

 :گفت یشوخ لحن با و داد فاصله

. کشهینم خجالتم! تشن غول یپسره کن جمع رو خودت پاشو -

 .رهیگیم آبغوره ساله دو یهابچه نیع داره، وزن و قد من برابر دو

 .دیکش دست چشمانش ریز تند تند و زد یلبخند احسان

 ؟یبهتر_

 :گفت و زد لبخند و داد تکان سر احسان 

 هم مدت هی. بود مونده دلم سر اشکا نیا فقط بهترم، یلیخ آره_ 

 .شد تو بینص اشکام بودم، نکرده لوس تواسه رو خودم بود

 .کرد خم شانه یرو سر ،یمهربان لبخند با رها

 قول خودم، واسه یاریب رو هات غصه و غم تمام خدامه از که من_ 

 .بخند و باش خوشحال شهیهم فقط تو نکنم، گله وقت چیه دمیم

 رها که را یشال یگوشه و شد خم یسپاسگزار ایدن کی با احسان

. دیبوس یطوالن و قیعم و گرفت بود، انداخته شیموها یرو آزادانه

 با آسمان تا نیزم نگاهش رنگ گرفت، باال سر و کرد رها که را آن
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 دهیپاش چشمانش درون یزندگ بذر انگار. بود متفاوت قبل یقیدقا

 .بودند

 رو خدا داشتنت خاطربه بار چند یروز دونهیم خدا خود فقط_ 

 .کنمیم شکر

 گرفته؟ کجا از دلت یگینم_ 

 !دلم؟_ 

 . دیکش هم پشت قیعم آه چند و دیپرس

 دیق یحت که گرفته سر یجنگ جور چه ینازل و عماد نیب_ 

 رها؟ یدونیم تو زدن؟ رو دخترشون

 کردن آرام قصد نه و زدیم لبخند نه گرید. دیکش عقب کامال رها

 یحت او که بود کرده شروع را یبحث احسان. داشت را برادرش

 نه؟ ای هست برادرش نفع به آن از داشتن اطالع دانست،ینم

 

 

۴۰۲ 
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 یاهشانه و احسان. ستینگریم را احسان و بود ستادهیا دورتر یکم

 ار شاننیب درد شدیم هم نگفته که ییهاحرف و احسان. را اشافتاده

 نه .نداشت شکستن قصد بود روز دو که یسکوت و احسان. دیشن

 ش،یهاحرف نه یول دیخندیم گفت،یم نه، نزند، حرف اصال نکهیا

 از فقط همه و همه. دل ته از شیهاخنده نه و بود دلش یهاحرف

 .بود فیتکل رفع سر

 داشت انگار که را یبغض و دیدیم را احسان یهالب خوردت تکان

 اشیزندگ و عماد از آنچه که یشب از روز دو. رفتیم انفجار به رو

 العملعکس تنها و گذشتیم بود، کرده بازگو او یبرا دانست،یم

 دنیشک دست بار چند. بود ناباورانه یاخنده با کوتاه یسکوت احسان

 به آشپزخانه به بردن پناه و او گذاشتن تنها تًاینها و صورتش به

 مه هنوز که نفوذ رقابلیغ و قیعم یسکوت و شام کردن آماده یبهانه

 هم سپهر. دیچرخ مخالف جهت به و رفت عقب یقدم. داشت ادامه

 و دش کینزد او به رها. بود ستادهیا هاآن سر پشت ادیز یفاصله با

 :گفت آرام

 و مامان خاک سر برم سر هی من هست احسان به حواست شما -

 بابام؟
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 :گفت یامحترمانه لبخند با و کرد خم سر سپهر

 .هستم من. راحت التونیخ شما حتما، -

 هست، گفتیم یوقت. اشیشگیهم یهابودن نیهم و بود سپهر

 ای دزینم یحرف ای سپهر. ماندینم ینگران یجا چیه گرید. بود واقعا

 زارم از آرام آرام و زد نهیس به دست. ستادیایم آن یپا جانش یپا تا

 تا یادیز یفاصله. بود مرطوب و گرم هوا. گرفت فاصله عادله

 را انتظارش هم، کنار قبر سنگ سه. نبود مادرش و پدر یقطعه

 . دیکشیم

 را قبرها سنگ دور از و ستادیا یالحظه آنجا به دنیرس قبل

 هب زدن سر وقت کس چیه انگار. بودند بیغر همه نجایا. ستینگر

 نوک با را شیهاپلک یسیخ. نداشت را اشساله نیچند یمرده

 دیاش. بود ستادهیا حرکت از ایدن نجایا. رفت جلو و گرفت انگشت

 هک بود ستادهیا جلوتر قرن چند و بود افتاده تند دور یرو زمان هم

 کاج درختان از اگر البته شدینم دهید آن در اتیح از یاثر چیه

 .یکردیم یپوشچشم اشدهیکشفلکسربه
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۴۰۳ 

 بود، قبرها کینزد کاج درخت کنار که را یکوچک یتریل چهار

 زا هاماه گذر غبار و گرد شستن. کرد آب پر ر،یش از را آن. برداشت

 قدر آن. کردیم اشزده خجالت اش،خانواده یاعضا قبر سنگ

 هآمد دنشانید به یک بار نیآخر آمدینم ادشی که داشت یگرفتار

 پشت شدن فیکث یغصه از فارق شد تمام که کارش. است

 ادیز گفتن یبرا حرف. نشست زانو چهار نیزم یرو مانتواش،

 از و کند نگاهشان. کند نگاهشان و ندیبنش تنها داد حیترج اما داشت

 .ببرد لذت شانیخانوادگ جمع در حضور

 .شناختمیم که بود یدختر نیترقشنگ فاطمه، -

 و تند نور در اشچهره. دیچرخ عقب به متعجب. بود رسول یصدا

 وشپ اهیس هنوز. نبود صیتشخ قابل ادیز روز، از ساعت نیا دیشد

 تا را او نگاهش با رها. آمد جلو نییپا یسر با آرام آرام. بود عادله

. شد خم یکم و نشست پا دو یرو. کرد دنبال قبرها سنگ یروبرو

 لب ریز و دیکوب پدربزرگش قبر سنگ به بار دو را انگشتش نوک
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 نجاما هم گرید قبر دو با را کار نیهم. کرد فرستادن فاتحه به شروع

 یبرا یمناسب یجا یوقت. چرخاند یچشم شد، تمام که کارش. داد

 یرو را دستش دو و زد زانو چهار رها مانند نکرد، دایپ نشستن

 حرف واقعا اما بزند یحرف خواستیم رها. گذاشت زانوانش

 یبرا را او با زدن حرف بود هامدت. نداشت مرد نیا با یمشترک

 هزد بود، کوفتن هاون در آب مثل که یحرف. بود کرده ممنوع خودش

 .بود بهتر شدینم

 .کرد صحبت به شروع قبرها سنگ به رهیخ رسول

. اشمب گفته بهت بابات و مامان یرابطه از یزیچ حاال تا ادینم ادمی -

 خبر مطمئنم. باشم زده ازشون یحرف حاال تا کنمینم فکر اصال

 .میبود فاطمه یپسرعموها ،یمحمدعل و من که ینداشت و یندار

 و درپ نام یحت رسول وقت چیه. داشت یتازگ شیبرا دیشنیم آنچه

 .بود اوردهین را مادرش

 از که بود یارث یخونه هی م،یکردیم یزندگ توش که یاخونه -

 داشت جدا ساختمان دو. بود مونده عموم و بابا واسه پدربزرگمون

 .بود ضیمر بابام. عموم مال شیکی و بود ما مال شیکی که
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 .بود ازش یپرستار هم مامانم کار. بود ضیمر اومدیم ادمی یوقت از

 مونیزندگ خرج یبرا نشه، تیاذ یلیخ مامانم نکهیا یبرا عموم

 نهامونت و شد مرگ میتسل بابام که بودم بچه یلیخ. کردیم کمکون

 .نداشت یخوش حال. بود باردار روزا اون عموم زن. گذاشت

 

 

۴۰۴ 

 جور خواستگار یکل با پسراش دوتا و موند مامان مرد، که بابا

 از یکی به بره، باال سنش نکهیا از قبل بهتره گفتیم عمو. واجور

 و ادیم خودش به یروز هی گفتیم. بده مثبت جواب خواستگاراش

 نز. خورهیم رو شیجوون حسرت و گذاشته ما یپا رو عمرش نهیبب

 درشت یچشما با تپل و دیسف دختر هی. شد فارغ روزا همون عمو

 عمو زن مانیزا. احسان یچشما یکپ قایدق. بلند یهامژه و اهیس

 و من. بره زا سر همون. ارهین دووم ممکنه گفتنیم یحت. بود سخت

 خبر ازشون مدام. میبود ساله ده و ساله هفت موقع همون یمحمدعل

 . میگرفتیم
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 خونه روز، همون از یول برد در به سالم جون مانشیزا از عمو زن

 وعم به خودش یحت همه،. بشه بلند جاش از نتونست و شد نینش

 یرو و بودم پسر. ادمهی خوب رو نیا. کنه ازدواج مامانم با گفتنیم

 یراض بازم یول بودم عموم عاشق که هرچقدر. داشتم رتیغ مامانم

 هک بود اون از ترعاشق هم عمو. بشه ما یبابا نیجانش بخواد نبودم

 یبرا بود اومده م،یمادر بزرگ مادر یوقت روز هی ادمهی. کنه قبول

 رو یپاک آب و کرد حجت اتمام همه با داد،یب و داد با عمو وساطت،

 . شونهمه دست رو ختیر

 یجعبه هی با دست به گلدسته جوون مرد هی که نگذشت ماه کی

 مامانم یپسرخاله شناختمش،یم. درآورد ما یخونه از سر ینیشر

 صداش بابا دیبا گفتن و خونه اومدن ییدوتا بعد، روز چند. بود

 . مینبود کار نیا به یراض یمحمدعل نه و من نه. میبزن

 هم شوهرش. بده وفق دیجد طیشرا با رو ما کرد یسع یلیخ مامان

 انمام اصرار. شدینم ما یبابا بازم یول نبود یبد آدم مینگذر حق از

 . نداشت رو مامان دلخواه یجهینت ما،یلجباز و

 دنیفهم همه و خوردیم هم به مدام مامان حال یوقت بعد، ماه چند

 میبرگرد دوباره یمحمدعل و من داد شنهادیپ عمو داره، یتوراه
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 داداشم یادگاری مواظب چشمام مثل خودم گفت. خودمون یخونه

 وقت چیه خونه، اون تو یمحمدعل و من. نگفت هم دروغ. هستم

 .مینکرد یبیغر احساس

 

 

۴۰۵ 

 که یاخونه مامان، یخونه و شد مونیاصل یخونه اونجا کم کم

 یجلو فاطمه. یمهمون میرفتیم بار دو یکی یماه ،یاهفته

 رفب مثل و بود نرم گل برگ مثل پوستش. دیکشیم قد چشمامون

 و فاطمه به ،یمحمدعل و من به. بود مونهمه به حواسش عمو. دیسف

 .شدیم ترفیضع هرروز که عمو زن به

. شدن داریب گهید و دیخواب شب هی عمو زن که بود سالش سه فاطمه 

 و من. بود شده افسرده یطوالن مدت هی هم عمو عمو، زن رفتن با

 همون. نشه تیاذ فاطمه که میکرد رو مونیسع تمام یمحمدعل

 و شوهرش با قراره گفتیم. یخداحافظ یبرا اومد مامان هاموقع

 مامان، با ازدواج از قبل شوهرش. کشور از خارج برن هاشبچه دوتا
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 به هم رو سال چند همون. داشت خودش یبرا معتبر شرکت هی

 .گشتیمبر دیبا گهید و بود مونده نجایا مامان، خاطر

 رو خودشون با شدن همراه شنهادیپ یمحمدعل و من به یحت مامان 

 مینداشت هم انتظار یول میرفتینم ما هم گفتیم اگر هرچند. نداد

 ترشیب عمو به یمحمدعل و من رفت که مامان. کنه ترکمون ینجوریا

 شبه رو خودمون ییجورا هی. بود کارمون و کس تنها. میشد وابسته

 . میدونستیم ونیمد

 دیسف و روحیب پوستش. بود ضیمر شهیهم یبچگ از یمحمدعل

 دیشد یخون کم. کنه یباز ما با تونستیتم و بود خسته شهیهم. بود

 .بابا مثل درست. داشت

 .داد ادامه و زد یشخندین

 فاطمه. بود ینشدن تموم درد همون ،یمحمدعل به بابا یهیارث -

 فاطمه و من یرابطه. شدیم تربزرگ و بزرگ داشت ما چشم یجلو

 ام با ادیز تونستینم بود ضیمر چون یمحمدعل. بود خوب یلیخ

 . بره نتونست هم یسرباز. خوندیم درس فقط. کنه یباز
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 درس کردیم مجبورم یمحمدعل. نداشتم عالقه درس به ادیز من

 یزیچ عمو و یمحمدعل به نکهیا بدون شد، که سالم هجده. بخونم

 میسرباز زودتر خواستمیم. کردم اقدام یسرباز یبرا خودم بگم،

 میبازسر. رمیبگ یجد میتصم هی میزندگ یبرا بتونم و بشه تموم

 تمومش حال هر به یول بود سخت یلیخ. جنگ اواخر به خورد

 .کردم

 

 

۴۰۶ 

 گهید فاطمه. فاطمه نگاه جز به بود قبل مثل یچ همه برگشتم یوقت

 گهید یجا هی رو برقش. زدینم برق چشماش کرد،یم نگاهم یوقت

. لنگهیم کار یجا هی بودم مطمئن اما زدینم یحرف. بود گذاشته

 یمحمدعل دنید موقع رو چشماش برق دمید کردم دقت که خوب

 چهارده زدهیس دختر تا داشت وقت سال دو یمحمدعل. کنهیم خرج

 همه رو یمحمدعل. بکنه اشیمهربون و خودش عاشق رو عمو یساله

 نمهربو اونقدر. نداشت دوستش شدینم اصال یعنی. داشتن دوست
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. یبگذرون وقت باهاش خواستیم دلت فقط که بود ساده و صاف و

 .بود برده ارث عمو زن از رو شیمهربون هم فاطمه

 مستتر آن پشت حرف یکل. آورد درد به هم را رها دل قش،یعم آه

. ستینگر رها به. شود بگو روز آن بود قرار که ییمگو یرازها. بود

 .خواند چشمانش از شدیم را حسرت

. نشد اما شم کینزد فاطمه به دوباره که کردم تالش یلیخ من -

. است ساده یدلسوز هی یمحمدعل به فاطمه حس کردمیم فکر لیاوا

 سالم، مآد هی با بشه متوجه و نهیبب شتریب رو من اگه کردنیم فکر

 نهزیم رو یمحمدعل دیق کنه، یزندگ تونهیم ترراحت و بهتر چقدر

 یوقت رو نیا. بود یمحمدعل عاشق واقعا فاطمه. کردمیم اشتباه اما

 رفت سرش پشت هم فاطمه و شد بد یمحمدعل حال که دمیفهم

 از هم عمو. نداشت شتریب سال شونزده فاطمه موقع اون. سرم ریز

 از که بود نجایا جالب. بود باخبر دخترش یرفته دست از دل

 . داشت خبر هم دخترش به من یعالقه

 رو خودم موضع زودتر خواست و کرد صحبت باهام که یروز

 هبچ. ببلعه رو من و کنه باز دهن نیزم خواستیم دلم کنم، مشخص

 داشتن چشم م،یبود کرده یمحمدعل و من که یکار نفهمم که نبودم
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 فاطمه. بود کرده محبت همه اون بهمون که بود یمرد ناموس به

 دید ور ما فقط و فقط بود کرده باز چشم یوقت از. نداشت یریتقص

 .نداشت هم یسن. شد بزرگ ما با و

 

 

۴۰۷ 

 تو بشه مجبور ،یمحمدعل و من یخودخواه خاطر به نبود حقش

. ودب یکی من با نظرش گفتم، یمحمدعل به. کنه ازدواج نییپا سن

 .میبر عمو یخونه از و میریبگ جدا خونه هی میگرفت میتصم

 نتونست یول هست هم ما یخونه اونجا، گفتیم. بود مخالف عمو 

 روز. کرد تیحما ما از عمرمون تمام عمو،. بشه ما فیحر

 رو دلم هاشهیگر. کردیم یتابیب شهمه فاطمه یکشاسباب

 دور. بود کار نیبهتر نیا. نبود یاگهید یچاره اما سوزوندیم

 دیبا. بکنه رو فکراش خوب تا دادیم زمان فاطمه به شدنمون

 . کردیم دایپ رو خودش
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 میتونستینم. بود ادیز عمو یخونه به یمحمدعل و من آمد و رفت

 داشت فاطمه. میبود کرده عادت فاطمه و عمو به هم ما. میبمون دور

 به. بود خوددار فاطمه و من از شتریب یمحمدعل. شدیم آب ذره ذره

 خودش یبرا رو فاطمه که دیدینم خودش حق شیضیمر خاطر

 رو بابا یزندگ. داشت نخواهد یایطوالن یزندگ دونستیم. بخواد

 هم یقلب یناراحت ،یخون کم از ریغ روزا اون. بود دهید چشم به

 دیبا اون بعد. میداشت رو انتظارش که بود ییایضیمر همه نایا. داشت

 یمحمدعل. میبودیم هم شدنش ریگ نیزم و مو زشیر منتظر

 فاطمه و من. کنه پنهون رو دردش بود بلد. داشت یخوب یهیروح

 ،دیکشیم درد که هربار. میکن رفتار خودش مثل میتونستینم

 .میکردیم هیگر و مینشستیم گوشه هی هردومون

. بود میزندگ شانس نیتربزرگ نیا. دانشسرا رفتم م،یسرباز بعد من 

 همه اون با یمحمدعل. باشم دواریام فاطمه داشتن به تونستمیم

 .رهیبگ رو مدرکش نتونست خوندن درس

 اطرخ به. بود کنترل رقابلیغ شیضیمر اما بود یداروساز یدانشجو 

 نینش خونه بشه، مبتال بهشون داشت احتمال آن هر که ییهاعفونت

 به اصرار یلیخ خودش و اومدیبرم ازش که یکار تنها. بود شده

@
mahbookslibrary



 یمحمدعل حال. بود محله یهابچه به دادن درس داشت، انجامش

 دوباره. میکن یزندگ جدا ما نداد اجازه گهید عمو شد، بدتر که

 .گرفت جون هاعالقه همون و خونه اون به میبرگشت

 

 

۴۰۸ 

 همون. بمونه دور فاطمه از که کردیم رو شیسع تمام یمحمدعل

 برام بود سخت. کنه کینزد فاطمه به رو من داشت اصرار هم قدر

 رو من گهید فاطمه نداشتم، تعارف که خودم با اما کنم، قبول

 هم باز اما کردیم طنتیش د،یخندیم گفت،یم باهام. خواستینم

 .بود یمحمدعل یبرا نگاهش برق

 داره و کنه فراموش رو یمحمدعل تونهینم فاطمه دید یوقت عمو 

 بودم اونجا من. کرد حجت اتمام باهاش شه،یم آب چشماش یجلو

 یمحمدعل با یزندگ یهایسخت از دخترش به داشت عمو یوقت

 خودش درسته گفت و کرد حجت اتمام یوقت بودم اونجا. گفتیم

 دوش رو ،یمحمدعل یضیمر یسخت بازم یول میهست هم من و
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 به عمو تیرضا یخوشحال از فاطمه یوقت بودم اونجا. است فاطمه

 . مردم واقعا مردم،. کردیم هیگر یمحمدعل با ازدواجش

. بود ترسخت ،یمحمدعل دادن تیرضا. خواستینم رو من فاطمه

 کی از کمتر که کرد اصرار اونقدر و گذاشت شیپ پا خودش فاطمه

 . بود یمحمدعل یخونه عروس بعد، هفته

. بزند یحرف تا کرد باز دهان رها شد، یطوالن که سکوتش

 با وقت چیه نداشت ادی به. بودند تصورش از دور شیهادهیشن

 مه عادله داشت شک. باشد شده کالم هم جمله چند از ببشتر رسول

 .باشد دهیشن دهانش از یادیز جمالت

. شد عمو یخونه تو اتاق هی ساکن ازدواج، بعد یمحمدعل -

. اشهب عمو سربار نداشت دوست اصال. بود کرده شتریب رو شاگرداش

 بر شونیزندگ مخارج تمام یعهده از بازم کردیم هرکار هرچند

 .بود غرورش حفظ باعث نبود، کاریب که نیهم یول اومدینم

 نشگفت که داشت یحرف انگار. کرد کنجکاوتر را رها دنش،یدزد نگاه

 .بود سخت
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 یهیبق مثل ستین قرار فاطمه و یمحمدعل کردمیم فکر ساده، من -

 ..یعنی.. یعنی. کنن یزندگ شوهرا و زن

 شدیم را صالیاست. دیکش صورتش به یدست و کرد قطع را حرفش

 .ستب چشم و دیکش یقیعم نفس تًاینها. دید حرکاتش تک تک در

 .نداره رو الزم یمردونگ یمحمدعل کردمیم فکر -

 

 

۴۰۹ 

 به قیدق و کنجکاو طور آن نکهیا از. گرفت رنگ هم رها یهاگونه

 .انداخت نییپا سر و دیگز لب. دیکش خجالت بود، زده زل او دهان

 بعد ماه چند که دمیفهم یوقت رو نیا. کردمیم اشتباه یول -

 هک بود موقع اون تازه انگار. دمیشن رو فاطمه یحاملگ خبر عقدشون،

 تو رو کارم تازه. دادم دست از شهیهم یبرا رو فاطمه کردم باور

 .بودم کرده شروع شهر نییپا یهامدرسه از یکی

 بیعج یشلوغ هی متوجه گشتم،یبرم مدرسه از داشتم که روز هی 

 و ختیریم رونیب اشخونه از رو نفر هی لیوسا داشت مرد هی. شدم
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 هیرگ داشت و بود واستاده گوشه هی که کنه یزن کمک نبود کس چیه

 اون یجلو داشت یسع وسط اون که یکس تنها. دیلرزیم و کردیم

 هفتشش نداشت، سن یلیخ که بود بچه پسر هی ره،یبگ رو مرد

 رفتم و کرد گل میمردونگ که شد یچ دونمینم. بود سالش

 یخونه همون یاجاره پول که بودن برادر و خواهر هی. سراغشون

 تو کیکوچ یخونه هی زود یلیخ. نداشتن هم رو شونداغون و درب

 نفس عزت دایشد هردوشون. کردم اجاره براشون محله همون

 . داشتن

 ازشون من یفاصله شد،یم بهتر فاطمه و یمحمدعل یرابطه یهرچ

 مدام عادله. دمیدیم ادیز یلیخ هم عماد و عادله. شدیم شتریب

 که اومدم و رفتم قدر اون. کنه جبران رو من یهاکمک خواستیم

 ،یمحمدعل از شتریب رو عادله و عماد دمید اومدم، که خودم به

 میزندگ تو عادله و عماد بودن به دمید یوقت. نمیبیم عمو و فاطمه

 .گرفتم رو خودم میتصم کردم، عادت

 یبد دختر. بود عادله اما باشم داشته رو فاطمه تونستمینم گهید من 

 موع به. دونستیم رو هاشداشته قدر و بود دهیکش یسخت. نبود هم

 اب بخواد که نداشت رو یکس عادله. شد خوشحال یلیخ گفتم، که
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 یهابچه گرم سرش اونم که خاله هی جز به کنه مخالفت ما ازدواج

 . میکرد ازدواج زود یلیخ که شد نیا. بود خودش

 با یزندگ سرگرم رو خودم. عمو یخونه رفتمیم کم یلیخ گهید

 خبر یوقت. گذروندم رو ییروزها چه بره ادمی تا کردم عماد و عادله

 مارستانیب به رو خودم یچجور دمینفهم دم،یشن رو فاطمه بد حال

 .رسوندم
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 داغون یروح نظر از. شیجسم حال البته. نبود بد ادیز فاطمه حال

. بود شده سقط شبچه و خورده سر خونه اطیح یهاپله از. بود شده

 از. یجسم هم ،یروح نظر از هم. نبود خوب هم یمحمدعل حال

 اون از بعد. بود ناراحت باشه، فاطمه حال کمک تونستینم نکهیا

 ممنوع براش رو شدن داربچه دکتر بود، کم فاطمه سن چون سقط،

 برمون و دور یاگهید زن چون. داشت هم یادیز یزیخونر. کرد

 روزا، اون. باشه فاطمه حال کمک مدت هی شد قرار عادله نبود،
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 و عادله نبود ازین گهید. شدیم قبل از بهتر هرروز داشت ما یزندگ

 خودش که داشت نفس عزت قدر اون عماد هرچند. کنن کار عماد

 .باشه من سربار نخواد و ارهیدرب رو خودش خرج

 لک به که دیشن یچ و دید یچ عادله روزا اون تو دمینفهم وقت چیه

 منطقه و محله اون تو موندنمون یحت. رفت باال توقعش. شد عوض

 یزندگ سخت قدر نیا دیبا ما چرا گفتیم مدام. دونستیم عار رو

 حق. بگذرونن عمر راحت بابات یخونه تو زنش و برادرت و میکن

. شدم نینش گوشه دلم، از فرار یبرا من که نداشت خبر. داشت

 نشون بهش رو خونه سند آخرش که گفت و گفت قدر نیا عادله

 وعم نام به سند. نگفتم هم دروغ. عمومه مال فقط اونجا گفتم و دادم

 اون عمو. بود زده عمو نام به رو خونه بود، ضیمر بابا چون. بود

. شدیم شتریب هم خونه از مونسهم از که بود داده رو ما خرج قدر

 برداره خودش یبرا رو یمحمدعل و من حق محاله عمو دونستمیم

 . کردمیم ساکت رو عادله یجور هی دیبا یول

 هک بود شده ساکت و صدایب اونقدر. گرفت آروم گفتم، که رو نیا

 ازش بشه، سرحال فاطمه که یروز تا. شدینم حس حضورش اصال

 فاطمه و یمحمدعل و عمو هرچقدر اون بعد یول کرد یپرستار
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 هم اون بعد. نشد خونه اون تو موندن به یراض عادله کردن، اصرار

 و بداخالق. عمو یخونه ومدیم کم یلیخ. بود شده عوض کل به

 . داشت دعوا واسه بهانه هی شهیهم. بود شده حوصلهیب

. میشب داربچه مینتونست سال چند از بعد که شد بدتر یوقت حالش

 دونست،یم ما ونیمد رو خودش ییجورا هی. بود صبور یلیخ عماد

 تحمل بود، ساخته عادله که یایزندگ تونستینم یهرکس وگرنه

 مسئول مقابلش در رو خودم. داشتم دوست رو عادله من. کنه

 بتنس قدر نیا که دهید یزیچ هی رفتارم تو بود مطمئن. دونستمیم

 یلو باشم، توجهیب فاطمه به نبودم بلد من. شده حساس فاطمه به

 مثل گهید یمحمدعل با ازدواجش از بعد بهش حسم که دونهیم خدا

 .نباشه کردمیم یسع یعنی نبود، قبل

 

 

۴۲۰ 

 یحت تونستیم کم یلیخ گهید. شدیم بدتر هرروز یمحمدعل حال

 اون من. نکنه ول رو کارش کردیم یسع هم باز یول بمونه سرپا
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. ادیب تمیریمد حکم بود قرار. بودم افتاده جا یلیخ مدرسه تو هاموقع

 ما واسه همونم یول ادیز یلیخ نه. بود رفته باال مقدار هی حقوقم

 که میداشت انداز پس اونقدر عادله، قناعت لطف به. بود خوب یلیخ

 دهیچسب. میبخر رو میکردیم یزندگ توش که یاخونه همون میبتون

 ضیمر برادر هی بود رفته ادمی یحت که یجور. خودم یزندگ به بودم

 . دارم

 گتن نفسش. شده بد باز فاطمه حال گفت و زد زنگ عمو نکهیا تا

. باشه شیماریب ریگیپ بخواد که نبود عمو و من ریغ هم یکس. شدیم

 وت. اومدیبرنم ازش یکار یول بود نگرانش شتریب همه از یمحمدعل

 هم یقلب فیخف مشکل. است حامله دوباره فاطمه دمیفهم مارستانیب

 یهمم زیچ گفت دکترش یول شدیم شیتنگ نفس باعث که داشت

 . ستین

 مه عمو. کردیم هیگر یخوشحال از د،یشن رو خبر نیا یوقت فاطمه

 فاطمه و یمحمدعل که کردیم رو شیسع تمام. بود خوشحال یلیخ

 نیا خودش تا دیخر ینیریش جعبه هی برگشت موقع. باشن خوشحال

. نبود خوب اونقدرها یمحمدعل واکنش. بده یمحمدعل به رو خبر

 زنده کردینم فکر. بشن داربچه نبود یراض بدش، حال خاطربه
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. ودب شده که بود یکار یول کنه یپدر شبچه یبرا بتونه و بمونه

 و کردیم حسادت فاطمه به علنا گهید. شد بدتر عادله رفتار اون، بعد

 .کردیم نشینفر من یجلو یحت

 به مشکوک و خوردیم هم به هم خودش حال بعد ماه چهار سه 

. بودن بند سرپا یخوشحال از است، حامله دیفهم یوقت. بود یباردار

 تا. عمو یخونه میبر تا انداخت راه رو عماد و من ماه، چند از بعد

 در که یخوب یزندگ. داد رو مونیزندگ پز فاطمه، یجلو تونست

 خودش یبرا هرکس ما یخونه تو. نداشت وجود اصال تیواقع

 من، هم بدش اخالق با و بود خودش فکر به عادله. کردیم یزندگ

 .روندیم خودش از رو عماد هم

. بودم کرده پر کار با رو وقتم تمام عادله، یهازدن غر از خسته من،

 زا یکی شنهادیپ به رو میبخر خونه باهاش بود قرار که رو یپول

 .کنه یگذار هیسرما دارو واردات تو تا دستش سپردم دوستام،

 خودش. باشه ما مزاحم بخواد که بود اون از دردسرتر یب هم عماد 

 دیخر هم خونه یبرا یحت. اوردیدرم رو خودش خرج و کردیم کار

 .کردیم
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۴۲۲ 

 حواسم یلیخ خواست ازم بارداره، دوقلو عادله گفت دکتر یوقت

. خواستینم رو من بودن عادله یول کردمیم رو میسع. باشه بهش

 فکر. بودم یفرار خونه از من و میداشت دیجد بحث هی هرروز

 به .بود باردار ماهه پنج عادله. بهتره هردومون یبرا ینجوریا کردمیم

 هی مدام. بود سخت یلیخ براش کارا انجام بودنش دوقلو خاطر

. زدیم غر عماد و من به یکیکوچ زیچ هر سر و نشستیم گوشه

 یفعال زن عادله. دادمیم حق بهش. میکردیم تحمل هم عماد و من

 .بود شده نینش خونه کل به من یهابچه خاطر به. بود

 نبرد نفس یتنگ خاطر به رو فاطمه گفت و زد زنگ عمو که یروز 

. بود یشاک درد کمر از مدام. نبود راه به رو عادله حال مارستان،یب

 کردم،یم فکر که بود کرده تیاذ رو من ماه چند همون تو اونقدر

 ممیتصم دید یدقت آخرش،. رهیگیم بهونه داره فقط هم روز اون

 یعصبان منم. کرد دادیب و داد به شروع بذارم، تنهاش قراره و هیجد
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 شد نیا. بودم دمیند عادله از خوش یرو بود ماه چند. خسته و بودم

 یاشتباه کار هم خودم نظر از. رفتم و کردم ولش حال همون تو که

 . نداشتن رو یکس من جز به فاطمه، و یمحمدعل آخه. تکردم

. اهشگیزا بودن برده رو فاطمه مارستان،یب دمیرس یوقت شب، اون

 خوب ادیز تشیوضع گفتن دکترا گفتیم و کردیم هیگر عمو

 یاتفاق هم بچه یبرا بود ممکن نبود، کامل ماهش نه چون. ستین

 دنبال رفتم خودم. نیسزار یبرا کردن شآماده زود یلیخ. فتهیب

 مچارهیب برادر. کنه امضا رو عمل ینامه تیرضا و ادیب تا یمحمدعل

 دنید یبرا دادیم جون داشت. بکشه نفس درست تونستینم یحت

 .شبچه و زن

 .لب یگوشه یلبخند با بود، مهربان نگاهش بار نیا

 مونهمه آوردنت، رونیب عمل اتاق از ک،یکوچ تخت هی تو یوقت -

. خوردینم تکون عمل اتاق یجلو از یمحمدعل. میکردیم هیگر

 از اونقدر. شد زنده دوباره انگار آوردن، رونیب رو فاطمه یوقت

 اب و بوده هم یاعادله رفت ادمی کل به که میبود خوشحال دنتونید

 جاش سر یچیه خونه، برگشتم که بعد روز. کردم ولش بد حال
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 بد عادله حال گفتنیم هاهیهمسا. نبود عماد و عادله از یخبر. نبود

 .مارستانیب بردنش و بود شده

 

 

۴۲۳ 

 یلوج عماد. بود کرده سقط رو هابچه عادله مارستان،یب دمیرس یوقت

 رو عماد روز، اون تا. کردیم هیگر و بود نشسته زنان بخش

 که چشمش. ختیریم اشک هابچه پسر مثل. بودم دهیند یاونجور

 .کرد هیگر بلند یصدا با و بغلم انداخت رو خودش افتاد، من به

 و افسرده. بود مونده جسم هی فقط ازش خونه، برگشت یوقت عادله

 محواس شتریب کردمیم یسع یلیخ روز اون از من. بود ریگ گوشه

 الشاحتم داشته، یسخت سقط چون بود گفته دکترش. باشه بهش

 تو. کردیم بدتر رو حالش هم نیهم. نشه داربچه گهید که هست

 دهیند شتریب دوبار یکی عادله و من یول شدیم سالت کی داشت

 . عمو یخونه ادیب نبود حاضر عادله چون مت،یبود
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 ور موقعت بد تولد و تو. شدیم بدتر حالش د،یدیم رو تو یوقت

 وقت چیه گهید هم من با. دونستیم هامونبچه دادن دست از لیدل

 به که رو یپول. نشد تموم جا نیهم من یهایبدبخت. نشد قبل مثل

 ارک تو بود زده دوستم. داد دستم کار دارو، واردات یبرا دادم دوستم

 که کنم تثاب تونستم. افتادم ریگ منم شد، ریدستگ یوقت. دارو قاچاق

 و داد دستم کار مه،ین نصفه پرونده نیهم یول خبرمیب یچ همه از

 و بود مونده برام یپول نه گهید. خواست رو عذرم پروش و آموزش

 ییدوتا قبل، مثل عماد و عادله بودم، زندان تو که یزمان. یکار نه

 . کنن اداره رو شونیزندگ بتونن تا کردنیم کار

 نزندو از یوقت. دیکش طول سال کی بایتقر مپرونده یهایریدرگ

 هب نه، که سال هی. بود شده رو اون به رو نیا از میزندگ اومدم، رونیب

 شروع صفر ریز از دیبا. بودم مونده عقب یزندگ از سال ده اندازه

 اتاق از ادیز تونستینم. بود بد یلیخ هم یمحمدعل حال. کردمیم

 یباز ندید حسرت. رفتن راه قدم دو با گرفتیم نفسش. ادیب رونیب

 مه فاطمه. بود ختهیر موهاش شتریب. بود مونده دلش به دخترش

 . شدیم آب ذره ذره داشت. نداشت یبهتر حال
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 یبدبخت هزارتا هرکدوم. بود مونهمه یزندگ سال نیبدتر سال، اون

 .میبخور یکی اون درد به میتونستینم و میداشت

 یور اشاشاره انگشت. ماند ثابت نقطه کی به نگاهش. کرد سکوت

 آن وسط دهیکش و درشت ن،یراست یمحمدعل نام که یقبر سنگ

 یرو اشچانه ریز از اشک قطره کی. کرد حرکت بود، شده نوشته

 .دیکش قبر سنگ

 .مرد انگار هم فاطمه م،یداد دست از رو یمحمدعل که یروز -

 مانده جا وسط نیا ییزهایچ کی. کرد نگاهش جیگ یالحظه رها

 مرده زیچ همه نجایا آنقدر اما دیپرس آرام ییصدا با را سوالش. بود

 .دیرس رسول گوش به یراحت به شیصدا که بود

 احسان؟ پس... پس -

 آن عمق در که ینگاه. کرد نگاهش قیدق و گرفت باال سر رسول

 .زدیم موج بزرگ یشرمندگ و حسرت کی

 .منه پسر احسان -
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 ؟یچ -

 به یجواب. باشد آرام توانستینم که بود شوکه آنقدر. دیپرس بلند

 :گفت باز نگرفت، رسول از که نگاه جز

. بود حامله مامان ادمهی. ادمهی یچ همه من... من... نداره امکان -

 ...ادمهی یچ همه من... من... رفت احسان تولد بعد بابا ادمهی

 تمام به گرید. شد خفه تینها در و رفت موت به رو شیصدا

 به شروع یقیعم آه با رسول. داشت شک شیهادهیشن و هادهید

 .کرد صحبت

 ما که ادتهی رو یزیچ اون. رو تیواقع نه یول ادتهی تو آره -

 دشیم راحت رو ساله پنج چهار دختر هی. بمونه ادتی میخواستیم

 نبود، رحاض که بود وابسته باباش به اونقدر یوقت مخصوصا. زد گول

 .کنه باور رو نبودش

 .یگیم دروغ یدار -

 ارانگ اما رسول. کردیم صحبت رسول با قدر نیا که بود بار نیاول

 .داشت را برخورد نیا انتظار
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 به هم عادله. نبود خوب کدوممون چیه حال ،یمحمدعل فوت بعد -

 اما میبود شوهر و زن اسما. بود کرده جدا من از رو خودش کل

 رفط به راهم ،یابهونه هر به گهید. مینداشت باهم یارتباط چیه رسما

 لد تو و نیریش. یشدیم بزرگ یداشت تو. شدیم کج عمو یخونه

 دوستت تونستمینم. فاطمه دختر و یمحمدعل ادگاری. یبود برو

 .باشم نداشته

 دوباره لمیف. داد دلم دست کار فاطمه، ادیز دنید و عادله از میدور

 ریغ و میمستق بار چند بود شده متوجه هم عمو. کرد هندستون ادی

 فقط. نبود شیحال حرفا نیا من دل اما داد تذکر بهم میمستق

. شد یشاک خودش فاطمه نکهیا تا. باشم شماها کنار خواستمیم

 صورت خونه، اون تو من حضور بدونه که بود شده خانم اونقدر

 قلب کردن،یم اصرار نرفتنم به یهرچ عمو و فاطمه. نداره یخوش

 دمید یوقت آخرش. خواستیم رو شماها به بودن کینزد شتریب من

 .کردم دیتهد رو فاطمه ست،ین ساخته ازم یکار

 قانون قیطر از تونستمیم. اومدمیم حساب به تو میق من اصل در 

 یاگهید راه اما بود رذالت کارم. رمیبگ عمو و فاطمه از رو تو
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 ور انتظارش. خورد جا یلیخ د،یشن رو حرفام یوقت فاطمه. نداشتم

 .نداشت

 

 

۴۲۵ 

 میبش محرم باهم بدونه یکس که نیا بدون خواستم، ازش یوقت

 عادله از. گهیم عادله به رو زیچ همه گفت. شد یعصبان یلیخ

 دهیشک گند به رو شیزندگ. ازش دمیکشیم خجالت یول دمیترسینم

. گفت عادله به رو زیچ همه. کرد یعمل رو دشیتهد فاطمه. بودم

 و بود کرده صحبت باهاش دومون هر تصور برخالف هم عادله

 .میکن ازدواج هم با تا کرد شیراض

 چرا؟ -

 .بود خواسته بچه ازش -

 !یوا -

 شدیم مگر. گذاشت دهانش یرو را دستش دو و گفت را نیا رها

 باشد؟ داشته فرود و فراز همه نیا یزندگ کی
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 هی عادله. بود خبریب یچ همه از عمو. کردینم قبول بازم فاطمه -

. زدینم حرف باهام اصال. نبودم انگار کرد،یم رفتار من با یجور

 و اون که ییروزا تو. داشت حق بازم متاسفانه و بود برخورده بهش

 یپ من باشن، داشته یترراحت  یزندگ تا کردنیم کار سخت عماد،

 . بودم خودم دل

 لهعاد یول فاطمه شیپ رفتمیم کمتر گهید من عادله، تیرضا بعد

 یراض رو فاطمه تونست که کرد اصرار قدر اون. نبود کن ول گهید

 نم از نه گهید بچه، هی آوردن ایدن به از بعد و بشه من محرم تا کنه

 رو بچه فقط عادله. عادله از نه و باشه یخبر شیزندگ تو

 . خواستیم

 فاطمه و من. بود شده رید گهید شد، باخبر یچ همه از که عمو

 هچ دونستمیم. کردینم هم نگاه چشمام به یحت فاطمه. میبود محرم

 حال. کنهیم انتیخ یمحمدعل به داره کردیم فکر. داره یبد حال

 رچقد دمیفهم که بود موقع اون تازه انگار. نبود فاطمه از بهتر منم

 . رمیبگ رو برادرم یجا بخوام سخته

 فسردها یساله پنج دختر هی تو،. بود شده نیسرسنگ هردومون با عمو

 به. یکردیم یزندگ بابات بودن زنده الیخ و فکر با فقط که یبود
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 برات مدت هی من میگرفت میتصم ،یمحمدعل به من شباهت خاطر

 وزر شبانه یساعتا شتریب. دمیتراش رو موهام. باشم یمحمدعل یجا

 .بود تریراض نبودنم با انگار هم عادله. بودم شما شیپ رو

 .داشت فرش بزرگ فروشگاه هی عمو. یدرآمد نه و داشتم یکار نه 

 زما موندم، کاریب من دید یوقت. کنه کمکش که نداشت هم رو یکس

 .ششیپ رفتم خواسته خدا از منم. کنم کمکش خواست

 

 

۴۲۶ 

 ام،یبرب مونهمه یزندگ یعهده از بتونم که داشتم درآمد قدر اون

 کنار رو عماد و خودش کل به. کردینم قبول رو پولم عادله یول

 یزیچ ازش وقت چیه بودم داده قول فاطمه به من. بود دهیکش

 ازت یچیه من باش، محرمم فقط تو  بودم گفته بهش. نخوام

 یجلو ساعت چهار و ستیب شدینم. نبود یشدن یول خوامینم

 .نخواد رو بهش شدن کینزد دلم و باشه چشمم
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 کی اش،جمله یادامه. رفتیم زوال به رو رفته رفته شیصدا

 اج را ییهاقسمت عمدا ییگو. بود یطوالن نسبتا یزمان یفاصله

 شاندنیشن به یاعالقه چندان هم رها که ییهاقسمت. بود انداخته

 .نداشت

 نگاه عادله و عمو یچشما تو شدینم روم شد، حامله که فاطمه -

 شتیاذ دیشد یتنگ نفس. بود بد حالش یحاملگ اول همون از. کنم

 یول خطرناکه براش مانیزا و یباردار گفتیم دکترش. کردیم

 ارود یباردار طول در بود قرار. بگذره بچه ریخ از نبود حاضر فاطمه

 هماه هفت احسان. ارهیب ایدن به موعد از زودتر رو بچه و کنه مصرف

 یخواسته و من یبچه خاطر به. اوردین دووم فاطمه یول اومد ایدن به

  کرد فدا رو خودش عادله،

 آقاجون، بعد چرا ت؟بچه سراغ یومدین اول روز همون چرا پس -

 خودتون؟ شیپ نیبرد رو ما

. بود دلخور ازم عمو. بودم نذاشته تنها رو شماها وقت چیه من -

 اعتراض جرات. ببرم خودم با رو احسان نداد اجازه فاطمه، فوت بعد

 ،یمحمدعل و من. بگم یزیچ شدینم روم یعنی نداشتم هم کردن

 .میبود کرده نابود رو دخترش یزندگ
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 به کردمیم یسع یول بود، سخت هم من یبرا نکهیا وجود با 

 و وت دنیند. بشه آروم تا موندم یم دور دیبا. بذارم احترام خواستش

 موندم منتظر یچ هر. بود کندن جون مثل برام احسان، خصوص به

 نم نبود حاضر وقت چیه یول میبود هم با کار سر. ومدین کوتاه عمو

 .کنه قبول احسان پدر عنوان به رو

 هم شناسنامه. هیک باباش نداشت خبر و بود دوسالش احسان 

 از رفت، که یوقت. اوردین دووم ادیز هم عمو فاطمه، از بعد. نداشت

 دهیکش یسخت قدراون هم عادله. شما یخونه میایب تا خواستم عادله

 .شد یراض زود یلیخ که بود

 .کرد فوت رونیب به صدا به را نفسش و گرفت باال سر

 .یدونیم یهرکس از بهتر خودت که هم رو شهیبق_ 
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. ردک خم شانه یرو سر. کند دایپ را شیصدا رها تا دیکش طول یکم

 نهواید شکیب کرد،ینم هیگر اگر. کردند دایپ خروج راه شیهااشک

 .شدیم

 باهام یداد افتخار بهم سال، یس بعد عمو؟ دونمیم رو یچ من -

 رو میزندگ یباورا تمام و روبروم ینشست ،یاومد. یبش صحبتهم

 نم ؟یدونیم خودت که رو شهیبق یگیم راحت یلیخ ،یکرد نابود

 ای رهاست میواقع اسم ام؟یک من رسول؟ عمو دونمیم یزیچ واقعا

 و من ن؟یگذاشت روم رو رها اسم خدا، امون به کردن ولم چون

 رو اسمش و نیانداخت راه که یمزخرف یباز نیا یکجا احسان

 انخ یگرفت من از عمر کی رو یچ انتقام م؟یبود ،یزندگ نیگذاشت

 هاشعقده تا زنت دست ریز میانداخت که بودم کرده کارتیچ عمو؟

 ؟یبود ریس یلیخ من از ای یشناختینم رو زنت کنه؟ یخال سرم رو

  هان؟

 پشت اشک قدر آن. زدینم هق. ختیریم اشک و دینالیم مظلومانه

 هم پلک. نبود هم زدن هق به ازین که بود شده جمع چشمانش سد

 شیهاپلک پشت را رسول نادم ریتصو درست خواستیم زد،ینم

 ادی. باشد شرمنده بود بلد هم رسول ماندیم ادشی دیبا. کند ثبت
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 نهات. دهد فرا گوش گرانید یهاحرف به و ندازدیب ریز به سر داشت

 .انشیاطراف یغصه و غم از گذشتن تفاوتیب یبرا بود نشده دهیآفر

 بگم؟ یچ احسان به االن من -

 ندبل و تند و آمد باال کبارهی سرش. نماند ریز به سر گرید رسول

 :گفت

 .بفهمه دینبا یچیه احسان ،یچیه -

 اد؟یب بدش ازت یترسیم چرا؟ -

 !ن؟یا از شتریب -

 مهادا و داد تکان طرف دو به سر. دیپرس را نیا یشخندین با رسول

 :داد

 . مردم براش عادله با منم انگار. کنهینم نگاهم یحت احسان -

 .کرد نگاه بود، عادله قبر محل که یجهت به و برگرداند سر

 بفهمه، رو تیواقع اگه. گذاشته جا هم رو من جا، همون درست -

 .شهیم داغون که خودشه فقط افته،ینم یبد و دیجد اتفاق من یبرا

 :گفت ملتمسانه و ستینگر رها به دوباره

@
mahbookslibrary



 خاطر به نه، من خاطر به درسته؟ ،یگینم یزیچ بهش که تو -

 .خودش

 یهانداز به روزها نیا احسان،. کرد باال و نییپا سر دیترد یکم با رها

 سرگذشت و اشیواقع تیهو دنیفهم مطمئنا. داشت یریدرگ یکاف

 .بکند حالش یبهبود به یکمک توانستینم  مادرشان تلخ

 

 

۴۲۸ 

 تو کردم یسع یلیخ. بدهکارم بهت ایدن تمام یاندازه به من رها، -

 یمحمدعل و فاطمه ادگاری تو. نشد اما نمیبب احسان مثل هم رو

 تنتونس وقت چیه عادله. کنه تتیاذ عادله دادمیم اجازه دینبا. یبود

 بودمن و بود. بود شده تفاوتیب بهم نسبت. ببخشه رو من انتیخ

 طمهفا با که یکار وجدان عذاب عادله، بد رفتار ریغ. بود یکی براش

 یبرا مغازه و خونه رفت، که عمو. بود همرام شهیهم هم بودم کرده

 دونستیم. نداشت خبر مغازه یهیقض از عادله. موند احسان و تو

 و بوده یااجاره شمغازه بودم گفته بهش یول بوده یچ کارش عمو
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 اگه. شده دفنشون و کفن هم بعد و بابات یضیمر خرج هم فرشا

 یتسخ عمر هی عادله. رمیبگ رو طمعش یجلو تونستمینم د،یفهمیم

 ونه،دیم رو قدرش برسه یخوش به یوقت کردمیم فکر. بود دهیکش

 نامش به که رو خونه از دونگ دو اون. بود شده صیحر شتریب یول

 خبر چون عادله. بود پدرم یهیارث از خودم سهم اصل در زدم،

 برده، نفع خودش تنها نه کارش نیا با که بود خوشحال نداشت،

 .رسونده ضرر هم فاطمه دختر بلکه

 :داد ادامه یشخندین با

 بعد و زدیم رو شماها. کاراش نیا نبود خودش دست. بود ماریب -

 رو دستاش. کردیم یخودزن وجدانش، عذاب از فرار یبرا

 وقتا یبعض یحت. کردیم کوتاه بدشکل رو موهاش. سوزوندیم

 و نداره ازین بهش بدنش دونستیم که خوردیم رو ییداروها

 تیذا رو تو فقط نکن فکر. رسونهیم ضرر کبدش به فقط خوردنش

 چیه. دمشید سرم یباال دست، به چاقو چندبار من، خود. کردیم

 جاک تا قراره بفهمم تا کردمیم نگاش فقط اوردمین روش به هم وقت

 ات بعد و کردیم فرو قلبم تو رو چاقو خودش الیخ تو. بره شیپ

 .کردیم هیگر سرم یباال صبح خود
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 دکتر؟ شینبرد وقت چیه چرا -

. بشه یبستر بهتره گفتیم دکترش. بردمش هم بار چند بردمش، -

 و هیگر اونقدر اما شگاهیآسا گذاشتمش هفته هی تا هم بار هی

 رو احسان و عماد یبهونه. سوخت براش دلم که کرد یقراریب

 قولش به. بشه بهتر تا کنه مصرف رو داروهاش داد قول. گرفتیم

 کم تو، از شنهیک یول بود، شده بهتر رفتارش اون بعد. کرد عمل هم

 یاهم دیبا کار یبرا بودم گفته بهش. قیعم و بود یشتر. شدینم

 تو میزد و میشد کیشر دوستم با کردیم فکر. جنوب برم بار چند

 تا دوستم یمغازه بود رفته زده سر هم بار چند. یخونگ لوازم کار

 کینزد شگاهینما به شمغازه چون. نه ای بوده راست حرفم بفهمه

 .کردیم دایپ صلهیف هیقض و رسوندمیم رو خودم زود بود،

 

 

۴۲۹ 

 ...کجا ،یرفتینم جنوب اگه پس... پس -
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 که تنداش یربط او به واقعا نظرش به. کند کامل نتوانست را سوالش

 رها مار،یب یعادله و خدا دیام به را هاآن بار، دو یکی یماه ش،یعمو

 .بود شده کنجکاو اما است، رفتهیم کجا و کردهیم

. بود زیتبر یروستاها از یکی اهل عموم زن. زیتبر رفتمیم -

 ادهفرست رو عمو. بود دهیشن رو منطقه اون یفرشا یآوازه پدربزرگم

 دل صد نه دل کی جا، همون هم عموم. کارشون دنید یبرا بود

 ذارهیم شرط هم دخترم اون. شهیم باف یقال یدخترا از یکی عاشق

 از الشیخ که کنهیم قبول رو عمو ازدواج شنهادیپ یصورت در

 هم عمو. بشه راحت روستاشون یاهال و شخانواده معاش تیوضع

 یفرشا تمام و سازهیم جا همون بزرگ نسبتا کارگاه هی عقد، قبل

 به تینها در. خرهیم ازشون مناسب متیق با رو بافتشون دست

 یفرشا و هست هم هنوز کارگاه، اون. رسهیم شیااسطوره عشق

 .میفروشیم ما رو شیدیتول

 هست؟ هم هنوز جون آقا فروشگاه -

 و فروش قبل برابر دو بایتقر. میداد شتوسعه هم یکل آره، -

 . میدار صادرات
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 ن؟یفروخت رو خونه تون،مهاجرت یبرا چرا پس... پس -

. کردیم فکر نطوریا عادله دیبا. جاشه سر خونه. نفروختم -

 لیدل نیهم به اصال. ستین مساعد کبدش تیوضع دونستمیم

 درآمد .بکنن براش یکار بتونن اونجا دیشا کردم فکر. کانادا بردمش

 و تو نام به مشترک، حساب هی تو هاسال نیا تمام رو شگاهینما

 النا که دمیخر نیزم کهیت هی براتون باهاش سال هر. گذاشتم احسان

 شگاهینما اون از خودم حق یاندازه به فقط من. داره ارزش یکل

 نیا از شتریب واقعا چون سرکارگر، هی حقوق یاندازه به. برداشتم

 ینک صحبت احسان با یجور هی خودت که گفتم بهت رو نایا. نبودم

 مئنمط آدم هی به رو شگاهینما. هاتونییدارا یبرا نیریبگ میتصم و

 کینزد از و ششیپ برو. اونه دست هم اسناد و مدارک تمام. سپردم

 ای ینک اعتماد بهش من مثل یتونیم نیبب بعد. کن صحبت باهاش

 .نه

 ؟یکن کاریچ قراره شما -
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 شهیر گهید جا چیه من. بودم که ییجا همون رمیم. گردمیبرم -

 و موندم هم دیشا. سوزونهیم رو شماها شتریب موندنم، یول ندارم،

 گوب احسان به تو. گذروندم رو عمرم یهیبق شهر، نیا از یاگوشه هی

 .نیبکش نفس ترراحت شماها تا رفت رفت،

 ایدن آخر تا. ستینگر دودوزنش چشمان و رها به سکوت در

 . ماندیم نجابتش و دختر نیا یشرمنده

 ؟یببخش رو من یتونیم -

 .زد یشخندین رها

 ؟یببخش رو خودت یتونیم شما -

 .انداخت ریز به سر هم باز رسول

 به تچونه فقط خواستم، ازت یهرچ عمره هی عمو، ینیبیم -

 ریز تو، یتوخونه سال یس کینزد من. دیچسب تنهیس یقفسه

. یکن برخورد باهاش دمیند هم بار هی و شدم ریتحق زنت، دست

 تو و زدمیم یدر هر به تش،یموفق یبرا من و بود پسرت احسان،

 به یکرد فکر که کرده رییتغ رفتارت تو یچ حاال. یکرد نگاه فقط
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 مگیم منم و یدیم لمیتحو غصه، پر یقصه هی یایب یراحت نیهم

 وقت؟ هی ینخور غصه عمو، گذشته هاگذشته

 .بود شده دوخته رسول سیخ چشمان به میمستق بار نیا نگاهش

 یدگزن از گذشتن یول زنت، و تو برعکس. ستمین یانهیک آدم من -

 شتپ هفتاد چون بگذرم عادله از بتونم دیشا. ستین من کار مسوخته

 و خدا به خدا، به سپارمتیم. عمو گذرمینم تو از یول است بهیغر

 از برو، نجایا از. شد مرگ جوون تو هوس خاطر به که مامانم دل آه

 چیه گهید که ییجا هی برو کن، فرار شهیهم مثل بازم برو، شهر نیا

 مگذشته مثل هم رو مندهیآ خوامینم. فتهین چشمت به چشمم وقت

 .یکن اتیخودخواه یفدا

 .ستادیا سرپا و زد شیجلو قبر سنگ به را آخر یضربه رسول

 :گفت تکاند،یم را شلوارش پشت خاک که طورهمان

 ستمین هم بلد. ادینم بر ازم یکار چیه گذشته جبران یبرا من_ 

 لقبو. کنم عوض قراره رو تندهیآ بگم و بدم بهت یخال تو یوعده

 ...بوده یعدالت یب و ظلم فقط کردم کار هر که دارم
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۴۳۰ 

 .کرد باز طرف دو به را دستانش

 منم. شده دود مندهیآ و سوخته مگذشته. ام یواقع یبازنده هی من_ 

 حسرت. گذشته حسرت با عمرم تمام. دمینفهم میزندگ از یچیه

 و ندادم شونانجام موقع به و بدم انجام تونستم یم که ییکارها

 که ییها آدم حسرت. دادم انجام و دادمیم انجام دینبا که ییکارها

 کوتاه عمر حسرت. نکردم تالش دیبا که اونقدر شونداشتن یبرا

 طخ ته به زود نقدریا تا باشم حالش کمک تونستمیم که برادرم

 و من یها یخودخواه خاطر به که فاطمه داشتن حسرت. نرسه

 من و بود یمحکم یپشتوانه که عمو داشتن حسرت. شد فدا عادله

 که احسان داشتن حسرت. دمینفهم رو بودنش یمعن بود که یوقت تا

 و،ت داشتن حسرت. بابا بگه من به ستین حاضر حاال و بود مبچه

 یشرمندگ جز به برات یزندگ تو که یعل محمد و فاطمه ادگاری تنها

 از که عماد یهالب یرو لبخندگرم هی حسرت یحت. ندارم یچیه

 حاال. دینرس جا چیه به تهش یول شد بزرگ من یخونه تو یبچگ

 اشتمگذ من که بوده یالقمه تو دیشا مشکل نمیبیم کنم،یم نگاه که
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 ودب حروم دیشا. بود دهیخواب هالقمه اون پشت که یآه! مونسفره تو

 !نداشتم خبر خودم و

 اشتباه یحت دادم، انجام اشتباه. کردم انتخاب اشتباه عمر هی من 

 که دیام نیا به فقط اونم ،یمتیق هر به عادله، با یزندگ. کردم جبران

 درس آدم عادله. بود اشتباهم نیبزرگتر بشه، کم وجدانم عذاب

 یک به دونستیم عمرش آخر یلحظه تا. نبود هاشیبد از گرفتن

 هم آخر اما کرده، بد همه از شتریب یک به دونستیم کرده، بد

 .پشتش عذاب و گناه کوه کی با رفت. بطلبه تیحالل نتونست

 رو تو یحت و عماد و احسان گهید بار هی تا موند در به چشمش

 ورغر. بطلبه تیحالل ازت خوادیم که اوردین زبان به یول نه،یبب

 .شد یم مانع جاشیب

 .دیکش یآه 

 زجر. دیکش درد عادله. دمید خودم چشم با رو سوختنش من،_ 

 شمچ تو چشم که یوقت به. ایدن اون به موند حسابش هم آخر. دیکش

 ازت من. بده رو کرده هاش بچه به که یظلم جواب و بشه فاطمه

 کردم که یظلم هر که بدون رو نیهم فقط ،یببخش رو من خوامینم

@
mahbookslibrary



 باشه ادتی ذهنت، یهاموشه گوشه اون یول نبخش. بوده ناخواسته

 یلیخ نکهیا یبرا نه خواد،ینم مرگ دلم. تمشرمنده ایدن آخر تا من

 لیدل نیا به فقط نه، گذره،یم خوش بهم یلیخ و دارم یخوب یزندگ

 کنم؟ نگاه فاطمه و داداشم چشم تو قراره ییرو چه با دونمینم که

 از رو ما ینکرده گناه تاوان چرا پرسنیم ازم یوقت بگم یچ بهشون

 ؟یگرفت هامون بچه

 .دیکش یقیعم آه

 من طرف از هم احسان از. مینینب رو گهیدهم وقت چیه گهید دیشا_

. کنمیم افتخار بهش ایدن تمام یاندازه به بگو بهش و کن یخداحافظ

 .آرزومه نیتربزرگ شیخوشبخت

 راهش بعد و دیکش یگرید آه. انداخت سرش پشت به یگرید نگاه

 و کردیم درددل او با رها که ییهازمان تمام مثل. رفت و دیکش را

 به را احسان و رها خودش، الیخ به تا رفت. خواستیم یزیچ

 !باشد رسانده شاندل یخواسته
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۴۳۲ 

 رها؟ یخوب -

 یفاصله نیا در دنش،ید. ستینگر او به و خورد یسخت تکان

 بودش؟ دهیند او که بود آمده یک. کردیم متعجبش ک،ینزد

 ؟یینجایا یک از... یک از -

 .اولش اول از -

 ؟یدیشن رو یچ همه یعنی... یعنی -

 .گذاشت لبانش یرو را دستش و داد تکان یسر عماد

 !دونستمیم رو همه. نبود یدیجد حرف -

 .کرد گشاد چشم رها

 ....احسان که یداشت خبر تو -

 .توئه داداش و رسول پسر احسان که داشتم خبر من آره -

 ؟ینکرد کار چیه و یداشت خبر تو -

 .دپران باال ابرو و زد یتکخند او، یعصب و تند لحن برابر در عماد

 کنم؟ کاریچ یداشت انتظار -
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 ؟یکرد نگاه فقط تو و کرد انتیخ خواهرت به رسول -

 هی از بعدم. ادیبرب شیزندگ یعهده از که بود قلدر اونقدر خواهرم -

 رس زمیبر خون بود قرار ؟یداشت یانتظار چه ساله دوازده ده، یبچه

 داشت؟ اصرار بهش شتریب همه از خواهرم که یکار

 یزهرناک شخندین با و برخاست جا از. بماند آرام نتوانست گرید رها

 :گفت

 یمرد رنگ من یزندگ یمردا ای نینامرد همتون شماها سوال، هی -

 دن؟یند

 .ودب شده باز رها درددل سر تازه. تلخ تلخ، تلخ،. دیخند هم باز عماد

 و من شدن خرد و واستاد گوشه هی فقط عمر هی که رسول از اون -

 یوحش هی. نداره گفتن گهید که هم شهروز. کرد نگاه رو احسان

 کار و کس چون آورد من سر خواست ییبال هر سال چند که یروان

 ...تو و بدبخت عیمط آدم هی. بدتر داداشش از هم شهراد. نداشتم

 بیج داخل را شیهادست عماد. شد خاموش ناگهان ادشیفر

 .گذاشت شلوارش

 من؟ و -
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 .گرفت شیپ در را برگشت ریمس و تکاند را مانتواش پشت رها

 .کن ولش ،یچیه -

 .کرد سد را راهش بلند قدم دو با عماد

 ور نظرت خوامیم. بگو دلته تو یهرچ. بگو. نکن ولش اتفاقا، نه -

 .بدونم خودم یدرباره

 

 

۴۳۳ 

 :دیپرس یشخندین با و آورد باال سر رها

 ؟یمطمئن -

 .نبودم مطمئن ینجوریا وقت، چیه -

 بگم؟ کجاش از -

 و. ادیب خودش شهیبق دمیم قول کن، شروع کنه؟یم یفرق چه -

 ...من

 .پراند هوا در یدست بعد. کرد سکوت یالحظه رها
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 کاریچ من با یدونیم یهرکس از بهتر خودت تو. عماد کن ولش -

 .نداره گفتن گهید ،یکرد

 بار، هی. یبگ هم تو خوامیم یول دونمیم خوبم دونم،یم من آره، -

 هممبف و بشنوم خودت زبون از بذار. بزن رو دلت حرف بار هی فقط

 .کردم کاریچ باهات

 ذهنش در را کلمات داشت انگار. کرد نگاهش قیدق یالحظه رها

 .کند شروع درست یجا از را حرفش تا کردیم شیپ و پس

 رو بد و خوب فرق یول بودم بچه. دمتید که بود سالم شش -

 زا تونستمیم. بود نکرده تمیترب بد جونم آقا. دمیفهمیم خوب

 کمکم که نداشتم رو یکس وقت چیه. امیبرب خودم یکارا یعهده

 بزنه، کتکم. کنه مجازاتم تا بود کیکوچ یخطا هی منتظر عادله اما کنه

 وحشتناک خونه، کیتار نیرزمیز. داشت درد کتکاش. کنه همیتنب

 دوستت. نبود تو جز کس چیه. آوردیم فشار بهم یگشنگ. بود

 بهت کردمیم یسع ،یداشت رو هوام شهیهم نکهیا خاطربه. داشتم

 یزرو. یبود قهرمان من یبرا یول ینداشت یسن هم تو. باشم کینزد

 یزیچ کم. بودم ابرا رو ،یکرد دستم حلقه و یزد زل چشمام تو که

 تیاذ ذارهینم بودم مطمئن که بود داده شنهادیپ بهم یکس نبود، که
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 یننک عقد رو ینازل اگه یگفت بهم خرابت، حال اون با یوقت. بشم

 ربهت رو حالت که یکار یپ برو گفتم کنه،یم تخفه وجدان عذاب

 که نگام. یشیم تیاذ یدار دمیفهمیم یول بودم بچه. کنهیم

 یول عادله. ختیریم چشمات یگوشه از غصه و غم یکردیم

 با بود قرار خودش تو، یجا به انگار. اصال بود ابرا رو. بود خوشحال

 . کنه وصلت پولدار یخانواده هی

 ات نکنم کاریچ دونستمیم گهید. بودم کرده عادت عادله یکارا به

 از تا کردم ازدواج شهروز با. باشم عیمط بودم گرفته ادی. نخورم کتک

 تا مرفت شخونه به. کنم فرار داشتم، عادله یخونه تو که یتیوضع

 از دترب برابر هزار یکی یول نتونست. بگه زور بهم نتونه عادله گهید

 گهید کردم فکر شهروز، مرگ از بعد. بود شده حاکم بهم عادله

 دهش که هم بار هی یبرا خواستمیم. بکشم راحت نفس هی تونمیم

 وت نمیشیم گفتم خودم با. باشم خودم یخونه خانم م،یزندگ تو

 .دمینم رو میزندگ تو دخالت یاجازه کس چیه به گهید و امخونه
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۴۳۴ 

 داد تکان سر عماد. شد خاموش باالخره و فیضع رفته رفته شیصدا

 :دیپرس یشخندین با و

 رن؟یبگ میتصم برات هیبق بازم یداد اجازه چرا پس -

 .کنه انتیخ بهش شهراد دیترسیم صبا -

 چه؟ تو به خوب -

 .تنهاست یلیخ عماد گفت عادله -

 بود؟ یچ تو به ربطش -

 .خوادیم مادر نیآرت گفت -

 ؟یبود مادرش تو مگه -

 .شهینم راحت المیخ ینکرد ازدواج تا گفت صبا -

 .کرد غلط -

 .بودم کرده عادت نیآرت به -

 .بست چشم درد با عماد

 .شدیم خوب یلیخ حالم کردم،یم بغلش یوقت -
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 .شد خارج عماد ینهیس از یقیعم آه

 .کردمیم تجربه باهاش رو بودن مادر -

 .برد اشنهیس به دست عماد

 آره؟ عماد، نداشتم هم بودن مادر یعرضه من -

 .ودب خودش حق در یانصافیب گرید نیا. شد باز کبارهی چشمانش

 .یبود ایدن مادر نیبهتر تو -

 گرفت؟ ازم هم رو نیآرت خدا چرا پس -

 .کرد سقوط زانوانش یرو و گفت

 یکجا بره؟یم زود رو مهمه برام که یهرک و یهرچ خدا چرا -

 ن؟یا شده تهش که کردم اشتباه میزندگ

 .کرد حلقه زانوانش دور را دستانش. نشست شیروبرو عماد

 ؟یشینم ناراحت بگم، بهت -

 و بدهد سوالش به یپاسخ دیترسیم انگار. کرد نگاهش مظلومانه

 چشم و ندازدیب باال سر تا دیکش طول. بشنود طاقتش یورا ییزهایچ

 .بدوزد عماد دهان به
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 .ینکرد یزندگ اصال که نهیا تو اشتباه -

 :داد ادامه و زد یتلخند

 خودمون عمر هی ما. نکردم یزندگ منم. ستین تو اشتباه هم فقط -

 تخواس به هیبق که ییکارا ونیمد. بودن ونیمد به میکرد محکوم رو

 احسان و تو و من عادله، و رسول اگه. دادن انجام برامون خودشون

 هیک یول خواستن، خودشون. نبود پشتش یجبر چیه داشتن، نگه رو

 ستنتون تا و ومدین رشونیگ ما از ترفیضع. ادیب بدش قدرت از که

 میردک عادت شون،نیسنگ یهاهیتنب ترس از هم ما. گفتن زور بهمون

 ودنمونب از کس چیه دینبا که میکرد عادت. میایب آسته و میبر آسته

 یچ بود؟ یچ تو و من تیاذ و آزار مگه اصال. بشه تیاذ

 مینستنتو یچیه و دنیکوب رومون تو بابتش عمر هی که میخواستیم

 .میبگ

 

 

۴۳۵ 
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 قبرها سنگ از یکی یرو یانقطه به و بود انداخته نییپا سر رها

. بود عماد یهاحرف یپ فکرش، و آنجا خودش. بود دوخته چشم

 درکش که کرده دایپ نفر کی باالخره عمر، کی از بعد کردیم حس

 بزرگ هاآن با هم احسان. کندیم

 یبرا احسان. هاآن از بهتر بارها یشراط در البته. بود شده

 از رپ دستانش خورد،ینم کتک. شدینم هیتنب ،ییخطا نیترکوچک

 .نبود عادله داغ قاشق با یسوختگ یجا

 شش از تو اگر که نهیا فرقم فقط. توام مثل منم رها، ینیبیم_ 

 از من عادله، مزخرف یقانونا با یزندگ به یشد محکوم ،یسالگ

 تسرکوف بهم تونست تا هم اول همون از. بودم بارش سر تولد موقع

 ردک امحواله پشتش نینفر یکل گذاشت دهنم که ییغذا لقمه هر. زد

 کار منم شکم کردن ریس خاطر به مجبوره اون و نمردم مادرم با که

 ،سال سه. بود سالم چند دونمینم. کردم کار ادیم ادمی یوقت از. کنه

. کردمیم کار ادمهی یول بود هانیا از قبل هم دیشا سال چهار

 . کردمیم کمکش خودم یاندازه

 .دوخت رها چشمان به را بارش غم چشمان و گرفت باال سر
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 خاطرش به که داشت متیق چقدر خشک، نون کهیت هی مگه -

 بست؟یم فحش و نینفر باد به رو مادرمون پدر، و خودم هرروز

 هر بند پشت که خورهیم چقدر ساله، سه دو یبچه هی مگه اصال

 ؟یبد خوردش به ناله و آه ش،لقمه

 حرف بود سال چند. چرخاند حدقه در چشم و گرفت آسمان به سر

 کرد؟ینم دایپ ختنشیر رونیب یبرا ییجا و شده جمع دلش یرو

 آه را نفسش! سال پنج و یس حدود یزیچ دیشا. نبود یادیز زیچ

 .کرد فوت رونیب به مانند

 مثل هم بار هی ادینم ادمی یول کنه رحمتش خدا. بود خواهرم عادله_ 

 .باشه کرده خرج محبت من یبرا خواهرا یهیبق

 .داد باال ابرو و کرد نگاه رها به دوباره

 زا احسان یبرا تو که قدر اون نداشتم انتظار اصال ها، نه تو مثل -

 خودش یاندازه یول کنه، توجه من به اونم ،یکردیم یگذشتگ خود

 یگیم. بودم یراض بپرسه، رو حالم بار هی که نیهم. تونستیم که

 یول مینامرد مونهمه. یدار حق آره، بودن؟ نامرد تیزندگ یمردا

 نامرد، منه که کردن خرجم یزنانگ چقدر من یزندگ یزنا مگه
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 حرفم یاپ نشسته بار هی فقط بار، هی کدومشون رم؟یبگ ادی یمردانگ

 دق و رمینگ باد غم غصه و غم از تا کنم درددل باهاش خواسته و

 نکنم؟

 

 

۴۳۶ 

 یشانه یرو اشینیسنگ که یسکوت. کرد سکوت و زد را حرفش

 :دیپرس دیترد و من و من یکم با رها. شدیم حس شانیهردو

 زنام؟ همون جز منم -

 تکان طرف دو به سر و زد یشخندین. کرد نگاهش یچشم ریز عماد

 .داد

 داده اجازه عمر هی که بدبخت مفلوک آدم هی. رها یخودم مثل تو -

 .کنن یزندگ جاش به هیبق

 .کرد گرد چشم رها

 !یادب یب یلیخ -
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 .زد یتکخند عماد

 .نمک اصالحش تا بگو بود؟ اشتباه حرفم یکجا گم؟یم دروغ مگه -

 !مباش واقعا اگه یحت بدبخت، مفلوک یبگ من به یندار حق تو -

 هم تو گفتم و گفتم رو خودم اول من ،یدینشن درست انگار -

 ...مثل

 .دیکش هم در اخم. گرفت باال دست رها

 باز ،یزد یقشنگ حرف یلیخ. یبد ادامه خوادینم خوب، لهیخ -

 !؟یدیم حمیتوض

 نیزم یرو و زد یاقهقهه عماد. برگرداند رو قهر حالت به که رها

 . دیکش جلو را خودش

 فیتشر باسعادت و خوشبخت یلیخ شما بانو رها خوب، لهیخ -

 شد؟ خوب. بدبختم منه مفلوکه که یاون د،یدار

 مین. بود گرفته اشخنده هم خودش. کرد نازک یچشم پشت رها

 .انداخت او به ینگاه

 .شد بهتر کم هی ،یه -
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 .شد زیخ مین عماد

 تو و یداشت سعادت که نهیا خاطر به فقط یخوشبخت نیا البته -

 .یشد آشنا من، مثل بزرگوار یلیخ یلیخ آدم هی با ت،یزندگ

 و برخاسته عماد کند، پردازش را او یهاگفته رها، ذهن نکهیا از قبل

 به سرعت به و داد او یباز به دل رها. بود ختهیگر هم یقدم چند

 او هک یسرعت همان به بود قادر که بود یکس تنها عماد. دیدو دنبالش

 باال شیکارها و هاحرف با شدت به را فشارش و کرده یعصب را

 بلوک چند. کند آرامش و کرده پرت موضوع از را حواسش برد،یم

 دو. ستادیا و کرد کم را سرعتش عماد عادله، قبر محل به مانده

 یفاصله با زنان نفس نفس که رها به رو و گرفت باال را دستش

 :گفت آمد،یم طرفش به داشت یادیز نسبتا

 .میتسل من بابا، باشه -

 

 

۴۳۷ 
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 خودش به د،یکش قیعم نفس چند و شده خم زانوانش یرو که رها

 هنوز او که بود کرده فراموش چرا. فرستاد لعنت اشیحواسیب و

 شیروبرو برگشت، عقب به ندارد؟ را دنیدو او یپا به پا جان

 .شد خم یکم و ستادیا

 ؟یخوب -

 دهیبر دهیبر و آورد باال سر. آمدینم باال خوب هم هنوز رها نفس

 :گفت

 .نباش نگران... نگران.... خوبم... آره... آره -

 شیبرا هم رفتن راه یانرژ. نشست نیزم یرو جا همان و گفت

 یقفسه یرو دست. زد یلبخند عماد نگران چشمان به. بود نمانده

 آمد، باال یکم که نفسش. دیکش قیعم نفس چند و گذاشت اشنهیس

 :گفت

 .رهیگیم نفسمون رفتن راه قدم دو با که میشد ریپ چقدر نیبب -

 روبراه ادیز هم او نفس. نشست کنارش ،یکم یفاصله با هم عماد

 یجلو توانستینم. شکافتیم را اشنهیس داشت قلبش. نبود

 تردخ نیا. بگذارد اشنهیس یقفسه یرو دست رها، نیزبیت چشمان
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 رسشت باعث یاتفاق نیترکوچک و بود دهید یسخت یکاف یاندازه به

 .شدیم

 .ممیقد یکلهیب عماد همون هنوز من. نکن یکی خودت با رو من -

 اندچرخ او دیسف بایتقر یهاقهیشق یرو نگاه اما رها. دیخند و گفت

 آه و

 زیچ آه، همان یاندازه به و شد جمع هم عماد لبخند. دیکش یقیعم

 .نداشت را قبل یانرژ گرید هم شیصدا. نماند آن از شتریب

 تهش و میدیدو عمر هی رها؟ میدید یچ یزندگ از تو و من -

 .ستین جاش سر یچیه که نجایا به میدیرس

 ؟یداد طالقم چرا -

 طرفش به. داد تکان تاسف به یسر عماد. بود یناگهان شیصدا

 :دیپرس و گذاشت اشچانه ریز دست و برگشت

 ؟یخواستینم طالق مگه -

 ؟یداد طالقم چرا تو آره، من -
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۴۳۸ 

 .برگرداند رو و انداخت باال ییابرو عماد

 بدون رو نیهم فقط تر،سخت دنشیشن و سخته حرفا یبعض گفتن -

 .بود نیهم کار نیبهتر نظرم به موقع اون

 ست؟ین کار نیبهتر نظرت به االن موقع؟ اون -

 دلش چقدر. ستینگر رها به شانه یرو از و چرخاند را سرش عماد

 نزبا دل به یلعنت. خواستیم را او پهن یهاشانه یرو گذاشتن سر

 را اطراف یهوا تمام. دیکش یقیعم نفس و فرستاد نفهمش

 یهامولکول هم ژنیاکس یجا به انگار. بود کرده پر عماد عطرحضور

 .بودند شده پخش هوا در او حضور

 .یبود فیح یلیتوخ -

 .زد یتلخند. دیپر باال شیابروها

 !کننده قانع چه جدا؟ -
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 شدخترک. نشست لبانش یرو یکمرنگ تبسم و داد تکان سر عماد

 .کند بارش متلک بود آموخته خوب

 هب ینیشیم ،یشیم کاریب تا دونمیم رها، شناسمتیم عمره هی -

 وضع رو اتفاقا و تایشخص یجا یه ،یسینویم یه. ساختن ویسنار

 وینارس نیبدتر تهش از که یکنیم تکرار رو کار نیا قدر اون یکنیم

 نگهت بدم حال خاطر به یکن فکر عمر هی خواستینم دلم. ادیدرم

 دلم. یموند کنارم سوخته، برام دلت چون کنم فکر و داشتم

 ته ته از. باشه خودت دل ته از یکنیم قبول رو من اگه خواستیم

 . کنم ثابت بهت رو خودم خواستیم دلم. تهش

 را حرفش اگر. کند پنهان را شخندشین نتوانست کرد هرچه رها

 .گرفتیم غمباد گفت،ینم

 ؟یکن ثابت بهم رو خودت یپات تله قیطر از بود قرار -

. شد بسته همراهش تلفن یصدا شدن بلند با عماد یشده باز دهان

. دیشک رونیب بشیج از را یگوش شدن، خم یکم با و گفت دیببخش

. کرد کینزد هم به را شیابروها صفحه، یرو ناشناس یشماره

 و کممح یصدا. چسباند گوشش به را یگوش و فشرد را سبز کونیآ
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 را ابروانش گره د،یچیپ گوشش در گفتن الو از بعد که یایجد

 .است دهینشن روز آن تا را صدا نیا بود مطمئن. کرد کورتر

 

 

۴۳۹ 

 تداش را اشیزندگ یجنازه عیتش نیسروصداتریب و نیترخلوت

 یلیخ عادله عییتش مراسم کردیم فکر نیا از قبل. کردیم تجربه

 به. سوختیم غربتش و ینازل یبرا دلش حاال اما است، بوده بانهیغر

 اول همان از که ناشناس یمرد و نایآدر عماد، رها، خودش، جز

 هن. نداشت حضور کس چیه بود، ستادهیا ینازل خاک یباال مراسم

 ودب یینایآدر پرت حواسش تمام. یقرار یب نه و کردیم هیگر یکس

 دلش. بود مانده رهیخ ش،یروبرو خاک تل به یاشک چیهیب که

 قربان خواستیم. بکشد آغوش در را او و برود جلو خواستیم

 هیگر کاش. شود آرام یکم بلکه برود، اشختهینر یهااشک یصدقه

 ماه چند یهایباز یکول از یاشمه کاش. زدیم ادیفر کاش. کردیم
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 گرانن کمتر دیشا. سوختیم دلش کمتر دیشا. دادیم نشان را قبلش

 . شدیم او یروح بد حال

 همه از شتریب او انگار. خوردینم جنب شینایآدر کنار از هم عماد

 خاک به را مادرش. نبود که یاغصه کم. بود دخترکش غم نگران،

 دخترش به را او با یخداحافظ فرصت نکهیا بدون بودند، سپرده

 زرو ده از شتریب داشت؟ دنید مگر ده،یپوس جسد کی آخر. بدهند

 در هم آن بودند، داده عماد به را اشجنازه شدن دایپ خبر که بود

 هرچه عماد روز، آن از. لواسان در یااجاره یالیو کی یباغچه

 یادار یکارها خاطر به رد،یبگ لیتحو را جنازه تا کرد یدوندگ

 نه. نداشتند یخوش حال کدامشان چیه. نبود ریپذ امکان پرونده،

 تمام مثل او یبرا شدیم نه و فتادهین یاتفاق کنند تظاهر توانستندیم

 .زندیبر اشک و کنند یعزادار گرید یهاآدم

 محسوب هاآن زانیعز از یکی ش،یپ هفته چند نیهم تا که یاینازل 

 و شناختنشینم کدامشان چیه که بود شده یابهیغر حاال شد،یم

 .شدیم هم نایآدر شامل کدام، چیه نیا متاسفانه

 به،یغر عده کی. نداشتند هم یخاص کار یعنی. بود شده تمام کارشان

. خالص و بسپرند خاک به را ناآشنا یابهیغر تا بودند آمده هم گرد
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 چه نبود معلوم گرید و شدیم ختهیر یجسد یرو خاک خروار چند

 .بزند سر نجایا به او، با دارید کردن تازه یبرا ،یزمان چه و یکس

 جلو یقدم گرفت، نایآدر یبازو ریز دست و شد خم که عماد 

 هب محکم را شینایآدر و ردیبگ را او یجا خواستیم دلش. گذاشت

 را او که کند ثابت همه و خودش او، به خواستیم. چسباند خودش

 .یطیشرا هر در خواهد،یم

 ن؟یراست جناب دیببخش -

 و گذاشت شیپ قدم ناشناس مرد که بود کرده راست کمر تازه عماد

 ودب یکس تنها ییگو. دیکش درهم ابرو او دنید با عماد. زد شیصدا

 رها به رو. دادیم آزارش حضورش و شناختیم را مرد نیا که

 :گفت

 .امیم زود منم. نیماش به دیبرسون رو نایآدر شما شهیم جان، رها -

 :فرد و زوج

 

۴۴۱ 

 .شد بلند دوباره مرد یصدا رفت، جلو یقدم و داد تکان سر که رها
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 میتصم خودش خوامیم. باشه هم نایآدر نیبد اجازه لطفا نه، -

 .رهیبگ

 احساس. بود شده برآمده اشقهیشق رگ. خورد گره عماد یابروها

 یشانه به شانه و زد دور را خاک تل. ستین خوب ادیز اوضاع کرد

 که ینگاه مین. بگذارد تنها را عماد خواستینم دلش. ستادیا عماد

 ثابت نشست، لبش یرو که یکوچک لبخند و انداخت او به عماد

 .است داشته ازین تیحما نیا به هم عماد که کردیم

 من که رهیبگ یمیتصم چه قراره من دختر آقا؟ یگیم یچ -

 خبرم؟یب

 هم لحنش. کردیم مسخره را عماد داشت انگار. کرد کج یلب مرد

 .زدیم بیعج و مرموز

 !دخترتون؟ هه، -

 :داد ادامه یجد یلحن با بار نیا و داد تکان سر

 یول دیبگ نایآدر به رو زیچ همه بهتره گفتم بهتون حاال تا بار چند -

 حرف باهاش خودم دمیم حیترج. شهینم گرم یآب شما از ظاهرا

 .بزنم
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 یجور. کشاند سرش پشت به را او و گرفت را نایآدر یبازو عماد

 .نداشت او به یدید چیه گرید مرد آن که

 بزنم؟ شما به دیبا بار هزار رو حرف هی آقا؟ یگیم یدار یچ -

 .نباشه کجا و باشه کجا رمیگیم میتصم من و منه دختر نایآدر

 ادیفر و برود در کوره از بود ممکن لحظه هر که عماد خالف بر

 یکفه ییگو. زدیم حرف یخونسرد کمال در مقابلش مرد بزند،

 شلوارش بیج در را دستش دو. بود ترنیسنگ او سمت قدرت

 . شد ترکینزد عماد به یقدم و گذاشت

. نمک بحث شما با دخترعموم قبر یباال و نجایا خوادینم دلم چیه -

 .هنش یحرمتیب هم مرده به تا دیبگ زودتر رو زیچ همه بهتره پس

 یال از و دیکوب او ینهیس به دوبار را دستش پشت حرص با عماد

 :دیغر اش،شده دیکل یهادندان

 حرمت نشده، خشک مرده کفن یدار و تهیحال مرده حرمت پس -

 !؟یکنیم یشکن

 هم درست. نداشتند عماد با یقد اختالف. شد خم جلو به یکم مرد

 :گفت عماد گوش ریز. بودند کلیه و قد
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 یبرا رو گنده یماه یبتون که یکنیم آلود گل رو آب یدار -

 ،یبر باال. منه دختر نایآدر جناب، یخوند کور اما ؟یبردار خودت

 گو،ب بهش رو زیچ همه پس شه،ینم عوض تیواقع نیا ،یایب نییپا

 .بشم کار به دست خودم نکهیا قبل

 زنگ مثل شیبرا فشرد،یم اشنهیس یرو که یدست و عماد تند نفس

 آرام شدت به مرد یصدا. بود دهیپر شدت به هم رنگش. بود خطر

 بد حال اما بود شده شوکه. نشنود احسان که قدر آن نه یول بود،

 :دیپرس نگران. گذاشتینم شدن شوکه یبرا ییجا عماد

 ؟ییدا یخوب -

 

 

۴۴۰ 

 به سال هجده که بود یدختر یپ حواسش. دیشنینم انگار اما عماد

 دختر نا،یآدر. بود دهیخر جان به را هایسخت تمام حضورش، دیام

 به. بخواهد و دیبگو نیا ریغ نداشت حق کس چیه و بود خودش

 .آمد باال ترراحت نفسش. انداخت نایآدر به ینگاه و دیچرخ عقب
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 دهیشن را مردک آرام یزمزمه که بود آن از ترپرت دخترکش حواس

 :گفت احسان به رو و کرد اشاره نایآدر و رها به سر با. باشد

 .ستین خوش نایآدر حال جان، احسان ببرشون -

 دست ریاس شیبازو کند، سد را هاآن راه خواستیم تا ناشناس مرد

 ترشل را دستش گره شد، مطمئن که هاآن شدن دور از. شد عماد

 :گفت و کرد

 مبذار محاله. منه یزندگ تمام دختر نیا ؟یگردیم یچ دنبال نجایا -

 .شیببر خودت با

 طرف دو. کرد آزاد او دست از حرکت کی با را شیبازو سروش

 :گفت یشخندین با. دیکش جلو را کتش

 .دهیم بهم رو اجازه نیا راحت یلیخ قانون که یدونیم -

 .کرد باال و نییپا سر عماد

 فکر که یهرچ یشهیر. نداره مروت و رحم قانون. دارم خبر آره -

 یادعا که یدختر همون خاطر به خدا رو تو یول زنهیم غلطه کنه

 زا قراره بفهمه اگه نایآدر. ایب کوتاه یکی نیا سر یدار رو شیپدر

 خودش و من یرابطه یهیقض هنوز. شهیم نابود م،یبش جدا گهیهمد
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 ،که شیدید. دادن بهمون رو ینازل فوت خبر که بود نکرده هضم رو

 .شهیم داغون اد،یب شما با دیبا بگم بهش اگه. شوکه تو هنوز

 لشیاتومب به و زد یچرخ مین بود، شده ترنرم یکم ییگو که سروش

 هآ. بود او خوش خبر منتظر و نشسته آن داخل نفر کی. کرد نگاه

 .داد عماد به دوباره را نگاهش و دیکش یقیعم

 رو من محاله نایآدر سن، نیا تو که دونمیم. دارم قبول رو حرفات -

 ولق بهش کنم؟ کاریچ همسرم دل با یول کنه قبول پدرش عنوان به

 کردم دوارشیام. میشینم دار بچه ما. برمیم خودم با رو دخترم دادم

 .نایآدر داشتن به

 :داد تکان سر بهتر یحال با عماد

 پدر عنوان به رو تو نایآدر یگیم یدار که تو مومن مرد خوب -

 نایآدر مادرش؟ بشه خانمت یدار انتظار یچجور پس کنه،ینم قبول

 من هرچند. داره کنکور امسال. شهیم سالش هجده داره. ستین بچه

 ور شیزندگ بده اجازه یول ندارم امسالش کنکور یجهینت به یدیام

. داره دوستش نایآدر ،یدید که رو بود همرامون که یپسر اون. بکنه

. هکن دایپ رو تشیهو بذار. دارن عالقه هم به هردوشون یعنی... یعنی
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 هب خواست دلت هروقت اصال... اصال. نایآدر فقط باشه، خودش بذار

 من چشم رو هم قدمت. ما یخونه ایب خانمت با من، دوست عنوان

 .نکن خراب رو بچه نیا یایدن یول

 ادعم یهاگفته تمام با. بست چشم و گرفت آسمان به سر سروش

. بود نکرده نگاه هم را سرش پشت و رفته سال هجده. بود موافق

 داشت، را اشیپدر یادعا که را یدختر بخواهد نبود منصفانه حاال

. همسرش شدن دلخور متیق به یحت. کند جدا زانشیعز از

 درست .کنند پر گرید یکودک با را فرزندشان یخال یجا توانستندیم

. بود کرده یپدر او، پدر یب فرزند یبرا عمر کی که عماد مانند

 :گفت عماد به رو و برد جلو دست

 یبرا و کن لطف فقط. کنمیم قبول رو یگیم شما یهرچ باشه، -

 .کن خبرم ازدواجش،

 تمام به لبخند کم کم. ماند شیهادهیشن شوک در یالحظه عماد

 آغوش در را سروش دادن، دست یجا به. کرد تیسرا صورتش

 .دیبوس را اششانه سر و دیکش
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 نیترکوچک واسه دمیم قول. یکرد لطف یلیخ یلیخ ممنون، -

 .کنم خبرت یمراسم
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 کرف یحت کدام چیه یول بودند دهیرس خانه به که بود یساعت مین

 قرار و آرام کدامشان چیه دل. کردینم را شیهالباس کردن عوض

 کی و بود خانه نیا یوارهاید یورا ییجا قرارشان. نداشت

 ،عماد بد حال فکر. داشتند را دلشان یخواسته انیب شرم ییجورها

 یچشمان یکناره و شدیم مشت یه که یدست و زارش و زرد رنگ

 و داشت درد عماد. کردینم شیرها یالحظه خورد،یم نیچ که

 دادینم اجازه هم غرورش. کند کیشر آن در را یکس خواستینم

 .ندیبنش او دل یسفره یپا و بگذارد شیپ پا خودش

 و بود گرفته دست در را اشیگوش. نبود او از بهتر هم احسان حال 

 یراض را خودش داشت دیشا. کردیم نگاه اهشیس یصفحه به

 در هم او اما کند صحبت او با و ردیبگ را نایآدر یشماره کردیم
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 یاجازه رها حضور شرم هم دیشا. کردیم مقاومت اشخواسته برابر

 .دادینم را کار نیا

 اشیگوش از سر هم احسان شد، بلند که واحد زنگ یصدا

 به «مکنیم باز من» گفت با. بود تنش شلوارش و کت هنوز. برداشت

 کلیه. دیکش یسرک و برخاست جا از هم رها. رفت در طرف

 را نایآدر یصدا اما بود گرفته را دشید یجلو احسان، درشت

 لقب یبلند به نه و داشت را میقد جان نه گرید شیصدا. دیشنیم

 کلماتش تک تک پشت غمزه و ناز قدر همان هم هنوز اما بود

 .بود دهیخواب

 هست؟ خانم رها ؟یخوب سالم، -

 نییپا را سرش مدت نیا تمام مثل االن که بزند حدس توانستیم

 صیحر چشمان جز به اندازد،یم جا همه به را نگاهش و انداخته

 یحساب و درست ارتیز کی حسرت بود یمدت که یچشمان. احسان

 کنار در یجلو از احسان. بود مانده دلشان به معشوق، دلبر نگاه از

 .زد اشاره او به و رفت

 .تو ایب هست، آره ؟یخوب تو ممنون، سالم -
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 لحن همان با و انداخت باال سر. بود نگاهش ررسیت در نایآدر حاال

 :گفت قبل آرام

 خوب حالش. عماد بابا سراغ دیبر شهیم اگه بگم اومدم ممنون، -

 .ستین

 از هک بود یحس تنها ینگران. بود ستادهیا نایآدر یروبرو گرید حاال

 .گرفت او یجمله

 بده؟ عماد حال شده؟ یچ -

 از. نبود خوب حالش. بوم پشت باال رفته بابا. جون رها سالم -

 گهینم یزیچ که من به. خورده یزبون ریز قرص بار چند روزید

 ...یعنی... دیشا... دیشا گفتم. ستین خوش حالش که نمیبیم یول

 جانیا کرد فکر خودش با یالحظه. بود سخت اشجمله یادامه گفتن

 ینسبت گرید خواهد؟یم کمک رها از یحساب چه یرو ای کندیم چه

 ذاشتنگ رها. باشد طرفه دو کمک یبرا یلیدل که بود نمانده نشانیب
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 نیح و گذاشت شیبازو یرو دست. بماند مستاصل آن از شتریب

 :گفت آن، نوازش

 .رمیم حتما زم،یعز باشه -

 :داد ادامه و کرد احسان به رو بعد

 هردوتون. دیبزن دور هی نیبر نایآدر با بهتره هم شما جان، احسان -

 .نیدار اجیاحت یهواخور هی به

 بشاش یچهره یرو و آمد باال باالخره نگاهش و دیپر نایآدر رنگ

 دل به رها کرد فکر لحظه آن اما بود بدجنس. نشست احسان

 که را یکس طرف. ردیبگ را او طرف بود محال. رودیم راه برادرش

 که یشوهر دختر. آمد یم حساب به شوهرش دختر ارفاق یکل با

 .خودش شوهر شوهر، نه و اوست دختر دختر، نه دانستیم حاال

 ودب شده یاوردنین در سر یتو در تو عجب. زد ییصدایب شخندین 

 یخانواده کی هم با که یکسان تمام کوتاه، مدت کی در. شانیزندگ

 اشگذشته بود دهیفهم هرکدام و بودند دهیپاش هم از شدند،یم کامل

 . است بوده داشتن لیفام و خانواده از یپوشال تصور کی
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 ودشخ به یوقت که بود وقت چند نیا اتفاقات خم و چیپ غرق آنقدر

 یبرا ییجا و بود ستادهیا شیروبرو آماده و حاضر احسان آمد،

 شدیم همراه او با دیبا نبود، یاچاره. ماندینم اشخواسته با مخالفت

 .کردیم تجربه او با نفره دو یخلوت هامدت از بعد و
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 نایآدر و احسان. کرد انتخاب را پله راه ریمس بام، پشت به رفتن یبرا

 تنها نایآدر با یکم داشت ازین احسان. بود بهتر رفتند،یم آسانسور با

 مه خودش کند،یم عماد دختر کردن آرام یبرا که یتالش با تا بماند

 درست را ریمس دادیم نشان بام پشت در بودن باز. ردیبگ آرامش

 مهتاب نور تنها را فضا یکیتار. بود جا نیهم عماد. است آمده

 نور اگر یحت ماندینم کیتار تهران، یهاشب. کردیم کمرنگ

 ده،یکش فلک به سر یهابرج و هاخانه نور شد،ینم فشانیحر مهتاب

 . شکستیم هم در را بود شب و روز قانون هرچه
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 رس. بود پوشانده کولرها و ماهواره یهاشید را بام پشت یفضا تمام

. بودن. بام پشت یوارهاید از یکی کنار او کردن دایپ دیام به چرخاند،

 یبو. نشود دهید و باشد ستادهیا ییجا بلند قد آن با بود محال

 هک ییهاگل نه و بود هانیماش دود یبو نه که ییبو. آمدیم یبیعج

 .بودند گذاشته شانتراس یرو هاهیهمسا

 به .کند دایپ را آسمان به ظیغل یدود ریمس توانست دقت یکم با 

 تا گذاشت کولر و شید چند کنار از. کرد کج راه سمت همان

 وارید یگوشه دست، به گاریس که ندیبب را یمرد یهاآواره توانست

 رازد گرشید یپا و کرده جمع نهیس در را شیپا کی. بود ختهیر فرو

. بود آمده ینازل مراسم یبرا که بود ییهالباس همان با هم او. بود

 اشمرده عشق یپ در دل هم هنوز مرد نیا. شد دهیخراش قلبش

 که گذشتیم او مرگ از مدت چه مگر. نبود هم بیعج. داشت

 کند؟ فراموشش بتواند

 مه کردن حسادت حق گرید که دیایب ادشی دیشا تا داد تکان سر 

 یابر یخوب ینهیگز توانستینم زن، کی یدهیپوس یجنازه. ندارد

 !باشد حسادت

 ؟یاومد باالخره -
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 .نخورد تکان شیجا از گاریس قه،یدق چند نیا در که بود حواسش

 خم یزانو یرو که راستش دست در و کرده روشن را آن تنها عماد

 ار آن دود ریمس نگاهش با و بود داشته نگهش داشت، قرار اششده

 و ترف جلو. بکند کینزد لبانش به را آن که آن بدون کرد،یم دنبال

 اعثب کولر یصدا. زد هیتک بود، عماد یروبرو که یکولر یبدنه به

 .دیرسینم صدا به صدا نجایا. شد شیابروها خوردن گره
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 دیکش جلو یکم را شیپاها. کرد گره هم در نهیس یجلو را دستانش

 آنقدر را شیصدا. گذاشت هم یرو یضربدر صورت به مچ از و

 گاریس به سر با. نخورد مشکل به دنشیشن یبرا عماد که برد باال

 .کرد اشاره دستش

 !؟یکشیم دونستمینم -

 :گفت یشخندین با. شد سو هم او با هم عماد نگاه جهت

 !کشهیم رو من داره اون که فعال -
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 خم یکم چپش یشانه یرو را سرش. شد زیر یکم رها چشمان

 .کرد

 ؟یچ یعنی -

 .انداخت باال سر و زد یتکخند

 یول بگم خاص الوگید لمایف مثل خواستمیم سرم ریخ ،یچیه -

 !یخنس به خوردم

 :داد ادامه و دیکش یقیعم آه بزند، یحرف رها نکهیا از قبل

 تا دمیکشیم اونقدر ییروزا هی. هینازل با یزندگ سال هجده ادگاری -

 نفهمم تا دمیکشیم هم ییروزا هی. ارزشمیب براش چقدر بره ادمی

 نمینب تا دمیکشیم هم وقتا یبعض. کنهیم رمیتحق یچجور داره

 .ندارم براش هم رو تیاهم یدرجه نیآخر

 نیهم از شدیم را اشک برق. زد یزهرخند و دیکش باال را نگاهش

 .داشت فرق شهیهم با حالش امشب. دید براقش چشمان در فاصله

 .ار اشیصبور عمر کی قبر نبش. کند قبر نبش بود قرار انگار
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 از .خور یسر تو و بدبخت نوشته من یشونیپ رو رها، ینیبیم -

 .سگ جون از دور البته کندم، جون سگ مثل اومدم ایدن به که یروز

 ...که من ره،یگیم رو مزدش کنه،یم یکار اگه الاقل چارهیب اون

 و کور ینقطه کی یرو نگاهش و شد خفه رفته رفته شیصدا

 شود متوجه رها نکهیا بدون خودش الیخ به. ماند رهیخ ت،یهویب

 سحوا. کردیم اشتباه اما گرفت را آن نم و دیکش چشمش ریز دست

. ندینب را درشت اشک قطره آن فرار که بود آن از ترجمع رها

 ادعم به آرام آرام و ستادیا صاف. داد رییتغ را ستادنشیا تیوضع

 عماد. نشست نیزم یرو کنارش ،یکوتاه یفاصله با. شد کینزد

 دور را دستش دو و کرد جمع شکمش یتو را اشمانده دراز یپا

 به داشت گرید که گارشیس دود به یگرید نگاه. کرد حلقه زانوانش

. انداخت یاگوشه به حرکت کی با را آن و انداخت د،یرسیم تهش

 به شب در که ینور یقرمز یرو از را گاریس پرتاب ریمس رها،

 :گفت و کرد دنبال بود، صیتشخ قابل یراحت

 ؟یدیکشیم واقعا -
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 .داد تکان سر عماد

 با که دبو یگند از بعد و نایآدر تولد از قبل مال البته ،آره یمدت هی - 

 هم رو شبچه. خواستینم رو من ینازل. زدم تو و خودم یزندگ

 جازدوا ینازل با تا بودم گذاشته پا ریز رو دلت و تو من. طور نیهم

. دمب نجاتش بودم، باعثش خودم که یبدبخت از خودم نظر به و کنم

 اهر نه. نجس سر دو چوب بودم شده. دیرسینم نظرم به یفکر چیه

 بخوام ازت و تو شیپ برگردم تونستمینم. شیپ راه نه و داشتم پس

 یااجازه نیهمچ هم عادله. یکن فراموش رو یدیشن و یدید یهرچ

 درس خواستمیم. مدرسه رفتمیم شبانه بود یمدت هی. دادینم بهم

 واسه خواستمیم. بکشم رونیب منجالب اون از رو خودم و بخونم

 ،اتفاقا اون با اما کنم درست رو یبود قشیال که یایزندگ اون تو،

 ساعت، دوازده یجا به. کنم شتریب رو میکار ساعت شدم مجبور

 برام خوندن درس یبرا یوقت عمال و سرکار موندمیم ساعت هجده

 هی من. کردیم حاللم ینازل اگه بودم، یراض هم همون به. موندینم

 مبادا اومدم،یم آسته و رفتمیم آسته. بود خودم کار تو سرم عمر
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 هاشهیناک و شین. ببرن عادله شیپ رو تمیشکا و برسه یکس به آزارم

 خرم وجدان عذاب. میکن ازدواج نکرد قبول ینازل. داشت درد یلیخ

 نجوریا اهل. اومدینم ادمی ییکذا یمهمون اون از یزیچ. گرفت رو

 .نبودم جاها

 امیپ پا صادق بار، اون که شد یچ دونمینم. نداشتم هم رو وقتش 

 و شدم خامش که کرد التماس و گفت و اومد و رفت اونقدر و شد

 یمهمون اون تو رو پام و شکستیم پام قلم کاش که. شدم همراهش

 .ذاشتمینم کن خراب خونه

 :دیپرس و زد یتلخند

 اون یبرد رو من چرا دمیپرس صادق از که شیپ روز چنو یدونیم -

 گفت؟ یچ ،یمهمون

 هب دقت با و بود کرده حلقه زانوانش دور را دستانش او مانند هم رها

 بهتر تا دیکش جلو را خودش یکم. دادیم گوش عماد یهاحرف

 :دیپرس و کرد زیر چشم. ندیبب را او درهم یچهره

 گفت؟ یچ -
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 نیا نگاهش. دیکش تهران یآلوده نسبتا یهوا از یقیعم نفس عماد

 کرده روشن را آسمان یحساب درخشش با که بود ماه یگرد به بار

 .بود

 یحساب دختر اون گفت. کنم لطف حقت در خواستمیم گفت -

 دمکر فکر خودم با گفت. یبد دستش از بود فیح و بود عاشقت

 .شدنته خوشبخت یبرا راه نیبهتر

 رگید دیچرخ او طرف به و زد هیتک سرش پشت وارید به را سرش

 .خالص زهر بود، زهر نبود، هم تلخ شیهاخنده

 ترشیب یلیخ من از که بود گرفته ییآدما رو من دور رها، ینیبیم -

. هعادل از اونم ،یمفنگ صادق از اون ه؟یچ تو میزندگ ریخ دنیفهمیم

 دنکریم فکر هیبق عمر هی بفهمم، سال پنج و یس از بعد دیبا من

 .رسهینم هم خودم یزندگ یاداره به شعورم
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 از را هاحرف نیا حال به تا. گذاشت دستانش یرو را اشچانه رها

 قدر آن هم دیشا. نبود کردن درددل اهل عماد اصال. بود دهینشن عماد

 .برسد درددل به کارشان که دندیدینم را گریهمد

 کنه؟ ازدواج باهات کرد قبول ینازل که شد یچ -

 یکوچک لبخند. شد شرمنده برگشت، طرفش به ناگهان که عماد سر

 .دهد حیتوض را سوالش لیدل کرد یسع و زد

 ...که بود جالب برام خوب یول ستین مربوط من به که دونمیم -

 و او خود مختص که ییلبخندها همان از. بود انهیدلجو عماد لبخند

 نبود، عماد فقط که هازمان آن البته. بود گرش تیحما تیشخص

 تمام یحام که یاکله یب عماد. کله یب عماد به بود شده معروف

 . بود شانمحله پناهانیب

 بهت گمیم یهرچ یعنی کنمیم دل و درد باهات دارم یوقت - 

 همه نیا ساده، سوال هی خاطر به یالک نداره یلیدل پس. مربوطه

 .زمیعز... یاریب هیتوج و حیتوض

 از که انگار. کرد زمزمه خفه ییصدا و مکث یکم با را آخرش زمیعز

 نگاهش. گرفت گر شیهاگونه و دیشن اما رها. دیترسیم رها واکنش
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 دهینشن را اشجمله آخر کند فکر عماد تا کرد معطوف ناکجا به را

 .بود ،اشافتاده انیغل به احساسات از فرار یبرا راه نیبهتر نیا. است

 دینرس هم فکرم به یحت موقع اون. ینازل یبابا سراغ رفتم -

 هم رو ینازل و کرد موافقت ما ازدواج با یراحت اون به یچجور

 به کردمیم فکر هم دیشا. بده تن اشخواسته به که کرد مجبور

 و ساده هم اول همون از. آوردم دخترش سر که یاییبال خاطر

 .بودم احمق

 

 

۴۴۸ 

 :گفت و دیکش یقیعم آه بعد. ستینگر رها به سکوت در یالحظه

 و هیگال چقدر دادن، بهمون که ینون با عادله، و رسول نظرت به -

 مونیزندگ از ریخ مونکدوم چیه که دادن خوردموت به یبدبخت

 م؟یدیند

 نیا بردن پناه لیدل توانستینم یتکرار بحث نیا. داد تکان سر رها

 نیا به آوردن کم عمادمرد. باشد متعارفش ریغ خلوت به مرد
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 و بود دهیکش را آخرش نفس یزمان دور بود، اگر که نبود هایآسان

 .بود کرده میتسل نیآفر جان به جان جانش از دور

 یلبخند با و عماد نگاه به رهیخ و دیکش جلو را خودش باز رها

 :دیپرس

 یسبر یسوال به تا یبافت سمونیر آسمون همه نیا عماد؟ شده یچ -

 م؟یکرد بحث بهش راجع بارها و میدونیم رو جوابش هردومون که

 یشهگو نیا به و یگذاشت تنها رو نایآدر که افتاده یدیجد اتفاق چه

 ؟یآورد پناه بودم پشت

 وارید از را سرش. گرفت راستش دست با را چپش دست مچ عماد

 شیهایبدبخت ته گرید نیا. کردیم اشخفه داشت بغض. برداشت

 او از را نایآدر اگر یوا گرفتند،یم او از را نایآدر اگر. بود

 !گرفتند؟یم

 !ستین نایآدر کن ول سروش -

 ه؟یک سروش -

 .نایآدر یبابا ،ینازل یپسرعمو پسره، نیهم -
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 گرفت لبانش یرو را دستش. آمد رونیب رها لبان نیب از یآرام یوا

 زیعز یرو عماد یهاتیحساس از که نبود یکس. زد خشکش و

 .باشد خبریب اش،کرده

 !رها رمیمیم من ره،یبگ رو نایآدر اگه... اگه -

 :دیتوپ و کرد یاخم

 است؟یالک نیهم به مگه ؟یزنیم که هیحرف چه نیا نکنه، خدا -

 .زد زهرخند هم باز عماد

 یواقع پدر که رفته ادتی انگار. استیالک نیهم به قایدق آره، -

 ینیبیم. شمیم حساب مادرش سابق شوهر فقط من. سروشه نا،یآدر

 دوره؟ دونستمشیم دخترم سال، هجده که یدختر با نسبتم چقدر

 به یفشار با و گرفت را دستش عماد، زانینام حال ریتاث تحت رها،

 :گفت دلسوزانه آن،

 اون. یکرد بزرگش تو. میدونیم مونهمه رو نیا. دخترته نایآدر -

 بره و کنه ولت محاله ،کرده قبول و دهید پدرش عنوان به رو تو

 !نخواستدش وقت چیه که یپدر دنبال
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۴۴۹ 

 یزیچ و بود مانده رها کوچک دستان یگرما شیپ اما عماد حواس

 گذشت فکرش از یالحظه. دیفهمینم اشکننده دلگرم یهاحرف از

 دیشا وقت آن! شدیم یابد دلچسب و گرم تماس نیا کاش که

 .کند قرارشیب حد نیا تا توانستینم کس چیه گرید

 دست آمد تا. شد بودط کرده که یکار متوجه رترید یکم انگار رها

 را او دست دو و کرد عوض را دستانشان یجا عماد کند، رها را او

 وا مقابل کامال و کرد عوض هم را نشستنش حالت. گرفت دست در

 شدند،یم جا به جا سانت کی اگر که یطور. نشست زانو چهار

 . کردیم برخورد رها، یپاها با عماد زانوان

 یحت و میزندگ و خودم سر ییبال چه ینازل دمیفهم که یروز -

 هک دونستمیم. بود نایآدر حضور میدلگرم تنها آورده، خودش دختر

 تشدوس یهرکس از شتریب اما نبود دخترم. بذاره تنهام محاله و هست

 مه اشتباه. بذاره تنهام که محاله دونستمیم. داشت دوستم و داشتم

 نایآدر بازم کرد، همراش خودش با زور به ینازل نکهیا با. نکردم
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 ور نایآدر اگه سروش. ستمین خودم نگران من. خودم شیپ برگشت

 ورج و جمع رو خودش بتونه بار نیا محاله. شهیم نابود مبچه ببره،

 فقط من و شهیم آب چشمام یجلو داره یجور نیهم نایآدر. کنه

 از دور وقت اون بشه، دور منم از نکهیا به یوا. کنمیم نگاه

 ...جونش

 گرا یحت رها گرید حاال. داشت یمطلوب یگرما دستانشان، کور گره

 هم آن. کند قطع را دستانشان تماس توانستینم هم خواستیم

 حال به یکمک تواندیم کوچک، کار نیهم با کردیم حس که یوقت

 .بکند عماد یروح بد

 زده؟ یحرف سروش -

 .انداخت باال سر عماد

 ؟یکنیم تیاذ رو خودت یدار نشده یچیه هنوز چرا ؟یچ پس -

 اون. دمید رو نایآدر به زنش و خودش نگاه من، یول نگفت یزیچ -

 که حاال مخصوصا بگذره نایآدر از یراحت نیهم به محاله مرد

 مونده جا به ینازل و عموش از که هیثروت تمام وارث نا،یآدر دونهیم

 .کنن یزندگ جا نیهم و بمونن رانیا تو کال شده قرار و
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 یجمله تول قسمت به توجهیب. شدینم نیا از گردتر رها چشمان

 :دیپرس عماد

 ؟یدونیم کجا از تو -

 .گفت خودش -

 

 

۴۵۱ 

 :داد ادامه و زد یشخندین

 یکس گهید که حاال گفت و زد زل چشمام تو وقاحت کمال با -

 برگشتن یبرا یلیدل بشه، مونیزندگ شیآسا مزاحم که ستین

. باشه اشخانواده کنار بهتره و ضهیمر خانم که مخصوصا. میندار

 بود؟ یک مزاحم از منظورش یدونیم

 مشت دستان انیم دستانش. نگفت چیه و انداخت نییپا سر رها

 جانش به که را یدرد داشت که انگار. شدیم فشرده عماد، یشده

 علنا گرید حاال عماد یصدا. دادیم نیتسک گونه نیا بود، افتاده
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 شده انفجارش مانع مردانه که یبغض شکست تا یزیچ. دیلرزیم

 .بود نمانده بود،

 نیترپاک کردمیم فکر سال هجده که رو یزن. گفتیم رو من زن -

 رو خودم شهیهم. بخورم قسم شیپاک به بودم حاضر. عالمه زن

. مبچه و زن رفاه و شیآسا یبرا یهرکار انجام به کردمیم مجاب

 من لپو به یازین چیه ینازل. پولدار یلیخ بود، پولدار ینازل یبابا

 هنباش هم یچیه فکر و کنه خرج پول دغدغه یب تونستیم. نداشت

 ،بودم مردش من. بود ششناسنامه تو من اسم. دادیم آزارم نیا و

. دیشکیم ماه آخر به زور به پولم اگه یحت کرد،یم هیتک من به دیبا

 یتیعوض چه تو ینازل دونستمیم اول از من. کنم نشیتام بود مفهیوظ

 تهدونس ه،یسخت کار ازاشین تکتک نیتام دونستمیم. شده بزرگ

 دیبا اومدیم بر دستم از هرکار پس. کنم ازدواج باهاش کردم اصرار

 کردم تکرار خودم با رو هاجمله نیا قدر اون. دادمیم انجام براش

. کردیم کار فقط و فقط که ربات هی بودم شده ام،یب خودم به تا که

 از خودم، از. کردم کار یداشت چشم چیه بدون سال، هجده من

 که هنوزم. باشن راحت مبچه و زن تا گذشتم هامخواسته نیترمهم
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 ییحرفا چه ینازل کنم فراموش بتونم اگر البته. ندارم یاگله هنوزه

 .کرد کسانمی خاک با یچجور و گفت بهم

 بیعج. دیکش رونیب عماد دست از یآرام به را دستانش از یکی رها

 گول را خودش داشت دیشا. نداشت هم یگناه حس چیه که بود

 و بوده عماد کردن آرام یبرا کارش نیا چون کردیم فکر که زدیم

 حالش شامل یگناه پس ست،ین کار در یگرید غرض و قصد چیه

 :گفت اطیاحت یکم با. شودینم

 ؟یزنینم حرف نایآدر با چرا... چرا -

. شدینم نیا از گردتر چشمانش. کرد نگاهش خورده کهی عماد

 عرق درشت یهادانه. خواند صورتش حالت از شدیم را وحشت

 نیب از یآرام آخ و شد مشت که دستش. دیجوش شیهاقهیشق یرو

 :گفت ینگران با رها شد، خارج لبانش

 درق نیا چرا. بود سوال هی فقط. نگفتم یزیچ که من عماد؟ یخوب -

 ؟یکنیم تیاذ رو خودت
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۴۵۰ 

 اشهنب اگه کردم عادت دردا نیا به گهید. نباش نگران خوبم، خوبم، -

 .شمیم تیاذ

 :داد ادامه دگرگون یحال با

 باهام. شده داغون مدت نیا مبچه بگم؟ یچ نایآدر به من آخه -

 ینازل و نایآدر نیب دونمینم درست یحت. کنهینم صحبت درست

 پدرش مورد در رو تیواقع ینازل ترسمیم... ترسمیم. گذشته یچ

 .باشه گفته بهش

. شهیم ترراحت زیچ همه هم تو یبرا که باشه گفته اگه! بهتر چه -

 هی. عماد شده بزرگ. ستین میقد ننر و لوس دختر اون گهید نایآدر

 و فیک و کفش شدغدغه نیتربزرگ االن. کرده فرق یکل دفعه،

 و نمیبش گهید سال یبرا خوامیم گفته احسان به. ستین لباسش

 خودت هم و بگو. عماد بگو بهش. درسم به بچسبم سخت و سفت

 تو. کن مشخص رو نایآدر فیتکل هم عذاب، نیا از کن خالص رو

 ور تو محاله اونم ،یبگذر نایآدر از یستین حاضر صورت هر در که
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 نیا از رو خودت پس. شنشناخته و دهیند پدر به بچسبه و کنه ول

 .بده نجات عذاب

 !؟یمطمئن -

 .کرد گرد چشم رها

 !؟یدار شک تو مگه -

 که بود یمدت. بود خسته و درمانده. دیکش صورتش به یدست عماد

 ناکجا به رو سرعت با و شده خارج لیر از بدجور اشیزندگ قطار

 به در و بزرگ چیه کی زحمتش، سال چند و یس حاصل. رفتیم

 دشیعا چیه همان جز یزیچ چرخاندش،یم طرف هر به که بود در

 .شدینم

 یختس به شیصدا. بست چشم و زد هیتک وارید به پشت از را سرش

 . دیرسیم گوش به

. بود آدم خود دست یزندگ و مرگ کاش رها، مخسته یلیخ -

 ...و میزندگ خط سر ذاشتمیم بزرگ ینقطه هی وقتاون

 نشست، او لبان یرو یآرام چندان نه یضربه با که رها دست

 دلش رها، اشک از سیخ صورت. شد باز چشمانش و خفه شیصدا
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 اب باشد داشته دوستش که داشت را نفر کی هم هنوز. کردیم گرم را

 ...شیهانقص و هایبد تمام وجود

 ؟یاخسته. یبزن حرف رفتن و مرگ به راجع یندار حق گهید -

 دمیم قول. کن در یخستگ بخواب، ریبگ تخت روز دو. یدار حق

 یندار حق. یاریب کم یندار حق یول نشه مزاحمت کس چیه

 ایدن نیا از دنیبر دلت که لحظه هر هرجا، وقت، هر. یبش درمونده

 هاگ که اریب ادتی. اریب ادتی رو نایآدر ونیگر یچشما خواست، رو

 و احسان. نداره رو کس چیه گهید ایدن نیا تو دختر اون ،ینباش

 هم هرچقدر احسان. کن تصور ذهنت تو رو داره بهت که یاعتماد

 قسم سرت به و عمادشه ییدا الگوش بازم کنه، پورت و هارت

 ...یندار حق... عماد یاریب کم یندار حق. خورهیم

 

 

۴۵۲ 

 بل،ق یهیثان چند نیهم تا. نبود غصه و درد از یخبر جیه گرید حاال

 بام پشت دور وارید به دست زد،یبرخ جا از که داشت را قدرتش
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 شیپا بعد و برود راه وارید یرو یکم. بکشد باال را خودش رد،یبگ

 ...بعد و بلغزد یسهو ای یعمد جا کی

 تهش ساختمان کی از دنیپر دیدیم دیبا. بود خدا با گرید بعدش 

 هک بود نیا نشیبهتر. زد خواهد رقم شیبرا یسرنوشت چه طبقه،

 صنق توانستیم نشیبدتر و ستدیبا نفسش و شود خرد تنش

 انهم به. برگشت لحظه همان به و داد تکان سر. باشد یابد یعضو

 و رها اشک غرق صورت دنید از ناجوانمردانه که ییبایز یلحظه

 تدوس را زن نیا حد نیا تا چرا یراست. بردیم لذت لبانش، التماس

 ؟...چرا بود؟ کرده درک را او به عشقش رید نقدریا چرا داشت؟

 امشب. گرفت دست در را رها بازوان و دیکش جلو را خودش یکم 

 یعقده نداشت، و داشت را او که یسال کی آن تمام یاندازه به

 .بود آورده در را کردنش لمس

 ؟یچ تو -

 :داد ادامه د،یچرخ اشچهره یرو یسوال که رها چشمان

 با... عماد ه؟یچ خودت دل حرف. کن ول رو احسان و نایآدر -

 مرع آخر تا خودش که ییایکار کثافت وجود با اش،یبد تمام وجود
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 ات سرش و کرده بهت که یانتیخ وجود با است، شرمنده خاطرش به

 اصال. ..اصال ته؟یزندگ یکجا برات نه،ییپا خاطرش به استیدن ایدن

 یبرا ،یزد که ییامضا چند همون با ای داره تیزندگ تو ییجا

 خورد؟ خط تیزندگ از شهیهم

 هنوز رها دانستیم اگر. مهم یلیخ یلیخ. بود مهم سوالش جواب

 دانیجاو عمر است، قائل اشیزندگ در یگاهیجا شیبرا هم

 !بود نیا ریغ اگر که یوا بود، نیا ریغ اگر و گرفتیم

 داشت،یم دوستش دیبا رها. بکند هم را فکرش خواستینم یحت 

 نهات. بود دهیکش اشیزندگ در که ییهایسخت و هایبد تمام یجا به

 اگر یوا و بود خواسته خدا از را رها بخشش و چشم گوشه تنها و

 ...یوا. شدیم استجابت اشخواسته

 

 

۴۵۳ 

 به ات بودند زده رونیب. بودند آمده رونیب خانه از که بود یساعت مین

 نظر انیآدر انگار اما کنند تجربه هم با را نیریش یخلوت خودش الیخ
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 بود، شده ریگ جا لیاتومب داخل که یالحظه همان از. داشت یگرید

 ینگاه مین یحت و بود رونیب به خودش سمت یپنجره از نگاهش

 گشود، دهان بار هر زد، زور هرچه هم خودش. بود نکرده او خرج

 که نشد باز دهانش چفت اما کرد فیرد هم پشت کلمه و جمله یه

 آن نه، ،باشد نداشته گفتن یبرا یحرف نکهیا نه. آمدینم حرفش. نشد

 از دانستینم که رفتیم رژه سرش در اتفاق و سوژه و حرف قدر

 .است بهتر کند شروع کجا

 دخترک،. کردیم را دستش کنار یشکننده دختر حال مراعات دیبا 

 یانقطه به. شکننده و حساس. بود شده حساس یادیز روزها نیا

 یابر ینعمت چه وجودش قبوالند او به شدیم سخت که بود دهیرس

 .است انشیاطراف

 هب را نفسش د،یچیپ لیاتومب نیکاب در که همراهش تلفن یصدا

 یملالععکس چیه یب. انداخت نایآدر به ینگاه مین. کرد فوت رونیب

 به را نگاهش

 رفتگ باال را یگوش. نداشت حضور اصال انگار و بود دوخته رونیب

 شد،یم خاموش و روشن اشصفحه یرو که سپهر نام به ینگاه و

 مزاحم موقع نیا بود محال وگرنه داشت یمهم کار مطمئنا. انداخت
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 گوشش کنار درست را یگوش هنوز. کرد برقرار را تماس. شود

 .دیشن را بلندش یصدا که بود نگرفته

 .کردم داشیپ آخرش. داداش کردم داشیپ -

 رگید کباری دیبا. بود سخت شیهادهیشن باور. کرد زیت گوش

 اشیحال واقعا تا دادیم حیتوض یحساب و درست او و دیپرسیم

 :دیپرس و کشاند بزرگراه کنار را لیاتومب. است دهیشن چه شود

 ؟یکرد دایپ رو یک ؟یگیم یدار یچ -

 هم با تا ایب. داداش برسون رو خودت. رو پدر یب سامان نیهم -

 .دستش کف میبذار رو حقش

 حیترج اما نبود آنجا حواسش هم هنوز. ستینگر نایآدر به دوباره

 نایآدر یبرا مطمئنا که یموضوع یدرباره زدن حرف یبرا دادیم

 نه را در که یوقت یحت نایآدر. شود خارج لیاتومب از نبود، جالب ادیز

 حال به دلش و کرد یاقروچه دندان. نخورد تکان بست، آرام چندان

 یموقع بد. نداشت دوستش هم ادیز خدا ییگو که سوخت یسامان

 ای کند زانشیآو شیموها از توانستیم االن. بود افتاده او چنگ به

 مامت بود، نشده مرتکب یتیجنا کم او. ندازدشیب یمردانگ از یحت
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 یبرا داشت و بود دهیدزد را عماد دختر یزندگ شوق و یسرزندگ

 .دیچرخیم راست راست خودش

 ؟یردک داشیپ کجا نمیبب بگو یحساب و درست سپهر؟ شده یچ -

 هم انمک براش. ایب زودتر فقط باش، نداشته کار کجاش به تو االن -

 .گرفتنه انتقام و زدن کتک باب یعنی. کردم جور

 حاال؟ هست کجا ؟یجد -
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 !شهاب خانم پدر یالیو -

 هم بدبخت اون واسه نشده یچیه یخوایم ؟یکنیم یشوخ -

 ؟یکن درست دردسر

 فقط تو. من یپا شد یهرچ. نباش یچیه نگران تو ؟یچ دردسر -

 .برسون رو خودت زودتر
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 اب بود ممکن یعنی. گرفت نظر ریز را نایآدر باز و دیچرخ عقب به

 مه او حال بودند، گرفته نظر در شیبرا که یهیتنب و سامان دنید

 گفتن با و دیخر جان به را آن سکیر اما بود حماقت شود؟ بهتر

 .کرد قطع را یگوش 《بفرست بران رو آدرس》

 ودب آن از ترمشغول فکرش. نکرد نگاهش ر،یمس طول تمام در نایآدر

 را سامان یپرونده دیبا. باشد عماد برخورد و کردنشان رید نگران که

 یبهبود به یکمک دیشا. بستیم نایآدر حضور در و امشب نیهم

 .شدیم هم او یروح بد حال

 هک ییالیو بزرگ یمحوطه در را لیاتومب بعد، ساعت کی از کمتر

 او. تبرگش نایآدر طرف به. کرد پارک بود، فرستاده را آدرسش سپهر

 کرف نبود، اشنهیس یقفسه آرام حرکت اگر. بود فکر غرق هم هنوز

 .کشدینم هم نفس جانش، از دور یکردیم

 ؟یشیم ادهیپ جان، نایآدر -

. ودب مبهوت و جیگ. دیچرخ طرفش به و خورد یسخت تکان نایآدر

 .کرد اشاره لیاتومب رونیب به سر با و زد یمهربان لبخند احسان
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 میگردیبرم بعد م،یدار کیکوچ کار هی نجایا. زمیعز شو ادهیپ -

 .خونه

 عمق را لبخندش. بود واضح رنگش دنیپر. چرخاند چشم نایآدر

 .کند آرام را او کرد یسع و دیبخش

 هی. است الهه یبابا یالیو نجایا. هستن هم سپهر و الهه و شهاب -

 .خونه میگردیبرم بعد م،یباش هم دور ساعت

 یجار زبانش بر لحظه نیا در چرا هاآن نام دانستینم هم خودش

 دوستانش، نام دنیشن با نایآدر یرو و رنگ کرد حس نکهیا از. شد

 که ودنب یتیوضع در هم نایآدر اما نگرفت یخوب حس برگشت، یکم

 لبان به یتکان نایآدر. باشد داشته کردن مالحظه انتظار او از

 .آورد زبان به کلمه دو تنها و داد اشیاقلوه

 ...عماد بابا -

 .گهید شو ادهیپ. دمیم خبر بهش نباش، نگران -

 را خودش اتاق کنج دلش. نبود مطمئن ادیز هم هنوز نایآدر

 لد شکستن اما نداشت راه آن به یکس چیه که یخلوت و خواستیم
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 آرامش شانیهردو تا دادیم او دل به دل دیبا. نبود او کار هم احسان

 .رندیبگ
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 کبار،ی قدم هرچند. داشتیبرم نامتعادل و نیسنگ را شیهاقدم

 یهاخنده حساب. انداختیم نگاه سرش پشت به و گشتیبرم

 یسع که بود مشخص. رفتیم در دستش از داشت احسان مهربان

 جانش به که یآشوب از خبر اما کند آرام را او کار نیا با دارد

 اتاق همان. خواستیم را خودش خلوت دلش .نداشت انداخت،یم

 بود هداد قول. بود منتظرش شهیهم که یکتاب یکوه با ساده و کوچک

 اما انگاشتیم داده دست از را امسال کنکور. کند افراز سر را عماد

 .داشت هابرنامه بعد سال یبرا

 .یاومد خوش زم،یعز سالم -

 لبخندش، کردن پنهان یبرا الهه که دیجه عقب و دیپر جا از یجور

 را نایآدر تا دیکش لبانش به یدست هم احسان. برد دندان ریز را لبش
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 دیزلریم وضوح به شیصدا. نداشت یفیتعر اما نایآدر حال. نرنجاند

 سرد واه. سراند الهه انگشتان نیب تعلل یکم با را آن یوقت دستش و

 .بود یزمستان او یهوا و حال یول شدیم محسوب هم گرم نبود، که

 .پاست سر هم خانم الهه زم،یعز تو برو -

 یگرید زمان اگر. داد حرکت را لرزانش یهاقدم و داد تکان یسر

 و الهه حضور به توجه بدون داشت را اش حوصله و حال و بود

 و گوشه و کردیم ذوق ش،یروبرو ییبایز و عظمت دنید از احسان،

 هامدت که فیح اما گذراندیم نظر از را الیو بزرگ ساختمان کنار

 .بودند کشته را اشحوصله و حال بود

 دفه و بود الیو بزرگ ییرایپذ یگوشه یراحت مبلمان به نگاهش 

 که بود دهینرس هاآن به هنوز. هاآن از یکی یرو درست ش،یهاقدم

 پچ سمت یارهیدا مین یهاپله از شهاب و سپهر. دیشن ییپا یصدا

 خوردن تکان اما دیشنینم را شانیصدا. آمدندیم نییپا ساختمان

 .بود معلوم شانیهالب

 یمکالمه از نشان سپهر، یشده دیکل یهادندان و شهاب سرخ رنگ 

 و پوش خوش شهیهم مثل سپهر. داشت شاندوستانه چندان نه
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 ،روشن یآب رنگ به یراهنیپ با یاسورمه نیج شلوار.  بود مرتب

 عادت به هم را راهنیپ یهانیآست. بود کرده کامل را اشمردانه پیت

 انگشتان متوجه اگر بود یعال زیچ همه. بود زده تا یکم شهیهم

 رفتگ باال سر. بپرسد یسوال خواستیم. شدینم اش،شده پانسمان

 ود،ب شکافته را راستش یابرو یگوشه که یزشت زخم به نگاهش و

 .شد بسته دهانش قفل. افتاد
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 یحت گرید کردیم حس که خورد گره هم در یجور فکش عضالت

 به هاآدم و خانه نیا از یخوش یبو. ندارد هم دنیکش نفس توان

 عقب به. ختیگریم مهلکه از زودتر هرچه دیبا. دیرسینم مشامش

 قالب در احسان و او دنید با حاال که یسپهر به توجه یب و دیچرخ

 :دینال احسان به رو بود، رفته اشیشگیهم شنگ و شوخ

 .میبر خدا رو تو احسان، میبر -
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 م،یدید رو گهیهمد هامدت بعد خانم، نایآدر یبر یخوایم کجا -

 مه ما ستین قرار شه،ینم تنگ ما واسه دلت و یمعرفتیب تو حاال

 !بابا میدلتنگ! میباش گرفته ادی

 نبض اشقهیشق. دیند را احسان گردن یکرده ورم رگ و گفت

 دیبا وگرنه بود، سامان دهان بر یمشت دنیکوب فکرش تنها االن زد،یم

 هر نا،یآدر کردن آرام یبرا نکهیا. دادیم سپهر به یمحکم جواب

 .نداشت اغماض یجا د،یبگو را یچرند

 .گهید دینیبش. نیاومد خوش. هابچه سالم -

. دکریم یکش ماله را سپهر یسر سبک داشت هم باز که بود شهاب

 او یپهلو به هم یآرام چندان نه یضربه و گذشت سپهر کنار از

 . نداشت یفیتعر هم او حال. دیکوب

 ار سپهر بتواند دیشا تا بود شده متوسل روش و راه کی و هزار به

 هب سامان آوردن شنهادیپ و گرفتیم کام به زبان الهه اگر. کند آرام

. کند ریدرگ را اشخانواده و او بود محال داد،ینم را اشیپدر یالیو

 چشم احسان و سپهر یکارها یرو کل به توانستینم یطرف از

 یرو نبتوان که ستندین یتیموقع در دو آن که دانستیم. کند یپوش
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 را انناموسش به یدراز دست قصد یکس. بگذارند سرپوش رتشانیغ

 شیرها یمال گوش بدون اگر خوردیم بر یحساب بهشان و داشت

 .کردندیم

 بدتر و دب اتفاقات یجلو بتواند دیشا تا باشد کنارشان دادیم حیترج 

 اناحس دنیرس از قبل که بود خوانده سپهر گوش در هرچه. ردیبگ را

. نداشت که نداشت دهیفا دهند، سیپل لیتحو را سامان نا،یآدر و

. شدینم رتشیغ و تعصب و او جلودار یکس. بود دهیبر ترمز سپهر

 .ودب ترآرام و تریمنطق او. داشت دیام شتریب احسان به مورد نیا در

 سپهر؟ یکرد کاریچ -
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. دیرسیم شانهمه گوش به هم باز اما بود آرام و لرزان نایآدر یصدا

 نیا یادهایفر هنوز. بود آمده در صدا به گوشش خیب خطر، زنگ

 گوشش در ،یطوالن نحس شب همان مارستان،یب یمحوطه در پسر

 .دباش گذشته سامان از انتقام ریخ از بود محال سپهر. شدیم تکرار
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 بکنم؟ خواستمیم کاریچ زم،یعز یچیه - 

 نیا چرا. فشرد را آن و دیکوب گردنش پشت محکم را دستش احسان

 نایآدر بداند؟ خودش زمیعز را شینایآدر دینبا که دیفهمینم پسر

 امشب انگار اما سپهر. بود احسان عمر و جان و زیعز فقط و فقط

 و رفتندینم راه اعصابش یرو اگر. بود اشیروزیپ سرمست یادیز

 از یکی توانستیم امشب باشد، خودش حال به دادندیم اجازه

 او هب ییپا تا سر از نگاه نایآدر. باشد عمرش یهاشب نیترقشنگ

 مانده جا به کوچک یهالکه هم شلوارش و راهنیپ یرو. انداخت

 کامال بودنشان خون ،یکردیم دقت یکم اگر که ییهالکه. بود

 .بود مشخص و معلوم

 سپهر، وضع و سر دنید با و حاال انگار .رفت جلوتر هم باز نایآدر

 محال بداند که شناختیم را او قدر آن. بود گرفته جان شیپاها

 او گاهن شد، راهنیپ بند که دستش. باشد گذشته سامان ریخ از است

 خفه داشت قشیرف. افتاد احسان گردن انفجار حال در رگ به هم

 .بود گرفته را بانشیگر که یغبرت بار ریز شدیم

 کار آخرش لباست؟ رو هیچ هالکه نیا سپهر؟ یکرد کاریچ_ 

 !شیکشت آره ش؟یکشت آره؟ یکرد رو خودت
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 تنش تمام ش،یصدا بر عالوه گرید حاال. ختیریم اشک و گفتیم

 تن دور دست سپهر نبود، احسان برخورد از ترس اگر. دیلرزیم هم

 .بخورد او به یگزند مبادا تا کردیم حلقه خواهرش از زتریعز

 هب که اشکرده گره یهادست. شدند نایآدر بد حال متوجه هم هیبق 

 و انداخت جلو را خودش احسان خورد،یم سپهر صورت و سر

 شدینم. بود شده مندقدرت شدت به دخترک. گرفت را دستانش

 به و شده زور و کرده را کارش یعصب فشار انگار. کرد مهارش

 یطبقه زا یزیچ افتادن بلند یصدا با کلنجارشان.بود ختهیر دستانش

 نیاول سپهر. خورد گره در مرد سه یدهیترس نگره. شد قطع دوم

 نایآدر دستان گره و گذاشت عقب قدم. آمد خودش به که بود ینفر

  وتاد بلند یهاگام با را هاپله و دیچرخ عقب به. شد باز راهنشیپ از

 بازوان احسان. دندیدو سرش پشت هم الهه و شهاب. کرد یط

 :دیپرس مالطفت با و داد او به یتکان. گرفت را دهیترس ینایآدر

 زم؟یعز یخوب -
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 عمارت آن یباال یطبقه یحوال ییجا فکرش. نبود آنجا اما نایآدر

 .کردیم ریس بایز

 شد؟ یچ -

 .باشد محکم کرد یسع و انداخت باال سر احسان

 یعهده از هابچه. میبر ما ست،ین خوب حالت اگر. ستین یزیچ -

 .انیبرم کارا

 م؟یدار کاریچ نجایا ما ؟یکار چه -

 نامرد آن به را خودش و نزند کنار را او که کندیم جان احسان

 نتقاما صدد در شتریب د،یدیم را نایآدر بد حال شتریب هرچه. نرساند

 .انداخت باال سر. آمدیم بر

 اگه. میباش هم دور هابچه با که نجایا میاومد. میندار یخاص کار -

 .میگردیم بر یشیم تیاذ

 نجایا. شد بسته مشاجره، بلند یصدا با نایآدر یشده باز دهان

 و او به مطمئنا که ییخبرها. نبود خوش ادیز که بود ییخبرها
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 هب نفر، چند نیا یندهیآ دادیم اجازه دینبا. شدیم مربوط اشیزندگ

 .شود خراب او اشتباه خاطر

 احسان دیترسیم. کرد دنیدو به شروع و گرفت فاصله احسان از 

 آرامش یفدا را همه بود حاضر. آمدیم بر او از. شود مانعش

 مچش که بود نشده وجدان یب آنقدر هنوز اما بکند نایآدر یساختگ

 . ببندد نفر چند نیا درخشان یندهیآ یرو

 .آمدیم بلند یهاقدم با سرش پشت هم احسان. بود درست حدسش

 هم خودش یبرا داشتند،یم بر گام یقدرت چه با شیپاها نکهیا

 ده،یترس یاجوجه مثل قبل قهیدق چند نیهم تا که ییاو. بود بیعج

 مانند داشت حاال کند، خراب را خودش بود مانده کم و دیلرزیم

 .دیدویم پا زیت یغزال

 با داشت نفر کی. گرفت اوج صداها و سر د،یرس که دوم یطبقه به 

 و آه فقط نفر کی و دیکوبیم مشت یکی خواند،یم رجز بلند یصدا

 اشدب الهه به متعلق توانستیم که زنانه یاهیگر یصدا. کردیم ناله

 شینما ینهیزم یقیموس شهاب، یهاکردن جز و عز کنار در هم

 یباال. بود مانده نوا و صدا حد در شیبرا هنوز که شدیم یوحشتناک
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 هم خودش گرید حاال. بود شده رید. دیرس او به هم احسان ها،پله

 .برگردد توانستینم
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 ممکن که یکار از. ترساندشیم مرد، کی دردناک یهاناله یصدا

. دیترسیم باشد، شده سرشان به که یخاک و باشد کرده سپهر بود

. آمدیم راهرو یانتها آخر اتاق از صدا. شد بدل و رد نشانیب ینگاه

 چپ سمت. یالک یفرش و دیسف یوارهاید با بلند یراهرو کی

 .داشت قرار راهرو

 و درفتنیم شیپ آرام آرام هم، یشانه به شانه. رفتندینم تند گرید

 .دندیخریم جان به را موجود یصداها

 مدونیم که من ؟یگرفت دستور یک از بگو شعور،یب بزن حرف -

 نکهیا قبل بزن حرف آدم مثل پس. یستین ایخور گه نیا آدم خودت

 .زمیبر رو خونت جا نیهم
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. دیرسیم گوش به هم لگد و مشت یصدا و زدیم داد سپهر

 یگستاخ پسر همان ش،یهاحرف مخاطب کند باور خواستینم

 د،ستادنیا که اتاق یروبرو. بود ترسانده مرگ یپا تا را او که است

 و تخت کی با بود یکوچک چندان نه اتاق. برد یپ فاجعه عمق به

 صاحب بود مشخص و برگشته حاال که یاخانهکتاب و یصندل

 .است بوده قبل قهیدق چند وحشتناک یصدا

 خبره؟ چه نجایا -

 متعجبش و جان یب یصدا. نداشت او از بهتر یحال هم احسان انگار

 را شیهالباس خاک. شد بلند نیزم یرو از سپهر. گفتیم را نیا که

 :گفت یسرخوش لحن با. تکاند یشینما

 نیبر شما. دمیم مال و مشت رو خرمگس هی دارم. قیرف یسالمت -

 کنهمم. شمیم یعصب زنهیم غیج ن،یببر هم رو خانم الهه نیا. نییپا

 !بشکنم رو پوزش و پک قلنجش، یجا به بزنم یاشتباه

 دهیخواب نفرت از نا،یآدر تن. نشاند لب بر یامسخره یخنده و گفت

 قدم و گرفت در چهارچوب به دست. دیلرز سپهر چشمان پشت

 کی جز به یزیچ. دیکش یسرک سپهر بدن کنار از. گذاشت جلو
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 از و گذاشت جلو گرید قدم چند. شدینم دهید مردانه یپا جفت

 و بود شده گره کمرش دور سپهر دستان. گذشت سپهر کنار

 و بود زده زانو نیزم یرو شهاب. دیکشیم بلند و یعصب یهانفس

 از دید که را سامان صورت. ندیبنش تا کردیم کمک سامان به داشت

 یجا. گذاشت دهانش یرو را دستش دو و دیکش یبلند نیه ترس

 .بود یخال خون صورتش تمام. بود نمانده صورتش یرو یسالم

 ن؟یکرد کارشیچ -

 :دیغر احسان، یشگفت از پر لحن جواب در و گرفت باال سر شهاب

 یانگار لگد و مشت ریز گرفتدش یجور هی. بپرس آقا نیا از -

 .بکشدش خوادیم

 نجایا مشیآورد یکرد فکر! بکشمش خوامیم که یچ پس -

 ؟یهواخور
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 نیا. رساند سپهر به را خودش یجست با و کرد رها را سامان شهاب،

 .بود دیبع او از بودن یعصب همه

 سیلپ بزن زنگ هرته؟ شهر یکرد فکر! شیبکش یکنیم غلط تو -

 . نکن درست دردسر هم ما و خودت واسه. ببرن رو لشش تن انیب

 !سوخته خودش واسه دلش آقا بگو پس هه، -

 دیجد یکارها. دیچسب را اشقهی و دیکش باال را خودش شهاب

 وقت االن اما بود دیبع آرامش تیشخص و او از که ییکارها. کردیم

 و ودشخ سر داشت سپهر که ییبال ترس. نبود دهایبع به کردن فکر

 .دادینم او به شتریب آرامش یاجازه آورد،یم اشیجوان

 هب نگاه هی دن؟یم مدال بهت شیبکش اگه یکرد فکر احمق، آخه -

 کدوممون قاتالست؟ هیشب ما از یکی کدوم یافهیق. بنداز آدما نیا

 و آبرو به حراج چوب ینجوریا که میاومد عمل به بوته ریز

 سر ییبال چه رنمون،یبگ اگه یکرد رو فکرش ؟یزنیم تمونیشخص

 ش؟یکشت یجرم چه به یبگ یخوایم اد؟یم هامونخانواده

 .کرد جدا را هاآن و زد اشقهی از او زانیآو دستان ریز یدست سپهر
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 ناموسمون به خواستیم که بود آشغال وونیح هی بگم خوامیم -

 .کنه تجاوز

 :گفت انهیجو صلح یلحن با و کرد باال و نییپا سر شهاب

 بدن؟ طال مدال بهت قراره یکنیم فکر یول. توئه با حق آره آره، -

 یک وقت اون. اعدام و ییآبرویب و حبس و زندون شهیم تهش

 خودت دیبا ،یناحساب مرد آخه ِد بده؟ جر قهی ناموست واسه قراره

 فکر ؟یکرد رو بابات فکر. یدار نگه بلند سر رو ناموست تا یباش

 .ایب کوتاه. سپهر گهید ایب کوتاه ؟یچ رو خواهرات

 ودب حاضر. بزند هیگر ریز اش،خواسته به دنیرس یبرا بود مانده کم

 هرسپ یچهره رنگ. شود ادهیپ طانیش خر از سپهر تا بکند یهرکار

 قموف دارد شد متوجه د،یخواب گردنش رگ ورم  و برگشت یکهذکم

 به کردن نگاه یبرا. فشرد و گرفت دست در را او بازوان. شودیم

 دهش بلند قد یادیز امشب سپهر. گرفتیم باال سر دیبا چشمانش

 .بود

 همگ ست؟ین ناموست آرامش هدفت مگه سپهر، گهید ایب کوتاه -

 تو نیبب. بنداز بهشون نگاه هی خوب ناست؟یآدر و الهه ریغ ناموست
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 و تن لرزوندن با ؟یکن آرومشون ینجوریا قراره تو! انیحال چه

 کوتاه .گهید ایب کوتاه. داداشم کنهیم سکته داره دختر نیا بدنشون؟

 ...ایب

 

 

۴۶۰ 

 کم کلمه، یواقع یمعنا به. شدیم تررانیو و ترآزرده یه لحنش

 تجربه جانیه عمرش تمام یاندازه به امشب و امروز. بود آورده

 .نشود تکرار وقت چیه گرید کردیم آرزو که یجانیه. بود کرده

 د،یچرخ الهه و نایآدر یرو اشدرمانده نگاه و چرخاند سر که سپهر 

 حد نیا تا را او خواستینم دلش چیه. شد خارج شیگلو از یآه

 تمام مثل درست ماند،یم محکم دیبا سپهر. ندیبب رانیو و خراب

 .عمرش یهاسال

 اناحس مقابل. زد کنار را شهاب و داد خودش به یتکان باالخره سپهر

. داد قورت صدا با را دهانش آب و بست چشم. ستادیا نایآدر و
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. شدیم دهید چشماتش انیم بزرگ گرداب کی کرد باز که چشم

 . دیبلعیم را اشیمردانگ داشت انگار

 ؟یموافق شهاب با هم تو -

 از امشب که یحال با. نبود موافق شهاب با. چرخاند یچشم احسان

 از و فتدیب سامان جان به االن نیهم دادیم حیترج بود، دهید نایآدر

. دادیم جوالن مغزش یتو بزرگ سوال کی اما کند ساقطش یهست

 داشت؟ را شانندهیآ شدن نابود ارزش سامان

 امانس سر یباال ده،یترس و گشاد چشمان با نایآدر. کرد نگاه دوباره 

 یهیروح در صحنه نیا دنید مطمئنا. دیلرزیم و بود ستادهیا

 .ردک فوت رونیب به را نفسش. نداشت یخوب ریتاث او، یشکننده

 شه؟ یم حل یزیچ کشتنش با -

 .انداخت باال سر و زد یزهرخند سپهر

 دلم هم ذره هی کنم، شکهیت کهیت اگه یحت که نهیا مشکل نه، -

 .شهینم خنک

 !نداره هم رو شدنت یعصبان ارزش وونیح نیا. کن ولش پس -

 .داد تکان سر و ستینگر سامان به ظیغ با سپهر
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 گوش هی دیبا فقط ندارم، یحرف منم دیموافق تونهمه اگه باشه، -

 . بدم بهش یحساب یمال

. رساند سامان به را خودش قبل از دتریشد مراتب به یخشم با

 و کرد بلند نیزم از را جانشیب تن و گرفت پشت از را راهنشیپ

 .کشاند خودش دنبال قدم چند

 !بزن زانو_

 

 

۴۶۲ 

 سپهر یزانو. دیچرخ شانتکتک یچهره یرو سامان یدهیترس نگاه

. شد دستورش یاجرا به ناچار گرفت، هدف را شیپا پشت که

 .برداشت عقب به یقدم نایآدر

 و ترسناک بود، دچارش لحظه نیا در که یعجز باوجود پسر، نیا

 .زدیم یوحش

 بود؟ یچ توننقشه بده حیتوض مونهمه به درست خوب_ 
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 بود قرار. مینداشت یانقشه خدا به که، گفتم ؟یچ ینقشه... نقشه_ 

 ...بترسونمش فقط ...فقط

 !؟یرفت یکارکثافت جور همه یپا تا و بترسونش بود قرار_ 

 به رو یشانیپ رگ از حواسش شدینم لیدل اما نبود خوب حالش

 . شود پرت احسان، انفجار

 الل زبانم یکردیم گمان که دراندیم گلو و دیکشیم ادیفر یجور

 .است سکته به رو

 وون؟یح یبر شیپ کجا تا بود قرار_

 کردندینم شیرها چرا. کرد یانار را شیهاگونه سپهر، واضح سوال

 رد؟یبم که زدیبر اشک ییآبرویب نیا بر آنقدر خودش خلوت در تا

 ...بسه... بسه_ 

 .دیشنینم را شیصدا یکس که صدایب و آرام قدرآن اما دینالیم

  ن؟یهست یوحسابدرست حال هی یهیپا ها،بچه گمیم_ 
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 خوب را سپهر. دیپر احسان و شهاب رخ از رنگ لحظه، در

 اعاوض شدیم که یعصب. نداشت بست و چفت دهانش. شناختندیم

 . شدیم میوخ شدت به

 یرتچ چه است قرار نندیبب تا بودند زده زل او لبان به نفرشان دو هر

 . زدیبر رونیب آن از

 .ادیب پشیاک با بگو بهش شهرام؟ به یبزن زنگ یتونیم احسان_ 

 نداشته یخارج نمود اشخنده تا فشرد هم به را شیهالب احسان

 .بود یروان جنگ انداختن راه به استاد پسر نیا. باشد

 :گفت مرموزانه ،یچشمک با و برد سامان گوش ریز سر سپهر

 رو پشیاک و شهرام شهیم مگه. ادتهی حتما ادته؟ی رو شهرام_ 

 ودمخ. نباش نگران هم ستین ادتی اگه البته ؟یباش کرده فراموش

 .ارمیم ادتی االن
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 ش،ینما نیا از داشت تازه. دیکوب هم به را دستانش و کرد بلند سر

 .آمدیم خوشش

 خوب .خورده پشیاک و شهرام تن به تتنه بارهی سه، ترم کنم فکر_ 

 فاز هی کال نداره، بهرام و شهرام و مرد و زن شونواسه یدونیم

 مهم هم یباش داشته پشم و شیر من دو ای یبپوش یگون! دارن

 ...ستین

 .کرد اشحواله یچشمک باز و چرخاند گردن یرو را سرش

 !دنیم رو بتیترت ادیبرنم ازت یکار ننیبب_ 

 سپهر نکهیا. زد شیصدا اششده دیکل یهادندان یال از شهاب،

 زبان بر خواست،یم چه هر نا،یآدر و الهه حضور به توجه بدون

 .آمد گران شیبرا راند،یم

 ...گفتم رو یچ همه که من... من... ؟یچ واسه شهرام... شه_ 

. گذاشت شیها شانه یرو دست. دیچرخ طرفش به کامل سپهر

 و باشد خودش جمالتش یشنونده که برد نییپا آنقدر را سرش

 .سامان
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 یجور خودم وگرنه نجانیا شهاب و احسان یآورد شانس_ 

 !یبر راه ینتون ماه هی تا که دادمیم رو بتیترت

 که بود کرده خوش جا کلماتش پشت خشم قدرآن نداشت، یشوخ

 .اوردیب سرش بود ممکن ییبال هر آورد،یم ریگ تنها را او اگر مطمئنا

 !االی! خوردم گه بگو و فتیب پاش و دست به حاال_ 

 تکان تکان را سرش و بود گرفته دست در را سامان یموها سپهر،

 نایآدر یپاها کنار سرش، و کرد رها ضرب با که را هاآن. دادیم

 از داشت جانش. رفت ترعقب و زد یجهش دخترک آمد، فرود

 .آمد یم باال لحظات نیا ترس و جانیه

 : دینال احسان نیآتش نگاه به رو و چرخاند چشم

 ...ترسمیم من... من... میبر توروخدا... توروخدا_ 

 ترس یبرا دادیم جان داشت. شدینم آن از ترمهربان احسان، نگاه

 رکدخت تن چکیپ دستانش و گذاشت جلو یقدم. شینایآدر چشمان

 توانستینم که آمد باال یجور لبانش یگوشه اما بود ینامرد. شد

 .بود آورده پناه او به اشدهیترس دخترک. کند پنهانش

 ...نجامیا من برم، قربونت نترس زم،یعز جانم_ 
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 وقوع به فاجعه کی داشت نجایا! بود یالک مگر. نترسد شدینم

 !قتل یفیکث به دیشا یافاجعه. وستیپیم

 

 

۴۶۴ 

 نیزم هب شیپا کف با تند تند و بود گرفته دستانش نیب را سرش

 اتفاقات نیا کنار از شدیم نه. نبود خوب اصال اوضاع. زدیم ضربه

 .داد بال و پر هاآن به شدیم نه و گذشت یواکنش چیه یب افتاده

 یصدا با. بود شانلحظه آن یهوا و حال تیحکا سردرگم، کالف

 دید را شهاب و گرفت باال سر آمد،یم هاپله سمت از که ییهاقدم

 شیرو و سر از یخستگ. بود شیهانیآست یتا کردن باز مشغول که

 شده اتفاقات کور گره گرفتار هم او که بود مشخص. ختیریم

 .است

 چطوره؟ حالش -

 :داد پاسخ یشخندین با و انداخت باال شانه
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 میآورد شانس فقط. کرده الشش و آش باشه؟ چطور یخوایم -

 به کارش و باشدش زده بدجور ترسمیم. نشکسته هاشدنده

 .بکشه یداخل یزیخونر

 خود مثل که زدم. ادیب خوشش که نزدم. جهنم به بکشه، خوب -

 .بده جون و بزنه بال بال صفتشیب

 نیا داشت، دست در که یاحوله با شیموها نم گرفتن نیح شپهر

 :داد ادامه انزجار با و داد صورتش به ینیچ بعد. گفت را جمالت

 بو هنوز انگار یول دمیکش فیل بار ده. کلمیه کل به دیشاش کثافت -

 !دمیم گه

 .باش مودب سپهر -

 :دیغر کلماتش پشت دهیخواب حرص همان با و انداخت باال ییابرو

 ما ،یدونینم رو زایچ جور نیا یمعن شما شرمنده داداش، جانم -

 !گه میگیم هم یپ یپ یجا به یبچگ همون از ایدهات

 خورد اعصاب یخونسرد با و کرد اشجمله یمهیضم یچشمک

 :دیپرس کنش

 ه؟یمشکل -
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. کرد رها احسان یکنار مبل یرو را خودش و دیکش یپوف شهاب

 یخرد یاعصا جز به یاجهینت پسر، نیا با گذاشتن دهان به دهان

 .نداشت شتریب

 نیرب و نیریبگ رو خانماتون دست نیپاش ن؟ینشست چرا شماها -

 ور آشغال نیا دست و کنمیم مرتب رو نجایا فردا من. کارهاتون یپ

 .دمیم لشیتحو رم،یگیم هم

 :دیپرس یپوزخند با و چرخاند احسان سمت به سر شهاب

 گه؟یم یچ نیا_ 

 .کرد علم قد سپهر مقابل و برخاست جا از حرکت کی با بعد

 فردا و کنم ول تنها رو دوتا شما که احمقم قدر نیا یکنیم فکر -

 رم؟یبگ لیتحو رو تونجنازه
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 تهخس. انداخت اششانه یرو ضرب با را حوله و دیکش یپوف سپهر

 یاندازه به را شیپاها. شهاب ینشدن تمام یهانکن بکن از بود شده

 .زد کمر به را دستانش. کرد باز شیهاشانه عرض

 آبروت نگران. یباش احمق شعوریب اون جون نگران خوادینم تو -

 .کنمیم اولش مثل رو یچ همه خودم. نباش هم خانمت پدر شیپ

 و سخت داشت شیصدا کنترل. ستینگر احسان به دوباره شهاب

 .پراند هوا در یدست. شدیم ترسخت

 بده؟ سگ یصدا دهنش تو بزنم -

 فکر داشت دو آن به توجهیب و بود انداخته پا یرو پا احسان

 به کهنیا بدون شدیم معلوم زهایچ یلیخ فیتکل امشب دیبا. کردیم

 سپهر و شهاب دادیب و داد یصدا. برسد یبیآس جمع نیا از یکس

 .شدیم بلندتر و بلند یه

 من یبفهم که سخته قدر نیا یعنی بشر؟ ینفهم قدر نیا چرا تو -

 چارهیب رو خودت و یاریب سرش ییبال ترسمیم نگرانتم؟ احمق

 زبا زهرمار و کوفت و دادگاه و یکالنتر به پات اگه یدونیم. یکن

 فکرش هوا؟ رو رهیم و شهیم دود یکرد تالش حاال تا یهرچ بشه،
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 رو تو خدا بنده اون اد؟یم تچارهیب پدر سر ییبال چه یکرد رو

 نه یبساز ندهیآ خودت، واسه که دیام نیا به بیغر شهر تو فرستاده

 . دار یباال یبفرست رو سرت نکهیا

 یبرا یشرمندگ. شود نیزم نقش بود مانده کم آورد، کم که نفس

 دست. بود کم پسر، نیا چشمان در شده جمع اشک برابر در سپهر

 کوچکش، نسبت به یجثه. دیکش آغوش در سخت را او و انداخت

 اشدهیکش قد یمردانگ اما بود شده گم سپهر یدهیکش دستان نیب ما

 . گرفت اندازه شدینم را

. کرد یعذرخواه بار هر و دیبوس را اششانه سر بار چند سپهر

 که کارها چه احسان و او یبرا شهاب دانستیم خوب خودش

 جا او کنار هم خودش. ندیبنش مبل یرو کرد کمکش. است نکرده

 ود،ب شده خنک یکم تندش آتش که حاال. انداخت نییپا سر. گرفت

 ییبال ت،یعصبان اوج در اگر. کردیم فکر کارش عواقب به داشت

 هر از ترپست وانیح آن سر ییبال اگر یوا آورد،یم سامان سر

 کم چشمان در چشم توانستیم چطور وقت آن آورد،یم یوانیح

 کند؟ نگاه پدرش یسو
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۴۶۶ 

 .دیکش صورتش به یدست

 .رفتم تند یلیخ امشب شرمنده، -

 انج گرید. بود زده هیتک مبل یپشت به را سرش سکوت در شهاب

 کردیم حس که بود دهیکش ادیفر قدر آن. نداشت هم زدن حرف

 .است شده دهیخراش شیگلو

 شد؟ یچ برنامه خوب -

 به و آمده رونیب خودشان سنگرگاه از نایآدر با حاال که بود الهه

. ودندب وستهیپ هاآن جمع به داشتند، دست در که ییچا ینیس یبهانه

 هم هنوز نایآدر رنگ. دیکش یگردن احسان و نشست صاف شهاب

 پسرها از کدام چیه. نبود یخبر دستانش لرزش از اما بود دهیپر

 زمان خودشان یبرا داشتند انگار. ندادند الهه سوال به یپاسخ

. آرامش در یچا وانیل کی دنینوش یاندازه به یزمان. دندیخریم

 نیا تمام احسان. آمدینم رشانیگ هایزود نیا به دیشا که یآرامش

 که یکار از بایتقر حاال و بود کرده فکر سخت را لحظات
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 را شانیخال یهاوانیل همه یوقت. بود مطمئن دهد، انجام خواستیم

 لحنش کرد یسع و دیکوب هم به را دستانش گذاشتند، زیم یرو

 .باشد محکم

 .دارم ازت یخواهش هی جان الهه -

. شد شیهاحرف و او جمع هم گرید نفر سه حواس الهه، جز به

 .باشد برنامهیب دینبا بود معلوم که ییهاحرف

 .خدمتم در -

 خونه برو هم خودت خونه، برگردون رو نایآدر شما کن، یلطف هی -

 .یدار نگه آروم رو زیچ همه کن یسع و

 کجا تو بگم جون رها به و برم تنها. رمینم جا چیه من نه... نه -

 ؟یموند

 .زد اشدهیترس لحن و نایآدر به یلبخند احسان

 .نباش نگران تو زنم،یم زنگ رها به خودم -

 لیتکم امشب یبرا تشیظرف. بود داده دست از را کنترلش نایآدر

 دیاب که بود خوانده گوشش در الهه ساعت، کی از شیب .بود لیتکم
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 ارک واقعا اما بمانند پسرها کنار در بتوانند تا  کند حفظ را آرامشش

 .او ناهنجار یروح طیشرا در هم آن. دیرسیم نظر به یسخت

 

 

۴۶۷ 

 افتاده باال اون که یاون احسان؟ یخوایم یچ ازم یفهمیم چیه -

. نیافتاد دردسر تو خاطرش به شماها. ارهیب من سر ییبال بود قرار

 الیخ یب م،یبخوا رمیبگ و خونه برم من که یخوایم تو وقت اون

 فته؟یب براتون ممکنه که یاتفاق و شما

 را او بازوان تا کرد دراز که دست. ستادیا شیروبرو هم احسان

 به دادینم اجازه گرید. گرفت فاصله او از بلند یقدم با نایآدر رد،یبگ

 .بگذارند کنارش و رندیبگ یباز به را احساساتش هایراحت نیا

 .گرفت احسان مقابل را دستش

 پام و دست اگه یحت. رمینم جا چیه امشب من احسان، این جلو -

 .کنم ولتون محاله یببند هم

 :گفت احسان به رو و ستادیا سپهر
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 .ارین فشار بهش. ستین خوش حالش. داداش کن ولش -

 که گرفتیم را خودش یجلو سخت. کرد یاقروچه دندان احسان

 راچ. نکند یخال نفهم زبان پسرک نیا چشمان ریز جانانه مشت کی

 د؟یآینم خوشش نایآدر یبرا اشیدلسوز همه نیا از که دیفهمینم

 .دیکش گردنش پشت یدست

 رو هم و نجایا مینیبش قراره یک تا م؟یکن کاریچ دیگیم االن خوب -

 م؟یکن نگاه

 مهه نیا. کردندیم یحرکت کی دیبا باالخره. نبود جایب الهه سوال

 .نبود جالب ادیز سکون

 ردهک فکر ساعت چند نیهم در آنقدر. کشد لبانش به یدست احسان

 .ردیبگ میتصم بتواند راحت حاال که بود

 شیپ یرفت بگو و ییدا به بزن زنگ. نیبمون هم شما خوب، لهیخ -

 .کنمیم هماهنگ عاطفه و دیام با خودم. عاطفه

 :داد ادامه و سپهر و شهاب به کرد رو بعد

 ادیم هم دیام فردا. نیکن استراحت فقط امشب بهتره هم شما -

 به میزنیم زنگ بعد و میدیم سامون و سر رو استاد یالیو. کمک
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 پامون شیپ یحساب و درست حل راه هی تونهیم اون مطمئنم فرزاد،

 .بذاره

 :زد لب گزارانه سپاس و زد سپهر یشانه به یدست

 .ونتمیمد دارم عمر تا. یکاشت گل یحساب امروز. داداش ممنون -

 چند نیهم با انگار. باشد نیا از ترخالصانه توانستینم سپهر لبخند

 توانستیم حاال. شد برداشته شیهاشانه یرو از یبزرگ بار جمله

 .کابوسیب و قیعم یخواب. برود خواب به هرشب از تربالسبک

 کابوسیب و. اشوقته چند نیا یهایخوابیب تمام یاندازه به قیعم

 به تجاوز کابوس روشن، روز در یحت که مدت نیا تمام یاندازه به

 .کردینم شیرها ناموسش،

 

 

۴۶۸ 

 تخت یرو د،یشن را رها آرام یهاقدم یصدا و شد باز که اتاق در

 :گفت و کرد تند قدم رها. شد زیخ مین

 آخه؟ یشیم بلند چرا. جان عماد بکش دراز -
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. بود نیریش یادیز دیچسبیم اسمش ته به جان هنوز نکهیا خوب

 تنها به یراض تش،یوضع دنید با رها یوقت اما بدنبود هم ادیز حالش

. باشد بدحال و حال یب آمدینم بدش هم یلیخ شد،ینم گذاشتنش

. ردک بدنش گاه هیتک را شیهاآرنج و کرد زانیآو تخت از را شیپاها

 .بود یخال یخال مغزش

 بود یادفعه کی و بیغر و بیعج قدر آن ساعت چند نیا اتفاقات 

 از را او و شدیم دایپ دیبا نفر کی. کند هضمشان توانستینم که

. دادیم نجاتش بود، افتاده اعصابش تمام جان به که یقیعم خواب

 هب که داشت تیصالح قدر آن و داشت خبر زیچ همه از که نفر کی

 هم به یزندگ یبرا ،یخاص یدارجانب و تعصب هرگونه از دور

 .دیچیپ نصفه اش،ختهیر

 زا. رو قرصات بعدم بخور، رو وهیم آب وانیل نیا جان، عماد ریبگ -

 رو تمعده قرصا ترسمیم هیخال تمعده ،ینخورد یچیه شبید

 .کنه داغون

 بشقاب، یرو از را جیهو آب یکمرنگ لبخند با و داد تکان سر

 .بود کرده ییهنرنما باز و افتاده زحمت به شیرها. برداشت
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 .یدیکش زحمت زم،یعز ممنون -

 خطاب زمیعز را او عماد نکهیا از ادیز که دادیم نشان رها یچهره

 رها، وجود تمام از که حاال! گرید بود عماد اما ستین یراض کند،

 خودش بر هم را همان بود محال بود، مانده بودنش زیعز براش

 یاجرعه. ماندیم زشیعز و بود زشیعز ایدن ته ته تا رها. کند حرام

. کرد باد را شیهالپ و ختیر دهانش داخل را جشیهو آب از

 نگه دهانش در را جیهو آب یالحظه. دادیم زهر طعم دهانش

 تهوع حالت کی. کرد شیگلو یراه جا کی را آن بعد و داشت

 .بود گرفته را بانشیگر هم نیسنگ

 در را هاقرص. بود شده شروع بیعج و جانیپره یادیز امروز 

 کنار یصندل یرو رها. دیبلع جیهو آب همان با و ختیر دهانش

 :دیپرس دیترد یکم با و نشست دراور

 به رو یچ همه دیبا کم کم گهید نظرم به ؟یکن کاریچ یخوایم -

 .یبگ نایآدر

 آه و دیکوب هم به را دستش دو. گذاشت زیم یرو را وانیل عماد

 .دیکش یقیعم
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 گره پشت گره گذشتیم هرچه چرا شدند؟ینم تمام روزها نیا چرا

 یرو و چسباند هم به را اشاشاره انگشتان افتاد؟یم شیکارها به

 .داشت شاننگه اشینیب

 کار اصال نا،یآدر به اتفاق همه نیا گفتن. کنم کاریچ دونمینم -

 .ستین یراحت

 

 

۴۶۹ 

 که، یدید. ستین یاچاره یول اتفاقا، سخته هم یلیخ دونم،یم -

 به. کنن احضار دادگاه یبرا رو نایآدر احتماال گفت سرهنگ جناب

 .دهید هم با رو ینازل و گانیشا که بوده ینفر نیآخر اون حال هر

 :گفت یتدافع حالت با و کرد قطع را حرفش عماد

 .دهید رو ینازل اونا، قبل نایآدر. رفت ادتی رو آشغال تا چند اون -

 بود شده دهیآفر مرد نیا. زد عماد یبایز یهاپدرانه به یلبخند رها

 باال ار دستانش. کردن تیحما یبرا بودن، هیسا یبرا. بودن پدر یبرا

 :گفت مهربان لبخند همان با و گرفت
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 .نگفتم یزیچ که من توئه، با حق آره، آره، -

 که ییرها. بود شرمنده خودش از. کرد فروکش لحظه در عماد خشم

 آزارش شتریب هرچه که بود یآساب نیریز سنگ همان عمر کی

 شخواب کم و دردناک چشمان به یدست. ستادیایم ترمحکم دادند،یم

 :کرد زمزمه یشرمندگ با و دیکش

. واسم بود یسخت یروزا یلیخ روز چند نیا. جان رها شرمنده -

 حال نیا با نایآدر. دهیچیپ هم به یچ همه. شمیم وونهید دارم

 پدرشم شهیم ادعام سرم ریخ. داره کنکور گهید روز چند داغونش،

 دل هی روز هر کنم، ایمه رو آرامشش اسباب نکهیا یجا به حاال یول

 تیصالح دارم شک یحت گهید. کنمیم درست براش دیجد یمشغول

 .باشم داشته رو براش بودن پدر

 زدیم بغل را خودش خودش، یغرا یسخنران از متاثر نبود، رها اگر

 نبرده را مشکالتش رفتنش، با ینازل چرا. ستیگریم یها یها و

 رس ،یسخت تکان با نشست، شیزانو یرو که رها گرم دست بود؟

 لد فکر به و کردیم یزیناپره یادیز داشت گرید رها. گرفت باال

 .نبود او صاحبیب و پدریب
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 همه از نایآدر که نهیا واسه فقط تو حال نیا خدا به جان، عماد -

. خبره چه برش و دور بدونه بذار. بزن حرف باهاش خبره،یب یچ

 روزا، نیا که یمرد بدونه. کرد یخودکش چرا مامانش بفهمه بذار

 اون نایآدر گمیم هنوزم من. کارشهیچ دنبالشه، مدام و شده هیسا

 اشبر و ینگرانش یهرکس از شتریب تو بدونه که شده بزرگ قدر

 .یقائل ارزش

 دراز دست حاال نیهم گفتیم که یسمج حس با یسخت به عماد

 تنگ و بکشد خودش طرف به را او رها، دست مچ گرفتن با و کند

 او تانانگش بند اطیاحت با را دستش .کرد غلبه بفشاردش، خودش به

 :گفت شانفشردن با و کرد

 سو میبچگ از مامانت بگم ستم؟ین بابات بگم بهش؟ بگم یچ -

 که یایزندگ به کرد بندم نکرده گناه به عمر هی و کرد استفاده

 متجاوزه احمق هی بابات بگم شد؟ینم بند بهش جوره چیه خودش

 و تو سر که ییبال یحت و شده معلوم و دراومده کاراش گند حاال که

 نابود مبچه که بگم بهش یچ کثافته؟ اون خاطر به اومده، مامانت

 رها؟ بگم یچ نشه؟
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۴۷۱ 

 یرشتد اشک قطره کرد، بغضش مهار یبرا که یتالش تمام با و گفت

 و رساند اشچانه به عجوالنه را خودش بعد. دیکش اشگونه یرو

 ها،سوال نیا از هرکدام پاسخ. سوزاند را رها دست شیگرما تاینها

 یبرا هرکدامشان، شدن فاش مطمئنا و دیطلبیم وقت هاساعت

 سنگ دیبا نایآدر. بود یکاف ،یدختر هر یدخترانه حس ینابود

 درناک اطالعات و فشار همه نیا ریز شود نابود ترسخت تا شدیم

 .برسد گوشش به بود قرار که

 نایرآد به یبتون محاله ،ینکن هضم رو اتفاقا نیا خودت یوقت تا -

 و ما یبرا گاهشیجا اتفاقا، نیا تمام وجود با که یبفهمون هم

 .کنهینم یفرق چیه عمادش، بابا مخصوصا

 دلش. کرد پنهان دستانش پشت را صورتش و رها را رها دست عماد

 و کند نگاه رها چشمان به لحظه نیا در توانستینم و خواستینم

 . باشد شکستنش شاهد او ای
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 دمینفهم هنوز. ومدمین کنار یچیه با هنوز من توئه، با حق آره -

 یروز درآوردم؟ راههیب نیا از سر که رفتم اشتباه رو راه یکجا

 که هرکار کنمیم تکرار خودم با بار هزار ده و شکنمیم بار هزار

 گل برگ از دخترم گمیم. نداره من ینایآدر به یربط کرده، ینازل

 ردمم نگاه و بره لو نایآدر تیهو که هیالحظه یپ فکرم مدام. ترهپاک

 زنمیم خونه از قبل روز از زودتر روز هر. بشه عوض دخترم به

 رترید شبا. کنمیم فکر یه و رمیم راه یه سرکار، رمیم ادهیپ ،رونیب

 زاره د،یرس بالش به سرم یوقت که کنمیم کار اونقدر. گردمیم بر

 تا هیکاف تلنگر هی. است دهیفایب اما نخوره رو مغزم ناجور فکر جور

 حرف از بعد کردم فکر یوقت شب،ید نیهم مثال. فتهیب ادمی یچ همه

 تماس با بخوابم، رمیبگ تخت ساعت دوازده تونمیم باهات، زدن

 از باز ییکذا تلفن اون با تهش و زدم غلت صبح خود تا احسان

 زا کهیت هی کردم احساس نبود، نایآدر که شبید. رونیب زدم خونه

 به دیبا یخاک چه باشه یدائم نبودش اگه کردم فکر. شد کنده قلبم

 گاشر تو خونم بگن نایا تمام بذار رها،. منه دختر نایآدر زم؟یبر سرم

 .گذاشتم پاش رو جونم من خدا به یول ستین
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۴۷۰ 

 ربراب در نتوانست گرید هم رها که گفت یسوز چنان با را اشجمله

 در و شد خم. کند مقاومت بود، شده رشیگبانیگر که یبزرگ بغض

 در که یکس. چسباند اشنهیس به را عماد سر ،یاراد ریغ اقدام کی

 درد و هیگر بغض شدت از و نشسته شیرو به رو لحظه نیا

 دبو یاساله دوازده ده پسرک نبود، ساله پنج و یس عماد د،یلرزیم

 جانب از هاهیتنب نیتربزرگ ،ییخطا نیترکوچک خاطر به که

 شش دختر آغوش در را شیهااشک بعد و شدیم دشیعا خواهرش

 و تن درد تمام که شدیم نوازش قدر آن و دیباریم خانه یساله

 . بستیم بر رخت بدنش

 دوست هانوازش و ناز نیهم خاطر به را عادله یهاکتک اصال

 نوازش در یادیز خانه، کوچک دخترک نرم یهادست. داشت

 هق و شد حلقه رها کیبار کمر دور به عماد دستان. بود ماهر کردن،

 ودب حاضر. کرد خفه د،یتپیم او مهربان قلب که ییجا همان را هقش

 رها اام کند تحمل را پدریب یسکته آن وحشتناک درد گرید بار کی

 سراب که حاال. باشد داشته مهربان و کینزد قدر نیهم را
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 زیچ کی تنها خدا از بود، انیع زیچ همه و شده رو اشیزندگ

 شیهایکار کم جبران یبرا یفرصت و ببخشد را او رها. خواستیم

 .بدهد او به

 ریز دست یشرمندگ با و گرفت فاصله او از شد، ترآرام که یکم

 چهکو آن در. بود نگرفته آبغوره قدر نیا عمرش در. دیکش چشمانش

 هم بغض چ،یه که هیگر مردان بود، شده بزرگ او که محله آن و

 پنهان شانمحکم یهامشت پشت را شانیمردانگ مردان. کردندینم

 فرود یبرا ییجا و دیطلبیم فیحر مدام که ییهامشت. کردندیم

 .شدیم بزرگ و دیکشیم قد شانیمردانگ بعد. کردیم دایپ آمدن

 دزدان چشمان ریز شان،صاحبیب یهامشت گاهمامن نبود مهم حال

 بود یارامش مهم. شانناموس خود نکرده ییخدا ای و بود شانناموس

 و خودشان به مدلش، حاال. دندیرسیم آن به یجور کی دیبا که

 .داشت یبستگ شانیمردانگ شدت

 .یکن هیگر ینازل یبرا روز چند نیا تو دمیند -

 رخب کی تنها. داشت پشتش یتعجب نه و بود یسوال نه اشجمله

 شخوش حس تا شد گفته فقط انگار که بود مشخص و معلوم کامال

 .بکشد پر
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 کنم؟ هیگر دیبا چرا -

 

 

۴۷۲ 

 یکل پشتش که بود بزرگ سوال کی. نبود یخبر اما او یجمله

 تخواسیم کوتاه یجمله نیهم با که انگار. بود شده پنهان یشگفت

 و بود یبرا که ندارد او به یربط چیه ینازل که کند رها یحال

 جور و جمع را خودش یکم رها. زدیبر اشک ای باشد شاد نبودش،

 :گفت اطیاحت یکم با عماد، تلخ شخندین و سوال جواب در و کرد

 مادر. یبود عاشقش سال هجده نباشه یهرچ خوب... خوب  -

 الح هر به. یکرد یزندگ باهاش رو عمرت نصف بایتقر. ناستیآدر

 .یباش ناراحت شکل نیا به اونم فوتش، از که هیعیطب

 انگار. زد هیتک آن تاج به و دیکش باال تخت از را خودش عماد

 رگ یور بود گذاشته انگشت رها. بود رفته لیتحل کبارهی شیروین

 امدهین بند اشیزیر خون هم لحظه کی روزها نیا که اشیاتیح

 بود رتشیغ رگ همان دیشا. شناختینم را آن درست تیماه. بود
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 کوتاه، مدت نیا در داشت یزیر خون و خراش و زخم بس از که

 .شدیم بلندتر و بلند یه عفونتش، گند یبو حاال

 دیبا ینازل مرگ مورد در دونمینم اصال من اما نشه باورت دیشا -

 تنجاسیا مشکل. ستمین ناراحت که دونمیم. باشم داشته یحس چه

 ومد،ا سرش که ییبالها و ینازل به نسبت من. ستمین خوشحالم که

 ات اومده شجنازه شدن دایپ خبر که یروز از. حسمیب حسیب کامال

 رو خودش خودش، کرد اعتراف گانیشا که شیپ ساعت چند نیهم

 ذهنم تو متفاوت جور هزار رو مرگش یصحنه بار، هزار کشته،

 یحت ای بسوزه حالش به دلم ذره، هی فقط کم، هی دیشا کردم یبازساز

 بهش اونقدر. کیکوچ تکون هی از غیدر اما بزنه، باال رتمیغ رگ

 تاد،افیم چشمام یجلو اتفاق نیا اگه یحت کنمیم فکر که حسمیب

 .نداشت یفرق برام بازم

 و دوخت رها به را اشهیگال پر نگاه. بود شده ایدر دوباره چشمانش

 :دیپرس آزرده یلحن با

 نه؟ رها، بده یلیخ نیا -
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 شیبرا یتوانستیم جواب جور هزار که یسوال به جواب در ماند رها

 نیا از شتریب عماد یآزرده دل که دیبگو چه بود مانده. یکن فیرد

 از شیب خودش، یمنصفانه ریغ کلمات پشت اسیمردانگ و نسوزد

 .نرود سوال ریز نیا

 سوال پر چشمان از شرمنده د،ینرس یدرست جواب چیه به یوقت

 هب عماد یکش اسباب از بعد که را یانفره کی یپتو و شد خم عماد،

 او تن یرو بود، پهن اشنفره کهی تخت یرو شهیهم خانه، نیا

 :گفت و زد یمهربان لبخند. دیکش

 قول. یدینخواب هم شبید. جان عماد یکن استراحت کمی بهتره -

 .باشه االن از بهتر یلیخ یچ همه ،یبش داریب که یوقت دمیم

 هم عماد حالتیب لبان که شد معجزه کوتاه، جمالت نیهم با ییگو

. نبود شیهایتابیب از یخبر بعد قهیدق چند و گرفت ییبایز قوس

 .بود آرام اشنهیس یقفسه حرکت و منظم نفسش
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 به پا شیپ سال هجده که یروز در درست. بود شده تمام زیچ همه

 . بود گذاشته ریتزو از پر یخاک نیزم نیا

 توانستیم هم دهیند اما نداشت خاطر به شیپ سال هجده از یزیچ

 وجود با عمادش بابا. کند تصور را عمادش بابا دل ته از یهاخنده

 . بود عاشقش بودن، سن کم

 نباشد؟ او عاشق مهربانش شهیهم عماد بابا شدیم مگر گر؟ید بود

 یرو شیهایمهربان و عماد آوردن ادی به با رفتیم که یلبخند 

 پر ،ینازل عبوس شهیهم و زانیآو یچهره تصور با ند،یبنش صورتش

 .دیکش

 نخواهد؟ را خودش فرزند حد نیا تا مادر کی شدیم مگر 

 قرار. شد ایدر روز، کی نیهم طول در چندم، بار یبرا چشمانش 

 برسد؟ کجا به بود

 سرگردان آسمان در و شده پاره نخش که داشت را یبادبادک حس

 . بار و برگ نه و داشت شهیر نه. بود

 ار اشیپدر یادعا که شد ادهیپ یفرد لیاتومب از قبل قهیدق چند

 .بودش دهیند ن،یا قبل تا یحت که یپدر. داشت
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 بابا و او طرف به افکنده، ریز به یسر با امروز، تنش پر دادگاه از بعد

 با را دخترش یساعت چند بود خواسته اجازه او از و آمد عمادش

 .ببرد خود

 و تنها مرد آن با نکهیا از. کند پنهان توانستینم را هراسانش نگاه 

 خواست،ینم را او عماد بابا اگر. دیترسیم شود، دور عمادش بابا از

  آمد؟یم سرش به چه

 به که ییبابا هم و را خودش هم. داشت دوستش روزها نیا چقدر

 . دیچسبیم اسمش اول

 گرشتیحما تیشخص و او یبرازنده فقط و فقط بابا، یکلمه اصال

 و مهربان عماد بابا. خودش خود خود یبرازنده. بود

 .اشیداشتندوست

 ؟یواستاد در دم چرا زم،یعز تو ایب -

 نیا. آورد خود به را او د،یشن آن از بعد که یکیت و رها یصدا

 .داشت دوست یادیز هم را زن نیا روزها

 یشرمنده روزها نیا. بود داده رنگ عمادش، بابا یزندگ به که یزن 

 .شدیم اشگذشته رفتار
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 ،ینسبت چیه یب عمادش بابا کردیم فکر که یوقت خصوص به 

 .است کرده برادرش و او یفدا را خودش

 

 

۴۷۴ 

 فرمان شیپاها به و داد قورت یسخت به را اشنداشته دهان آب

 مردد رفتن جلو یبرا شتریب داشت،یبرم که قدم هر. داد حرکت

 . شدیم

 فتگریم را سروش یشماره گشت،یبرم را رفته راه بود بهتر دیشا

 .کند جبران را شیهانبودن تمام خواستیم او از و

  بود؟ نخواسته را نیهم خودش مگر

 ود؟ب نگفته اشیمانیپش از شیبرا مدام ش،یپ قهیدق چند نیهم مگر

 و برگرداند عقب به را زمان توانستیم خواستیم دلش نکهیا از 

 بود نیا جالب. باشد داشته خودش کنار عمر تمام یبرا را دخترش

 .بود اوردهین ینازل از ینام هم بار کی ش،یهاگفتن نیا تمام در که
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 نامش هربار که یزن و نایآدر در شدیم خالصه شیهاحرف تمام 

 .گرفتیم حالت باال به سروش لبان آمد،یم

 د؟یچسبینم سروش به بابا کرد،یم هرچه چرا ،یراست

 شدنش وانهید تا یزیچ... سروش بابا سروش، بابا سروش، بابا 

 و رس یب یفکرها دیشا تا داد تکان طرف دو به را سرش. بود نمانده

 .کنند شیرها ته

 نگاه کی جز سروش، منم منم و حرف همه آن جواب در 

 . بود نگفته چیه احساس،یب

 .آمدینم حرفش

 او آخر. نداشت یمشترک حرف چیه نامحرم، محرم یادیز مرد آن با 

 دسته و شانه عشق یکل با را بلندش یموها ،یسالگ چهار از که

 دهفزوین شیموها بافت به عشق رج به رج که او. بود نکرده دسته

 . بود

 اب را مادرش یهانبودن که او. بود نکرده تشیحما قدم به قدم که او

 . بود نداده نشان تیاهمیب و رنگکم پررنگش، حضور
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 او .بود نداده ینازل یبدغذا دختر خورد به محبت قاشق قاشق که او

 ...که

  کرد؟یم نییتع دینبا و دیبا شیبرا که بود که او اصال 

 . کردیم رییتغ لحظه به لحظه اشچهره حالت

. برسد خانه به رترید را امروز خواستیم دلش شهیهم برخالف

 را او چشمان به کردن نگاه یرو اما بود عمادش بابا حال نگران

 . نداشت

. خواستیم ختنیگر دلش که بود دردناک قدرآن شیهادهیشن

 .بود خودش تمام که یمهربان آغوش به ختنیگر
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 چقدر دیفهمیم تازه انگار داشت، را نداشتنش ترس که حاال

 .دارد دوستش
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 و احسان یحت. بود شده کمرنگ یادیز ه،یبق نبود و بود 

 .کردیم شیرها عماد اگر خواستینم را شیهاتیحما

 را زدن در یرو. شد پا آن و پا نیا و ستادیا آپارتمان در پشت

 . نداشت

 هک یتیجنا تصور یحت. بود کرده نابود را او ش،یهاحرف و سروش

 .بود دردناک بود، کرده عماد حق در مادرش، و او

 .زمیعز تو ایب -

 ماه چند ینایآدر اگر. مهربانش یادیز لبخند آن با بود، رها هم باز

 موضع هم اشدوستانه یادیز برخورد نیا و او برابر در بود قبل

 . گرفتیم

 کند الیخ و برنجاند خودش از را زن نیا بود توانسته چطور

 است؟ سهیدس و نقشه با شانخانه در حضورش

 یرادا ریغ کامال د،یکش جلوتر یکم را شالش و برد باال دست نکهیا

 گرفت؟یم حجاب یکس چه از داشت. بود

  است؟ اشیشگیهم محرم دانستیم گرید حاال که یعماد از 
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 چند یمکالمه ادی به یالحظه. کرد عبور افتاده یسر با رها کنار از

 . افتاد عاطفه با قبلش روز

 نکهیا از بود گفته و کند دل درد او با بود آمده سرش ریخ که یوقت

 . ترسدیم باشد، نامحرم عماد،

 ابد تا فرد، هر مادر شوهر بود گفته و دهیخند ریس دل کی عاطفه

 . بود گرفته جمله کی نیهم از یخوب حس چه و. اوست محرم

 .دانستیم سروش از ترمحرم را او که یکس. بود محرمش عماد

 .نداشت قرار و آروم لحظه هی م،یبرگشت یوقت از. دهیخواب تازه -

 .یبرنگرد گهید دیترسیم

 . چرخاند رها سمت به مبهوت یحالت با را سرش

 گمان که دیرسیم نظر به سروش دنید مشتاق قدر نیا یعنی

  برنگردد؟ کردند،یم

 .داد هولش جلو به یکم و گذاشت او سر پشت را دستش رها

 .شهیم بهتر یلیخ حالش نهیبب رو تو. زمیعز تو برو -

 ست؟ین خواب -
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 باال سر شد،یم ترپررنگ و پررنگ یه که لبخند همان با رها

 .انداخت

 .باش مطمئن. کنهیم حس رو حضورت باشه، که خوابم -

 حس شیهاگوش داخل را قلبش یصدا. فشرد هم به پلک و گفت

 .داشت هم یمختصر تهوع حالت. کردیم

 انداخته گردنش به را دار طناب انگار. کردیم اشخفه داشت شالش 

 اثبات با دستانش،هم و گانیشا امروز که یطناب همان. بودند

 .بودند ختهیگر آن از شان،یادعاها

 

 

۴۷۶ 

 از که یکم نور ریز عماد یچهره. رفت جلو رها، دست فشار با

 .دیرسیم نظر به زار و زرد بود، افتاده صورتش یرو پنجره

 و درپ مسببش که یمشکالت خاطر به وقت، چند نیا در عمادش بابا 

 . بود رفته آب بودند، او مادر
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 و ناکوک تمشیر. دادیم نشان خود شتریب روزها نیا مارشیب قلب

 .بود زانینام ضربانش

 او به قلبش م،یمستق را راه. کردندینم تشیهدا شیپاها گرید 

 .اندینمایم

 .شد باز کبارهی او چشمان د،یرس که عماد سر یباال 

 شدت ابروانش نیب کمرنگ اخم. بود کرده حس را حضورش انگار 

 .گرفت

 .نکن هیگر -

  بود؟ کرده هیگر مگر

 !ختنیر یبرا یاشک نه و داشت بغض نه روز تمام که او

 . دش متعجب آن یسیخ از و دیکش اشگونه به را انگشتانش نوک 

 نداشت؟ خبر و بود ختهیر اشک همه نیا یک

 بابا؟ جان یاومد -

 خود عماد بابا. خودش عماد بابا جان عماد، بابا جان. بود بابا جان

 .زد یلرزان لبخند. خودش
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 ؟ینبود منتظرم -

 .نداشت رو هوات که یاخونه تو شدمیم خفه داشتم -

 را نام نیا آهنگ چقدر. عمادش بابا الجان یصدا یبرا رفت دلش

 . داشت دوست

 اباب که ییهاشب و روزها خاطر به فرستاد لعنت را خودش یالحظه

 اب نام نیا دنیشن و گفتن لذت او و شدیم مبدل یخال عماد به عماد،

 . کردینم حس را مسما

 کرد، دعوت ایدن یجا نیترامن به را او و آمد باال که عماد دستان

 .نبود زیجا کردن تلف وقت گرید

 نه، نه،. شد تازه روحش گرفت، قرار عماد قلب یرو که سرش 

 . نیهم. عماد بابا قلب عماد، بابا نه، عماد

 .کند جدا او اسم از را بابا بود محال بعد به نیا از
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 . دیکش چشمانش ریز دست. کرد دور خودش از را او عماد

 .دیلرزیم بغض از هم خودش یصدا

 !یبمون من شیپ ینخوا گهید دمیترس -

 .بدم دست از رو نمیزم بهشت که ستمین وونهید قدرام اون -

 . گرفت قرار عماد یپدرانه یبوسه هدف اشیشانیپ

 دنید ،بود رها با حق انگار. بود بهتر قبل قهیدق چند از رنگش

 .کردیم بهتر مراتب به را حالش دخترکش

 گفت؟ بهت یچ -

  .گشتیم زگاهیگر دنبال هم عماد نگاه یحت نا،یآدر چشمان تنها نه

  بدهد؟ سوال نیا به یجواب چه بود قرار

 را نبوده و بوده هرچه دارد، را او با یخونهم یادعا که یکس دیبگو

 یصدا نیبلندتر با را مادرش ییرسوا تشت و ختهیر رهیدا یرو

 است؟ دهیکوب نیزم بر ممکن

 در به سالم جان خودش، یمحکمه و اتفاقات از هم خودش دیبگو 

  است؟ کرده قبول را گناهانش تمام و نبرده
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 آخر ات ترسدیم که شده یوحشتناک صفت داغدار اشیشانیپ دیبگو

 بگذارد؟ ریتاث روابطش تمام یرو عمر

 چاک نهیس همه آن وجود با زشیعز پدر دیبگو همه از بدتر ای و 

 هب ییدارا از یقسمت با را او راحت یلیخ دخترش، داشتن یبرا دادن

 است؟ کرده معاوضه پدربزرگش از مانده جا

 

 زا که یننگ یاندک لحظه آن در توانستیم اطالعات نیا از کی کدام

  کند؟ پاک را بود دهیخر جان به بودن نفر دو آن نامشروع فرزند

 :گفت مظلومانه یلحن با و کرد خم شانه یرو سر

 نگات خوامیم فقط االن م؟ینکن صحبت موردش در االن شهیم -

 .عماد بابا کنم

 هربانم یلبخند با و دیایب خودش به عمادش بابا تا دیکش طول یکم

 .ندیبنش نظاره به دار،ید نیا از را اقشیاشت و او باز، یآغوش و

 و خوش روز کی بود، شده تیاذ یادیز روزها نیا دخترکش 

 بار خدا که امروز از بهتر یروز چه و بود بدهکار او به را دغدغهیب

 .بود برگردانده او به را دخترکش گرید
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۴۷۸ 

 دخترکش بودن از دادینم اجازه راحتش، الیخ و نیسنگ چشمان

 . ببرد را یکاف لذت

 آزارش گرید وحشتناک ترس آن و داشت کنارش را او که حاال

 .خواستیم نیسنگ خواب کی دلش داد،ینم

 .بخواب ریبگ بابا، یاخسته -

 مپلکا انگار. داد بهم آرامبخش هی دادگاه از بعد رها. زمیعز ببخش -

 .شهینم باز دوختن، هم به رو

 . شدیم دهیکش باال به ترراحت حاال لبانش

 اشیزندگ در عماد حضور بودن یشگیهم از الشیخ دیبا انگار

 . بخندد آزادانه بتواند که شدیم راحت
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 کمک برم و کنمیم عوض لباس رمیم منم. بخواب شما مشخصه، -

 واقعا. گردنش افتاده خونه یکارا تمام وقته چند. جون رها

 .شدم اششرمنده

 شیرها یپا شدیم مگر. بود گرفته ییبایز قوس حاال هم عماد لبان

 نزند؟ لبخند جان عمق از او و دیایب انیم به

 فرصت دوارمیام. کنهیم کمکمون داره یمنت چیه بدون طفلک آره، -

 .ادیب شیپ جبرانش

 را اشجمله و بدهد او دل به دل کند، فرصت نایآدر نکهیا از قبل

 چهارچوب در دست به یگوش رها و خورد در به یاتقه کند، دیتاک

 :گفت و گرفت باال را دستش یگوش. شد ظاهر

 ارب چند ظاهرا. خطه پشت عاطفه. زدم هم به رو خلوتتون دیببخش -

 .ینداد جواب زدن زنگ تیگوش به

 .کرد باال و نییپا سر نایآدر

 .کنم روشنش رفت ادمی دادگاه بعد خاموشه، میگوش... آره... آره -

 :گفت و شد اتاق وارد رها
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 ن،ک صحبت عاطفه با ریبگ. زده زنگ بهت یکل هم احسان حتما -

 .بشه راحت الشونیخ

 داشت شک رها، برخالف. گرفت او طرف به را یگوش و گفت

 .باشد کرده او ادی اصال احسان

 یراب سروش لیاتومب به شدنش سوار موقع که ییابرو و چشم آن با 

 . کردیم تعجب دیبا گرفتیم تماس اگر آمد،یم نایآدر

 .بود حساس شدن، محل کم یرو یادیز احسان

 

 

۴۷۹ 

 . گرفت فاصله عماد تخت از یگوش گرفتن با و زد یلبخند

 ورشحض به ازین گرید و بود آمده عمادش بابا مهربان شهیهم پرستار

 .شدینم حس
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 دکن یخداحافظ عمادش بابا با تا چرخاند سر اتاق، از خروج از قبل

 دیشا ای و کردیم یدلبر او یبرا و برده رها گوش در که یسر اما

 .شد وجودش ابراز مانع زد،یم دید بهتر را شیدلربا دلبر داشت

 بود، کرده حس نفر دو نیا وجود در که یعشق به توانست تنها 

 .کند ترک را شانیبایز خلوت و بزند لبخند

 

 دایپ را گریکدی گمشده یهامهین ها،انسان رید چقدر هاوقت یگاه 

 هاروح و فرسوده هاجسم که رید قدر آن! شدندیم یکی و کرده

 یهازخم درمان ،یپختگ زمان در عشق راز دیشا. شود ماریب و آزرده

 .است روح و جسم

 

 .چسباند گوشش به را یگوش و گرفت فاصله اتاق از قدم چند

 ؟یخوب یعاط الو -

 ریکه. بگو کامل رو من اسم گمیم بهت بار هزار! مرض و یعاط -

 .یعاط یگیم بهم یوقت زنمیم

 جون؟ عاطفه یخوب. زمیعز باشه -
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 بخو ریتاث کم ظاهرا دتیجد یبابا جون؟ عاطفه زم؟یعز بابا، نه -

 !میبود خبریب ما و نداشته روت

 .بود زود یادیز اش،دهیرس راه از پدر بحث دنیکش شیپ یبرا

 را فهعاط آمد،یم باال یسخت به انگار که ینفس و نشیسنگ سکوت 

 .کرد حالش متوجه هم

 .نداشت را قبل هیثان چند جانیه و یشاد گرید هم او لحن 

 .نداشتم یمنظور اصال من. زمیعز دیببخش یوا -

 م؟یکن صحبت هم با بعدا شهیم. جان عاطفه دونمیم -

. نبود ناموفق هم ادیز. کند پنهان را شیصدا لرزش کردیم یسع

 .کردیم فکر طور نیا که خودش الاقل

. خدا به کرده وونهید رو ما احسانتون آقا نیا. هاینکن قطع نه، -

 .بشه راحت کمی الشیخ تا نییپا ایب پاشو
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 آمد،یم وسط به که احسان نام. شدند فعال شیهاشاخک

 .بگذرد تفاوتیب توانستینم

 شماست؟ با هم احسان مگه -

 .میهم با همه ما بابا، آره -

 ؟یک یعنی همه - 

 .دوستاش و احسان د،یام داداش من، یعنی همه -

 را خودش کار باالخره َجَلب سپهر. شد روشن ذهنش در یاجرقه

 .بود کرده

 .شدیم حس دعوا، شب همان از عاطفه به اشیرکیز ریز یهانگاه 

 نیآخر از داشت انگار. بود گرفته شدت هم آخر، دادگاه در و امروز 

 تفادهاس سو بهتر، انیب به ای استفاده هم عاطفه دنید یبرا هافرصت

 .کردیم

 نیا از گذشتن از بعد یحت را جمع نیا بود توانسته چطور نکهیا 

 یهامهارت به گشتیبرم هم کند جمع هم دور ،یسخت و مانع همه

 .اشیشخص
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 . نرسد آن به و باشد داشته یاخواسته بود محال سپهر 

 :گفت و کرد پنهان یمصلحت یاسرفه با را اشخنده

 .دارم کار یکل من االن؟ نییکجا -

 بار ریز از خواهدیم او که دیفهم جمله، چند نیهم از عاطفه

 :گفت و دیکش یپوف. کند یخال شانه اشخواسته

 هک کردن عوض لباس هی مثال؟ یکن کاریچ قراره. نایآدر کن بس -

 .نداره رو حرفا نیا

 .رمیبگ دوش دیبا ست،ین کردن عوض لباس که فقط -

 .رفتیم در کوره از داشت عاطفه

 تدل اگر البته. نییپا ایب و کن عوض لباس عیسر. نکرده الزم -

 تحمل میدار ساعته چند ما که رو احسان یرو اون خوادینم

 !ینیبب م،یکنیم

 :فتگ و گرفت مقابلش را یگوش نایآدر. کرد قطع را یگوش و گفت

 کرد؟ قطع چرا وونهید وا، -

 . رفت اتاقش طرف به و انداخت باال شانه بعد
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 را احسان یعصب یرو آن دنید دلش تنها نه کردیم فکر که حاال

 . بود محبتش دنید محتاج دایشد بلکه خواست،ینم

 هاآن به را خودش و کند عوض لباس زود یلیخ داد حیترج پس

 .داشت وقت حاالها حاال گرفتن دوش یبرا. برساند
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 جواب یمیصم و گرم همه نشست، که احسان لیاتومب داخل

 از پر نظرش در هم احسان نیسنگ و سرد سالم. دادند را سالمش

 .آمد یم حرارت

 یرو نه،یس و دست. دید را سپهر زانیآو یافهیق و برگرداند رو 

 از ش،زانیآو یلوچه و لب و بود نشسته شهاب لیاتومب عقب یصندل

 .زد یم ذوق یتو فاصله نیهم

 مخ یب پسرک. کند مهار را اشخنده تا برد دندان ریز را نشییپا لب 

 دهد اجازه که است روشنفکر آنقدر دیام بود کرده فکر چطور
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 دل ور عقب، یصندل یرو هم آن شهاب، لیاتومب داخل خواهرش

 !بود؟ لیکمت بًایتقر احسان لیاتومب تیظرف اگر یحت ند،یبنش سپهر

 قبل ساعت چند دادگاه به و شد دور لیاتومب یفضا از یالحظه 

 یابر را شیها گفته داشت گانیشا که لحظه همان درست. برگشت

 .کرد یم دفاع خودش از و تکرار هزارم بار

 فقط بود قرار. نداشتم رو ینازل دادن آزار قصد وجه چیه به من»

 . میبفرست سروش یبرا رو لمشیف و مشیبترسون

 دست به بود قرار مقدارش هی. خواستم ینم خودم یبرا هم رو پوال

 یول بود، کرده تیوص موکلم که همونطور برسه، ازمندین یها آدم

 .نشد عمل تشیوص به وقت چیه

 هم رو امرزیخداب اون تیوص یحت سروش، به دنیرس یبرا ینازل 

 . گذاشت پا ریز

 یاضر از ریغ ینازل. برگردونم ینازل دختر به هم رو شهیبق بود قرار

 . نداشت یاگهید هدف چیه سروش، داشتن نگه

 موکلم خوردن دل خون عمر هی حاصل که پوال اون اقتیل سروش

 . بود مرحوم اون ینوه حق پول اون. نداشت بود،
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 چارهیب کارگر چندتا اون به رو الزم یها هیتوص نکهیا از بعد من

. بودن دوستام از یکی مغازه یکارگرا. تهران برگشتم کردم،

 .داشتم اعتماد بهشون و شناختمشونیم

 

 یهمکار باهام کردم شونیراض سخت. بودن یکشزحمت یآدما 

 .تنداش ازین بهش واقعا که گنده پول هی و دیوع و وعده یکل با. کنن

 رس ترس و یخبریب یتو ینازل که روز سه. بود روز سه قرارمون 

 از رو خودش و کرد استفاده سوء کارگرا یدقت یب از آخرش و کرد

 .کرد پرت پنجره

 

 

۴۸۲ 

 ور تلفنم جواب یکس گهید دوم روز از. رید یلیخ دم،یفهم رید من

 رو اشونیگوش یصدا ممکنه نکهیا به فکر با رو روز هی. نداد

 که کردم قانع رو خودم گه،ید یمسخره لیدل یکل و شنونینم

 .الیو برنگردم
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 کس چیه یول الیو رفتم. نگرفت آروم دلم کردم کار هر دوم، روز 

 انگار که بود خودش یسرجا و آروم زیچ همه یجور هی. نبود اونجا

 !داشته آمد و رفت الیو اون به یکس انگار نه

 هاچارهیب. کنم دایپ رو کارگرا بتونم تا دیکش طول هفته کی قًایدق

 الیو همون تو رو ینازل یجنازه ترسشون خاطر به. بودن دهیترس

 .دیدونیم خودتون که هم رو شهیبق و بودن کرده دفن

 :بود داده ادامه یقاض به رو و بود کرده سپر نهیس بعد

 نیا یتو ینقش چیه کارگرا نیا. رمیگیم گردن رو میجرا تمام من 

 یدعم هم قتل. داشتن ازین کار نیا پول به فقط نداشتن، اتفاقات

 فیتخف شونمجازات تو امکان حد تا دارم تقاضا ازتون پس نبوده،

 .«دیبش قائل

 و تن تصورش از بارها و بارها که یدادگاه وسط درست جا، همان

 رت صاف شیهاشانه و بلندتر قدش کردیم حس بود، دهیلرز بدنش

 شجان از تش،یثیح از دفاع یبرا گفتندیم که یزن آخر. است شده

 .بود او مادر است، گذشته
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 بیفر یبرا و یظاهرساز لرزانش، یها شانه و گانیشا یهااشک 

 ربراد کی یها اشک مثل. بود یواقع یواقع. نبود دادگاه در نیحاضر

 .خواهرش فراق در

 محال گانیشا گفتیم. بود موافق هیفرض نیا با هم باباعمادش 

 نانیاطم او از شناختش به قدرآن. باشد بوده پست و رذل آنقدر است

 ادرم کی ینابود ینقشه که است آن از تر خوب او دیبگو که داشت

 . باشد دهیکش را گناه یب دختر و

 آن از بعد. شود سرد نبود قرار انگار که یداغ بود، داغدار فقط او

 ادی مهم. نداشت یتیاهم شیبرا گرید گذشت هرچه و شد هرچه

 .شد یم برده نامش یکین به حاال که بود یمادر

 

 

۴۸۳ 

 .نشود برده سامان از ینام که بودند کرده توافق هم با همه قبل از

 فراموش کل به را او ای حاال. بود دهیعق هم هاآن با هم گانیشا انگار

 حفاظت دستانش،هم گرید مانند هم او از خواست یم ای بود کرده
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 دهیکش هم نایآدر یبرا که یکوچک ینقشه و او از ینام که کند

 .بود نبرده بودند،

 را او و برسد سروش دست به که باشد یلمیف بود قرار که یانقشه 

 .بسوزاند

 هب هیقض دیند صالح فرزاد کرد، جاننوش سامان که یکتک از بعد 

 .برسد دادگاه و سیپل

 یپا هم و بود خورده کتک و دهیترس یکاف یاندازه به سامان هم 

 .گذشت تیشکا ریخ از بشود که بود ریدرگ آنقدر سپهر

 تیمحکوم و دارد حبس ماه شش تاینها سامان کار گفتیم فرزاد 

 .شدیم شامل هم را هید زندان، بر عالوه سپهر

 و عاطفه یپا که یزمان تا البته رفت، ینم او حرف بار ریز سپهر 

 از روز چند تنها که یدختر! نبود وسط او آلود اشک چشمان

 .بود کرده طلسمش انگار اما گذشت،یم شانییآشنا

 دیبا گفتیم دیام اگر که بود شده کن گوش حرف و رام یجور 

 .بود یراض کند، فتح را قاف یقله خواهرش، دنید یبرا

 !خدا بنده شد چپ چشاش بنداز، نهیآ تو نگاه هی_  
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 نگاهش گوشش، ریز عاطفه یجمله و دیچیپ شیپهلو در که یدرد 

 .کشاند جلو ینهیآ به را

 ریغ کاماًل لبخندش کردیم نگاهش کردهگره ابروان همان با احسان 

 .برداشت در را احسان تر ظیغل اخم که یلبخند. بود یاراد

 و چرخاند چشم که شد راحت نایآدر چشمان دنید از الشیخ انگار 

 .دوخت چشم روروبه به دوباره

 !تو دست از خورده حرص چقدر ساعته چند نیهم تو یدونینم_ 

 .برگشت عاطفه طرف به جیگ

 ؟یک_ 

 .چرخاند یچشم عاطفه

 .احسان گه،ید معلومه خوب! من بدبخت عشق_ 

 ؟یچ واسه_ 
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 احساس ،یرفت دتیجد یبابا با نکهیا از کنم فکر بدونم؟ چه_ 

 !کرد خطر

. کند یپوشچشم دیجد یبابا ترسناک یواژه یرو کرد یسع 

 :دیپرس و زد یشخندین

 ؟یچ بابت_ 

 !یبر بابات با و یکن ولش دیترس_ 

 چه هیبق. رفت باال زهر طعم با لبانش. نداشت معنا هم شخندین گرید 

 و بود ییها الیخ چه در دشیجد یبابا!  کردند ینم که ها فکر

 !کردند یم خطر احساس آنها 

 .ستین ینگران یجا_ 

 ؟یچ یعنی_ 

 :داد حیتوض حوصله یب و انداخت عاطفه به ینگاه 

 شهیارث خاطر به رو دخترش بابا، نیگیم بهش شما که یاون_ 

 !خواستیم
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 اما است دهینفهم او یهاحرف از چیه که دادیم نشان عاطفه یافهیق

 را حالش چشمانش، در زده حلقه اشک از که داشت شعور قدرآن

 .نخواهد اضافه حیتوض و بفهمد

 ؟یشینم ادهیپ_ 

 ینم شیها الیخ و فکر و مقصد به او اما بودند دهیرس مقصد به 

 موضوعات کرد، یم فکر شتریب چه هر! نداشت که ته. دیرس

 .دیرس یم ذهنش به یدتریجد

 به. اولش ینقطه سر دیرس یم باز و کرد یم فکر و کردیم فکر

 .کردیم یباز را آن نقش خودش روزها نیا که یبزرگ چیه همان

 از و شدیم دایپ یکس اگر. خودش یهاتیهو نیب بود شده گم 

 .قبل چندماه به برگردد دادیم حیترج خواست یم نظر هم خودش

 .رها و نیآرت و باباعماد و بود او که ییروزها همان به 

 حضور. بودن او کنار یبرا نه اما شد،یم تنگ هم ینازل یبرا دلش 

 یراب نشدن خواسته. نداشت یخاص ییبایز چیه اشیزندگ در ینازل

 !باشد؟ او یبرا که باستیز یکس چه

@
mahbookslibrary



 درق یزمان هر از شتریب که حاال. شد ادهیپ و دیکش یقیعم نفس 

 .ببرد لذت خواستیم دانست،یم را شیها داشته

 هم ها یسخت در که ییها آدم نیهم حضور و ها هیثان نیهم از 

 .بودند کنارش

 

 

۴۸۵ 

 !یباش تو پرستارم دیشا کنم تب یاله_ 

 ته از هم عماد گرفت، را اش یشگیهم یبایز قوس که رها یها لب

 .داشت دوست را بایز یها خنده نیا و زن نیا چقدر. دیخند دل

 .خانوم خنده به شهیهم! جان_ 

 مادع. بود گرفته گر تنش تمام و انداخته گل یحساب رها یهاگونه 

 هم او یجنبه یب دل فکر. کرد یم یزیناپره داشت یادیز گرید

 .نبود

 :گفت معترضانه به و کرد رها سوپ یکاسه داخل را قاشق 

@
mahbookslibrary



 .برم گهید من خوبه، یلیخ حالت انگار_ 

 .کرد رو را اش ویسنار دیجد یصفحه عماد بار نیا و شد زیخ مین 

 !برو کنم، سکته دوباره خوادیم دلت اگه_ 

 بار هنکیا تصور. بخورد تکان توانستینم هم خواستیم اگر گرید 

 دنیبب دستگاه و دم و میس همه آن ریز و تخت آن یرو را عماد گرید

 .تشیواقع به برسد چه بود، ترسناک هم

 !هاگشنمه هنوز من_ 

 .دیپر باال او ییپررو از رها ابروان. کرد باز را دهانش و گفت عماد

 .گرفت عماد طرف به را آن و چرخاند ظرف داخل را قاشق

 یم کار بهتر من زبون از زبونت هم سالمه، دستات هم الحمدهلل_ 

 !چسبهیم بهت شتریب یبخور خودت. کنم

 :گفت مظلومانه و کرد خم شانه یرو سر عماد

  اد؟یم دلت_ 

 ؟یشد لوس قدرنیا یک تو عماد_ 
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 گرفت میتصم دلسوز، و خوشگل خانم هی که یروز همون_ 

 !بشه پرستارم

 ققاش قاشق ،یپرستار چیه جناب، رسوندن عرضتون به اشتباه_ 

 .دهینم ضشیمر خورد به سوپ

 خوب زودتر یجورنیا من یول ندارم، کار گهید یپرستارا هی من_ 

 !دمیم قول...  شمیم

 

 

۴۸۶ 

 ال،با و قد و کلیه نیا با که نیا. آمد ینم عماد به اصاًل بودن مظلوم

 توجه یکم بخواهد رها از ملتمسانه و کند خم شانه یرو سر

 او اما د،یرسیم نظر به دار خنده یادیز نه، که یکم کند، خرجش

 .آمدینم اشخنده

 هک بود بغض حاال. نبود لبانش یرو گرید هم یشگیهم لبخند همان

 .بود کرده تنگ را شیگلو راه یحساب
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 دهان طرف به و کرد پر را آن. چرخاند سوپ ظرف در را قاشق 

 او دستان از خوردن غذا یبرا یاقیاشت گرید اما عماد. برد عماد

 .نداشت

 یبرا شد مجبور رها که بود چسبانده هم به محکم را لبانش آنقدر 

 .ردیبگ باال سر آن، علت دنیپرس

 زدم؟ یبد حرف ؟یشد ینجوریا چرا شد؟ یچ_ 

 بود، نکرده کالمش یچاشن التماس و دیخند ینم گرید هم او 

 .بود مظلومانه یکم و یجد لحنش

 و چسباند هم به ابرو د،یچسب نگاهش به که رها آب پر چشمان

 .کرد زیر چشم

 کردم؟ ناراحتت_ 

 اشک قطره کی. بود لبانش خوردن تکان حد در و آرام شیصدا 

 عماد د،یدزد نگاه و ختیر رها چشم یداخل یگوشه از که درشت

 .انداخت او یچانه ریز دست

 .کند نگاهش کرد مجبورش و آورد باال را سرش 
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 زیعز یختیر هم به که گفتم یچ فهممینم من که ینزن حرف تا_ 

 من؟

 .گرفت انگشتانش نوک با را اشک قطره و انداخت باال سر رها 

 ...که ینگفت یزیچ... یچیه_ 

 ؟یشد رو اون به رو نیا از چرا شد؟ یچ پس_ 

 تک تک یرو عماد، جانب از یتالش چیه یب بار نیا رها نگاه 

 شیهاحرف نبود قرار. زدیم حرف دیبا. دیچرخ او صورت یاجزا

 .کند دفن نهیس در ابد تا را

 کثافتش و چرک و کردیم باز سر یچرک دمل نیا دیبا جا کی 

 !عماد یشگیهم نداشتن متیق به یحت خت،یریم رونیب

 ؟یکن یم رو نکارایا چرا_ 

 اش چهره یرو سوال عالمت به یاخم و کرد زیر چشم عماد 

 .ردک دادن حیتوض به شروع بپرسد، یزیچ او آنکه یب رها. نشست
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۴۸۷ 

 ه؟یچ رییتغ همه نیا لیدل_ 

 ؟یبش کینزد من به یکن یم یسع که یشد دیناام ینازل داشتن از 

 رم،یم من جا هر که کنه فیتکل نییتع برات که یندار رو عادله 

  ؟یهست

 من که بذاره تنهات شهیهم یبرا ممکنه لحظه هر هم نایآدر یدیفهم

 شدم؟ مهم برات

 و افتاد او یچانه ریز از دستش و خورد کور گره که عماد یابروها 

. کند برخورد تر مهربان کرد یسع ماند، رهیخ یروتخت به نگاهش

 .بود ترسناک نیا و زد یم ناکوک هم هنوز عماد قلب

 .شناسمتینم کنم یم حس یول کنم ناراحتت خوامینم کن باور_ 

 .ندارم یشکل نیا عماد به عادت من

 قابل ریغ و دیجد یلیخ بگذرونه، من با رو وقتش کل که یعماد 

 ات بکنه، من به شدن کینزد یبرا رو تالشش تمام که یعماد. باوره

 .نبوده من یزندگ تو حاال
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 یعماد بشه، ختم زمیعز به تاش ازدهی ش،جمله ده هر از که یعماد

 .کردم یزندگ شخونه تو سال کی من که ستین

 من که ستین یعماد زد، پس میعروس شب رو من که ستین یعماد

 با که ستین یعماد. خواست شبچه از یپرستار یبرا فقط رو

 .ردنک تحمل شخونه تو یحت رو من حضور گهید عشقش، برگشتن

 :داد ادامه ترمهربان یلحن با و کرد مکث یکم 

. ستین من کار رییتغ همه نیا باور یول ر،ینگ دل به من از_ 

 نیا و یکن یم من داشتن یبرا رو تالشت تمام یدار نمیبب تونمینم

 .ندم ربط روزات نیا حد از شیب ییتنها به رو

 دل زود. خورم یم گول زود هنوزم من. عماد نکن یباز من با 

 چیه گهید بشکنم، اگه بار نیا یول. شمیم خوش دل زود. بندمیم

. مشیم نابود. بزنه وندیپ رو هامشکسته تونهینم وقت چیه کس

 .رمیمیم

 رزوهامآ تمام که یکس گهید بار هی نمیبب و کنم باز چشم روز هی اگه 

 امییتنها و موندم من و کرده دایپ رو ارشی کردم، تصور باهاش رو

 .شمیم نابود شه،یم قبل از بزرگتر روز هر که
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 حس یکل. ماند رهیخ عماد حرف پر چشمان عمق به بار نیا نگاهش

 خوش دل ریتفس دادیم حیترج یول خواند، چشمانش ته از شدیم را

 .نکند کنک،

 

 

۴۸۸ 

 یبرا اته،ییتنها پرکردن و حیتفر محض فقط تیزندگ تو بودنم اگه_

 هی از که کن نییتع حصار جور هی. بذار مرز و حد خودت و خودم

 .مینش تر کینزد هم به حد

 پرش خونه. عماد. میستین سابق یها آدم گهید ما از کدوم چیه 

 بًایتقر ینعی نیا. میمونینم زنده شتریب سال هفتاد شصت یکن حساب

 محرو هم شهیبق نذار گذشته، ییتنها و حسرت تو عمرمون، نصف

 .کشمینم گهید من. بشه

 . شد مصادف اشک قطره چند ختنیر با اش،جمله انیپا 
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 نجایا. برخاست جا از و زد یتلخند شد، یطوالن که عماد سکوت

 رشاننف دو هر فیتکل عماد، که یزمان تا البته نبود، ماندن یجا گرید

 .کرد ینم معلوم را

 وا به عماد دهد اجازه گرید کباری بود محال. بود معلوم که فیتکل 

 . بزند لطمه

 فرصت هی باشه حقم کنمیم فکر یول درست، شد، تموم حرفات_ 

 .یبد من به هم

 هم و سرش پشت را دستانش. ستادیا وارید کنار و دیچرخ جا در 

 .زد هیتک آنها به و گذاشت هم یرو

 !شنوم یم_ 

 ،داشت وا خنده به را عماد تندش، نسبتا لحن و جانب به حق ژست 

 شتریب. بود یدلخور ای تمسخر یرو از که ییها خنده آن از نه اما

 .بود آمده خوشش او حالت نیا از انگار

 محکم قدرنیهم تورو روز هی خواستیم دلم چقدر یدونینم_ 

 .نمیبب
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 هیتک وارید به اگر. شکست هم در را رها محکم مثاًل دژ اشجمله 

 اجازه عماد. خوردیم نیزم و شدیم شل زانوانش دیشا بود، نزده

 .شود رسوا آن از شتریب نداد

 با شساز همه نیا. یداشت امروز تا که هینیا از شتریب یلیخ تو حق_

 عمر هی تو که یکار نشدن، دهید به دهیم عادت رو آدم مشکالت،

 !یداد انجامش

 

 

۴۸۹ 

 ت،داش گرفتن جبهه قصد طلبکارانه باز و دیکش هم در ابرو که رها

 :داد ادامه خنده با و گرفت باال دست عماد

 آب عمر هی! بدترم یلیخ تو از من ست،ین تو مختص فقط نیا البته_

 واسم یچیه زدن، دو سگ عمر هی بعد هم االن. دمیکوب هاون تو

 .کنم یم افتخار بهش که اعتبار هی جز نمونده

 دمآ من یول میسوزوند رو عمرمون نصف از شتریب ما توئه، با حق 

 .ستمین دنیکش پس پا ای زدن درجا
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 از که ستین یاول یدفعه. کردم شروع صفر از به دارم عادت من 

 انتخاب یزندگ یبرا من که یراه. رسم یم صفر به یمال لحاظ

 .بود معلوم تهش هم اول از کردم،

 محکوم من و خوادینم رو من که بود کرده ثابت هزارجوره ینازل

 !ارمیب در رو عاشقا یادا نفرمون دو هر یجا به نکهیا به بودم

 و ینازل بدون شد باورم هم خودم که شدم نقشم غرق اونقدر 

 اون کنار درست یاصل جهنم کهیحال در جهنمه، میزندگ حضورش

 .بود

 به دمیم قح بهت بگم دیبا متأسفانه یول ستین آسون اصال گفتنش

 . یباش داشته شک عالقه و من

 چند اب ندارم انتظار. تیزندگ به زدم گند بار نیچند نه، که بار هی من

 کردن ثابت یبرا خوام، یم فرصت ازت یول ،یکن باورم کلمه

 .خودم

 بشه؟ یچ که_ 
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 و غش وقت گرید. ستادیا و زد کنار را شیپا یرو یپتو عماد

 گل جانیهم تا بخورد، گول رها بود قرار اگر. نبود رفتن ضعف

 .بود خودش کردن مسخره فقط نشیا از شتریب بود، خورده

 یاالب به نییپا از نگاه ستاد،یا او یرو به رو نه،یس به دست یوقت 

 .لرزاند هزارم بار یبرا را دلش رها،

 یخاک جاده به ذهنش یالحظه! بود یراض شانیقد تفاوت از چقدر

 یحت. کرد تجسم بازوانش نیب را زهیم زهیر یرها و شد لیما

 .بود نیریش هم تصورش

 یکج لبخند عماد شد، ریز به سر و انداخت گل شیهاگونه که رها 

 . نبود بلد هم شدن قلدر دختر نیا. زد

 وار،ید و خودش نیب را او و گرفت وارید به او سر یباال را دستانش

 :زد لب او گوش ریز و برد نییپا را سرش. کرد محصور

 زن ایدن آخر آخر تا ن،یراست رها. نره ادتی وقت چیه رو یزیچ هی_ 

 دست هاشداشته از که ستین یآدم هم عماد. یمحراب عماد زن منه،

 ئنمطم خودم از انقدر که یوقت تا باشه، گوشت یزهیآو نیا. بکشه
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 ور انتظارت یزیچ من، با یزندگ تو یخوشبخت جز بدونم که بشم

 !کشهینم

 آب دلش در که را ییها قند یجلو نتوانست اما داشت، اخم رها 

 زمان از اما باشد، دهیند نکهیا نه را عماد یرو نیا. ردیبگ شد، یم

 ادشی قدرنیهم روزها آن از. گذشت یم یدراز انیسال دنشید

 .کند اشیعمل نتواند که بزند یحرف بود محال عماد که بود مانده

 

 

۴۹۱ 

 قرار دانستیم خوب خودش. گرفتیم را جانش داشت استرس

 . فتدیب یخاص اتفاق ستین

 احسان افسانه، مهراب، درضا،یحم. بود یعال و برنامه طبق زیچ همه

 .بودند آمده هم هیمهد یحت و

 هافسان که بماند. بودند یباز مشغول سرحال و یراض هم شیهابچه 

 .شانیهایکار شلوغ دست از خوردیم حرص چقدر
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 یهیتاحافت هی که، فتهیب یاتفاق ستین قرار ؟ینگران قدر نیا چرا -

 .است تهیفرمال

 پر هم لبخندش. دیکش یقیعم نفس و برگشت احسان طرف به

 .بود استرس

 نیهمچ هی که باره نیاول. ستین خودم دست یول دونمیم -

 .امیبرن اشعهده از ترسمیم. سپردن بهم یتیمسئول

 کم کم خواهرش. انداخت او یهاشانه دور دست و آمد جلو احسان

 . ترکاندیم استخوان داشت

 لقهح او تن دور یراحت به دستش کی ش،یپ ماه چند مثل گرید حاال

 .شدینم

 نیا و نجایا خوب تونهینم تو یاندازه کس چیه مطمئنم من -

 .کنه اداره رو هابچه

 بذارمشون؟ کجا. آوردن گل خانم، دیببخش -

 نیب یکنجکاو با نگاهش. گرفت فاصله احسان از یکم و دیچرخ

 ییاهگل سبد و باشند دستشان کمک امروز بود قرار که ییکارگرها

 . دیچرخ بود، دستشان در که
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 :دیپرس و کرد زیر چشم

 آورده؟ رو نایا یک -

 .انداخت باال شانه بود، ستادهیا جلو که یکارگر همان

 . خانم دونمینم -

 هم وقت. بخواهد او از یشتریب حیتوض که بود آن از ترحوصلهیب

 دره اعصابیب مرد نیا با کل کل با را آن توانستینم و بود تنگ

 . بدهد

 :گفت و داد تکان سر

 .داخل دشونیاریب -

 ،تصورش برخالف هاگل. شد مانیپش اشگفته از بعد قهیدق چند

 .نبودند سبد دو و سبد کی یحت ای شاخه دو و شاخه کی

 

 

۴۹۰ 
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 ده و دانستینم را هایبعض اسم که ییهاگل از گلدان ده حدودا

 یدتم که یخکیم و یداوود یهاگل همان هیشب بزرگ نسبتا گل سبد

 .بود دهید هم قبل

 نجا؟یا خبره چه -

. ماندن او پاسخ منتظر. دیپرس را نیا گرد چشمان با که بود افسانه

 .بود مشهود کامال شیصدا در هاگل آن دنید جانیه

 ندارم؟ خبر من که یداد سفارش یک! نایا خوشگلن چقدر -

 .نبود دادن حیتوض وقت االن واقعا. کرد یپوف

 مهمونا گهید ساعت مین. میکن کارشونیچ بگو. کن ول رو نایا -

 .رسنیم

 یرو را گرشید دست انگشتان و زد کمر به را دستش کی افسانه

 .گذاشت لبانش

 . کرد اشییاجرا هیبق کمک با و گفت را مشیتصم تا دینکش یطول 

 حساب اشجذبه از همه که اریع تمام ریمد کی. بود نیهم افسانه

 . بردندیم
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 ودنب قرار. شد باز نیمدعو یرو به پرورشگاه یدرها بعد، ساعت مین

 . بگذارند شو

 مردم دید معرض در را هابچه که نبود یدرست کار نظرش به اصال

 را اشمجموعه یرفاه امکانات ییجورها کی خواستیم اما بگذارد

 راحت دخترانش نبودن مزاحم از را گرانید الیخ و کند ییرونما

 .کند

 ودوج یمشکل نکهیا نه. نبود کارها جور نیا مناسب ادیز منطقه نیا 

 شدینم و بود چشم در یادیز عمارت ساختمان نه، باشد، داشته

 .کرد پنهان هیبق از را آن داخل یکارها

 گاهپرورش به لیتبد عمارت است قرار که دیچیپ محله در زود یلیخ

 اب که یمشورت یط. داشت دنبال به را هاهیهمسا اعتراض نیا و شود

 یاهگون به و شده گرفته هیافتتاح نیا شد قرار داشت، دوستانش

 .شود راحت شیهابچه یاحتمال یهامزاحمت از هاهیهمسا الیخ

 !بانو یباش فکر تو نمینب. خودم یبانو رها سالم -

 باال به را لبانش او، گوش کنار از درست اش،یپرانرژ و شاد یصدا

 . زدیم یپرانرژ یادیز روزها نیا عماد. دیکش
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 همان با. بود راحت الشیخ و بود شده مطمئن ییزهایچ کی از انگار

 . برگشت او طرف به لبخند

 ،بود یهلند رز شاخه شتیب حدود که را دستش یبایز گل دسته

 چشم ،یتشکر و یحرف هر از قبل که نبود خودش دست. گرفت

 . بکشد مشام به را هاگل عطر تا کرد خم سر و بست

 .کردیم کیتحر را حواسش تمام ،ییبایز همه نیا

 .یاومد خوش جان، عماد سالم -

 اب یادیز که او یهالباس رنگ بیترک دنید از کرد یسع و گفت

 .نکند ذوق بود، ست خودش یهالباس

. رمیدرگ یلیخ روزا نیا من شرمنده. ینباش خسته. زمیعز ممنون -

 .کمک امیب نشد

 

 

۴۹۲ 

 .یکرد خوشحالم یلیخ یاومد االن که نیهم ه؟یحرف چه -
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. برداشت قدم ییرایپذ زیم طرف به کردن پاره کهیت تعارف نیح

 بلندتر قدش زد،یم قدم او کنار یوقت اصال. شد همراهش هم عماد

 . شدیم

 رها مانند یزن قدم هم شدیم مگر. دیرسیم اعال عرش تا سرش

  ؟ینشو سربلند و یباش

 چشمان از را حسرت. هاستآن سمت به همه نگاه کردیم حس

 . شدیم ترکینزد رها به یه و خواندیم اطرافش مردان تمام

. گذاشتیم تنها جماعت نیا نیب یالحظه دینبا را شیبارویز دلبر

 .قلب خوش و ساده یادیز شیرها و بود ادیز گرگ

 شیرها یرو را مردان منظوردار نگاه تا دیچرخیم مدام نگاهش 

 رها دنبال چشمشان ،ینفر چند جمع نیهم در دانستیم. کند شکار

 .است بوده

 رگ. نبود مهم شیبرا هم قبل هاسال به گشتیبرم آن زمان نکهیا 

 ریت یه و شدیم قلنبه یه. شدینم اشیحال هاحرف نیا گردنش

 .دیکشیم

 .شده یعال نجایا. گمیم کیتبر جان، رها سالم - 
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 ردش. کشدیم را آن و گرفته مغزش از نخ کی نفر کی کردیم حس

 نیا ات چرا صدا نیا. بود کرده فلج را شیپا کف تا و دیکشیم ریت

 د؟یکشیم خط اعصابش یرو و بود منفور حد

 .ممنونم. شهراد آقا سالم -

 از .کردینم یکمک حالش بهبود در رها نیسنگ و سرد برخورد یحت

 .بود متنفر ایدن تمام یاندازه به مرد نیا

 یوقت و هاسال همان نبود، رها با اشیعاشق یزمزمه و او اگر دیشا 

 او از دل زند،یم ناکوک ساز مدام و دهدینم دلش به دل ینازل دید

 کنار در آرامش به دنیرس یایرو و کندیم تهش و سر یب یزندگ و

 شیرها به توطئه با و بود او که فیح یول کردیم یعمل را رها

 ...بعد و شد کینزد

 شما؟ دیهست خوب جناب، سالم -

 او یچانه ریز را مشتش دستش، فشردن یجا به خواستیم دلش

 هک بود کرده فکر چه خودش با باطن زشت ،یبارویز مردک. بکوبد

 . دیپرسیم را احوالش باز شین با نجوریا

 .داد سر شلوارش بیج داخل را دستش دو
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 .ممنونم. شاهان یآقا سالم -

 

 

۴۹۳ 

 بپرسد را ییاو احوال داشت یمعن چه. دینپرس هم را احوالش. نیهم

 نداشت؟ یتیاهم شیبرا نبودش و بود که

 ار اششده دراز دست و دیایب خودش به شهراد تا دیکش طول یکم 

 .کند پاک را احمقانه لبخند آن  و بکشد پس

 :گفت یخردکن اعصاب نفس به اعتماد با و چرخاند یچشم 

 یعهده از بودم مطمئن داد، شنهادیپ رو رها مامان، یزر که یروز -

 ات کردمینم هم رو فکرش کنم اعتراف دیبا یول ادیبرم نجایا یاداره

 شما نظر. است اسطوره رها اصال. باشد شده یعال نجایا حد نیا

 ه؟یچ

 آن. بود شده موفق بسوزاند، را او ها،حرف نیا با خواستیم اگر

 را شهراد شدن خاکستر تنها دلش االن که بود سوخته قدر

 .خواستیم
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 بودن پرت از یوقت. چرخاند یچشم شهراد از دیتقل به هم او 

 اشزمزمه تا کرد خم سر شد، مطمئن ساختمان در حاضران حواس

 .برشد شهراد گوش به

 .بود ترکوتاه او از یسانت چند بودنش، بلند قد تمام با شهراد 

 تو کوبمینم آدم، همه نیا یجلو االن نیهم اگه جناب، کن گوش -

 قت،و چیه وقت، چیه ریبگ ادی. نهیراست خانم احترام به فقط دهنت

 نیهم دمینم قول وگرنه. یارین زبون به رو من زن اسم جا، چیه

 .کنم برخورد آروم قدر

 اما داشت ترسش از نشان اشدهیپر رنگ گرفت، فاصله او از

 .زد یپوزخند. اوردیب کم خواستینم

 رها. نیگرفت طالق وقته چند شما دونمیم من که ییجا تا زنت؟ -

 .شهیم محسوب من داداش زن هم

 یفرض خاک دستش، پشت با یبیعج یخونسرد با و شد خم عماد

 .برد او گوش ریز سر دوباره. تکاند را او کت یقهی

 !گهینم رو نیا که مونشناسنامه تو اسم -
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 او یازده رونیب حدقه از چشمان به رهیخ و دیکش عقب بعد

. دکریم ینیسنگ او سمت به بار نیا قدرت، یکفه. زد یشخندین

 زا اگر یحت کند یخال ییپا و سر یب هر یبرا را صحنه بود محال

 .ودب باالتر او از طبقه نیچند التیتحص و یاجتماع یطبقه نظر
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 درضایحم با. نبود که نبود راحت الشیخ اما بود زده را حرفش

 . بودند ستادهیا یاگوشه

 آن از. بود یمشرب خوش و محترم مرد. داشت دوست را درضایحم

 و یکن رها بودنشان دیام به را اتیزندگ تمام یتوانیم که هاآدم

 .صادقند و نیام یباش مطمئن

 افسانه سر. میکنیم زحمت رفع گهید ما تاجازه با جان، دیحم -

 ...و خانم
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 از که یلبخند. کرد حس خودش یرو را مهراب یچشم ریز نگاه 

 بانشل فشردن با ندیبنش لبانش یرو رفتیم او یباال شعور و درک

 .نشست دلش به یادیز مهراب یجمله یادامه. برد نیب از

 .کن یعذرخواه ازشون من طرف از. شلوغه نیراست خانم -

 دنش کینزد. ستادیا صاف و برداشت وارید از را اشهیتک درضایحم

 .بود ینگران حاصل ابروانش

 هم دور شام دیبمون نمونده، یزیچ مراسم آخر تا داداش؟ شد یچ -

 .میباش

 شیهاگونه یجور. زد یکمرنگ لبخند و انداخت نییپا سر مهراب

 در که ستیادهیند مهتاب آفتاب دختر انگار که بود انداخته گل

 سرخش گردن به یدست. باشد شده یخواستگار او از پدرش حضور

 .زد

 بهتره. مونده پا سر ادیز صبحم از. ستین خوش ادیز هیمهد حال -

 .کنه استراحت تا خونه ببرمش

 ...چرا خوب -
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. گذاشت تمام مهین را اشجمله و گفت را کلمه دو نیهم دیحم

 جز بیعج یشوق. شد دهیکش باال به کم کم لبانش که دینکش یطول

 .بود پوشانده را صورتش جز

 !آره؟ -

 سر ،یانار یهاگونه همان با و دیکش گردنش به دست باز مهراب

 . کرد باال و نییپا

 هک شدیم فشرده درضایحم بازوان نیب یجور مهراب بعد یاهیثان

 سالن در چشم. بدهد یدور یاجازه یالحظه نبود قرار انگار

 .چرخاند

 یکس که بودند رها دختران ییهنرنما یتماشا سرگرم قدر آن همه 

 .نبود نفر دو آن گرم آغوش به حواسش

 

 

۴۹۵ 

 فاصله خود از را او مهراب، بازوان گرفتن با درضایحم بعد یکم 

 . داد
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. دیکش او بازوان یرو وارنوازش نییپا به باال از بار چند را دستش

 .ودب اشک و شوق از یبیترک بلکه اشک، از فقط نه چشمانش برق

 بهم یتونستیم که بود یخبر نیبهتر نیا. داداشم باشه مبارکت -

 و من. بگو کیتبر بهش منم طرف از. برس خانمت به برو. یبد

 .دمب سور مبرادرزاده واسه دیبا. شتونیپ میایم حتما فردا افسانه

 نشان یالعملعکس بتواند درضایحم نکهیا از قبل و شد خم مهراب

 او یشانه یرو را اشیشانیپ بعد. دیبوس را او دست پشت دهد،

 :گفت نیریش یبغض با و گذاشت

 زحمت مواسه تو یاندازه یچکیه ا،یدن تمام تو که دونهیم خدا -

 ارزش ایدن ایدن مواسه یباش مخانواده و من کنار که نیهم. دهینکش

 . داره

 عماد یگلو از که یآه. نداشت او یشانه سر را یبعد یبوسه و

 . بود یرارادیغ کامال شد خارج

 دوستش پرشور قدر نیا که نداشت را کس چیه وقت، چیه او چرا

  باشد؟ داشته
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 و ییتنها عمر کی ش،یآرزوها و دیام و یجوان از ریغ ینازل

 . بود بدهکار او به هم را اشیکسیب

 خواستیم هرچه. دیدیم یاضاف ت،یموقع آن در را حضورش 

 حس. نبود یشدن بدهد، آنجا ریغ ییجا به را حواسش

 . بود چشم در یادیز نفر، دو نیا حال و

 بیرق یکی نیا خوب. دیکش یراحت نفس مهراب، گرم یخداحافظ با

 یشخص که یاصل بیرق ماندیم فقط بود، شده خارج گود از هم

 . گذشته عماد جز به نبود

 که یزن یهایخوب یرو تمام، یمعرفتیب با که یشعوریب عماد

 اول همان از که یواه یعشق دیام به بست، چشم بود، نشیترمحرم

 .داشت مانیا بودنش یواه به هم

. دینفهم یزیچ ادیز آن چون و چند از. نبود یدلچسب ادیز مراسم

 .نبود مراسم تیاصل به اصال حواسش

 آنقدر. دیچرخیم بود، ستادهیا رها که ییجا حوش و حول شتریب 

 چشمش عضالت کردیم حس که بود چرخانده اطراف در چشم

 .اندشده خسته دایشد
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۴۹۶ 

 قتو آن. نشود متوجه او و فتدیب شیرها به یاهرزه نگاه دیترسیم 

 .مردیم یرتیغیب از دیبا

 موفق قدر نیهم شهیهم دوارمیام. داداش زن.... ره گمیم کیتبر -

 .یباش

 هستند عده کی اصال. نبود یشدن عوض مردک نیا گرفت، اشخنده

 ن،بود جهت هر به یبار و کنندینم رییتغ ،یکن جانشان به جان که

 . است شانخون در

. ندارد هم شانیاجتماع سطح و التیتحص زانیم به هم یربط

 . است خراب ذاتشان

 چشمش بود، نگرفته چشم زهر او از وقت تا که شهراد مثل درست

 . دیکش لبانش به یدست. بود رها دنبال

 کند رو که داشت چنته در یزیچ مردک نیا یجلو که بود خوب

 . نشود خفه رتش،یغ رگ کردن باد زور از داشت شک وگرنه
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 و کجا او وگرنه بود خوش اششناسنامه داخل نام همان به دلش

 کجا؟ شاهان شهراد دکتر با رقابت

 داد، را شهراد جواب نیسرسنگ یلیخ و افتاده ریز یسر با که رها

 .شد آب دلش در قند لویک لویک

 هب ز،یچ همه از قبل وجودش تمام که دلش، تنها نه. کردیم اشتباه 

 . او یوفا و یمهربان به. بود گرم رها عشق

 انهم به حد نیا تا اندگرفته طالق است یمدت کردیم الیخ که حاال

 و ستین کار در طالق دانستیم اگر. بود وفادار بودن او یعده

 دهیلرز طالق یهابرگه زدن امضا موقع تنش تمام نه، که او دست

 !بدهد؟ دلش به دل جور چه بود قرار است، بوده

 هزار رها بد حال یبرا دلش. کردینم فراموش را دادگاه روز آن ادی

 .کند تمام را کار تا بود آمده یول بود دهیلرز بار

 !ساختن و سوختن یبرا بود فیح رها

 مورد در بال فراق با تا شوند دور هم از یکم داد یم اجازه دیبا

 .ردیبگ میتصم شانیزندگ
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 منتظر نکهیا بدون و زد امضا را هابرگه ریز خراب، حال آن با یوقت

 به شد، خارج ساختمان از بماند، طالق یخطبه خواندن و او یامضا

 .دبرگردان را او امدین دلش اما رفت، دنبالش به برگشتنش یبهانه

 هم از دو آن تا بودند داده هم دست به دست زمان و نیزم که حاال

 د،بزن اتشیح یشهیر به شهیت خودش نداشت یلیدل نشوند، جدا

 حواسیب یرها به را شانیهاشناسنامه چطور و یک بود مانده فقط

 .برگرداند

 شاشناسنامه سراغ یحت. بود کرده فراموش را زیچ همه کل به انگار

 !گرفتینم را

 

 

۴۹۷ 

 اشتباه شد،یم حل زیچ همه شهراد، دنیفهم با کردیم فکر نکهیا

 ،نفر کی و خورد زنگ رها تلفن که دیفهم یوقت را نیا. بود محض

 .گذاشت او دست کف را شهراد یهادهیشن تمام آمار

@
mahbookslibrary



 لحظه و بود دوخته او به را آبش پر چشمان تنها زد،ینم حرف رها 

 . شدیم قبل از دتریسف رنگش لحظه به

 یگوشه از یاشک قطره بعد. کرد لرزش به شروع لبانش کم کم

 . دیچک اشگونه یرو راستش چشم یخارج

 یب ار یگوش بود، شده شسته اشک با صورتش که یوقت بعد یکم

 زانوانش یرو آن همراه هم، خودش بعد و آورد نییپا یحرف چیه

 . کرد سقوط

 شیروبرو لرزان، یقلب و دهیترس چشمان با عماد مدت، نیا تمام در

 .بداند ار فشیتکل تا بود یااشاره نیترکوچک منتظر و بود ستادهیا

 داشت بود، ختهیر رها چشمان در که یدرد و یخبریب همه نیا 

 . گرفتیم را جانش

 بدنش لرزش دیفهم تازه گرفت، دست در که را رها لرزان بازوان

 عماد دستان نیب از را خودش ،یتکان با رها. است دیشد چقدر

 . دیکش رونیب

 کرده بغل را خودش یجور. دیتن هم در را دستانش و رفت عقب

 . ماندینم عماد شدن کینزد یبرا ییجا گرید که بود
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 ؟یشد ینجوریا چرا جان؟ رها شده یچ -

 نه؟ احمقم، یلیخ من -

 از که بود اشک باز و گفت ممکن لحن نیترمظلومانه با را نیا

. زد زانو نیزم یرو و زد ینیغمگ لبخند. ختیریم چشمانش

 .کند هست، نکهیا از بدتر را حالش و شود کینزد او به دیترسیم

 باز شکسته گردن من ه؟یحال چه نیا من؟ زیعز یگیم یدار یچ -

 شده؟ نیا حالت تو که کردم یغلط چه

 اد؟عم نه دستت، ریز فتهیب من مثل ساده آدم هی که خوبه یلیخ -

 یخوایم که هرجور یتونیم. یبد شیباز جور هی یتونیم هربار

 یباز شیزندگ با یدار دوست که هرجور ؟یریبگ میتصم براش

 ؟یکن
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 ترشیب لحظه به لحظه هم بدنش لرزش. دیلرزیم بغض از شیصدا

 بر وارانیهذ که را یجمالت گرید که بود بد قدر آن حالش. شدیم

 .دیفهمینم آورد،یم زبان

 کرد دراز دست. دیکش جلو را خودش پا، و دست چهار ن،یزم یرو 

 .بکشد آغوش در را شیرها لرزان تن تا

 بذار تو؟ یشد ینجوریا چرا. ستهیمیوا داره قلبم رها، خدا رو تو -

 .کنم آرومت بذار. کنم بغلت

 . دیکش عقب را خودش باز و زد او دستان ریز یمحکم یضربه رها

 عمر هی که من سر بر خاک. این من کینزد. عقب برو گمشو -

. کردمیم اعتماد بهت که من سر بر خاک. شدم تو دست یچهیباز

 کجا تا شدم؟ خرت من و یزد گولم که هربار یدیخند بهم چقدر

 ؟یکن یباز من با قراره

 شانیرپ و آشفته نطوریا شیرها گذاشتیم دینبا. رفت جلوتر هم باز

 .بماند
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 شیر به. بخندم بهت بکنم غلط من. کن تمومش رها، خدا رو تو -

 یک زم؟یعز یشد ینجوریا چرا. کنم یباز باهات اگه بخندم خودم

 حالت؟ شد نیا که گفت یچ بود؟ خط پشت

. گفتم دروغ بهش و نگرفتم طالق که داشت گله. بود مامان یزر -

 اام خوشحاله مواسه بگه بهم خواستیم مثال. کرد بارم حرف یکل

 شرتیغ رگ مثال که یگفت یچ شهراد به. بود هیکنا و شین شهمه

 با یخوایم یک تا من؟ جون به انداخته رو مامان یزر و کرده باد

  ؟یکن یباز من یآبرو

 محکم و گرفت آغوش در تنگ را رها. دیرس اشخواسته به باالخره

 . فشرد خودش به

 دستان. کند شیرها تیوضع نیا در توانستیم نه و خواستیم نه

 . گرفت هدف را او ینهیس جانش، کم مشت و آمد باال بار چند رها

 یکم دیبا خودش و بود کرده خراب خودش. دیایب کوتاه بود محال

 . کردیم درستش شده، که هم

 و ناله نیب از داشت یسع که یصدا با و برد رها گوش ریز سر

 .کرد صحبت به شروع برسد، او گوش به رها یهانینفر
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 بگم یچ ؟یبش آروم که کنم کاریچ. خوردم گوه رها، کردم غلط -

 خدا به. دارم دوست من بابا کارام؟ واسه درست لیدل هی بشه که

 که گناهه کجاش بدم، طالق رو زنم نخواستم نکهیا ،دارم دوستت

 کردن؟ پا به شنگه الم ینجوریا واسش

 شده رگه دو ش،یهاهیگر و هاغیج زور از که ییصدا همان با رها

 .زد ادیفر بود،
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 یکرد رو پات که معرفتتیب خود آخه خواستم؟ طالق من مگه -

 .میریبگ طالق دیبا که کفش هی تو

 !ینکرد یمخالفت هم تو -

 .شدینم نیا از بلندتر رها یصدا

 ؟یارد نگهم که فتمیب پات و دست به کنم؟ کاریچ یداشت انتظار -

 ؟یاشب بهتر یبخوا بعدش که یزد سرم به یگل چه سال، هی تو مگه
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 شیرها. بودند دهیرس خانه به که شدینم هم ساعت کی هنوز

 .بود خسته یحساب

 با یکم و کند استفاده نفرشان دو هر ییتنها از بود آمده رسرشیخ

 .رندیبگ آرامش زدن، حرف

 نفره دو یهاخلوت نیا خودش، مانند هم رها که دانستیم خوب

 .دارد دوست را

 هب هنوز و بودند رفته دوستانشان با نایآدر و احسان که بود خوب

 نیا با و لحظات نیا در خواستینم دلش چیه. بودند امدهین خانه

 . بگذارد احسان دیام به را او رها، بد حال

 فکرش در آنچه کند اشیحال تا بودیم کنارش دیبا خودش

 .است رحمانهیب تفاهم سو کی گذرد،یم

 یکن فکر خواستینم دلم. طالق گفتم نیهم واسه منم خوب -

. بدم طالقت خوامینم کرده، گم میزندگ از رو گورش ینازل چون

 هک کنه جور مدرک و لیدل برام وبمیمع عقل ایدن آخر تا خواستمینم

 من خودم واسه خواستمیم. ترجمه و یدلسوز سر از کنارم بودنت
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 شیپاپ بعد و کنم ثابت بهت رو خودم بود قرار سرم ریخ. یبخوا رو

 ...نشد یول خواستم رها، نشد چشمات تیمعصوم به. نشد اما. بذارم

 رتب و دنبالت امیب خواستن ازم و یرفت محضر از حال اون با یوقت

 هبش خونده طالق یخطبه و یایب که بود نیا قصدم فقط گردونم،

. تسین من کار تو از گذشتن دمیفهم دم،ید رو بدت حال یوقت یول

 نقشه مبود بلد اگه سر بر خاک من. نبود یقبل ینقشه با کارم خدا به

 از هک یسال چند و یس تمام تو. رها آدمم منم. نبود نیا وضعم بکشم

 .خواستم یزیچ ازش بار دو فقط گرفتم عمر خدا

 ور دستت بتونم که بود نیا آرزوم که شیپ سال هجده همون بار هی

 زمان و نیزم. نشد بار اون. رونیب بکشمت عادله جهنم از و رمیبگ

 دفعهنیا یول کنن اهیروس جلوت رو من که دادن هم دست به دست

 تنهات محاله مزنده تا بشن، جمع هم ایدن تمام بار نیا. داره فرق

 .بذارم

 یگوشه که یجور. رحمانهیب و محکم. دیکوب اشنهیس به دوبار

 .خورد نیچ ضربه، شدت از هم رها چشمان
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 من به یزندگ رو نیا. منه زن رها زنه،یم المصب نیا یوقت تا_ 

 ...رنتیبگ ازم ذارمینم بدهکاره،

 دهآور کم نداشت، آمدن کوتاه قصد که یزندگ بار ریز. بود آورده کم

 . نشود بلند و بگذارد نیزم سر خواستیم دلش. بود

 یها یها و گذاشت رها یشانه یرو سر. رفت لیتحل اشیانرژ

 . ستیگر

 که قدر آن آوردند،یم کم فقط کنند،ینم هیگر مردها هاوقت یگاه

 . خواهدیم مرگ دلشان

 زمان آن. کندیم زیر سر چشمانشان از صبرشان یاضافه وقت آن

 .کند درکشان تا طلبندیم همراه کی که است

 از است قرار ندارند خبر اما نامندشیم فیظر جنس که نفر کی 

 .باشند ابیآس ریز سنگ تولد بدو
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 هم هنوز دخترک. کرد تر محکم رها فیح تن دور را دستانش گره

 ادامه شیها زدن دل نش،یسنگ خواب وجود با و زد یم هق گهگاه

 .داشت

. نشد ریس و دیبوس و دیبوس و چسباند او کوتاه یموها به را لبانش 

 .کرد گم دلش، ته از یها بوسه نیب هم را بغضش

. ذشتگینم داشت، احسان با که یایلفظ جنگ از شتریب ساعت مین 

 واکنش نگران اگر که دادیم جر گلو و زدیم ادیفر یجور پسرک

 او سر هم را لقبش زبان و شهراد از اشیدل دق جاهمان نبود، رها

 .آورد یم در

 اب را او و کند ییرونما را شانیهاشناسنامه بود شده مجبور هم آخر 

 حدقه از چشمانش. دینما خفه یواقع یمعنا به نه، که آرام کار نیا

 .زدیم یکبود به رنگش و بود زده رونیب

 وگرنه بودند، آمده نایآدر و احسان همراه عاطفه، و دیام شد خوب

 .دیایبرب احسان یعهده از ییتنها به توانستینم

 بعد به نیا از را رها خواستینم. بود کرده خبر خودش را دیام 

 .داشت هم را نایآدر ییتنها ترس یطرف از و بگذارد تنها هم یالحظه
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 از را نفر نیچند زمانهم دیبا. مجهول یراه چند کی سر بود مانده 

 تیاولو هم آنها یبرا توانستینم. داشتیم نگه یراض خودش

 شیبرا تشانیرضا و بودند اش کرده زیعز شان همه. کند نییتع

 .داشت تیاهم

 رمگ را دلش شان، شناسنامه دوم یصفحه دنید با نایآدر نگاه برق 

 ینم کنار لبانش یرو از یا لحظه آن، از بعد که یلبخند. کرد یم

 .داشت اش یشاد از نشان هم رفت،

 و دیرس یم نظر به تر خوشحال همه از نایآدر نفر، چند آن نیب در 

 .کرد اشیاری همه از شتریب هم احسان کردن آرام در

 یشگو یوقت یول بود گرفته تماس سپهر با چطور و یک دینفهم 

 چشمک کرد، دعوت اش خانه به را او سپهر و خورد زنگ احسان

 .نمود دییتا را حدسش نا،یآدر طنتیش از پر
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 اب ابد،یب را رها دنید یاجازه نکهیا بدون و یدلخور یکل با احسان

 همراه به او، خواست به هم عاطفه. شد خارج ساختمان از دیام

 .رفت عماد یخانه به نایآدر

 به خودش تا بود کرده آواره را احسان. بود شده خواهادهیز و پررو 

 شد ینم کم خدا عظمت و یبزرگ از یزیچ. برسد دلش یخواسته

 !برد یم راه او دل با را ایدن جا، کی اگر

 را رها. بود نزده دم و دهیشن حرف آن و نیا از چقدر هر بود بس 

 .عمرش یها نداشته تمام یاندازه به. شهیهم از شتریب خواست،یم

 یزیچ ای یکس بعد، به نیا از دادینم اجازه. بود گرفته را مشیتصم 

 یبرا را شیها یکار پنهان نه، که ها دروغ تمام. باشد شان نیب مانع

 .باشد نداشته را بدش حال نیا ترس گرید تا کردیم رو او

. داشت را شیآرزو یعمر که شدیم یگاه هیتک همان او یبرا دیبا 

 تدس زمان و نیزم و بشود قبل انیسال بود قرار که یسر هیسا همان

 . کنند دورشان هم از تا بودند داده هم به

 عماد آن خودش نه. کرد یم فرق قبل دفعات یهمه با گرید بار نیا

 و عادله از یخبر نه بود، میقد یپا و دست یب و ساده
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 و لهیح با که بود یاینازل نه بود، نقص و بیع یب یهایزیربرنامه

 .بود سابق یرها گرید رها نه و اوردیب در او یزندگ از سر رنگین

 از شهیهم یبرا را رها آمد،یم کوتاه و آورد یم کم اگر بار نیا 

 یرابطه انیپا یمعن به هم شیها یمهربان و رها نبودن. دادیم دست

 .بود شان نیریش

 پرت لقش دهان و شهراد جانب از را فکرش خواستیم چه هر 

 تهش و خوردیم چرخ جا همه فکرش. شد ینم که شد ینم کند،

 برداشته دوشش از یبار زدنش، حرف با که ییاو به دیرس یم باز

 .بود

 ترس اما کند، رها یحال را تیواقع بود کرده یسع بارها مدت نیا در

 موضوع نیا هرچند. داد ینم او به را اجازه نیا اشیاحتمال واکنش

 .بگذرد دادنش یگوشمال و شهراد گناه ریخ از شد ینم باعث هم

 داده جوالن خودش یبرا سال، چند نیا در یکاف یاندازه به شهراد

 من کی بفهمد که بود وقتش گرید حاال. بود گذرانده خوش و

 آن بدهد، نشانش را شیرو آن بود وقتش. دارد کره چقدر ماست
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 یم گمان و بود شده بهیغر هم خودش یبرا بود هاسال که ییرو

 !ندارد وجود گرید کرد
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 !عماد شدم خفه_ 

 خودش به را او یجور داشت، حق چارهیب یرها گرفت، اش خنده

 یسخت به هم هوا یهامولکول که بود کرده بغلش محکم و چسبانده

 .کرد یم حرکت شاننیب

 :دیپرس و دیکش جلو را خودش. کرد شل یکم را دستانش گره 

 زم؟یعز یخوایم یزیچ_ 

 که دلش شد، شیهاقهیشق ماساژ مشغول و رفت باال که رها دست 

 همه آن از بعد البته داشت، سردرد شیرها. دیلرز وجودش تمام نه،

 .نبود انتظار از دور هم ادیز داد،یب و داد و هیگر

 !ترکهیم داره سرم_ 
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 .برخاست جا از هراسان و گرفت فاصله او از 

 .ارمیم قرص برات االن_ 

 .فرستاد پرتشحواس و خود به یلعنت. شد خارج اتاق از و گفت 

 هنوز و گذرانده را نقاهتش دوران یتازگ به رها بود کرده فراموش

 .بود ریپذ بیآس شدت به هم

 باز ،یماریب زمان در اش ییتنها و رها بد حال ادآوردنی به با 

 و ها یکار ندانم چوب بود قرار کجا تا. کرد لعنت را خودش

 بخورد؟ را شیها یانگارسهل

 بر یخاک چه خواستیم شد،یم شیطور رها نکرده یخدا اگر

 زد؟یبر سرش

 هنکیا. فشرد شیهادندان نیب محکم را زبانش نوک و داد تکان سر 

 آنقدر! داشت دوستش خدا یعنی بود سرحال و سالم رها هنوز

 ردهک فراهم شیبرا را رییتغ و یعذرخواه فرصت که داشت دوستش

 .بود

. دیشک قیعم نفس چند و گرفت آشپزخانه یصندل یپشت به دست

 .داد یم دستش کار داشت قلبش تپش
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 عمر، گذر. بود نفر دو آن حال بارز مصداق دگر، کور عصاکش کور 

 .کردیم ییخودنما یادیز روزها نیا

 شد، یم جانکاه دردش که یسر و دیکشیم ریت گهگاه که یقلب 

 شیپ سال هجده یهاسال بچه آن گرید نفر دو نیا داد یم نشان

 راه دیبا. بود نمانده شانیبرا خطا و آزمون یبرا ییجا گرید. ستندین

 شیپ لغزش بدون و محکم هم با و گرفتند یم شیپ را درست

 عمر کی یمانیپش و یکس یب و ییتنها به که یدرست راه. رفتندیم

 !شدینم ختم
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 کنار و کرد باز را یفروش فرش بزرگ شگاهینما نه، که حجره در

 یهانپن یایزوا تمام بود گرفته میتصم. شود وارد رها اول تا ستادیا

 شروع ها خوب از که بود نیا حشیترج و کند رو را اشیزندگ

 .دینما
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 ترف فروشگاه شاگرد شبید. ستین یکس زم،یعز داخل بفرما_ 

 .شهرشون

 ییزهایچ کی. گذاشت شیپ قدم و داد تکان سر دیترد یکم با رها 

 هم دیشا. دیچرخینم اتشیحدس حد انیب به زبانش یول بود دهیفهم

 را شیها نگفته و کرده باز دهان خودش عماد خواستیم دلش

 .زدیبر رونیب

 ماند، یم فرش بزرگ فروشگاه کی به شتریب بود شیرو شیپ آنچه 

 از یمبهم خاطرات. ها فروش فرش بازار ته یکوچک یحجره تا

 .آوردیم ادی به نجایا

 یکم مادرش تا آمد یم آقاجانش همراه به که ییروزها همان از 

 .نبود بزرگ نقدریا مغازه هازمان آن بود مطمئن. کند استراحت

 دیشا کرد، یم فکر اشیاصل تیشخص از دور و قیدق که حاال 

 !باشد ایمه شیعمو و مادر خلوت تا آمدیم

 یزندگ نیدروغ یها هیال چقدر. رفت جلو بازهم و زد یشخندین 

 . نمودیم ینشدن تمام و ادیز اش
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 ییجا گرید گفتیم دروغ هم او اگر. دییپا را عماد یچشم ریز

 .نداشت اش یدرزندگ

 یچرخاند یم که سر. زد یم رینورگ و دلباز یادیز شگاهینما یفضا 

 .داشت یجالب طرح. ینیبب را آن یجا یجا یتوانست یم

 ورود بدو نیهم از که طبقه، مین کی و کامل یطبقه کی 

 شهیش انگار هم سقف از یقسمت. ینیبب را آن یجا همه یتوانستیم

 .بود پوشانده را جا همه پررنگ قدر آن نور که بود یا

 !گفتیم رسول که هیایفروش همون نجایا_ 

 نیچن انتظار. خورد جا هم باز اما بود مطمئن بًایتقر که نیا با 

 هن فرش، شگاهینما نه، که فروشگاه نیا درآمد با. نداشت را یعظمت

 راحت توانستندیم هم ها آن از بعد نسل چند تا احسان، و او تنها

 و او شیآسا و رفاه شیعمو اما داشت، درد دنشیفهم. کنند یزندگ

 .بود کرده همسرش یخواهادهیز و یالیخ خوش یفدا را برادرش

 کی استیر چقدر. ستادیا عماد یروبرو و زد نهیس به دست 

 .آمدیم نفسش عزت و او به ییجا نیهمچ

 ...گفتیم رسول که یمعتمد آدم اون_ 
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 سر عماد. نبود کردنش تمام به هم یازین. نکرد کامل را اش جمله

 .داد تکان

 !منم اون آره،_ 

 ؟یدار خبر وقته چند_ 

 دورش یحساب که داشت را یآدم حس. نیبدب و دلخور بود دلخور 

 .بودند زده

 او اعتماد که داشت کار ها حاال حاال دش،یجد شاهکار نیا با عماد

 دو انگشتان. کرد صاف یاسرفه با را شیصدا عماد. کند جلب را

 که یطور داد، سر اش رهیت نیج شلوار یها بیج داخل را دستش

 .بودند رونیب شصتش انگشتان فقط

 هک یموقع همون. دارم خبر ستین وقت یلیخ منم رها، نکن اشتباه_ 

 سک به. گفت بهم رسول گرفتن، مهاجرت به میتصم عادله و رسول
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 و وت یهاییدارا بتونه که داشت یکی به ازین. نداشت اعتماد یاگهید

 !بسپره بهش راحت الیخ با رو احسان

 ؟یبود تو نفر هی اون و_ 

 .داد تکان سر و زد یشخندین عماد پرتمسخرش، لحن جواب در 

 .گهیم رو نیا که امر ظاهر_ 

 یرو دوباره نگاهش. چرخاند فروشگاه یفضا در یچشم رها

 .کرد توقف عماد یچهره

 دونم؟ ینم من که هست یچ گهید_ 

 آن از یاگوشه تنها نیا که زهایچ یلیخ. بود مانده زهایچ یلیخ 

 شتریب هرچه. دیکش شیگلو به را انگشتانش پشت. شدیم محسوب

 یرو سنگ و تر تنگ نفسش راه شد، یم کینزد ها تیواقع گفتن به

 .شد یم بزرگتر اشنهیس

 بهت رو زیچ همه کم کم بذار است، جمعه که امروزم اده،یز وقت_ 

 .گمیم

 او یروبرو بار چند را اشاشاره انگشت. گذاشت جلو یقدم رها 

 .کند اعتماد او به که بود مانده هنوز. داد تکان
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 نیهم رو یکرد پنهون ازم االن تا یچ هر بهتره عماد، کن گوش_ 

. شدم خسته شماها یهادروغ و یکارپنهون از واقعًا من. یبگ امروز

 فکر که بوده یحس خاطر به فقط موندم، کنارت هم االن تا اگه

 روغد بهم بازم یدار کنم فکر اگه یول مشترکه، هردومون نیب کنمیم

 نشدنش، یحتم تا و کنم یم طالق به اقدام خودم بار نیا ،یگیم

 !دارمیبرنم دست

 

 

۵۱۵ 

. برود سوال ریز اقتدارش که آنقدر نه اما افتاد، یکم شیها شانه

 .نداشت هم یکار پنهان و گفتن دروغ قصد

 ؟یبدون یخوایم یچ_ 

 :گفت بلندتر یکم یصدا با و زد باال شانه رها 

 یچ هر نه، البته بگو، الزمه یکن یم فکر که یهرچ! بدونم چه من_ 

 همب االن تا بدونم منم الزمه یکردیم فکر اگه تو. بگو یدونیم که

 .یبود گفته
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 .رفت یم تند یادیز داشت رها. گرفت باال را دستش دو عماد 

 آروم فقط تو بگم، رو یچ همه دمیم قول زم،یعز باشه... باشه_ 

 .باش

 .کرد اشاره فروشگاه یگوشه یراحت یهامبل به دست با بعد 

 ایب. شهینم که پا سر ینجوریا یول میزن یم حرف خوب،لهیخ_ 

 .بگم رو یچ همه دمیم قول م،ینیبش اونجا میبر

 یقیعم نفس است، رفته تند یکم بود شده متوجه ییگو که هم رها 

 .شد همراه او با و دیکش

 نگار و نقش و دیچرخ یم یه. ماندینم ثابت یالحظه نگاهش 

. دندبو رنگ و نقش پر و بایز یادیز. کرد یم شکار را هافرش یبایز

 و باشند یواقع خواست یم دلت که ییها نقش و ها رنگ آن از

 .یکن یزندگ شاننیب یبتوان

 .امیم کنم، دم یچا هی رمیم من زم،یعز باش راحت_ 

 !بگو رو زیچ همه زودتر فقط خوام، ینم یچا ن،یبش نه_ 

 .زد یاخسته لبخند عماد 
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 ریز نترس شده، خشک گلوم منم ،ینخورد یچیه شبید از_ 

 .زنمینم حرفم

 یول خواست،ینم را عماد یدلخور. نگفت چیه گرید بار نیا رها 

 .نبود هم خودش دست

 راه انگار بود کنارش یوقت! خواستینم و خواستیم را عماد بودن

 خر به را زشیت و تند زبان خواستیم دلش شد،یم تنگ نفسش

 !بچزاندش و بکشد

 یبرا هوا باز داد، یم تنفس فرصت و شد یم دور که هم یوقت 

 .آوردیم کم دنیکش نفس

 تفرص یکم او و خودش به دیبا. بود نمانده اش یوانگید تا یزیچ 

 از دور به و یحساب و درست شدن ما کی یبرا یفرصت. داد یم

 .کشنده یها شبهه و شک
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 :گفت و گذاشت ینیس یرو را یخال وانیل
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 خوب؟ -

 کشتن وقت گرید دانستیم و بود دهینوش را شیچا هم عماد

 .کرد صحبت به شروع و داد تکان یسر. است دهیفایب

 باشم، داشته توشون یادیز نقش من که ستین ییزایچ حرفام -

 نوانع به تا گذاشت انیجر در رو من و کرد رسول که هییکارا شتریب

 .باشم داشته خبر یچ همه از معتمدش

 اشافهیق. شد جا به جا شیجا در یکم قراریب رها کرد، که سکوت

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند عماد که نمودیم مضطرب قدر آن

 یعنی ستین یبد زیچ کن باور برم؟ قربونت یشد ینجوریا چرا -

 اهم چند از بعد رسول، که یموقع. ستین توش یاشکال که من نظر از

 هی تا گذاشت قرار و زد زنگ من به شد، عادله اصرار میتسل باالخره

 . میباش داشته مردونه گپ

 عادله اصرار رسول، موافقت یاصل لیدل که دمیفهم جا همون من

 جامان زود کاراشون نکهیا. داشت خبر عادله یضیمر از رسول. ستین

 . بود عادله یضیمر نیهم خاطر به هم شد
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 دمیفهم یوقت نکهیا با. بود خبریب فروشگاه و خونه یهیقض از عادله

 رو یزندگ نیبهتر تونستیم یوقت و کرده یکارپنهون چقدر رسول

 سخت رو زیچ همه چقدر ت،یواقع نگفتن با بسازه، خواهرم یبرا

 . دادم حق بهش یول شدم ناراحت یلیخ کرد؛

 صیحر منکر یول بود دلسوزم. بود خواهرم امرزه،یب رو عادله خدا

 نه االن دونستیم رو زیچ همه اگه مطمئنم. بشم تونمینم بودنش

 .یبزرگ نیا به فروشگاه نه و بود خونه از یخبر

 موافق شیهاحرف با رها. چرخاند فروشگاه یفضا در چشم و گفت

 را چشمانش چطور پول بداند که شناختیم را عادله قدر آن. بود

 . کردیم کور

. رسوله من نظر به یاصل مقصر هاحرف نیا یهمه ته هرچند -

 ه،کن تیریمد رو زیچ همه بود بلد و بود ترمحکم کم هی اگه رسول

 .گرفتینم بال و پر نقدریا هم عادله
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 .داد تکان هوا در یدست

 عادله و رسول یزندگ مورد در میبخوا اگه. الیخیب رو نایا حاال -

 . براش کمه هم روز شبانه چند م،یکن صحبت

 خونه انگار که میبد نشون یجور هی دیبا گفت رسول روز اون

 .نبود یکم پول خونه، پول. شده فروخته

 هم هخون یبرا. بفروشه جاش به رو بزرگ نیزم کهیت هی شد مجبور 

 .داشت برنامه یکل

 رو خونه. کنم جمع هم دور دوباره رو خانواده خوامیم گفتیم 

 .بدم انجام رو شدوباره ساخت و دنیکوب یکارا تا من دست سپرد

 اکثر و هیمیقد چون محله اون یول نه ای یدار خبر دونمینم

 از ترشیب کمه، تراکمش است، طبقه دو ای کی و ییالیو ساختمونا،

 .میندار ساخت حق طبقه سه

 یواحد دو رو طبقه هر که گذاشت باز رو دستمون یول خونه متراژ 

 نم نام به رو واحد هی کشم،یم که یزحمت یجا به شد قرار. میبساز

. دیدار ساختمون اون از واحد دو هرکدومتون هم احسان و تو. بزنه
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 تونهب وقت چیه نکنم فکر البته که رسوله خود مال هم گهید واحد هی

 ...اونجا ادیب

 کجاست؟ االن -

 .انداخت باال شانه و زد یتلخند عماد

 .زنهیم یسر هی و شگاهینما ادیم گهگاه. برا و دور نیهم -

 .شهر نیا از بره بود قرار -

 ...بره که نذاشتم من یعنی نتونست یول بود قرار دونمیم آره، -

 نبود یکس آن عماد. رفت در کوره از کبارهی که نبود خودش دست

 .دریبگ میتصم رسول رفتن ای ماندن یبرا باشد داشته اجازه که

 !یدلسوز خانوم برادر چه اوه، -

 پشت. گرفت بزرگ غم و یدلخور کی رنگ لحظه در عماد نگاه

 .بود خفته هیکنا و طعنه یکل کلمه، چند نیهم

 هواست، در پا هنوز خودش یزندگ که من مثل یآدم ،یدار حق -

 !نداره رو هیبق ماتیتصم تو کردن دخالت اقتیل

 !نبود نیا منظورم -
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 دختر نیا چرا. زهرمانند و تلخ. دیخند و دیشن را رها آرام یزمزمه

 ند؟ک فیرد حیتوض یکل دیبا حرکتش و جمله هر یبرا کردیم فکر

 است؟ بر از یهرکس از بهتر را او عماد بفهمد خواستیم یک 

 نگارا قبلش، یجا سر برگرداند را بحث و دیکوب هم به را دستش دو

 .دیآینم خوشش بحث آن یادامه از دیبگو که

 شنق فقط من احسانه، و تو نام به که هست هم نیزم کهیت تا چند -

 .دارم وسط نیا رو سنددار

 .آمد کش رها چشمان یرو نگاهش و کرد سکوت

 بود؟ نیهم شهمه -

 .دیکوب شیهاران یرو را دستش دو و دیکش یقیعم نفس

 .شهمه یهمه نه یول بایتقر -

 مونده؟ یچ گهید ،یوا -
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 به دست و ستادیا پا سر. گرفت اشخنده رها، مانند ناله لحن از

 .کرد دراز او سمت

. دمب نشون بهت رو گهید یجا هی ببرمت پاشو کردن، ناله یجا به -

 .باشه شیآخر گهید دمیم قول

 باز و زد پلک شد، یطوالن او یشده دراز دست یرو که رها نگاه

 ریاس او یمردانه انگشتان نیب که کوچکش دست. داد تکان را دستش

 یحام خوب حس. شد ریسراز وجودش در خوب حس یکل شد،

 .بود هاآن نیترمهم داشتن

 هافروش فرش بازار لیطو نسبتا یراهرو از هم، یشانه به شانه

 .دنکر ول را رها دست لش،یاتومب به دنیرس زمان تا عماد. گذشتند

 و اهگ یفشارها و داده عبور او انگشتان نیب از را انگشتانش یجور 

 . رفت ضعف و غش بارها رها دل که آوردیم آن به یگاهیب

 و شد یانار رها یهالپ. کرد باز او یرو به خودش را لشیاتومب در

 . دییپا را اطراف یچشم ریز عماد. کرد تشکر او از لب ریز
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 هم، دست در دست هم یاجمعه صبح که بودند کاریب چقدر مردم

 کی است ممکن که دیرسینم فکرش یکس. زدندیم قدم عاشقانه

 باشد؟ زده سرش به انار طعم دنیچش لیم نفر

 تمام یتالف وقتش به. کرد رها را رها دست و دیکش یآه 

 دل رسم و راه انصافیب. آوردیم در او سر را دلش یهاخواسته

 .بود بلد خوب را بردن
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 یمانهیپ. نشست فرمان پشت و زد دور را نیماش د،یکش یقیعم نفس

 .شدیم زیسرر داشت گرید صبرش

 لبش به را جانش رها، نداشتن حال نیهم در و داشتن نجوریا 

 .کردیممعلوم یزود به را زهایچ یلیخ فیتکل دیبا. رساندیم

 یحت و هامغازه ها،ابانیخ. شدیم آشناتر ریمس رفتند،یم جلو هرچه

 از هفته هرروز که بود ییهاهمان هم هاابانیخ طرف دو سبز یفضا

 . گذشتیم کنارشان
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 بود منتظر. کردیم رصد را جا همه دقت با و بود کرده زیر چشم

 اما کند عوض را رشیمس ،یفرع راه ای و ابانیخ کوچه، کی از عماد

 . نداشت ریمس رییتع قصد انگار

 در که یبزرگ فروشگاه همان یروبرو درست لشیاتومب یوقت

 ار نیا ستاد،یا حرکت از شد،یم افتتاح داشت آموزشگاه یکینزد

 با عماد. ستینگر را عماد باز یدهان با و چرخاند سر. دیفهم

 شدست آن، کردن بسته و باز قلق هنوز ظاهرا. بود ریدرگ کمربندش

 .بماند آرام نتوانست آن از شتریب. بود امدهین

 نجا؟یا میاومد چرا -

. برگشت او طرف به لبخند با و  شد راحت کمربند بند از عماد

 .بود سوال نیا منتظر هانیا از زودتر

 .دمیم حیتوض برات شو، ادهیپ -

 برگ نشد روشن منتظر. بود منتظر شتریب. هم خوشحال نبود، نگران

 .کرد باز را فروشگاه یدرها یموتیر با عماد. اشیزندگ در یگرید

 .بود دهیچیپ فصا در که بود ییصدا تنها درها، شدن جمع
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 از زودتر یکس جمعه صبح. نبود انیجر در یزندگ هنوز نجایا 

 .کندینم تختش از دل نه، ساعت

 .بانو تو بفرما -

 خودش. گذشت او کنار از سرش دادن تکان با و زد عماد به یلبخند

 به زبانش اما دادیم یمعن چه دادن، تکان سر نیا دانستینم هم

 لمنتق را اشیحسیب که کردینم دایپ هم یحرف. دیچرخینم یحرف

 .کند

 !منه دیجد کار محل نجایا -
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. بود مانده مبهوت و مات. نبود مطلق یحسیب آن از یخبر گرید

 دبو خبریب عماد یمال تیوضع از. شدینم نیا از گردتر چشمانش

 نیهمچ کردن افتتاح یعهده از باشد مطمئن که دانستیم آنقدر اما

 . زد یتلخند و دیکش یآه عماد. دیآیبرنم ییجا
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 هم بود، شده له انشیاطراف حرف پر یهانگاه ریز یادیز روزها نیا

 . است کرده تالش خاطرش به یعمر که یغرور هم و خودش

 دلش که بود دهید گرانید نگاه در ترحم آنقدر روزها نیا

 .اوردیب باال را است مروت و رحم هرچه خواستیم

 ؟یکنیم یشوخ -

 یهمه از انگار که خبرها آن از. بود یخبر اشجمله. دینپرس سوال

 .اندشده اعالم ایدن معتبر یهارسانه

 من الم نجایا یبد احتمال یتونینم یحت که بدبختم نقدریا یعنی -

 !باشه؟

 وحشتناک وجدان عذاب یجور کی. ختیر فرو رها درون یزیچ

 نیا که دانستیم خوب او دانست،ینم یهرکس. دیچسب را اشقهی

 .دهدینم یخوار و خفت به تن اما ردیمیم مرد

 ...یعنی... نبود نیا منظورم نه -

 که بهت. توئه با حق بازم زم؟یعز یکنیم تیاذ رو خودت چرا -

 یور از ممکنه که ییآدما. دارم اعتبار باشم، نداشته یچیه من گفتم
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 فهمنیم باالخره یول بکنن یکار برام و بشن کینزد بهم ترحم

 .بوده هم خودشون نفع به اعتمادشون

 داره؟ رو ارزشش_

 !ستین یچیه که غرور داره، هم رو جونم ارزش م،بچه و زن رفاه_ 

 مردش. گرفت باالتر را سرش. شد آب دلش در قند ونیکام ونیکام

 .گذاشتیم گرو غرور اش،خانواده یبرا

 .دشیم وانهید د،یپرسینم اگر که بود کرده مشغول را ذهنش یسوال

 کرده؟ کمکت یک -

 یبرا دهدیم را غرورش گفتیم هم چقدر هر. دیدزد نگاه عماد

 .آوردیم کم ییجاهاکی هم باز اش،خانواده

 .تیمیصم دوست -

 !افسانه؟ -

 و نییپا سر و زد یلبخند متعجبش یادیز لحن و او جواب در عماد

 .کرد باال

 ؟یدار یمیصم دوست تا چند تو مگه زم،یعز اره -

@
mahbookslibrary



 

 

۵۰۰ 

 ار شیبازو عماد. نشد خارج لبانش نیب از یحرف اما زد لب بار چند

 هفروشگا ییانتها قسمت در که کوچک اتاق طرف به را او و گرفت

 . بود تیریمد اتاق هیشب. کرد تیهدا داشت، قرار

 لیتشک را آن لیوسا تمام مقابلش، مبل دو و یصندل و زیم کی

 بود شده آماده کوتاه یهااستراحت یبرا فقط نجایا انگار. دادیم

 .نداشت برق و زرق پر تیریمد یهااتاق به یشباهت وگرنه

 .گردمیبرم االن من. زمیعز نیبش نجایا -

 را یآدم حس. داد انجام را او یخواسته ع،یمط یعروسک مثل رها

 یکجا افسانه. است شده مطلع یبزرگ انتیخ از تازه که داشت

 نداشت؟ خبر او که بود اشیزندگ

 .دهیپر یحساب رنگت. بخور رو نیا زم،یعز ریبگ -
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 رها طرف به را آن و کرد باز را دستش یوهیآبم یبطر در و گفت

 که یطوالن آنقدر. حرف پر و یطوالن کرد نگاهش تنها رها. گرفت

 . دیچک اشگونه یرو یاشک قطره باالخره

 حدس. گذاشت زیم یرو را وهیآبم یبطر و کرد یاکالفه نوچ عماد

 به را خودش. نبود سخت ادیز گذرد،یم چه رها مغز در االن نکهیا

 شیپا یرو را او بایتقر. داد جا نفره کی مبل یرو او کنار یسخت

 .بود گذاشته

 یکس چه. برد گوشش زبر سر و کرد حلقه او تن دور را دستانش 

 دارد؟ یشتریب ریتاث زدن حرف نجوریا بود گفته

. شدیم کالفه گوشش ریز عماد، نفس یگرما از داشت که او 

 دبو یعرق درشت و سرد قطرات به او، یهاحرف از شتریب حواسش

 آتش هب را تنش داشت که ییگرما و کردیم شره پشتش یرهیت از که

 . دیکشیم

 حسیب ظاهرا کلمات ریز اشزنانه یهاحس تمام اما نبود یمنطق

 .بود کرده علم قد عماد،
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 هیاسرم یبرا یدرست یجا که داشتن یپول هی درضایحم و افسانه -

 . گفت من به درضایحم رو نیا. کردنینم دایپ یگذار

 از بشم، دور خاطراتش و محله اون از که بودم یراه دنبال منم

 ات هردوشون. شدندیم مستقل کم کم دیبا هم انیشا و دیام یطرف

 تو یگذار هیسرما ارزش پولشون یول کردن جمع یخوب پول حاال،

 . نداره رو ییهرجا

 کار نیبهتر دمید. شد مشغول فکرم کرد، صحبت باهام که درضایحم

 ندویم بهشون و بشم کیشر هابچه با رو لشیوسا و مغازه که نهیا

 . بدن شونیزندگ به یتکون هی تا بدم

 فکر به دیبا کم کم هم انیشا. هیاقتیل با جوون. رهیگیم زن داره دیام

 من به کم کم فروششون، یرو از رو جنسا پول شد قرار. فتهیب

 تا دمکر افتتاح افسانه و درضایحم کمک با رو نجایا منم. برگردونن

 یکار هی خودم هم بشه، یگذار هیسرما مطمئن یجا اونا پول هم

 ...هم و باشم کرده
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۵۰۲ 

 را رها گوش ریز و آورد جلو سر. گذاشت تمام مهین را اشجمله

 ها،ر ساتن یروسر یباز از اشیدیسف که ییجا همان قایدق. دیبوس

 .دادیم او به یخوب حس دستانش، ریز رها تن لرزش. زدیم را چشم

 داشتنش یبرا را خدا بار هزار یروز دیبا. بود بکر یادیز شیرها

 .گفتیم شکر

 .ترمکینزد خودم خانم به هم و -

. شدیم ترشل و شل رها یروسر. دیبوس را قبل یجا همان هم باز

 دهیبوس یبرا و بود دید معرض در کامال شیگلو ریز که یجور

 . کردیم التماس شدن،

 حس هرچه به لعنت. بست چشم و برد دندان ریز لب بار نیا رها

 هداشت نگه ناب قدر نیا را او که یشهروز به لعنت. است زنانه بکر

 د،یایب یکس بود ممکن آن هر که یمحل در ت،یوضع نیا در که بود

 با و داد خودش به یتکان. شود نییپا و باال شیهاهورمون نجوریا

 :دیپرس د،یلرزیم وضوح به که یلحن

 ؟یبرگردون رو پولشون یچجور قراره -
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 عماد هک نداشت یتیاهم شیبرا اصال. لیدلیب و ربطیب بود، ربطیب

 ادرضیحم و افسانه با قرارش و قول و اوردیب کجا از پول است قرار

 !ستیچ

 نجات ان بعد ییرسوا و تیوضع آن از را خودش خواستیم تنها 

 حال هم خودش. دیفهمیم را حالش ،نکرد یبدجنس هم عماد. دهد

 . ستینگر رها فرار به و کرد باز را دستانش گره. نداشت یبهتر

 آزاد قفس از انگار که رساند وارید به را خودش و دیپر جا از یجور

 . کند پنهان را اشخنده تا فشرد هم به را لبانش. بود شده

 کت از داشت گرما. کرد باز را شرتشیت یباال یدکمه و برد دست

 رب کرد یسع یقیعم نفس با. خاستیبرم بدنش یهاسلول تک

 .شود مسلط حالش

 کار عمر هی. کردنه کار ترسم،ینم که یزیچ از من. نباش نگران -

 .امیبرم کار نیا یعهده از االنم کردم،

 راه بود، نابلد که یکار هر در عماد. نداشت شک موضوع نیا به رها

 خودش قول به. دانستیم خوب را درآوردن پول و دنیکش زحمت
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 که بود اعتبار هم کارها جور نیا در. بود پولش از شتریب اعتبارش

 !آوردیم پول

 

 

۵۰۳ 

 دیام نامزد زهرا، و عاطفه الهه، کنار. کرد نگاهش و دیچرخ عقب به

 دیاش. بود مانده جا احسان یمتر یلیم چند در دلش یول بود نشسته

 . اشمردانه و یقو بازوان انیم ییجا

 هک یگردنبند همان. کرد لمس را گردنبندش و برد شالش ریز دست

 .بود کرده شکششیپ تولدش، یکادو عنوان به احسان

 آرومش تونهینم تو یاندازه کس چیه مطمئنم خوب، ششیپ برو -

 .کنه

 یادیز روزها نیا لبانش یرو لبخند. ستینگر را الهه و چرخاند سر

 لبان هب و بود یمسر انگار که بود لبخندها آن از. دیرسیم نظر به بایز

 .کردیم تیسرا هم انشیاطاف
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 نیا .ندانست زیجا را تعلل گرید داد، تکان سر و بست چشم یوقت 

 دیاب اصال. بودند شانیلیتحص یرشته یبرازنده یادیز شوهر، و زن

 . ساختندیم هاآن یرو از را خبره روانپزشک کی نماد

 تند برخورد از که یترس. برخاست جا از و داد قورت را دهانش آب

 او سر که یادیفر از یادیز مدت. کردیم یخال را دلش ته یکم او

 . ساعت کی از شتریب یکم دیشا. گذشتینم د،یکش

 اباب یبرا او، حضور به توجهیب و بود آورده ریگ مفت گوش احسان

 در یسع شهاب و سپهر د،یام هرچه. دیکشیم شانه و شاخ عمادش

 .بود دهیفایب داشتند، کردنش آرام

 دمع خاطر به فقط کرد،یم نگاهشان و بود ستادهیا یاگوشه نکهیا 

 بابا یرو در رو احسان، را هاحرف نیا اگر. بود عمادش بابا حضور

 د،یکش او سر که یادیفر بر عالوه بود محال زد،یم عمادش

 چندان نه تشر همان از احسان که بماند. کردیم نثارش هم یادهیکش

 هاآن به پشت موقع همان از و شد دلخور یحساب هم، اشکوبنده

 یادا و دیکشیم قیعم نفس یه و بود ستادهیا شهر به رو کرده،

 .آوردیم در را شکسته دل عاشقان
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 ؟یکرد داشیپ -

 یبایز چندان نه یمنظره ریدرگ یادیز. خورد یسخت تکان احسان

 . شتبرنگ عقب به اما دیکش یقیعم نفس هم باز. بود شده شیروبرو

 او یوقت دوستانشان، جمع در داشت یمعن چه. بود برخورده بهش

 را عمادش بابا طرف بخواهد کرد،یم یخال را خودش یکم داشت

 .معمول حد از تندتر یلحن با هم آن رد،یبگ

 ؟یدلخور مثال یعنی االن -

 

 

۵۰۳ 

 کوتاه اما نایآدر. چرخاند راست سمت به را نگاهش و زد یشخندین

 .ستادیا احسان یروبرو قایدق و گذارند چیه از را فاصله. امدین

 ؟یکنینم نگام احسان، اقا -
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. گفت را اشجمله یدلخور با و بود کرده خم شانه یرو را سرش

 یچشم ریز فقط و گذاشت شلوارش بیج در را دستانش احسان

 .کرد نگاهش

 بهم هم تو یول کنم ناراحتت هابچه جلو خواستمینم کن باور -

 من. یدیکشیم شونه و شاخ عمادم بابا یبرا یداشت بده، حق

 .یکن خرابش همه یجلو یاونجور کنم نگاه و واستم تونمینم

 ور خواهرم یزندگ یه عمادت بابا کنم نگاه و واستم تونمینم منم -

 .کنه خراب

 زد،یم حرف او با که نیهم. شد شاد دلش هم تند لحن نیهم از

 .داشت یخوشحال یجا

 ش؟یوص لیوک یشد تو که سالشه چند خواهرت -

 خورده گره هم در یحساب شیابروها. گذاشت شیپ یقدم احسان

 اب دیترسیم اما بود دهیکش صف لبانش پشت حرف یکل. بود

 بشکند را شینایآدر دل گفتنشان

 .گذاشته کاله رو سرش بابات که نهیا مهم باشه، سالش چند هر -
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 دلش اما نداشت جواب حق حرف. دیکش یقیعم نفس نایآدر 

 ت،داش را دنیجنگ ارزش عمادش بابا. دیایب کوتاه نجایا خواستینم

 .بود احسان مقابلش طرف اگر یحت

 میوابخ که ستنین بچه دوتا اون. ایب کوتاه خدا رو تو جان، احسان -

 ...میریبگ میتصم براشون

 دل داشت، را هرچه طاقت. لرزاند را احسان دل آبش، پر چشمان

 .نداشت را او یهااشک دنید

 .شد ترنرم لحنش و نگاه و گرفت فاصله یکم شیابروها 

 من. میزنیم حرف باهم میدار خوب؟ دختر یکنیم بغض چرا -

 بهت؟ زدم یبد حرف االن

. افتاد چشمش یگوشه از یاشک قطره و انداخت باال سر نایآدر

 ودنب یمناسب محل فیح. کرد یاکالفه نوچ و کرد گرد چشم احسان

. فشردیم خودش به سخت و گرفتیم آغوش در را او حتما وگرنه

 تا گرفت نییپا سر. بود شده نازک دل یادیز روزها نیا دخترک

 .بگذارند یشتریب ریتاث شیهاحرف
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۵۰۴ 

 جان؟ نایآدر یکنیم هیگر چرا -

 داره تازه عمادم بابا. کارشون تو ننداز سنگ احسان، خدا رو تو -

 االن اشیخوشحال. کنمیم حس رو نیا من. فهمهیم رو یزندگ یمعن

 . هیواقع گهید

 . نداد او به را اشجمله کردن کامل یاجازه انشیپایب هق هق

 یگرد باز و زد خودش دور یچرخ. دیکش صورتش به یدست احسان

 دوست را دختر نیا نقدریا چرا. شد نگاهش ریمس او، یبایز صورت

  داشت؟

 ریز و بود کرده کم وزن یکل کوتاه، مدت نیهم در نکهیا وجود با

 یهااستخوان و افتاده گود انگشت بند کی یاندازه به چشمانش

 .دبو نشده کم اشییبایز از یزیچ هم باز بود، زده رونیب اشگونه

 دهید هم شیمو تار کی. بود دهیچیپ گردنش دور محکم را شالش 

 را او ها،نیا تمام و نبود اشچهره در هم شیآرا از یخبر. شدینم

 . دادیم نشان بود، آنچه از ترمعصوم
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 ینجوریا ستین یراض هم عماد ییدا نا،یآدر گهید نکن هیگر -

 .ندتیبب

 کمتر هقش هق گرید حاال. بود شده رگه دو هیگر اثر در شیصدا

 .بود

 رو نیا. ستنین ما شدن تیاذ به یراض جون رها و عماد بابا آره، -

 تشونیاذ خوادینم دلم اصال نیهم واسه دونمیم یهرکس از بهتر من

 .یاگهید کس چیه نه و تو نه من، نه. کنم

 ییدا که اومده زورم. خدا به ستین کردنشون تیاذ منم قصد -

 .نبود نیا رها حق. کرده پنهون هم رو طالق یهیقض یحت عماد،

 یبرا دیبا انگار یکن رفتار یجور تو نکهیا ه؟یچ جون رها حق -

 شرش و ریخ سن نیا تو خودش و رهیبگ اجازه تو از کاراش یهمه

 فهمه؟ینم رو

 تخواسیم کار نیا با انگار .دیکش صورتش به دست هم باز احسان

 .زد یشخندین. کند کنترل نا،یآدر دنیکش آغوش در یبرا را دستانش

 براش بخوام که نمیبب رو رها دهیم اجازه یلیخ عمادت بابا که نه -

 .رمیبگ میتصم
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 بابا. گفتیم راست را نیا. گرفت اشخنده ش،یهاهیگر انیم

 گردنشان رگ که ساله نوزده هجده پسران مانند بود شده عمادش

 را نایآدر کمرنگ یخنده. دهدینم دانیم هاآن به یکس و کرده ورم

 .شد ترتنگ خلقش کرد، شکار که

 شیپ رو خواهرم شبه دو عمادت بابا بخنده؟ یک ینخند تو بخند، -

 امنداشته شیر به یدار حق. نمشیبب ذارهینم و داشته نگه خودش

 .یبخند

 

 

۵۰۵ 

 لکنتر را اشخنده تا فشرد هم به را لبانش و کرد یکوتاه یسرفه

 و حال حالش،. گرفت را آن نم و چشمانش ریز دیکش دست. کند

 .کردیم رییتغ لحظه در. بود بهار یهوا

 حرفاش. کن صحبت جون رها با رن،یبگ میتصم خودشون بذار -

 ه،کنیم تشیاذ عماد بابا بودن یکرد فکر درصد هی اگه. بشنو رو

 احسان؟ باشه. بده انجام یدونیم صالح خودت که هرکار
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 نگاه از کالفه. کردیم نگاهش و ستادهیا حرکتیب احسان

 :گفت و داد تکان سر ش،یناخوانا

 گه؟ید باشه بگو احسان، خدا رو تو -

 طول قرن چند انگار. دیکش یقیعم نفس و گرفت باال سر احسان

 و دیپر باال .بکشد یراحت نفس و ندیبب را سرش کوتاه تکان تا دیکش

 .دیکوب هم به را دستش دو

 .کنم جبران دمیم قول. ممنونم یلیخ احسان، ممنون -

 انداختیم او آغوش در را خودش حاال نیهم بود قبل ماه چند اگر

 او با دارش، شیر ته یهاگونه یرو بوسه چند با را اشیشاد و

 .داشت وحشت هم کوتاه یهالمس همان از حاال اما کردیم میتقس

 نسج چیه نگذارد و کند ترتنگ را دورش یلهیپ بود گذاشته قرار 

 .باشد احسان اگر یحت کند، عبور آن از یمخالف

 

 هم باز اما احسان. زد خشکش جا در آمد، شیپ که احسان دست

 از نا،یرآد یهادنیپر نییپا و باال اثر بر که یگردنبند. کرد یشرویپ
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 پس. دز لبخند و گرفت انگشتانش نیب بود، آمده رونیب شالش ریز

 .نبود حسیب آن به نسبت کردیم فکر که هم آنقدرها

 لبخند تنها داد، او به تولدش یکادو عنوان به را آن که یشب 

 شانرابطه یفاتحه دلش در که کمرنگ آنقدر. شد بشینص یکمرنگ

 ...حاال اما خواند را

 !؟یکرد قبولش پس -

 نییاپ بند را دستش و رفت عقب یقدم. گرفت رنگ نایآدر یهاگونه

 جمع لبخندش اما خورد سر احسان دست از گردنبند. کرد شالش

 !اتفاق نیا از بود آمده خوشش چقدر جذاب، یلعنت. نبود یشدن
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 خندان یهالب از تریدنید یقسمت چیه. چرخاند را نگاهش نایآدر 

 :دینال افتاد، او خندان چشمان به نگاهش دوباره یوقت. نبود احسان
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 .کشمیم خجالت نکن، نگام ینجوریا خدا رو تو -

 کنترل یبرا که بود یعادت بد. برد دهانش یجلو دست باز احسان

 .بردیم پناه آن به حواسش

 کنم؟ یتلق مثبت جواب رو نیا االن من -

 ثرا بر شیهاگونه یقرمز از یخبر گرید. کرد نگاهش یالحظه نایآدر

 رنگ هم احسان لبخند. تاختیم که بود اضطراب شتریب. نبود شرم

 .شد کینزد هم به یکم ابروانش یحت. باخت

 ه؟یمنف جوابت نا؟یآدر شده یچ -

 ...یعنی... یعنی... نه -

 شمچ. داد فرو یسخت به را دهانش ینداشته آب. دیکش یقیعم نفس

 .شد مسلط خودش به یکم تینها در. بست

 فکر رو روز چند نیا تمام. کردم فکر یلیخ من احسان، کن گوش -

 نکهیا به فکر یحت چون مینشد ساخته هم یبرا ما گمینم. کردم

 ودهز نظرم به یول کنه،یم اموونهید کنم، تصور کنارت رو گهید یکی

 .گرفت یقطع میتصم یبرا
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. دمکر تجربه میزندگ تو رو یسونام هی که ستین وقت یلیخ من 

 ...امیب کنار خودم با که خوامیم وقت ختهیر هم به یچ همه

 ...من یول -

 .کرد دعوت سکوت به را احسان و گرفت باال را دستش

 دارم هم االن نیهم. بزنم رو حرفم بذار احسان، کنمیم خواهش -

 الیخ و بگم رو یچ همه بذار. رومه فشار بس از شمیم روح قبض

 .کنم راحت رو هردومون

 انگار. دوخت او به را اشزده وق چشمان و داد تکان سر احسان

 .دیشنیم را اعدامش حکم داشت

 ،یباش داشته دوستم هم هرچقدر. میخورینم هم به تو و من -

 وونج هی. بنداز خودت به نگاه به. یبش هیقض نیا منکر یتونینم

 وقت اون یخونیم درس تخصص یبرا یدار سن نیا تو که یموفق

 ...من
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 .براند عقب را اشکش تا چرخاند چشم داد تکان سر و زد یشخندین

 .نشده مجاز رشته انتخاب یبرا یحت که سالم هجده دختر هی من -

 هی فقط حاال تا شیزندگ ده،یفهم شیپ روز چند نیهم که دختر هی

 دلش واقعا مادرش نه و کنهیم فکر که هیاون باباش نه. بوده سراب

 .خوادیم رو براش کردن یمادر

 نایآدر یخودخور همه نیا. بزند یحرف تا کرد باز لب باز احسان

 به ییگو. بود قبل از تر مطمئن بار نیا نایآدر نگاه. کردیم اشوانهید

 .داشت مانیا بزند، خواستیم که یحرف

 نارمک. کن کمکم. بده فرصت هردومون به یعنی. بده فرصت من به -

 کنمیم فکر که ییاونجا به بذار. کنم شرفتیپ منم بده اجازه. باش

 کارهیچ مادرم و هیک پدرم نباشه مهم گهید که ییجا. برسم حقمه،

 ....منطفه نباشه مهم. است

 یجا نیا. ختیر اشک و زد هق. باشد خوددار نتوانست گرید

 !داشت درد یادیز سرنوشتش
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 بود دهش بسته اشتباه که یانطفه. بود اشیهست تمام آغاز که یانطفه 

 دیبا .بود نوشته یاشتباه را نفر نیچند سرنوشت اشتباه، نیهم و

 .کردیم معلوم را زیچ همه فیتکل امروز نیهم

. یکنینم دخالت جون رها و عماد بابا یرابطه تو بده قول بهم -

 عماد، بابا مثل یکس وجودم، خاطر به کنم فکر عمر هی نکن یکار

 .داده دست از رو شیزندگ تمام

 انداخت نییپا سر و دیکش یقیعم نفس شد، تمام که شیهاحرف

 و گفتیم جا نیهم دیبا اما نداشت هم به یربط شیهاخواسته دیشا

 . کردیم راحت را خودش

 ته از انگار که ییصدا با و آمد جلو احسان شد، یطوالن که سکوتش

 :گفت آمد،یم در چاه

 فقط یخوایم واقعا کنم؟ یمعن یچجور رو حرفات نیا من -

 م؟یکنیم وا سر از یدار ای یکن دایپ رو خودت

 بشم مطمئن تا خوامیم زمان واقعا من ه؟یحرف چه نیا احسان، نه -

 تو یقبول یبرا رو تالشم بذار حداقل. هستم داشتنت قیال که
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 خاطر هب سرنوشتم که شهیم ثابت خودم به ینجوریا. بکنم دانشگاه

 .باشه فیکث ستین قرار ایدن آخر تا بابام و مامان تیوضع
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 شانخانه کوچک تراس از دل رها و بود گذشته مهین از شب

 .بود ماه سه اسم در تنها که یماه سه. بود گذشته ماه سه. کندینم

 در که بود برده دل او از شیکارها با عماد مدت، نیا در آنقدر

 .آمدیم شتریب هم سال سه نظرش

 برد شیپ ترتمام هرچه سرعت با هم را شانخانه ساز و ساخت کار 

 کامل خانه، واحد شش از واحد سه که یامشب. برسند امشب به تا

 .بود روشن چراغش و بود شده دهیچ

 در یقبول قصدشان که بودند یاعاطفه و نایآدر او، واحد ساکنان 

 ازب یول نبود نجایا یدائم ساکن عاطفه. بود شانعالقه مورد یرشته

 .گذراندیم نایآدر با را وقتش شتریب هم
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. بودند دوم یطبقه یواحدها از یکی ساکن هم سپهر و احسان 

 سخت ای انددهیخواب ای هاجوان دادیم نشان ساختمان سکوت

 چه هیقض اصل دانستیم خدا البته. هستند خواندن درس مشغول

 !بود

 یپتو. رفت جلو ممکن یصدا نیکمتر با و کرد باز را تراس در

 یرو از و خورد یتکان رها. انداخت رها یهاشانه دور را دستش

 .کرد نگاهش شانه

 .داشتم ازین بهش واقعا ممنون، -

 ردو پتو، همراه را دستانش. زد اششانه سر یلخت به یابوسه عماد

 .کرد حلقه رها

 .یخوریم سرما نجایا. زمیعز داخل ایب خوب -

 .نبود سرما از شیصدا لرز. انداخت باال سر رها

 .کردمیم فکر داشتم -

 ؟یچ به -

 ...یچ همه به. ماه چند نیا به. مونیزندگ به. خودمون به -
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 .گرفت نشانه را رها گوش یالله بار نیا عماد لبان

 ؟یدیرس هم یاجهینت به -

 .دیبوس را عماد یگونه. چرخاند شانه یرو سر. زد یلبخند رها

 .دارم دوست یلیخ رو شماها من که نهیا اشجهینت تنها - 

 ؟یک یعنی شماها -
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 :گفت او هم در یابروها و حسود لحن به توجهیب رها

 ...و نایآدر احسان، تو، یعنی -

 .یباش داشته دوست رو من دیبا فقط یمن شیپ یوقت -

 .کرد یناباور یخنده رها

 .دارن گناه هابچه عماد؟ یچ یبعن -

 .شد دهیبوس دوباره و دوباره
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 !؟یدار دوست رو من فقط که یبگ بهشون قراره مگه -

 با. کند درک را او حسادت عمق تا دیکش طول. کرد گرد چشم رها

 گهن لبانش نیب یکم و دیبوس را نشییپا لب عماد د،یخند که صدا

 .دیلرز دستانش نیب رها، تن. داشت

 .میبخواب بهتره. شده دو کینزد ساعت داخل؟ یایب یخواینم -

 شد؟یم بد ندارد، را بودن کنارش یآمادگ هنوز گفتیم او به اگر

 شود؟ دلخور بود ممکن ای کردینم درک 

 .نکرد حرکت خودش اریاخت به لبانش 

 .عماد ترسمیم من -

 برم؟ قربونت یچ از -

 در محکم بود، شده اشک سیخ لحظه در صورتش که را او و گفت

 ترس نشدن، دهید از ترس ،دارم ترس خودم نگفت. گرفت آغوش

 ...از ترس شدن، زده پس از

 و یستین به تهش یول اوردیب عشق دیبا که ییزهایچ همه از ترس

 . شودیم منجر انتیخ
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 شیرها. فشرد خودش به قبل از ترمحکم را او عماد و زد هق رها

 هزار ار اشیبان و باعث دل در. بود دهیکش یکسیب و ییتنها یادیز

 .شدیم شامل هم را خودش دیشا که یایبان و باعث. کرد لعنت بار

 کرد شقه شقه ییسامورا مدل چند به را شهراد ذهنش، در یالحظه 

 یرو که یابوسه و دستانش انیم رها، کوچک تکان با بعد و

 هزار را خدا کرد، اشهیر وارد را او تن یهوا و کاشت شیموها

 . اختشنیم که یدختر نیترمعصوم داشتن یبرا گفت شکر بار هزار

 همان درست دستانش، انیم جا، نیهم را هانهیک تمام دیبا دیشا

 و بگذارد باشد، شیرها گاهیجا یعمر بود قرار که یکوچک وسعت

 از گذشتن یحت داشت، را زیچ همه اقتیل شیرها. بورزد عشق

 .اطرافش یهاآدم نیترفیکث
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 و گوشش ریز گوشش، یالله بعد اش،گونه بعد و دیبوس را سرش

 .را اشنهیس یباز و گلو ریز تینها در
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 شهب کینزد بهت یکس ذارمینم گهید. زدلمیعز نباش یچیه نگران -

 .کنه تتیاذ بخواد و

 نیا به حرفش کردن یحال بود سخت چقدر. دیکش یقیعم نفس رها

 چشم. دیفهمینم را حرف او مطلب، اصل سر رفتینم تا انگار. مرد

 انزب بر وقفه بدون و کبارهی را اشجمله. گرفت باال سر و بست

 .راند

 !!مباکره من -

 هم را فکرش. ماند حرکتیب او، ینهیس یدیسف یرو عماد یهالب

 خشک و سفت لبانش. باشد نیا دن،یترس از رها منظور کردینم

 .خورد تکان

 !؟یچ -

 یرو شیهاپلک از یاشک قطره. بود بسته هم هنوز رها چشمان

 :دیپرس و گرفت فاصله یکم عماد نکرد، باز که لب. ختیر اشگونه

 ...شهروز... مگه... مگه رها؟ هیچ منظورت -
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 زا گفتن. نبود راحت رها با آنقدرها. کند کامل را اشجمله نتوانست

 خودش رتیغ یسالخ به هم سابقش همسر با او یهاعاشقانه

 .ماندیم

 دیبا. گرفت را چشمانش و کرد باز رها تن دور از را دستش کی 

 به مانستیم زیچ همه به داشت االن که یحس اما بودیم خوشحال

 .یخوشحال جز

 .ستمین بلد کار گفتیم یعنی... یعنی. نداشت رابطه من با شهروز -

 .نداشت یلذت چیه تلخش، یزندگ مرور. زد هق و گفت

 .اومدمینم چشمش به من... من. داشت رو سارا -

 تیحما و یگرم چقدر. کرد بغل را خودش و انداخت نییپا سر

 .داشت کم تنش دور را عماد دستان

 نم یوقت یول... یول بره آخرش تا خواستیم. کرد یسع بار چند -

 .دیرسیم من به کتکش بودم، ناوارد هم دنشیبوس تو

 .بزند هق کمتر تا دیکش دندان ریز را نشییپا لب

 کرد،یم یباز عشق قشنگ. دیبوسیم خوب. بود بلد کار سارا -

 .....داشت حق شهروز
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 یادامه د،یکش کام به را لبانش و شد تنش چکیپ که عماد دست

 یغصه گرید شیرها بگذارد بود محال. امتیق به ماند اشجمله

 .بخورد را سابقش همسر ینامرد

 خورد به عشق آنقدر. جهنم به بروند بود، سابق همسر هرچه اصال 

 تمام جبران به. شوند رابیس نفرشان دو هر که دادیم شانیزندگ

 !شانیاهیعار یهایعاشق و عشق
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 عماد. برد حض فضا، یبایز ییآرا گل از و زد خودش دور یچرخ

 هر در که هاسال نیا تمام مثل بود گذاشته تمام سنگ هم بار نیا

 خاصش، یهاگل شاخه و هاگل دسته با را او یابهانه هر به و مراسم

 .زد ادیفر کنارش، از پوش قرمز یاگلوله عبور با. کردیم شاد

 .هایشکونیم رو یزیچ هی یزنیم باز. برو ترآروم یرعلیام -

 ودب برده حساب او از یک یرعلیام! بود کارساز شیادهایفر هم چقدر

  ببرد؟ بار نیا که

@
mahbookslibrary



 و بست چشم شد، حلقه شیهاشانه دور که عماد یمردانه دستان

 دوست را مرد نیا چقدر. زد هیتک او ستبر ینهیس به را سرش

 . داشت

 راست .کشدار و قیعم د،یکش نفس د،یچیپ اشینیب در که تنش عطر

 آنقدر. ودب ییبابا یحساب که او دختر. هستند ییبابا دخترها ندیگویم

 او، نت عطر دنیکش بو با تا کشاندیم شیبابا آغوش به را او مدام که

 .ابدی آرامش جانش تمام

 خانما؟ خانم یبمون پا سر ادیز دینبا نگفت شما به دکتر -

 در. ردیبگ فاصله او از و گرفته دهیناد را اشیخوش حجم امدین دلش

 را اشگونه عماد. کرد باال و نییپا سر یکم تنها تیوضع همان

 :کرد نجوا گوشش ریز و دیبوس

 قرار مگه ؟یکنیم کاریچ نجایا ساعت دو شما بدونم شهیم پس -

 دنبالت؟ امیب خودم یبزن زنگ شد، تموم خونه تو که کارت نبود

 ییرایپذ وسط درست نجا،یا. گرفت فاصله او از یکم و ستادیا صاف

 بود ممکن آن هر. نبود یباز عشق یبرا یخوب یجا عمارت، بزرگ

 .ردیبگ را مچشان و دهیرس سر کنجکاوش دخترکان از یکی
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 دلم. رسنیم هابچه گهید ساعت مین. اومدمیم زودتر دیبا -

 .باشه کارا به حواسم خودم خواستیم

 ذوق هم قدر همون و ینگران چقدر که کنمیم درک. زمیعز باشه -

 .ینکن تیاذ رو خودت بده قول بهم یول ،یدار
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 از یخبر شد مطمئن یوقت. دییپا را برشان و دور یچشم ریز

 .دیبوس را عماد یگونه ست،ین هابچه کنجکاو یهانگاه

 ...نباش نگران زم،یعز باشه -

 سمت به را او نکهیا نیح. گذاشت او کمر پشت دست عماد

 :گفت کرد،یم تیهدا یخروج

 .ارمیم رو پاره شیآت نیا منم. برسن هابچه که االنه زم،یعز برو -
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 از سال هفت. شد خارج ساختمان از و زد یقدردان از سرشار لبخند

 او یزندگ آغاز از سال هفت طور نیهم. گذشتیم پرورشگاه افتتاح

 . عماد و

 به الهس چهار پسر کی و عشق هیثان هیثان اش،جهینت که یسال هفت

 یبرآمده شکم با را اشیماهگ هفت که یدختر و بود یرعلیام اسم

 .دیکشیم رخ به مادرش،

 ییاهمژه با یمشک ابرو و چشم پسر همان. بود احسان یکپ یرعلیام 

 آمد،یم رشانیگ که یابهانه هر به سال هفت نیا در. برگشته و بلند

 یهمه با بار نیا یول گرفتندیم جشن و شدندیم جمع هم دور

 .بود متفاوت شانیهاجشن

 عقد به محل، نیهم در سپهر و عاطفه و احسان و نایآدر بود قرار 

 یاردو صورت به که یسفر از برگشت از بعد هم آن ند،یایب در هم

 . داشتند بلوچستان و ستانیس محروم یلیخ یهاقسمت به یجهاد

 ارشد عاطفه. بود یدندانپزشک آخر سال یدانشجو حاال نایآدر

 در رنف سه نیا. بود شده قلب متخصص سپهر و خواندیم یپرستار
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 ارب چند ساالنه دوستانشان، از نفر چند و الهه و شهاب احسان، کنار

 .ندیبگشا مردم مشکالت از یگره تا کردندیم سفر محروم مناطق به

 

 

۵۲۳ 

 نیا دختران تمام مادر بود شده. بود شهیهم یعنی بود، هم افسانه

 درست کاست، و کم یب. کردیم را شانیپدر هم درضایحم. خانه

 . گرید مادران و پدران تمام مانند

 هجده از بعد یحت که بود کینزد هابچه با شانرابطه آنقدر

 یس حدود حاال. دادندینم را هاآن ماندن تنها یاجازه شان،یسالگ

 کم و کردندیم تشانیحما ازدواج وقت تا که داشتند دختر

 .گذاشتندینم

 مانند هرسه که فرزندشان سه همراه به. بودند هم هیهان و مهراب 

 .بودند آرام و مهربان پدرشان،

 و شهروز بزرگ ریتصو یرو و چرخاند عمارت یمحوطه در نگاه 

. بود مامان یزر یهاتیوص از یکی هم نیا. کرد توقف مامان یزر
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 از هک ییدعا دیشا تا بماند جا نیهم ابد تا پسرش عکس خواستیم

 . کند کم را گناهانش بار د،یآیبرم کوچک یهافرشته نیا دل

 که یزن. بود گذاشته نجایا خودش لیم با رها هم، را خودش عکس

 .بود پسرانش یبرا گرفتن تیحالل فکر به مرگ ی لحظه تا

 شتریب را هابچه شاد یهمهمه رون،یب از لیاتومب چند بوق بوق یصدا

. دلشان بایز و بایز یدامادها و عروس. بودند دهیرس باالخره. کرد

 اسفند خوش یبو. دیکش یقیعم نفس و زد لبخند

 . داد وسعت را لبخندش

 خرآ. شد هابچه تمام از جلوتر رسول، لچریو متوجه و دیکش یسرک

 شپسر که باشد ینفر نیاپل خواستیم. بود کرده را خودش کار هم

 .دیگویم کیتبر عروسش به و ندیبیم یداماد لباس در را

 اناحس یخانههم و شده ریگنیزم ،یمغز یسکته اثر بر بود سال سه

 و دهیفهم را اشیواقع تیهو بود وقت یلیخ که یاحسان.بود شده

 . دیچرخیم پدرش دور پروانه، مثل
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 یزندگ خوش یرو. بود کم گفت،یم شکر را خدا هم هرچقدر  

 ر،ید هرچند که بود هابچه نیهم دل ته از یلبخندها یحوال ییجا

 .داد نشان رخ هم او به باالخره

 

 انیپا                                                   

         ۹۹/10/12 

            ۲۳:50 
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